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ELŐSZÓ

1985. december n - e  Pattantyús- 

Ábrahám Géza (1885 -19 5 6 ) 100. 

születésnapja. Erre a kerek évfor

dulóra készülve bízott m eg az A ka

démiai Kiadó azzal a megtisztelő 

feladattal, hogy életpályáját össze

állítsam azok számára, akik őt már 

nem ismerhették, de azzal a szán

dékkal is, hogy ez a kön yv azok

nak is élményt nyújtson, akik még 

személyesen tisztelhették, akik dol

gozhattak vele, akik tanítványai 

voltak.

Pattantyús-Ábrahám Géza aka

démikus professzorról eddig szá
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mos megemlékezés jelent meg 

nyomtatásban (lásd a Bibliográfia 

c. fejezet 174 — 178, 180 — 182, 185, 

188 — 190, 193, 195 sz. tételeit — 

a Bibliográfia tételszámaira való 

utalás a továbbiakban is [ ]-ben 

történik), ezek azonban nagyrészt 

rövidek, töm ör fogalmazásúak, 

akár a nekrológ, akár a 75., 80. és 

90. születésnapjára vagy a halálá

nak 25. évfordulójára való utalás 

volt a tiszteletadás alapja. Talán a 

Gépipari Tudom ányos Egyesület 

Műszaki nagyjaink c. könyvsoro

zatának 1967-ben megjelent x. kö

tetében olvasható bemutatása a leg

terjedelmesebb [183], de teljesnek 

— már csak a könyvsorozat úttörő 

jellege miatt — az sem tekinthető.



Ebben a nagyobb keretben az 

adott feladat teljesítéséhez sok 

mindent újra át kellett gondolni, 

mérlegelni, módosítani, kiegészí

teni, hogy a kép tökéletesebb le

gyen. Köszönet illleti mindazokat, 

akik Pattantyús-Ábrahám Gézáról 

életrajzot állítottak össze, megem

lékeztek róla, továbbá kérésemre 

levélben vagy közvetlenül közölték 

a vele kapcsolatos emlékeiket [196].

Pattantyús-Ábrahám Géza szak- 

irodalmi munkásságának jegyzé

két sikerült az előzőkhöz képest 

[183, 190] további forrásadatok 

megtalálásával kiegészíteni. Való

színű azonban, hogy még ez a 173 

forrást tartalmazó összeállítás sem a 

végleges.
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Életpályájának mostani össze

állításakor az a törekvés vezetett, 

hogy személyes „megszólaltatá

sával”  va gy  mások véleményét, 

emlékezését beleszőve, a részekre 

tagolás többoldalú bemutatási le

hetőségével, ezek a mozaikkövecs- 

kék végül is m egközelítően hű 

képpé állnak össze az olvasó előtt.

Bármennyire igyekeztem  írás 

közben tárgyilagos lenni, ez telje

sen nem sikerülhetett. 19 4 1— 49 

között közvetlen munkatársa le

hettem, voltak hónapok, amikor 

egyetlen tanszéki segítőtársa. A m i

kor új munkahelyemre kerültem, 

támogatását továbbra is érezhet

tem egészen haláláig. Ezért elke

rülhetetlenek az „e  sorok írója”
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vagy ,,e könyv szerzője”  kezdetű 

személyes betoldások. D e nem le

hetett mellőzni a szeretetet és tisz

teletet sem ilyen kiváló személyi

ség iránt, mint amilyen Pattan- 

tyús-Ábrahám Géza volt, aki oly 

sok emberen (rajtam is) annyit és 

annyiszor segített.

ii



A Z  IFJÜ PA TTA N TYÚ S

Dr. Pattantyús-Á. Géza akadémi

kus professzor, a gépészet egyik 

legkiemelkedőbb egyénisége, nem

zetközileg elismert tudós, az emelő

gépek, a szállítóberendezések, az 

áramlástechnikai gépek tovább

fejlesztője, a gépek szinte áttekint

hetetlen sokaságának rendszere- 

zője, mérnöknemzedékek nagy 

tanítója és nevelője, a hazai 

gépészeti szakirodalom gazdagí- 

tója, sokoldalúan képzett, mű

velt közéleti ember — 1885. de

cember 11-én született Selmec

bányán.
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Édesapja: D r. Pattantyús-Á.

Márton (1857 — 1931) orvos, aki

ről a M agyar Életrajzi Lexikonban 

olvasható [184], hogy bánya-, 

majd börtönorvos volt. Sokat tett 

a güm őkór elleni küzdelem érde

kében : Trencsén várm egyében vé

dekező egyesületet, kórházat léte

sített. Emellett megalapította a 

M agyar Turista Egyesület V ág- 

vö lgyi Osztályát.

Édesanyja: Pöschl Ilona (1864 — 

1949), a neves Selmecbányái aka

démiai professzornak, Pöschl Edé

nek a leánya. A  Pöschl család is sok 

kiemelkedő személyiséget adott a 

tudománynak. A  rokon Th. Pöschl 

a bécsi Műszaki Főiskolán volt 

matematikatanár. Édesanyja öccse,
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Pöschl Imre (18 71— 1963) a Bu

dapesti Műszaki Egyetem  (a to

vábbiakban BM E) jogelődjén az 

elektrotechnikai tanszéknek volt a 

vezető professzora [184] 1925 —

42 között.

Pöschl Ede apósa — vagyis Pat- 

tantyús-Á. Géza egyik dédapja — 

báró Burg Ádám , a bécsi műszaki 

főiskolán volt a matematika, me

chanika és a gépészet professzora, 

akinek szobra ma is a bécsi T ech

nische Hochschule épülete előtt 

áll. Burg professzor nem vo lt 

arisztokrata, a bárói címet tudo

mányos eredményeiért kapta.

Dr. Pattantyús-Á. Mártonnak 

és Pöschl Ilonának öt gyerm eke 

volt: négy fiú és egy lány. Géza
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volt a legidősebb. Utána Márton 

(1887 — 1915) következett, a ka

tonai pályát választotta, 1915-ben 

halt m eg a háborúban. Ugyancsak 

fiatalon hunyt el Endre (1888 — 

1931) járványos betegségben, aki 

Gézához hasonlóan gépészmérnök 

lett. A  negyedik fivér, Imre 

(1891 — 1956) kohóm érnöki okle

velet szerzett Selmecbányán; rö

vid időn át a kassai felsőipariskolá

ban tanított, majd Sopronba ke

rült, ahol főiskolai tanárrá nevez

ték ki a Bánya- és Erdőm érnöki 

Főiskolán. 1934-ben az iparban 

vállalt vezető állást. 1941-től a 

győri M agyar V agon- és Gépgyár

nak lett az igazgatója, 1948-tól 

vezérigazgatója. 1951-ben a mis

15



kolci Nehézipari Műszaki E gye

temre nevezték ki tanszékvezető 

egyetem i tanárnak, amely állását 

haláláig ellátta. 1895-ben született 

Erzsébet, aki Schwertner Andor

hoz ment feleségül, és Csehszlo

vákiában halt m eg 1970-ben.

Pattantyús-Á. Géza 10 éves korá

ban Budapestre került rokonok

hoz. A  II. kerületi katolikus fő 

gimnáziumban érettségizett 1903- 

ban jeles minősítéssel. M agya

rul, németül a szülői házban tanult. 

Valami keveset szlovákul is tu

dott. A  gimnáziumban megtanult 

angolul és franciául.

A  budapesti József M űegyete

men szerzett kitűnő minősítésű

16



gépészmérnöki oklevelet 1907- 

ben. M űegyetem i tanulmányait 

végig  kiváló eredménnyel végezte. 

Másodéves gépészmérnök-hallga- 

tóként elnyerte a 600 koronás 

Kauser —Eigel-féle szorgalmi dí

jat, amelyről még a rektori beszá

m oló is megemlékezett [Magyar 

M érnök- és Építész E gylet (a to

vábbiakban: M M ÉE) Heti Érte

sítője 1905. 31. 216.] 1906-ban 

versenyvizsgás állami ösztöndíj

ban részesült.

Akkoriban is létezett már nyári 

szakmai gyakorlat. A  nyári szün

időket az Osztrák — M agyar Á l

lamvasutak resicai vasgyárában 

töltötte gyakornokként.

2 —IV. 17



M űegyetem i leckekönyvéből ki

olvasható, h o gy a matematikát 

Kürschák József, Dr. K őnig Gyula 

és Rados Gusztáv, az ábrázoló 

geometriát Töttössy Béla, a kémiát 

Dr. Ilosvay Lajos, a kémiai tech

nológiát Dr. W artha Vince, az ál

talános géptant, illetve a gépraj

zot K. Jónás Ö dön, a mechanikát 

N agy Dezső, a fizikát W ittm ann 

Ferenc, a fém ek öntését és nyúj

tását R ejtő  Sándor, a grafosztati- 

kát Czakó Adolf, a gépelemeket, 

illetve a lokom otívokat Cserháti 

Jenő, a hidrogépeket, illetve a 

kompresszorokat, gőzturbinákat 

Bánki Donát, a kalorikus gépeket, 

illetve az emelőgépeket Schima- 

nek Emil, az elektrogépeket Z i-
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pernowsky Károly, a mezőgazda- 

sági géptant Lázár Pál tanította 

azokban az években. Nagyszerű 

tanári kar!

Vajon m elyik tanára volt rá 

a legnagyobb hatással? Nehezen 

dönthető el. Szinte mindegyikükre 

hivatkozott a beszélgetések során. 

Valószínű, hogy a szerkesztő tár

gyak oktatói — mint Töttössy, K. 

Jónás, Cserháti, Czakó, Bánki és 

Schimanek — hathattak rá külö

nösen. Mégis Zipernow sky pro

fesszorhoz került tanársegédnek. 

Ennek két oka lehetett. Feltételez

hető, hogy Pöschl nagybátyja pél

dája alapján eleve villamosmérnök 

szeretett volna lenni. De lehetett 

az is az ok, hogy éppen az elektro

2* 19



technikai tanszéken volt tanárse

gédi üresedés (az iratok szerint az 

első három hónapban megbízott 

tanársegéd volt).

Egészen szokatlan, hogy mind

két szülői ág nemesi származása 

(danczkai Pattantyús, selmeczi 

Pöschl) ellenére a négy Pattantyús 

fiú közül három a gyakorlati jel

legű mérnöki pályát választotta. 

A z akkori hasonló polgári csalá

dok szokásaitól, törekvéseitől ez 

merőben különbözött. Valószínű, 

hogy az anyai nagyapa, Pöschl 

Ede hatása érvényesült, hiszen 

nemcsak saját fiai közül lett kettő

ből neves mérnök, hanem ő taná

csolhatta unokáinak is a gépész-, 

illetve kohóm érnöki pályát. Ő

20



maga sokoldalúan képzett pro

fesszor volt [184], aki először jo 

got hallgatott, majd bányamérnö

ki, végül gépészmérnöki tanulmá

nyai után Selmecbányán 1850 — 

87 között az ábrázoló geometria, 

építészet és a gépészet tanára lett.

A  családnak nem volt vagyona, 

a sok gyerek iskoláztatása némi 

gondot jelenthetett. A  nehézsége

ken túljutva, Pattantyús-Á. Géza, 

a 22 éves okleveles gépészmérnök 

kiváló előképzettséggel kezdhette 

meg mérnöki munkáját.

21



PÁLYAKEZDÉSE, 
KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTJA 

A MŰSZAKI DOKTOR

Későbbi, egyetem i tanári pályáza

tában tanársegédi működéséről a 

következőképpen számolt be [197]: 

„1907. év júniustól két és fél éven 

át a M űegyetem  I. elektrotechni

kai tanszékénél tanársegédi m inő

ségben működtem, ahol a labo

ratóriumi és géplaboratóriumi mé

rések vezetésén kívül alkalmam volt 

közreműködni az új helyiségeibe 

áttelepített elektrotechnikai intézet 

berendezési munkálataiban.”

Ezzel párhuzamosan készült a 

műszaki doktori értekezésének 

megírására. Ez abból valószínű
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síthető, hogy az 1911-ben benyúj

tott Elektromos hengerjáratok üze

mének vizsgálata gyorsulások alap

ján c. doktori értekezésének [5] 

befejező mondata a következő: 

„Végezetül nem mulaszthatom 

el, hogy leghálásabb köszönetemet 

kifejezzem kedves tanáromnak, 

Zipernowsky Károly úrnak, ki ezen 

érdekes tárgy iránt figyelm em et 

felkeltette, s munkámban jóaka- 

róan támogatni kegyes vo lt.”  

19x0-ben, Ganz-ösztöndíjjal két

száz napos külföldi tanulmányutat 

tett Németországban, Angliában, 

Amerikában, Kanadában és Bel

giumban. Izgalmas olvasmány az 

az 1911 februári keltezésű Beszá

moló jelentés [4], amelyben Pat

23



tantyús-Á. Géza szinte naplószerű 

pontossággal számolt el a látot

takról. M ivel a század elején egy 

ilyen utazás nagy dolognak szá

m ított, érdemes áttekinteni a m eg

valósult útitervet:

„m árc. 14 — 15. W ien: Városi

elektromos művek, M űegyetem  

el. techn. épülete.

márc. 17. N ürnberg: S. Schu- 

ckertm űvek gyártelepe, M arswer- 

ke Gépgyára.

márc. 19. Chem nitz: Városi

centrale, Ipariskola.

márc. 21. Dresden: „Fernheiz 

Centrale” , M űegyetem  szerszám

gép kiállítása.

márc. 22.— ápr. 2. Berlin: A . E. 

G. El. Maschinenbau, A . E. G .

24



Turbinenfabrik, Siemens Schu- 

ckert M űvek, W ernerwerk, Goerz 

optische Fabrik, B . E .W . M oabit

centrale, Charlottenburgi M űegye

tem, M otoren &  M otorenboot 

Ausstellung.

ápr. 4 — 5. Köln: Városi centrale 

két alállomása.

ápr. 6. N euw ied: Rasselsteini 

vasművek.

ápr. 8. Düsseldorf, 

ápr. 10 — máj. 3. London: Shore- 

dith két centráléja, Metropolitan 

R ailw ay Neasdeni centráléja, 

South Kensington techn. College, 

Kings College.

máj. 4 — 7. Manchester: British 

Westinghouse W orks, Két városi 

centrale

25



máj. I I  — 16. S o uth am p ton - 

N ew  Y ork-i hajóút.

máj. 1 7 — jún. 6. N e w  Y o rk  és 

környéke: Westinghouse El. Co 

gyára, Ingersoll R and C o . kom p

resszor gyárai, General El. C o . 

Schennectady-i gyártelepe, N ew  

Y o rk  Edison Co. centráléi, C ro 

cker W heeler El. &  M fg. C o . gyára 

Ampere-ben, Albany vízm üvei és 

szűrőtelepe, Colum bia University, 

Stevens College.

jún. 7 — 12. Pittsburgh és kör

nyéke: Westinghouse El. &  M fg. 

C o., W estinghouse Machine Co., 

Westinghouse Airbrake Co., 

Union Switch &  Signal C o . gyárai, 

Carnegie Homesteadi vasművei, 

Clynton Marshall hídgyára.

26



jún. 13 —szept. 1. Cary, Ind.: 

A z  U . S. Steelcorporation acél

telepén alkalmazva.

szept. 2 — 5. Chicago: A llis

Chalmers gépgyára, U . S. Steel

corporation South-Chicagoi tele

pe, Com m onw ealth Edison C o . 

centráléi.

szept. 6. Detroit, 

szept. 7. Buffalo, 

szept. 8— 10. Niagara Falls:

N . F. Pow er Co. turbinate

lepe, Canadian Niagara Pow er 

C o., Toronto Pow er Suppley C o . 

telepei.

szept. 11. Toronto: Kanadai or

szágos kiállítás.

szept. 12 — 13. Schennectady:

American Locom otiv C o . gyára,

27



General El. C o . gyártelepe (má

sodszor).

szept. 14 — 24. M ontreal— Liver

pooli hajóút.

szept. 28. Brüsszel: Nem zetközi 

kiállítás.”

Összesen 43 oldalnyi ez a beszá

m oló jelentés, amelyben az úti

terv után az egynemű üzemek sze

rint csoportosította a tanulmány

úton látottakat:

1. Áramfejlesztő telepek.

2. Elektrotechnikai gyártelepek.

3. Egyéb gyárüzemek.

A z utolsó 7 oldal a Gary Ind. 

címet viseli. Tanári pályázatában 

az 1910. június 13. — szeptember 1. 

közötti időről a következőket írta: 

„ . . . külföldi tanulmányutat tettem

28



Németországban, Angliában és 

Amerikában, m ely idő egy részét 

az Egyesült Állam ok gary-i acél

telepének szerkesztési irodájában 

töltöttem .”  Vagyis két és fél hóna

pon át állásban is volt az U S A - 

ban.

Később, idősebb korában erre 

többször is visszaemlékezett. N é

hány epizódot is elmesélt. E gyik  

reggel csaknem elkésett munka

helyéről. Időben beért ugyan, 

mégis megdorgálták, mert „a 

munka kezdetén már teljes mun

kakészültségben kell a tervezőasz

talnál lenni”  — mondta az éppen 

belépő Pattantyús-Á. Gézának az 

amerikai főnöke. E gy más alka

lom m al viszont nagy sikert aratott

2 9



azzal, h ogy az egyébként túlspecia

lizált U SA -ban egy váratlanul 

szükségessé vált rácsos fedélszék

problém át — bár ez nem volt fel

adata — egyetlen délelőtt m egol

dott a Culmann-féle szerkesztő el

járással. N agyon elcsodálkoztak az 

amerikai kollégák, hogy ő ehhez 

is ért.

Visszatérve beszámolójára [4], 

lelkesen foglalja össze gary-i ta

pasztalatait :

„D im en ziók és modern beren

dezés tekintetében egyedülálló az 

U . S. Steelcorporation ezen leg

újabb telepe, m ely a M ichigan-tó 

lakatlan, futóhom ok borította déli 

partján rövid négy év alatt léte

sült.

3 0



1906. év őszén látott hozzá a 

mérnöki kar a felmérési munká

latokhoz, amelyekkel egyidejűleg 

nemcsak az acélműnek, hanem 

ezzel kapcsolatban egy egész vá

rosnak létesítésére egységes ter

vezetet dolgozott ki. A  gyár épít

kezésével párhuzamosan a munká

sok fedél alá helyezése is előreha

ladt, s ilyform án a társulat gon

doskodása folytán ma már 22 000 

főnyi lakosú várossá fejlődött 

Gary, m ely lakóinak olcsó, egész

séges, kényelmes megélhetést biz

tosít.

Ezen mindössze négyéves város

nak tüneményszerű fejlődéséről 

csak annyit akarok megemlíteni, 

hogy a vízvezetéki, csatornázási
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hálózata, elektromos- és gázvilá

gítása mindenben modern várossá 

emelik Gary-t, m ely merőben kü

lönbözik a sablonos munkástele

pektől.”

Ezt követően aprólékos sza

batossággal leírta az acélmű 

energiagazdálkodási tervét és a 

gépészeti berendezéseket az ösz- 

szes műszaki adatokkal, külön 

hangsúlyozva a telepítés célszerű

ségét, az anyagmozgatás gazdasá

gosságát. A  gépészeti berendezések 

között szó van a fúvókról, kohó

gázm otorokról, Curtis-turboalter- 

nátorokról, villamosgépekről, ka

zánokról, akkumulátorbattériák

ról, konverterekről, transzformá

torokról, szállítóberendezésekről,
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emelőgépekről, elektroacél-fino- 

mító kemencékről, Martin-kemen- 

cékről, hengerművekről.

M ég aprólékosabb akkor, ami

kor az elektromos hengerjáratokat 

részletezi (vagyis készülő doktori 

értekezésének gyakorlati témáját). 

Érdemes ennek befejező monda

tait ismét szó szerint idézni:

„Figyelm et érdemel, hogy az 

időközben létesült újabb henger- 

lökben a váltóáram alkalmazása 

egyre növekvő túlsúlyba jut, any- 

nyira, hogy a legújabban üzem

be került kocsitengely- és profil

hengerművek épületeiben már 

csak az emelőmágnesek tekercsei

ben találunk egyenáramot, ezzel 

szemben az összes hengersorok,
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görgőjáratok, szerszámgépek, ol

lók, daruk üzemét kivétel nélkül 

indukciós m otorok látják el. A z 

egyenáram ezen tendenciózus mel

lőzése az indukciós motorokkal 

kapcsolatos új, speciális indító és 

reverzáló szerkezetek egész sorá

nak megkonstruálását tette szük

ségessé . . .

Ezen újabb időben épült hen- 

gerlők kiterjedésére jellem ző adat, 

hogy a 6600 voltos m otorok ösz- 

telj esítménye kb. 42 000 lóerő, 

ehhez járul m ég a kisebb m otorok 

igen jelentékeny munkaszükség

lete. Említésre méltó ezek között 

az építés alatt levő lemezhengerlő 

motorikus berendezése. E gy 6500 

lóerős indukciós motor tartja
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üzemben a másfél méter átmérőjű 

triohengerjáratot; ezen óriási gép

egység egy órán át 10 ooo lóerős 

állandó túlterhelést kibír.

A  telep elektromos berendezéseit 

kiegészíti a szivattyútelep, m ely

nek iooo lóerős centrifugál szi

vattyúit 440 voltos indukciós mo

torok tartják üzemben. Rezervát 

képez egy egyenáramú és két gőz

üzemű szivattyú.

A  nyersanyag szállítására szol

gáló emelőberendezések közül nem 

maradhat említés nélkül az ércra

kodó daruk csoportja sem. Ezek

nek 10 tonnás markolószerkeze

tei a hajóból kiemelik az ércet, me

lyet 500 láb hosszú rakodóhidak 

13 tonna kapacitású szállítószer
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kezetei a nagyolvasztók anyag

raktárába juttatnak.

A z  elsők 6 motorosak 436 lóerő, 

az utóbbiak 14 motorosak 618 ló

erő teljesítm énnyel. . .”

E hosszabb idézet célja; visz- 

szaadni egy 25 éves, pályájának 

szinte elején levő gépészmérnök

nek a száraz adatok felsorolásából 

is kiérezhető elcsodálkozását az 

akkori modern és rövid idő alatt 

megvalósuló ipar- és várostelepí

tésen, a gépek méretein és telje

sítményein. E gyütt vo lt ott min

den egy, az elektrotechnikában és 

a gépszerkezettanban egyaránt jár

tas későbbi professzor számára. Va

lószínű, hogy akkor, pillanatnyi 

tudományos céljának megfelelően
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a hengerm űvek üzeme érdekelte őt 

mélyrehatóbban. D e a rá jellemző 

szorgalommal biztosan mindent 

feljegyzett több füzetben is, sok

kal többet, mint amennyit a tö

mören fogalm azott beszámoló je

lentésében összefoglalt.

Már ekkor láthatta a gépek nagy 

családjának egészét a részleteken 

felül, amely szemléletéből később 

a ragyogóan megírt szak- és tan

könyvei megszülethettek az emelő

gépekről, az áramlástani gépekről, 

a gépek üzemtanáról.

Hazatérése után 1911-ben be

nyújtotta az elektromos henger

járatok üzemi vizsgálatairól írt 

doktori értekezését [5, 6]. A  dok

tori szigorlatra 1912-ben került

37



sor, éspedig az elektrotechnikából 

mint fő- és a mechanikai techno

lógiából, illetve a gépszerkezettan- 

ból mint m elléktárgyakból. A  

doktori oklevél 1912. május 24-i 

keltezésű, D r. Rados Gusztáv rek

tornak és Zipernow sky Károly- 

nak, a gépészmérnöki szakosztály 

dékánjának aláírásával.

A  doktori értekezés kis form á

tumú nyomtatással 59 oldal [5]. 

Tartalom jegyzéke a következő:

„I. Bevezetés

II. E lektrom otorok alaptulaj

donságai

Egyenáramú m otorok 

Többfázisú indukciós motor
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III. Elektrom otor intermittens

üzemben

a) Forgatónyom aték, fo r

dulatszám, szöggyorsulás

b) Teljesítmény, vesztesé

gek

c) Melegedési viszonyok

IV. Elektrom otorok indítása

A) Indító ellenállások

B) Leonard-kapcsolás

V . Teljesítményszabályozás

elektrom otorokon

VI. Befejezés”

A  tartalomjegyzék egy kim on

dottan elektrotechnikai jellegű ér

tekezést takar. A  leegyszerűsített 

tárgyalás, a viszonylag sok leveze

tés és számpélda, a 17 db áttekint
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hetően megszerkesztett ábra (zöm

mel diagram) már egy kiforrott 

módszert mutat be, amely azután 

végigvonul minden további mű

vén, akár az emelőgépekhez, a szál

lítóberendezésekhez, a mechaniz

musokhoz, a vízgépekhez, a pneu

matikus szállításokhoz, a melegedés 

kérdéseihez, a lengéstanhoz nyúlt.

A  49. oldalon kezdődő gyakor

lati példája pedig éppen a gary-i 

hengerművekre vonatkozik. V agy

is az Indiana állambeli Gary-ban 

eltöltött hetek egyik lényeges mel

lékterméke a tervezett doktori ér

tekezés gyakorlati alkalmazásának 

tanulmányozása volt.

Pattantyús-Á. Géza 1907 júni

usától 1909. augusztus végéig tehát
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tanársegéd volt. Utána nagy elha

tározással, önbizalommal, tett

vággyal „Pattantyús és Társa”  né

ven műszaki irodát nyitott Buda

pesten, a Fehérvári út 29. sz. alatt. 

A z előkerült levélpapír szerint az 

iroda „elektrom os erőátviteli és 

világítási berendezések tervezése és 

szerelése”  feladatokkal foglalko

zott.

Érdekes az az 1910. január 18-án 

kelt levél [197], amelyet Pattan- 

tyús-Á. Géza és társa Patz Sándor 

írt alá, és a címzett Bánki Donát 

ny. r. tanár volt. Ebben a levélben 

többek között a következők olvas

hatók :

„Hivatkozással Nagyságoddal 

folytatott személyes megbeszélé-
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síinkre van szerencsénk a kir. Jó

zsef M űegyetem  Hydrogépek Tan

székének Laboratóriuma számára 

tervbe vett vízszintszabályozó-ké- 

szülékre és annak felszerelésére, a 

bemutatott tervek szerinti kivitel

ben a következő árajánlattal szol

gálni . . . ”

E gyik önéletrajzában[197] a k ö - 

vetkezőképpen emlékezik meg 

ezekről a kezdő évekről:

„1909 év óta műegyetemen tel

jesített szolgálatommal párhuza

mosan magánmérnöki működést is 

fejtek ki. Saját terveim szerint 

készült kisebb munkáim közül 

megemlítem a Tudom ányegye

tem és a M űegyetem  épületeiben 

a nagy előadótermek elsötétítésére,
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a táblák mozgatására, szellőzőabla

kok nyitására szolgáló villamos 

üzemű emelő- és m ozgató szerke

zeteket, a M űegyetem  udvari rajz

termeinek szellőző berendezéseit, 

a Rim am urányi — Salgótarjáni

Vasmű R t. székházában létesített 

villamos vasredőny-emelőberen- 

dezéseit s i. t.”

1912. június 27-én megnősült. 

Marschalkó M argitot (1888 — 1948) 

vette feleségül.
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A MAGÁNMÉRNÖK 
ÉS AZ ÖNÁLLÓ 

MŰEGYETEMI ELŐADÓ

Pattantyús-Á. Géza magánmérnö- 

ki tevékenysége — kisebb megsza

kításokkal és átszervezésekkel saját 

nevén vagy társként — 1909-től 

egészen 1930-beli professzori ki

nevezéséig tartott. A z 1928. de

cember 20-án kelt tanári pályáza

tában a következőket írta [197]: 

„Mérnöktársammal közösen 

végzett munkáim közül Jánosháza 

nagyközség villamos telepének ter

vezését, építését és üzembehelyezé

sét említem m eg. Gyakrabban 

nyertem megbízást mérnöki mun

kák végzésére, szakértői vélemé
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nyék adására bírósági pereknél, és 

telepek átadásánál is; öt év óta 

megbízásom van a M űegyetem  

épületeiben felszerelt villamos üze

mű szem élyfelvonók állandó és 

évenként való hatósági m egvizsgá

lására is.”

Más forrásból tudjuk, hogy Já- 

nosházán kívül Izsák, Sümeg, 

Csaprendek, Ó zd  — Nádas, Tata- 

tóváros villamosításában is vezető 

szerepet játszott.

Sokat foglalkozott ezekben az 

években a hajdúszoboszlói föld

gáz hasznosításával, számtalan sze

m ély- és teherfelvonó, vitla és 

daru tervezésével. Vezette az 

Országház, a lillafüredi Palota

szálló, a ferencvárosi kikötő
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ilyen jellegű gyártását és beépí

tését is.

U gyanakkor folyamatosan ok

tatott a mai B M E jogelődjén. 

Erről a következőket írta [197]:

„1912. év őszétől kezdődőleg, 

mint a M űegyetem  II. gépszerke

zettani tanszékének adjunktusa a 

»gépelemek« és »emelőgépek« szer

kesztési gyakorlatait vezetem. Itt 

különösen az »emelőgépek elektro

mos berendezésé«-vei foglalkoztam  

behatóbban, amennyiben Herr- 

mann tanár ennek a fejezetnek 

a kidolgozását és előadását reám 

bízta.

Adjunktusi teendőimet a háború 

kitörése óta teljesített katonai szol

gálatommal párhuzamosan, fo ly
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tatólagosan ellátom. Ebbe az idő

szakba esik az 1917/18. átmeneti 

tanév, és a katona hallgatók ré

szére m egnyitott nyári félév is, 

melyben mint meghívott előadó a 

»gépelemek« első évi anyagát ad

tam elő [a II. éves gépészmérnök- 

hallgatóknak] . . .

1914. évi augusztus hó 1 óta 

népfelkelő mérnök-tiszti minőség

ben adminisztratív katonai szolgá

latot teljesítek a budapesti katonai 

parancsnokság automobil-osztá

lyán. Ezen idő egy részét a buda

pesti teherautójavító műhelyben 

töltöttem, hol mint annak helyet

tes parancsnoka gépjárműtechni

kai m űhelygyakorlatot is szerez

tem. Ezenkívül a Műszaki, Elekt-
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rotechnikai és Hadifémbizottság- 

ban is m űködtem , mint a H adügy

minisztérium képviselője. Katonai 

munkásságom autóügyi előadóvá 

való kinevezéssel és a koronás 

arany érdemkereszt adományozá

sával nyert elismerést.”

A  szerencsés körülm ények kö

vetkeztében az első világháborús 

évek nem vesztek kárba számára. 

El tudta látni m űegyetemi oktatói 

feladatait, valószínűleg magán

mérnöki kötelezettségeit is, pub

likálásra azonban nem maradt ide

je. 1914 — 18 között mindössze há

rom  1918-as szakcikkéről [8 — 10] 

tudunk.

Egyébként első szakcikke 1909- 

ben jelent meg [1] az Elektro-
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technika c. folyóiratban doktori 

disszertációja egy részéről. 1913-ig 

összesen öt cikke látott napvilágot 

[ 1 — 3, 6, 7]. 1918-ban a már em

lített három után újabb szünet kö

vetkezett. A z 1921 — 30 közötti év

tizedben viszont kb. 30 tudomá

nyos dolgozata, szakcikke, egyete

mi jegyzete, könyve, a m érnök

neveléssel kapcsolatos közleménye 

jelent meg [11, 13 -4 2 ]-

A z 1921-es esztendőről érdemes 

részletesebben írni. Pattantyús-Á. 

Géza ekkor kapott műegyetemi 

magántanári címet az Elektromos 

üzemű felvonók és energiakiegyen- 

lítő szerkezetek című előadás m eg

tartása után [12].
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1921-ben kapott — társszer- 

zős — szabadalmat Forgó henger

tömb és központosított vezérlés min

dennemű dugattyús gépek, főleg exp- 

lóziós motorok számára tárgyban 

[ 11 ], továbbá megemlítette A z  

abszolút sebességmérő és regisztráló 

kilométermérő-műszer találmányát.

Ez évben jelent meg Emelőgépek 

című műszaki egyetemi jegyzete 

[13], amelyben összefoglalta Herr- 

mann Miksa professzor előadásait.

A z is valószínű, hogy ez idő tájt 

olvadt bele a Pattantyús és Társa 

m érnöki iroda az Esső és Társai 

vállalatba, amely cég felvonók 

tervezésével, ellenőrzésével, illetve 

villamosítási tervek készítésével és 

kivitelezésével foglalkozott.
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A  műegyetemi oktató feladatai 

kiegészíthetők még a következők

kel: 1925-től évről évre megbízást 

kapott a gépelemek nevű tantárgy 

előadására gépészmérnök-hallgatók 

számára. 1928-tól az általános gép

tan nevű tantárgy m eghívott elő

adója építészmérnök-hallgatók (!) 

számára. Végül Herrmann Miksa 

professzor kereskedelemügyi mi

nisztersége idején (1927 — 29) he

lyettes tanárként vezette a II. 

gépszerkezettani tanszéket. Előtte, 

1926. október 6-án m űegyetemi 

nyilvános rendkívüli tanárrá nevez

ték ki [197].

Előbb megpályázta a villamos

m űvek tanszékének professzori ál

lását, azt azonban Verebély László
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nyerte el. 1928-ban a Bánki Donát 

professzor 1922-ben bekövetke

zett halála óta be nem töltött III. 

gépszerkezettani tanszék profesz- 

szori állását pályázta meg, amely

nek benyújtott folyam odványá

ból eddig többször is idéztünk 

[1 9 7 ].

1914-ben megszületett Dénes fia, 

1917-ben pedig Klára lánya, akik 

professzori kinevezésének idején 

már középiskolások voltak.
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PROFESSZORI M ŰKÖDÉSE

1930. szeptember 30-án nevezték 

ki Pattantyús-Á. Gézát m űegye

temi nyilvános rendes tanárnak, és 

vehette át a III. gépszerkezettani 

tanszék vezetését. Eldőlt tehát a 

kérdés, hogy az eddigi elektro- 

technikai-gépszerkezettani „szim 

biózis”  merre halad tovább. Nem  

a villamosművek tanszékét nyerte 

el, hanem a Bánki-tanszéket. E k

kor 45 éves volt. Ha szabad úgy 

fogalmazni, tapasztalatokban a leg

jobb korban, és a szokásos 70 éves 

nyugdíjkorhatárig egy negyedszá

zados „kifutás”  előtt. Herrmann
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Miksa professzor volt a minta

képe, és gyakran emlegette, hogy 

tanári kinevezését végül is neki 

köszönhette.

A  támogatás egyik jele, hogy az 

emelőgépek és szállítóberendezé

sek nevű tantárgyat a II. gépszer

kezettani tanszékről áttették a III. 

gépszerkezettani tanszékre, hiszen 

ezt a tárgyat már évek óta ő adta 

elő, és 1927-ben ebből a témakör

ből jelent meg szakkönyve is [19]. 

A tanszék feladatává tették továbbá 

az általános géptan nevű tantárgy 

oktatását, amelyet régebben a IV. 

gépszerkezettani tanszéken K. Jó

nás Ö dön professzor adott elő. 

Bánki Donát professzor volt tan

tárgyai közül a hidrogépek maradt
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ezen a tanszéken, a többit már ré

gebben átvette Schimanek Emil 

professzor, az I. gépszerkezettani 

tanszék vezetője.

Pattantyús-Á. Géza professzor 

nagy kedvvel és ambícióval látott 

munkához. Végleg abbahagyta 

magánmérnöki tevékenységét.

A  három fontos, meghatározó 

tantárgy előadásának tartásán kí

vül már 1928 óta a Technika című 

tudományos folyóiratnak volt a 

főszerkesztője. Ezekben az évek

ben elsősorban a magyar nyelvű 

szakirodalmat gazdagította kivá

lóan megírt egyetemi jegyzetekkel 

és tudományos értékű cikkekkel. 

Ipari megbízást kevesebbet vál

lalt. Felújította a Bánki Donát
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által alapított vízgép-laboratóriu

mot.

A  30-as évek nagy munkáját a 

következő adatok jellem zik: 6

egyetemi jegyzet [42, 64, 6 9 - 7 1 , 

73], a mérnökképzéssel és neve

léssel foglalkozó három tanéven át 

fo lyó  cikksorozat (20 tanulmány 

[2 7 -2 9 , 37, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 

50, 51, 54, 5 7 -6 0 , 62, 63]), a 

félbemaradt Bánki D onát-könyv 

befejezése és kiadása [52], 4 — 5 

kiváló cikk és néhány példamutató 

könyvismertetés (Lechner Egon 

[92], Lósy-Schm idt Ede [49], 

Romsauer Lajos [35], Stasney A l

bert [31], Tettamanti Jenő [96] 

könyveiről) és ennek az évtized

nek a végén jelent meg főszerkesz
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tése mellett a kétkötetes, híressé 

vált Gépészeti zsebkönyv [78].

A  M agyar M érnök- és Építész- 

Egylettől 1938. április 27-én nyerte 

el a főszerkesztői munkáért az 

egyesületi ezüstérmet. Erre annyira 

büszke volt, hogy az eredeti ok

mány bekeretezve függött egyéb

ként puritán egyszerűségű tanári 

szobájában. Azért érdemes idézni 

belőle, mert a méltatás jó l össze

gezi azt a hatalmas munkát, ame

lyet ennek a sokszerzős könyvnek 

a formai és tartalmi egységesítése 

jelentett:

,,A  mű anyagának csoportosítá

sában és tárgyalási módjában eltér 

az ismert külföldi hasonló mun

káktól, mert nem merő adathalmaz
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és szűkszavú közreadása a vonat

kozó ismeretanyagnak, hanem pe

dagógiai szempontból is igen jól 

érthető. Különös értékéül kell ki

emelni, hogy nemcsak szerkezetta- 

ni adatokat nyújt, hanem az üzemi 

követelm ényekre is erősen kiter

jed.

A  m agyar műszaki irodalomnak 

valóban nagy nyeresége ez a mű, 

amelynek létrehozása Pattantyús- 

Ábrahám Géza dr. érdeme. A  bí

ráló bizottság teljes m eggyőző

déssel javasolja a M agyar M érnök- 

és Építész-Egylet ezüstérmével való 

kitüntetését annak a szervező, szer

kesztő, irányító és szakírói munká

nak, amely ennek a megalkotásá

ban m egnyilatkozik.”
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Valóban, a Gépészeti zsebkönyv 

mai átforgatása is bárkit m eggyőz

het tartalmának akkori korszerűsé

géről, töm ör stílusáról, műszaki 

nyelvezetének frisseségéről. Mind

ez elsősorban Pattantyús professzor 

főszerkesztői munkáját dicséri, aki 

vette a fáradságot, hogy az eredeti 

kéziratokat átolvasva, azokat az 

egységes koncepció érdekében át

írja, nyelvezetét és szakszavait egy

ségesítse, és szinte minden esetben 

rövidítsen, vállalva a megbántó- 

dások özönét. M égis azzal a jó  

érzéssel emlékezett vissza erre a 

több éves munkájára, hogy „sok, 

neves m agyar gépészmérnököt 

megtanított a szakírásra” . A  Gé

pészeti zsebkönyv azt is jelen
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tette, hogy annak néhány feje

zetét maga Pattantyús professzor 

írta [79 — 85]. A  hasonlóságokból 

arra is következtetni lehet, hogy 

több előzőleg, illetve utóbb m eg

jelent cikke tulajdonképpen a Gé

pészeti zsebkönyvnek köszönhető 

[66, 75, 86, 87, 90, 93l-

Professzori munkájának új kor

szaka kezdődött, amikor 1938-ban 

az 1934 óta József Nádor Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem 

ként m űködő m űegyetem  Gé

pész- és Vegyészm érnöki Karának 

dékánjává választották, amelyet 

egy tanéves prodékánság (ez egyet 

jelentett a Gépészmérnöki Osztály

2. tanévben folytatódó elnöki tiszt

ségével) követett. Két tanéven át
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volt tehát az akkor hazánkban 

egyetlen gépészmérnökképző in

tézmény vezetője. Azokban az 

években ilyen mandátum — egé

szen ritka kivételektől eltekintve — 

senkinél sem tartott ennél tovább. 

Pattantyús professzor ezt a meg

bízatását is rendkívül lelkesen látta 

el. Erre utal, hogy ezekben az évek

ben megcsappant szakirodalmi te

vékenysége. Vállalta, hogy a tan

rend szerinti kiképzési idő alatt 

végző gépészmérnök-hallgatók 

rendkívül rossz arányát lényegesen 

megjavítja. Ennek érdekében szá

mos intézkedést tervezett a hazai 

gépészmérnökképzés ésszerűsítésé

re. Ha minden elképzelése nem is 

valósult m eg ilyen rövid tisztségi
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idő alatt, annyit elért, hogy az ak

kor beiratkozott gépészmérnök

hallgatók sokkal nagyobb arány

ban szereztek oklevelet 9 félév 

alatt, mint a 20-as vagy a 30-as 

években.

A z 1942/43-as budapesti mű

egyetemi évkön yv személyi részé

ben, a már eddig ismertetetteken 

kívül róla m ég a következők ol

vashatók [197]:

„ A  M M ÉE . . . gépészeti, elekt

rotechnikai és gyáripari szakosztá

lyának elnöke, a Hadi Műszaki 

Tanács és az Igazságügyi Műszaki 

Tanács rendes tagja, a M űegye

temi Sportrepülő Egyesület és a 

M űegyetem i Zenekar tanárelnö

ke . . .”
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Vagyis ekkor már a műegyete

men kívül is betöltött fontos sze

repeket, és a műegyetemen belül 

egy sportegyesületben és egy kul

turális együttesben nagy szolgála

tot tett az egyetemi ifjúság önte

vékeny mozgalmának előbbrevite- 

lében, gyakorlatilag nagyon cse

kély anyagi támogatás mellett.

1939-ben kitört a második vi

lágháború. M agyarország ennek 

következm ényeit 1941-től kezdte 

súlyosabban érezni. Pattantyús pro

fesszor tanszéki együttesének tag

jai többet voltak katonák, mint 

egyetem i oktatók. Ezt úgy hidalta 

át, h o gy felelevenítette az ún. 

„százlábú”  tanszéket. Professzori 

kinevezésekor ugyanis egyetlen
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adjunktusa (Eőri Fintor Zoltán) és 

egyetlen tanársegéde (Bodnár 

László) volt, akik Bánki Donát 

professzornál is dolgoztak már. 

Ugyanakkor a tanszék gyakorlati 

óráinak ellátása sokkal több segéd

erőt igényelt. Ezt úgy oldotta 

meg, hogy az emelőgépek és szál

lítóberendezések, illetve a vízgépek 

nevű tantárgyak géptervezői gya

korlataira elsősorban a Ganz-gyár 

legjobb konstruktőreit hívta segít

ségül, a m érőgyakorlatokhoz pe

dig a jobb előmenetelű felsőbb 

évesekből toborzott munkaerő

ket. Fizetés nem volt, viszont a 

tanszék ipari megbízásaiból be

fo lyt összegekből (amely megbízá

sok Pattantyús professzor szemé
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lyes tudományos tekintélyén nyu

godtak) alapot létesített, és ebből 

juttatott félévenként tiszteletdíja- 

kat.

A z első ilyen hallgatói „száz

lábú”  gárda a 30-as évek végéig 

mind megvált a tanszéktől, tagjai 

az iparban helyezkedtek el. A  40-es 

évektől tehát teljesen új együttes 

került a tanszékre, am ely áthidalta 

a katonai behívások nehézségeit. 

Ezek közé tartozott e sorok írója is.

A z egyetem i élet ezekben az 

években sokkal egyszerűbb volt, 

mint ma. Adminisztratív munka 

a minimális volt (nem is volt ad

minisztrátor). Inkább szervezési 

munkát kellett végezni. Jelentést 

sehova sem kellett küldeni. A zt a
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kevés levelet, amit már nem lehe

tett elkerülni, Pattantyús profesz- 

szor maga gépelte. M int ahogyan 

a szakvéleményeket is maga állí

totta össze, kézzel, tussal írva-raj- 

zolva m eg a pauszra, és annak sok

szorosított példányait küldtük a 

megrendelő gyárnak, intézetnek.

Kéthetenként volt kari, illetve 

osztályülés. Ezek m axim um  fél 

óráig tartottak. Hetente egyszer 

ment el Pattantyús professzor az 

ún. Pöschl-teára. Ez se tartott egy 

óránál tovább. Itt találkoztak ba

ráti beszélgetésre a professzorok. 

M a azt mondanánk: információ

kat cseréltek. A  teát Pöschl Imre 

professzor saját maga főzte és tá

lalta.
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Minden héten volt egyszer yizs- 

gadélután. Ez mai szemlélettel ne

hezen érthető m eg, hiszen most 

egy-egy vizsgaidőszakot le kell 

zárni. A kkor — háború alatt — 

mindenfajta „kiskapu” , halasz

tás, keresztfélév létezett. Ennek kö

vetkeztében a vizsga- és utóvizsga

időszak egybefolyt, csak a nyáron 

volt valóban szünet.

Akár vizsganap volt, akár nem, 

Pattantyús professzor legenda

számba menően késő estig a tan

széken maradt. Ekkor már mind

két gyerm eke önálló családot ala

pított. Dénes fia is gépészmérnök 

lett, aki ezekben az években az 

Iparügyi Minisztériumban dolgo

zott, Klára lányát Gruber József



adjunktus vette feleségül. Ő k  tehát 

mar nem laktak otthon. Pattan

tyús professzor felesége pedig a 

30-as évek végétől betegeskedett.

A  késői hazatérés egyben késői 

tanszékre érkezést is jelentett. 

Gyakran volt aggodalom  a tan

széken egy mondjuk 9 órakor kez

dődő előadási óra előtt, hogy vajon 

kinek kell „beugrania” . Végül is 

mindig „befutott” , kissé fáradtan. 

Kezet fogott munkatársaival, és 

máris sietett az előadóterembe. 

Csak a krétás körzőt és színes kré- 

tás dobozát vitte magával. Fejből 

adott elő. M egnézte az első sorban 

ülők jegyzetfüzeteit, és nagyjából 

megismételte, amit az előző óra 

végén, a szünetet is igénybe véve



m ég előadott. Vagyis ismételt, a 

szünetidőre halasztva az új mon

danivalót. így  tulajdonképpen sa

játságos időritmussal, és némi túl

zással fogalmazva, kétszer adta elő 

az anyagot. N agyon szépen írt és 

rajzolt a fekete táblára fehér és szí

nes krétáival. E gy-egy  órája végén 

nagyszerű esztétikai élm ényt nyúj

tott a géprészletekkel, modellekkel, 

levezetésekkel, diagramokkal, szer

kesztésekkel, számpéldákkal tele 

táblája.

A  tanszéken kedvelte, ha mun

katársai közül néhányan mindig 

vele vannak előadáson, gyakorla

tokon, ebéd közben, laboratóri

umban, az ipari megbízások m eg

beszélésein, vizsgákon, gyárláto
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gatásokon stb. A z  étkezések alatt 

is tanított. Sok papírszalvéta he

lyettesítette ilyenkor a fekete táb

lát. Ha ugyanis a szakvélemények 

vagy szakcikkek, könyvek írása 

közben új ötlete, megoldása tá

madt, azt aznap vagy másnap „kis 

előadás”  keretében azonnal kö

zölte közvetlen környezetével.

A  második világháború kitö

résével gyakorlatilag egybeesett a 

műegyetemen a M érnöki T ovább

képző Intézet megalapítása és m ű

ködésének megindítása Mihailich 

G yőző professzor vezetésével. Pat- 

tantyús-Á. Géza professzor a leg

szűkebb vezetőség tagja lett. ő  

volt a felelős a gépészeti jellegű 

tanfolyamokért és kiadványokért.
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E z a kb. 10 éves megbízás ismét a 

hazai gépészeti szakirodalom gaz

dagítása jegyében telt el. Tulajdon

képpen folytatta a Gépészeti zseb

könyv főszerkesztésével m egkez

dett munkáját, tíz év alatt kereken 

száz kiadványt adott ki a Mérnöki 

Továbbképző Intézet a gépészeti 

sorozatban, közte olyan tudomá

nyos jellegű szakkönyveket, ame

lyek szerzői Bay Zoltán, Gillem ot 

László, Gombás Pál, Hornung A n 

dor, K om ondy Zoltán, Lechner 

Egon, Liska József, Schimanek 

Emil, Simonyi Károly, Vér Tibor, 

Verebély László, Z orkóczy Béla és 

mások voltak. A  könyvírók kö

zött szerepelt maga Pattantyús 

professzor is az Áramlástan [98], A
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gépek üzemtana [107], Felvonók 

[108], majd a Gruber Józseffel kö

zösen írt Szárnylapátos vízgépek 

[117] címűekkel.

Ezek nagyrészt a háborús évek

ben készültek. K özülük később A  

gépek üzemtana című érte el a leg

nagyobb sikert. A  M érnöki T o 

vábbképző Intézet akkori titkára, 

Pávó Elemér oki. gépészmérnök 

kérte fel őt, h o gy az Általános gép

tan című egyetem i jegyzetet dol

gozza át szakkönyvvé. Pattantyús 

professzor nagyon m egörült a fel

kérésnek, és azokban a nyomasztó 

háborús években ez a könyvírás 

jelentett számára öröm öt. Fele

sége — mint már említettük — 

betegeskedett, aggódott fiáért, ve-
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jéért, akiket gyakran hívtak be ka

tonai szolgálatra.

A kkor persze szűkebb környeze

tének (közte e sorok írójának) fo 

galma se volt arról, m ilyen sikere 

lesz később ennek a könyvnek. 

Pár héttel Budapest felszabadító 

harcának kezdete előtt, 1944. de

cember i-én  jelent meg nyom ta

tásban az utolsó ív  is [107].

Versenyfutás fo lyt az idővel. 

E gy-egy  fejezet kéziratának befe

jezése után azonnal legépeltette azt, 

és ezután a rajzoló kirajzolhatta a 

kézirat ábráit. Pattantyús profesz- 

szor kockás papírra írta a kön yv 

kéziratát töltőtollal. Kár, hogy 

nem ezt a kéziratot sokszorosítot

ták, annyira szép írású, kifejező
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rajzú, ábrájú volt. A  klisérajzhoz 

csak pauszt kellett rátenni, majd 

körzővel, vonalzóval kihúzni az 

egyébként szabad kézzel rajzolt, 

szerkesztett vázlatokat. A  kézirat 

aprólékosan készült. A dott esetben 

a gyötrődést mutatta a sok áthú

zás, betoldás, esetleg több oldal 

újraleírása. D e voltak olyan ré

szek is, am ikor ennek nyom a se 

volt.

A z  elkészült példányok egy ré

sze a harcok áldozatává vált, má

sik része gyorsan vevőre talált. 

1948-ban már kellett a 2. kiadás 

[114], majd a többi is. Életében 

hét [107, 114, 121, 122, 137, 145, 

161], 1956-ban bekövetkezett ha

lála után további hat [166, 168 —
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172], összesen 13 kiadást ért meg 

I 973-ig- 1983-ban jelent meg az 

Sl-re átdolgozott 14. kiadás [173].

Nehéz ma már utánaszámolni, 

hogy ez mennyi darabot jelent. 

N em  tévedünk nagyot, ha több 

mint 60 ezerre becsüljük! Hazai 

műszaki könyv esetén ez egyedül

álló rekord.

A  háborús éveit jellemezte még, 

hogy Budapesten felelős felvonó- 

szakértői megbízásokat vállalt. Ha

bár több munkatársával dolgozott 

együtt, egy-egy felvonó állapotá

nak első „jegyzőkönyvezésekor”  

gyakran személyesen mászott fel a 

felső gépházba, amely nem egy 

esetben kéményseprői ügyességet 

és bátorságot kívánt.



Másik kedves megbízása volt 

a csehszlovák, román és jugoszláv 

műszaki egyetem ekről viszonylag 

nagy számban átiratkozók tan

tárgyelismerési kéréseinek vélemé

nyezése. Ezeket a nagyon bonyo

lult ügyeket fáradságot nem kí

mélve, nagy alapossággal oldotta 

m eg. Többen ma is áldják ember

séges döntéseiért. Humánumát 

előbbre helyezte a korlátozó ren

delkezéseknél.

„T ele  volt megvalósítható ter

vekkel. D e az ő szép álmait, mint 

sok mást is, romba dönti a háború. 

A  professzor a légitámadások szü

netében is — m egfogyatkozott 

tanerőlétszámmal — az utolsó pil

lanatig folytatja az oktatást. A  ki
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ürítési parancsot megtagadja. A  

felszabadulás után laboratóriumát 

rom okban találja. Ketten, ő meg 

akkori tanársegédje, Terplán Z é

nó . .  . két kezükkel próbálják újjá

teremteni, amit a gyújtóbom ba le

rom bolt. A z  újjáépítés időszaka 

után újra fellendül a tudományos 

kutatás. A  professzor friss erővel 

lát neki a munkának. Bő tapaszta

latait felhasználva, új, összefoglaló 

tankönyveket is ír . . .”  — idéztünk 

a 70. születésnapjakor, A  jö vő  mér

nökében megjelent A  professzor . . . 

című cikkből [174].

Pattantyús professzor tehát az 

ostrom utáni hónapokban is ren

dületlenül dolgozott. Éhezve, fáz

va, kisebb betegségeket legyűrve,
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betegeskedő feleségét ápolva, a 

háztartási legszükségesebb beszer

zéseket személyesen végezve, elő

adásait megtartva, esténként el

kezdte írni — a csak 1952-ben 

megjelent — Gépészeti lengéstan 

című m űvét [136].

1946-ban indult m eg a M ér

nökök és Technikusok Szabad 

Szakszervezete kiadásában a Ma

gyar Technika cím ű szakfolyó

irat, amelynek Pattantyús profesz- 

szor lett a főszerkesztője. Bekö

szöntő szavai a következők vo l

tak:

„E g y  műszaki folyóirat megin

dítását a háborús pusztítások után 

újraéledő kis országban időszerűvé 

teszi az újjáépítési feladatok nagy
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száma és sokrétűsége. A  termelő- 

és építőmunka tervszerű előké

szítése, céltudatos megszervezése, 

szakszerű és gazdaságos lebonyo

lítása jó l megalapozott műszaki 

tudással párosult gyakorlati érzé

ket és idevágó tapasztalatokat kí

ván. E gy magyar műszaki fo lyó 

irat tehát nemcsak a magyar mű

szaki tudomány fejlesztésével kap- 

csolódhatik be az építőmunkába, 

hanem azzal is, hogy a szerkezeti 

anyagok, gyártási eljárások és újí

tások terén szerzett belföldi és kül

földi tapasztalatokat olvasóközön

ségének a lap hasábjain rendelke

zésre bocsátja.

E gy  új folyóirat értékét nem a 

beköszöntőben hirdetett munka
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terv szabja meg, hanem annak bel

ső tartalma juttatja kifejezésre. 

Ezért a »Magyar Technika« első 

száma is ígéretek helyett a közölt 

tanulmányok színvonalával és 

cikkanyagának korszerűségével kí

vánja olvasótáborát meghódítani.

Munkatársaitól a lap fejleszté

sére irányuló áldozatos munkát, 

olvasótáborától pedig megértő tá

mogatást és — ahol szükséges — 

javaslatokat és pártatlan bírálatot 

kér a Szerkesztőbizottság nevében 

Budapest, 1946. május

Pattantyús-A. Géza” 

1946 telén tartotta első székfog

laló előadását a M agyar Tudom á

nyos Akadémián levelező taggá 

választása után. Előadásának címe:
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Csillapított lengések energetikai jel

lemzői [n o ]. A  terem akkor rosz- 

szul világított és fűtetlen volt, 

nagykabátban ült minden jelen

levő. Bay Zoltán akadémikus ve

zette be az előadást, de jelen volt 

Voinovich Géza főtitkár is. Más

nap mondta el Pattantyús profesz- 

szor, hogy amikor szűkebb kör

ben maradtak, az egyik orvos aka

démikus érdeklődött leginkább az 

elhangzott előadás témája iránt, 

utalva a szív és a vérkeringés ha

sonló rezgésjelenségeire.

Közismert, hogy 1948-ban el

határozták a régi M T A  megrefor

málását. Ennek végrehajtását egy 

újonnan alapított tudományos ta

nácsra bízták. A z  egyébként idő
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szerű átrendezés esetenként áldo

zatokkal járt. így  pl. Pattantyús 

és Verebély professzort a levelező 

tagságból tanácskozó taggá minő

sítették át. 1951-ben alakult meg 

az M T A  Tudom ányos Minősítő 

Bizottsága. A  kandidátusi, illetve 

doktori fokozat elnyerése iránti 

pályázat során Pattantyús és Vere

bély professzor a műszaki tudo

m ányok doktora tudományos fo

kozatot nyerte el 1952-ben. A z 

ezt követő évben mindkettőjüket 

újból levelező taggá választották. 

A z  1953-ban sorra került második 

székfoglaló címe: Anyagszállítás 

légáramban vo lt [149].

Ettől kezdve Pattantyús pro

fesszor élete végéig a hazai tudo
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mányos közéletben alkotó, aktív 

tagként dolgozott, a m agyar gé

pészmérnökök egyik vezéralakjává 

vált.

A  felszabaduláskor néhány tagú 

tanszék (i professzor, 2 tanársegéd, 

2 műhelyi dolgozó, 1 hivatalsegéd) 

a haláláig tartó egy évtized alatt 

ún. nagy tanszékké duzzadt. Pedig 

időközben, az 50-es évek elején a 

tanszékből, volt munkatársának, 

Greschik Gyula professzornak ve

zetésével önállóvá vált az emelő

gépek tanszéke, és Pattantyús-Á. 

Géza professzor a vízgépek tan

székét vezette tovább. A  vízgépek 

tanszéke kiegészült adminisztrá

torokkal, könyvtárosokkal, tanszé

ki mérnökökkel, kutatókkal, mű
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helydolgozókkal, sok új oktatói 

státus is létesült, amelyekhez né

hány aspiráns is csatlakozott. A  

tanszék a felszabadulás utáni első 

új m űegyetemi épületben, a Sto- 

czek utcában az eddiginél nagyobb 

alapterületű helyiségekbe költö

zött.

A  naggyá nőtt tanszék vezetése 

más módszereket kívánt. A  patri

archális irányítási m ód lendülete jó  

ideig eltartott. Kiváló munkatár

sak számos gondot levettek a pro

fesszor válláról. Ez lényegében azt 

jelentette, h o gy az új épületben 

kicsire zsugorodott tanszékvezetői 

szobájában „bestseller”  könyvei

nek újabb kiadásaihoz végezte az 

átdolgozási munkákat, és tanszéki
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ügyekkel csak akkor foglalkozott, 

ha kényesebb ügyekben hozzá for

dultak. Részt vett ugyanakkor az 

akadémiai üléseken, elnököskö- 

dött kandidátusi disszertációk vé

désein, sőt időnként Miskolcra is 

ellátogatott előadás tartására, szak

értői munkára, Imre öccse m eg

látogatására.

A z 50-es években már helyen

ként összegezte gazdag pedagó

giai tapasztalatait. A  Felsőoktatási 

Szemlében megjelent interjúban 

[154] arra a kérdésre, hogyan fej

lődtek olyan gyorsan munkatár

sai, többek között a következőket 

mondta:

„S o k  múlik azon, kikből is lesz

nek az ember m unkatársai. . .
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Sokan be-bejárogatnak a tanszékre 

a negyedévesek közül. Néhány 

hónap elteltével azonban elmara

doznak azok, akiket csak a kereset

vágy vagy a szereplés szándéka 

hozott, és csupán azok maradnak 

meg, akik nagyon is szeretik ezt 

a munkát. Engedni kell a fiatalokat 

saját lábukra állni. Semmi sem sar

kallja őket jobban, mintha maguk 

érnek el eredményt . . . Magam is 

csak egykori kedves professzorom

nak, Herrmann Miksának a nyom 

dokait követem  ilyenkor. Valami

kor ő volt a műegyetemen az 

Em előgépek c. tárgy tanára. E gyik 

esztendőben sok munkája miatt 

másra kellett bíznia az előadásokat, 

és egyik fiatal munkatársát sze-
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mclte ki. Én voltam  ez. N em  sok

kal később azzal is biztatott, hogy 

írjam meg a tárgy tankönyvét. íg y  

született m eg 1927-ben első tan

könyvem , Ennek előszavában 

Herrmann professzor meleg sza

vakkal emlékezett meg arról, hogy 

milyen jó  érzés fiatal tanítványá

nak sikereit lá tn i. . .  Ez a szellem 

azóta egész tanszékünk sajátja lett.”  

Arra a kérdésre pedig, hogyan 

ellenőrzi a fiatalok munkáját, a 

következő volt a válasz:

„ A z  oktatásnál pedig magam is, 

m eg itt az öregebbek, be-bejáro- 

gatunk a fiatalok gyakorlataira. 

A ki már előadásokat is tart, azok

nak az óráira nemigen szoktunk 

bejárni, hiszen tapasztaltabbak
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már. D e mindig meghallgatja az 

órát egy-egy demonstrátor, eset

leg egy fiatalabb tanársegéd. Ő k 

ott jegyzetet is írnak az előadásról. 

Én magam is át szoktam lapozni 

ezeket a jegyzeteket, és abból az 

előadást jó l meg lehet ítélni.”  

írt 1952-ben házi használatra egy 

brosúrát A  vizsgáztatás módszerei

ről [135]. Érdekesek a bevezető 

m ondatok:

„Visszapillantva közel félszáza

dos pedagógiai pályafutásomra, jó

zan önkritikával m eg kell állapí

tanom, hogy a gépészmérnöki ok

tatás szolgálatában kifejtett sok

rétű tevékenységem célkitűzései 

kezdetben inkább csak ösztönösek 

voltak . . . Első idevágó tapaszta



lataimat már diákéveim alatt sze

reztem . . . Már akkor felfigyeltem  

legkedvesebb professzoromnak, 

Czakó Adolfnak, majd később 

Herrmann Miksának vizsgáztatási 

módszerére, és még dékánságom 

alatt is élvezettel tanulmányoztam 

Schimanek Emil professzortársam

nak rendkívül szemléletes szigor

lati összefoglalóit is. A  rajztermi 

gyakorlatok példaadó vezetésének 

módszerét is már diákkoromban 

ismertem meg Szabó Gusztáv és 

Melezer Tibor akkori adjunktu

sok lendületes nevelőmunkájából, 

amely tudásunk elmélyítésére irá

nyult, és esetről esetre a tanult 

anyag számonkérésével is páro
sult.”



Ezután leírta, hogy a legnagyobb 

tapasztalatokat számára az emelő

gépek nevű tantárgy oktatása nyúj

totta. Ha lehetőség volt rá, m eg

szervezte az évközi ellenőrzést. Er

re — kisebb létszámú hallgatóság 

esetén — m ód van már az előadás 

közben is rajtaütésszerű kérdezés

sel, de m ég inkább a rajztermi 

gyakorlatok közben. M indez az 

oktatás szerves része volt. A  felele

tek minősítését mindig buzdításra 

használta fel.

A  vizsgának pedig olyannak kell 

lennie, ho gy a kérdés maga érdek

lődéskeltő legyen és az is maradjon 

a vizsga folyamán. N agy  létszámú 

hallgatóságnál ez a vizsgáztató 

számára fárasztó. Ezen két módon
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próbált segíteni: az írásbeli vizs

gáztatással, illetve több vizsgázó

nak egyidejű feleltetésével.

Ezután részletesen elemezte 

mindkét módszer előnyeit-hátrá- 

nyait. Végül is a következőkkel 

fejezte be a brosúrát:

„M a  már inkább arra vetek 

súlyt, hogy az egyik hallgató szó

beli vizsgáját a hallgatóság figye

lemmel kísérhesse, és e kollektív 

munkával párhuzamosan legfel

jebb egy második vizsgázó marad

jon a táblánál valamilyen szerkezeti 

résziét kidolgozásával.

Befejezésül m ég csak annyit, 

hogy hosszú pedagógiai gya

korlatom folyamán a módszer

tani nehézségeken minden al
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kalommal átlendített az ifjúság 

szeretete.”

N agy létszámú hallgatóság előtt 

utolsó éveiben — Rázsó Imre ak

kori dékán javaslatára — fárasztó 

előadásokat már nem tartott. A 

szakokra bontás következm énye 

volt egy viszonylag kis létszámú 

vízgépészeti szak. Ennek speciális 

tantárgyait oktatta személyesen, 

igen nagy lelkesedéssel.

A  rektori tisztség elkerülte őt. 

Ezekben az években egy ízben me

rült fel rektorhelyettesi kinevezése. 

Kértek is tőle ezért egy külön 

életrajzot, de ez a terv nem valósult 

meg.

Ugyanakkor egymást követték 

a magas kitüntetések, elismerések.

92



A  felszabadulás előtt — mint már 

szó volt róla — szerepelt egy 

1918-as formális katonai kitünte

tés, amelyet 1938-ban az M M EE 

ezüstérme követett a Gépészeti 

zsebkönyv főszerkesztői munkála

taiért. A z 50-es években viszont 

egymás után a következő elisme

résekben részesült: 1952-ben m eg

kapta a Kossuth-díjat; 1954-ben 

az Oktatásügy Kiváló D olgozója 

lett; 1955-ben a Munka Érdem

rend; 1956-ban a Munka Vörös 

Zászló Érdemrendje kitüntetést 

kapta.

Mindez jelezte a teljes tudomá

nyos és társadalmi elismerést. Ez 

az utolsó évtizede tehát a m egvál

tozott politikai légkörben is töret
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len volt. Családi életében 1948- 

ban az a szomorúság érte, hogy 

felesége hosszú betegség után el

hunyt. 1951-ben kötött új házas

ságot. Második felesége özv. Héjjá 

Pálné sz. Petheő M argit lett. Fia 

és leánya családjában gazdag volt 

a gyermekáldás. Létezik ebből az 

időből egy olyan kedves fénykép, 

amelyen második felesége, gyer

mekei, menye, veje társaságában 

látható és kilenc unokája számlál

ható össze [197].

D e volt egy sokkal nagyobb 

családja: a tanszék. A m ikor 70. 

születésnapját 1955. december 11- 

én jó  egészségben ünnepelhette, a 

tanszék is készített egy tablószerű 

fényképet, amelyen akkori összes
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munkatársai körében látható 

[ 197].
1956. szeptember 25-i keltezésű 

a M unka Vörös Zászló Érdemrend

je kitüntetés. Ezt valószínűleg két 

nap múlva, egy csütörtöki napon 

vette át személyesen a parlament

ben. Pénteken egyik akkori m un

katársával, Fáy Csabával órákon 

át dolgozott tele munkakedvvel, 

tervekkel. Ezen a napon köszön

tötte őt a tanszék. Szombaton 

egyetem i tanácsülésen vett részt, 

amelyen többek között őt ünne

pelték magas kormánykitünte

tése alkalmából. Ezt követően 

lett rosszul. A  K útvölgyi úti 

Állam i Kórházba vitte a men

tőautó. N em  lehetett rajta
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segíteni, még aznap meghalt 

[ 197]-
1956. október 4-én vettek tőle 

búcsút pályatársak, tanítványok, 

munkatársak, barátok, családta

gok, az M T A , az Oktatásügyi M i

nisztérium és a B M £ . Először a 

B M E  aulájában m ondott búcsú

beszédet ravatala előtt Geleji Sán

dor, az M T A  rendes tagja, az 

M T A  Műszaki Tudom ányok Osz

tálya nevében, majd Gillemot 

László rektor, az M T A  levelező 

tagja a B M E  nevében, végül Sályi 

István, a műszaki tudom ányok dok

tora, a miskolci Nehézipari M ű

szaki Egyetem  rektora a volt ta

nítványok nevében. A  Farkasréti 

temetőben sírja előtt Gerey Ta
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más akkori adjunktus búcsúzott el 

Pattantyús professzortól a tanszék 

munkatársai nevében [176].

A  példamutató professzor mél

tatásának befejezéseként a Gille- 

m ot- és a Sályi-búcsúbeszédből 

idézünk ideillő szép gondolatokat 

[176]:

„26 évvel ezelőtt, mint elsőéves 

egyetem i hallgató ismertem meg 

Pattantyús Géza professzort. Ma is 

vissza kell emlékeznem arra a 

percre, amikor mint elsőéves hall

gatók lelkesen ünnepeltük az egyik 

előadása során szeretett professzo

runkat, Pattantyús Gézát, nyilvá

nos rendes tanári kinevezése alkal

mából. A z akkori elsőéves évfolyam  

helyes ösztönével érezte meg azt,

7 - I V . 97



hogy ezzel a tanári kinevezés

sel méltó ember került a kated

rára.”

„H a Pattantyús professzor em

beri nagyságát akarjuk értékelni, 

akkor tudományos m űvein és 

könyvein felül elsősorban azt a 

hatást kell kiemelni, amit emberi 

egyéniségével környezetére és a 

hallgatóira gyakorolt. Ez a hatása 

azonban nem szorítkozott csupán 

tanszékére, nemcsak tanszékének 

volt vezetője, munkatársainak irá

nyítója és hallgatóinak nevelője. 

Szellemi hatása sokkal szélesebb 

körre terjedt k i.”

„Itt az aulában, ahol most végső 

búcsút kell mondanom az egye

tem tanácsa és oktatói nevében
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szeretett professzortársunknak, itt 

vannak körös-körül az egyetem 

nagyjainak szobrai. Pattantyús 

professzor már életében szobrot 

állított magának, ha nem is a szó 

szoros értelmében, szimbolikusan, 

szobra fog élni munkatársainak és 

hallgatóinak szívében.”

íg y  fejezte be Gillem ot profesz- 

szor a gyászbeszédet. Sályi profesz- 

szor pedig így  kezdte:

„Búcsúzni jöttem. Elmondani a 

tanítvány fájdalmával az utolsó 

búcsúszavakat egykori professzo

rom, Pattantyús-Ábrahám Géza 

ravatalánál.”

„Jóval több, mint 30 éve, hogy 

először hallgattam, az egyetem 

padjaiban ülve, katedráról elhang
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zó szavaidat. A z emlékezés szár

nyain a múltba repülve, most is 

élesen látom kissé idegesen m ozgó 

szikár alakodat. Látom az élettelen 

nagy fekete táblát fokozatosan élet

tel m egtöltő, biztos kézzel, mű

vésziesen felrajzolt ábrákat, a 

gyöngybetűkkel, gyönyörű rend

ben felírt képleteket, és tisztán hal

lom a belső tűztől fűtött, mégis 

többnyire elfogódott magyarázó 

szavaidat, a gondolatok torlódó 

árjában meg-megpihenő beszéde

det. Ebben a keretben jelenik meg 

előttem a végtelenül szerény pro

fesszor egyénisége. íg y  tanítottál 

fegyelm ezett gondolkodásra, biz

tos tájékozódásra, a természet és 

az élet rendkívül bonyolult viszo
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nyai között, a lényeges és lényeg

telen gondos elválasztására, a rend 

keresésére, a rend szeretetére.”  

Majd ezekkel a gondolatokkal 

fejezte be gyászbeszédét:

„M ilyen  jólesik a diáknak, ha 

érzi, hogy a professzora törődik 

vele. H ogy vonzódik hozzá, ha 

benne nemcsak a szigorú cenzort 

kell látnia. Ha érzi, hogy szabad 

hozzá, mint emberhez is közeled

nie. Ha benne melegszívű embert 

talál, aki szívesen szóba áll vele, 

és hajlandó őt elvezetni nemcsak a 

tudomány, de az élet útvesztőjében 

is. Boldog a diák, akinek ilyen 

professzorai vannak. Boldog, ha 

professzorának életfelfogását m eg

ismerve, ellesheti tőle határtalan
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optimizmusát, azt a m eggyőző

dést, hogy az újért, a fejlődésért 

érdemes küzdeni, ha megismerheti 

mellette a jó l végzett munka örö

mét, ha megtanulhatja tőle, hogy 

minden tudomány, a műszaki tu

domány végső célja is maga az 

ember, és hogy a mérnök akkor 

tölti be valóban hivatását, ha mun

kája nyomán szebbé, gazdagabbá, 

tartalmasabbá válik az emberi élet. 

Benned íg y  ismerték meg az em

bert tanítványaid. A z  ő nevükben 

jöttem  elmondani, ho gy szívünk 

m élyéből szerettünk, és most köny- 

nyes szemmel fájó szívvel búcsú

zunk Tőled. A m it kaptunk Tőled, 

eddig ajándék volt. A  mai nap

tól legyen örökségünk. Em léke
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det őrizve, életünket, munkássá

gunkat hassa át a T e  szellemed, 

bizonyságul arra, hogy volt pro

fesszorunk

Pattantyús-Ábrahdm G é za  

örökségével jól sáfárkodtunk.”

103



T U D O M Á N Y O S  

ÉS S Z A K IR O D A L M I M U N K Á S S Á G A

195C). szeptember 30-án a Szabad 

N ép cím ű napilapban nekrológ 

jelent meg, am elyből a következő

ket idézzük [175]:

„D r. Pattantyús-Ábrahám Géza 

Kossuth-díjas akadémikus, a Bu

dapesti Műszaki Egyetem  profesz- 

szora 1956. szeptember 29-én vá

ratlanul elhunyt. Halálával nagy 

veszteség érte a magyar tudomá

nyos és műszaki életet, a műszaki 

felsőoktatás, a mérnökképzés és 

mérnöknevelés ügyét. A lig van 

magyar gépészmérnök, akit ne 

tanított és nevelt volna. Tanítvá
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nyai között egyetemi tanárokat, 

kiváló vezető mérnököket talá

lunk. Különös gonddal és szere

tettel nevelte a fiatal mérnökök 

mai nemzedékét. E gyik ismert 

könyvében »A gépek üzemtaná«- 

ban írta: »Legyen ez a kön yv út

jelző arra is, hogy a mérnöki 

pályára lépő ifjút a technika ön- 

célúsága helyett a gépek igazi ren

deltetésére: az emberi kultúra fej

lesztésének feladatára figyelm ez

tesse, és ezzel a mérnököt igazi 

hivatására emlékeztesse.«

M int tudós elsőnek lép fel a 

m agyar műszaki tudományok 

nagy rendszerezőjeként. Ő  szer

keszti a Gépészeti zsebkönyvet, 

amelynek legújabb, mai kiadását
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most rendezte ismét sajtó alá. 

Hosszú éveken át szerkeszti a ma

gyar mérnökök lapját, a Magyar 

Technikát, a most megjelenő M ű

szaki Élet elődjét. M indig hangoz

tatja, hogy az »emberi tudomány 

legfőbb célja: maga az ember«, s 

hogy az ipari termelés végső célját 

csak alapos műszaki és gazdaságtu

dományi ismeretekkel párosult szo

ciális érzékkel lehet megvalósítani.

Pattantyús professzor tudomá

nyos és oktató tevékenységéért 

elnyerte a Kossuth-díjat, két nappal 

ezelőtt újabb, a Munka Vörös 

Zászló Érdemrend kitüntetést. 

Munka közben, egyetem i tanács

ülésen érte utol a halál, ahol mun

katársaival az új tanév problémái
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ról tanácskozott. Munkatársai, ta

nítványai s a magyar tudom ányok 

minden művelője kegyelettel adó

zik emlékének.”

Szép és hű méltatás. Részletei 

ma éppúgy helytállóak, mint aho

gyan a hirtelen, váratlanul jött 

halálát követő órákban m egfogal

mazódtak.

N em  könnyű Pattantyús pro

fesszor összetett, sokoldalú élet

pályájából az egyes részleteket 

külön elemezni és méltatni. Ha ki

zárólag a tudományos pályafutását 

kívánjuk jellemezni, akkor öt tudo

mányos teljesítményét célszerű — 

esetenként még egyszer — kiemel

ni a kb. 170 publikációs forrás 

közül.
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27 éves korában szerezte m eg az 

egyetemi doktori címet

— Elektromos hengerjáratok üze

mének vizsgálata gyorsulások 

alapján

tárgyú értekezésével [5];

1921-ben nyerte el egyetem i 

magántanári címét (amely akkor a 

második tudományos fokozatot 

jelentette) az

— Elektromos üzemű felvonók és 

energiakiegyenlltő szerkezetek

tárgykörből [12];

1942-ben jelent m eg nyom ta

tásban is az M T A  kiadásában 

díjazott akadémiai pályam un

kája

— Vízszolgáltatás mélykutakból, te

kintettel az Alföld ivóvíz ellátá
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sára — A  légnyomásos vízemelő 

(mammutszivattyú) üzemtana 

címen [99].

1946-ban hangzott el első szék

foglalója a M agyar Tudom ányos 

Akadémián

— Csillapított lengések energetikai 

jellemzői

tárgykörből [n o ] ;

majd 68 éves korában második 

székfoglalója

— Anyagszállítás légáramban 

címen [149].

Ez a négy évtizedre kiterjedő öt 

kiemelt témakör is jelzi azt a sok

oldalúságot, amely Pattantyús pro

fesszor tudományos kutatómunká

ját (ezen belül oktató és szakértő 

tevékenységét) jellemezte. E gy
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form a mélységig uralta az elektro

technikát, az áramlástechnikai gé

peket, az emelőgépeket és a szál

lítóberendezéseket.

N yilvánvaló, hogy nagyrészt a 

felsorolt csúcsteljesítmények köré 

csoportosultak szakirodalmi mun

kái. M int már említettük, 1909- 

ben jelent meg első szakcikke a 

kohászati hengerjáratok energiaki- 

egyenlitéséről [1], amelyet még 

néhány követett [2, 3, 6], Ebből a 

témából nyújtotta be egyetem i 

doktori értekezését [5]. Már ezek

ben az első cikkekben és az érteke

zésben megtalálható az az egyéni 

vizsgálati mód, am ely nem jellem 

ző sem volt tanáraira, sem pálya

társaira. Ennek a módszernek az
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alapja: a probléma lehető legegy

szerűbb megfogalmazása, a lénye

ges befolyásoló tényező vagy té

nyezők megtalálása, és a vizuális, 

szerkesztő eljárások, diagramok 

előnyben részesítése. Ezt az elektro

technikai vizsgálatokban bevált 

módszert terjesztette ki későbbi 

pályafutása során más tudomány

ágakban (a gépszerkezettanban, 

emelőgépekben és szállítóberende

zésekben, áramlástechnikai gépek

ben) végzett kutatásai során. Ez 

tette írásait annyira közérthetővé 

és népszerűvé. U gyanakkor a tár

gyalás sosem „sértette”  sem a fizi

kai jelenség szabatos leírását, sem 

a matematikai eszközök használa

tát.

8* i n



A z 1913-ban megjelent daru- 

cikk [7] jelezte, hogy Herrmann 

professzor az emelőgépek oktatá

sával bízta őt meg. A  háborús évek 

kihagyása után, 1918-tól további 

cikkek [9, 18] igazolták e téma

kör folytatását, amelynek 1921- 

ben a már említett magántanári 

témakör egyik állomása [12]. A 

következő állomás Emelőgépek cí

m ű egyetemi jegyzete. [13], majd 

a tan- és szakkönyvvé érlelt [19],

1927-ben megjelent Emelőgépek. E 

könyv előszavában Herrmann 

Miksa professzor a következőket 

írta:

„ A z  emelőgépek igen számot

tevő része, mondhatni zöme ma 

már villamos hajtású, s ezt a tényt
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az előadásokban is kellő méltatásra 

kell juttatni. A  tanításnak ezt a 

részét akkori adjunktusomra: Pat- 

tantyús-Á. Géza dr.-ra bíztam, s 

várakozásomban nem csalód

tam . . .”

A  Herrmannprofesszorral együtt 

eltöltött éveknek egy másik ered

ménye is volt.Herrmannprofesszor 

U SA -beli tanulmányútja óta a 

földgázzal mint energiahordozóval 

foglalkozott, amelyet előadása a 

mérnökegyletben és a A  földgáz 

termelése, vezetése és értékesítése 

című, 1911-ben megjelent cikke is 

jelzett. A z első világháború után 

ennek jelentősége hazánkban fo

kozódott. Ekkor kezdett Pattan- 

tyús-Á. Géza az A lfö ld  gázos
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kútjaival behatóan foglalkozni, 

amelynek több ekkortájt megjelent 

cikk [15, 20, 21, 34, 76], majd 

később, 1942-ben, a már kiemelt, 

akadémiai díjazásban részesült tu

dományos dolgozat volt az ered

ménye [99]. A  légnyomásos víz

emelőre, vagyis a mammut-szi- 

vattyúra vonatkozó kutatási ered

ményeit ma is felhasználják a 

szakemberek.

A  professzori kinevezése előtti 

időszakra esett két szabadalma [11] 

és néhány, az elektrotechnikával 

kapcsolatos cikke [8, 17, 22 — 24, 

36]. Kinevezésével tulajdonképpen 

a világhírű Bánki Donát professzor 

örökébe lépett. Indulási nehézségeit 

később íg y  foglalta össze [138]:
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„B ánki professzor halála után a 

műegyetemen az ő tanszéke csak

nem egy  évtizedig betöltetlen ma

radt, a Hidrogépeket pedig törölték 

a szigorlati tárgyak sorából. Talán 

m ég ennél is nagyobb visszaesést 

okozott abban az időben a víz- 

gcp-laboratórium teljes leállása, és 

a vízgépészeti gyakorlati oktatás 

teljes hiánya. Csak a harmincas 

években sikerült a vízgép-laborató

rium  fokozatos felújítása és üzem

be helyezése után a gépészmérnök

hallgatók egyik tagozata részére a 

gyakorlati oktatás megindítása a 

Vízerőgép-kísérletek című nem kö

telező tárgy beiktatásával. Vég 

nélküli viták eredménye volt az is, 

hogy a Vízgépek előadása ismét
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a szigorlati tárgyak közé emelke

dett.”

A  tanári évek kezdetben három

irányú tevékenységre irányultak 

az előadások tartásán és a tanszék- 

vezetésen kívül: egyetem i jegyze

tek, mérnöknevelési cikkek írására, 

továbbá egy mérnöki folyóirat, 

a Technika főszerkesztői teen

dőire.

A  vízerőgépek előadásaira 

1932 — 36 között három ragyogóan 

összeállított egyetem i jegyzet szü

letett Hidrogépek üzemtana és szer

kezettana címen, amely kb. két 

évtizeden át alapvető forrás volt a 

szivattyúkkal-turbinákkal foglal

kozó szakemberek és egyetemi 

hallgatók számára [64, 70, 73].
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Közben azonban ezekben az évek

ben az Általános géptan nevű tan

tárgy jegyzete [42] és példatára 

[69], továbbá a Szállítóberendezé

sek üzemtana és szerkezettana című 

jegyzet is elkészült [71].

Szép feladatot teljesített Pattan

tyús professzor, amikor Bánki 

professzor félbemaradt tankönyvét 

kiegészítette és kiadta [52]. A z elő

szóban a következőket írta:

„E g y  évtized múlt el azóta, 

hogy 1922-ben nagynevű taná

rom : Bánki Donát halálával a 

»Hidrogépek« c. m űegyetem i elő

adás II. részét felölelő tankönyvé

nek kiadása az első tíz ív  megjele

nése után félbemaradt. Ennek a 

csonkán maradt kiadványnak átla-
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pozása közben érlelődött m eg az a 

gondolat, hogy az abban feldolgo

zott értékes tanulmányi anyagot 

a m űegyetemi hallgatóság részére 

hozzáférhetővé kell tenni, s azt 

legalábbis be kell fejezni, hogy az 

kö n yv alakban forgalom ba kerül

hessen. A m ikor azutánm űegyetem i 

tanári kinevezésemmel ennek a 

tárgynak előadása rám hárult, 

időszerűvé vált ennek a kérdésnek 

oly módon való rendezése, hogy a 

kegyeletsértő értékrombolás he

lyett valóban értékmentés lehes

sen.”

K b. három tanév (1929 — 32) 

terméke az a mérnökképzéssel, 

mérnökneveléssel foglalkozó cikk

sorozat, amely zöm m el az általa
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szerkesztett Technika című folyó

irat mellékletében, a M érnök

nevelésben tollából megjelent, s 

amelynek időálló részeit ma is 

sokan idézik. Ez a sorozat éppen a 

gazdasági világválság éveiben lá

tott napvilágot. Különös értéke az 

az optimizmus, amellyel az akkor 

kilátástalan jövőjű  hallgatóit mégis 

szakmaszeretetre és általános mű

veltségre nevelte.

1928-ig cikkeinek legtöbbje az 

Elektrotechnikában és a M agyar 

M érnök- és Építész-Egylet K özlö

nyében jelent meg. Ettől kezdve 

azonban az 50-es évek elejéig első

sorban a Technika, majd a M agyar 

Technika című folyóiratban publi

kált, amely folyóiratoknak 1928 —
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54 között főszerkesztője volt. 

Évente egy-kct cikke jelent meg, 

és ő írta az év eleji köszöntőket. 

A  Technika című folyóirat jól 

szerkesztett volt, és a két világ

háború között a mérnökegyleti 

közlöny mellett egy másik, több 

mérnöki tudományágra kiterjedő 

publikálási lehetőséget adott, a 

felszabadulás után pedig a M agyar 

Technika éveken át az egyetlen 

átfogó technikai folyóiratot jelen

tette először a mérnökszakszerve

zet, majd már a M T E S Z  (Műszaki 

és Természettudományi Egyesü

letek Szövetsége) kiadásában, a- 

m elyből fokozatosan a mai hely

zetnek megfelelő folyóiratok sza

kosodtak.
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Később többször visszaemléke

zett arra is, hogy a III. M agyar 

Országos Mérnökkongresszus a- 

nyagát ő rendezte sajtó alá [53]. 

A  kongresszuson egyébként fel is 

szólalt A  mérnökök nevelése és 

továbbképzése címen [54].

A  nagy lélegzetű Gépészeti zseb- 

könyvről és a M érnöki T ovább

képző Intézetbeli szerepéről már 

szó volt. A  háborús évek a kön yv

írás folytatását jelentették számára. 

Halála pillanatáig írta, dolgozta át 

jobbnál jobb könyveit, szakcikkeit, 

vállalt egyre több előadást a 

m érnöktovábbképző tanfolyamo

kon. A  vízgép-laboratórium újjá

épült, és érdeklődése is egyre 

inkább az áramlástechnikai gépek
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és a hazai vízgazdálkodás felé 

fordult.

A  felszabadulás után is foglalko

zott technikatörténeti kérdésekkel 

[112], a turbinaszivattyúk szab

ványosításával [124], a gépész

mérnök-oktatás reformjával [129, 

154, 155, 157], tudományos kong

resszusokon nyomtatásban is m eg

jelent hozzászólásokkal [130, 

13 2 -1 3 4 , 143, 1 5 0 -15 2 , 158,

159]-
Erre az utolsó évtizedre esett 

a már kiemelt két akadémiai 

székfoglalója, amellyel kapcso

latban is több szakcikke jelent 

meg. A  szakirodalmi jegyzék 

két forrására hívható fel a figye

lem.
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A z egyik a M érnöki Tovább

képző Intézet egy 1953-ban szerény 

kivitelben sokszorosított kiadvá

nya A  vlzgépkutatds korszerű fel

adatai címen [138]. Ezen a 48 

oldalon röviden összefoglalta 

Pattantyús professzor mindazt, ami 

a hazai vízgépkutatásban a tan

széken történt, de egyben a további 

feladatok terve is kirajzolódik 

benne.

Érdemes a Bevezetés néhány 

gondolatát szó szerint is idézni:

„M ár több alkalommal mutat

tam rá munkatársaimmal együtt a 

kísérleti vízgépkutatás népgazdasági 

jelentőségére. A  vízszolgáltatás és 

vízerő-hasznosítás gépeinek és be

rendezéseinek létesítése és üzemel
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tetése gépészmérnökeinktől a 

múlthoz képest ma lényegesen 

nagyobb elméleti és gyakorlati 

tudást kíván, mert a rohamosan 

fejlődő magyar iparnak és az 

exportnak egyre nagyobb számú 

korszerű gép felszerelését sürgető 

igényei szükségessé teszik a ma

gyar vízgépgyártásnak tudományos 

alapokra helyezését.

Jól tudjuk, hogy minden tudo

mány fejlődésének alapfeltétele: 

az elmélet és a gyakorlat dialek

tikus egysége. A  vízgépészet alap- 

tudományának: az áramlástannak 

fejlődéstörténete m eggyőző erővel 

bizonyítja ennek a tételnek igaz

ságát. E kérdés részletesebb meg- 

világosítása helyett itt csak hivat
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kozom  Dr. Gruber József és Blahó 

M iklós Folyadékok mechanikája cí

mű könyvének befejező fejezetére, 

valamint a Gyakorlati áramlástan 

című könyvem nek 34. pontjára. 

E fejlődéstörténeti áttekintésből 

világosan kitűnik, hogy a klasszikus 

hidrodinamika m egalapozói: Euler, 

Lagrange és Bernoulli a 18. század

ban bámulatraméltó szabatosság

gal felépített elméleti tudomány

ággá fejlesztették a »tökéletes« 

(ideális) folyadék mechanikáját, 

anélkül azonban, hogy a gya

korlati alkalmazás vonalán kap

csolatot kerestek volna a való

sággal.

Érthető tehát, hogy ezzel az 

elméleti tudományággal párhuza
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mosan egy másik tudom ányágnak: 

a hidraulikának kellett kifejlődnie, 

amely főképpen a csövekben és 

csatornákban végbem enő áramlási 

jelenségek valóságos lefolyását 

igyekezett tapasztalati alapon — 

m egfigyelések, mérések és kísérle

tek eredményeire támaszkodva - 

felkutatni. Jórészt a hidraulikának 

az egyméretű áramlásra korlátozott 

törvényeit alkalmazta a vízgépek 

szerkezettana is.

A  X IX . század második felében 

kialakított ún. áramvonalas turbina

elmélet a vízgépek fejlődéstörté

netében hatalmas ugrást jelentett, 

mert a századfordulóban épült 

vízerőm űveknek 80 . . . 85%-os 

hatásfokú turbinái általában ma is
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kielégítik a korszerűség követel

ményeit.

U gyanakkor azonban a gyakor

lati hidraulika alkalmazhatóságá

nak korlátjaira is élesen rávilágít 

az áramvonalas elmélet alapján 

szerkesztett turbinaszivattyá alig 

40%-os hatásfoka. Ez a rossz 

hatásfok az oka, hogy ez a vízgép 

m ég a X X . század elején sem tudott 

versenyre kelni a dugattyús szi

vattyúval. A z egym éretű áramlás 

törvényei ugyanis csak az ún. 

ktmfuzor-}dlce>ü csatornarendszerek 

kialakításához szolgáltatnak kielé

gítő méretezési alapot, amelyek 

a folyadék potenciális energiáját 

lendületté alakítják át, de koránt

sem elegendők a (íí//«zor-jellegű
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szivattyúcsatornák szerkesztésé

hez.

A z áramlástan tudományosabb 

megalapozása és a tudományos 

kutatás eszközeinek tökéletesítése a 

századforduló után a vízgépszer

kesztés terén is gyors iramú fejlő

dést hozott. Ennek egyik látható 

eredménye a ma már 8o% -ot 

meghaladó hatásfokú korszerű tur

binaszivattyú.

A  fejlődés ütemét az magya

rázza, hogy a klasszikus hidrodi

namikának két évszázad alatt úgy

szólván csak elméleti síkon kifej

lesztett eredményei végre gyakor

lati alkalmazást is találtak. E gy 

másra talált az addig jórészt külön 

utakon járó elmélet és gyakorlat.
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Itt csak Zsukovszkíj szárnyel

méletét és Prandtl határréteg

elméletét emelem ki, amelyek 

a klasszikus hidrodinamika el

vont eredményeit vitték át a gya

korlatba.

A  klasszikus elméletek szabato

san m egfogalmazott törvényei új 

lendületet adtak a laboratóriumi 

kísérleti kutatómunkának is, és azt 

a legmagasabb tudományos szín

vonalra emelték.

E tervszerű kutatómunka adott 

újabb lendületet a korszerű áram

lástani tudományág továbbfejlő

désének, a vízgép-laboratórium pe

dig tudományosan megalapozott 

kísérleteivel a vízgépiparnak ma 

már nélkülözhetetlen segítőtársává
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emelkedett a nagyszabású terv

feladatok megvalósításában.” 

Ezután részletesen leírta a Bánki 

Donát professzor tervei alapján 

készült vízgép-laboratórium ot, és 

annak fejlesztési eredményeit, to

vábbi terveit. Kiemelte, hogy a 

M agyar Tudom ányos Tanács cél- 

támogatásával valósulhatott meg a 

kavitáció vizsgálatára alkalmas be

rendezés készítése és felállítása.

Részletesen elemezte ebben a 

művében a vízgépkísérletek célját. 

Elég, ha az alcímeket soroljuk fel:

- Átvételi kísérlet és üzemi felül

vizsgálat

-  Kísérleti kutatás a termelés 

szolgálatában (ipari vagy gya

korlati kutatás)
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— Tudom ányos kísérleti kutatás

— Vízgépkísérletek a gépészmér

nöki oktatásban és tovább

képzésben

A z oktatásba bekapcsolt vízgép

kísérleteket érdemes külön is fel

sorolni. Ezek nagyjából m egegyez

nek a Bánki Donát által bevezetett 

laboratóriumi gyakorlatokkal, Pat

tantyús professzor azonban mind

egyik mérést korszerűsítette, a 

mérési pontosságot növelte, nagy 

súlyt helyezve a mérések elektro

technikai részleteire.

A  harmadéves gépészmérnök

hallgatók tehát az ő irányítása alatt, 

kis csoportokban a következő 

laboratóriumi méréseket, illetve 

kísérletsorozatokat végezték a mé
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rési eredmények feldolgozásával, 

a függvényábrák elkészítésével és 

a mérési jegyzőkön yv megszer

kesztésével e gyü tt:

1. Csősúrlódási és áramlási vesz

teségek mérése egyenes csőben, 

idomdarabokban és csőzáró szer

kezetekben (szelepben, tolózárban 

stb.). A  nyomás és nyomásesés 

mérése folyadékoszloppal, a víz 

térfogatáramának mérése köbö- 

zéssel és tömegméréssel.

2. A  víz térfogatáramának mé

rése Woltmann-szárnnyal (sebes

ségeloszlás meghatározása és a 

víztest szerkesztése).

3. Légsebesség mérése Prandtl- 

féle Pitot-csővel (a szellőzőgép 

térfogatáramának számítása).
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4. Turbinaszivattyú jelleggörbé

jének felvétele, a hatásfok kiszámí

tása (a víz térfogatáramának mérése 

Venturi-m érővel és mérőbukó

val).

5. Dugattyús szivattyú vizsgálata 

(a víz térfogatáramának köbözése, 

a szelepemelkedési görbe felvétele 

indikátorral).

6. Bánki-turbina vizsgálata (jel

leggörbék felvétele, a teljesítmény 

és a hatásfok kiszámítása különféle 

nyitás esetén).

7. Francis-turbina vizsgálata (a 

teljesítmény mérése Prony-fékkel).

8. Mérések különleges vízgépe

ken: a vízem elő kos, a vízsugár- 

szivattyú és a légnyomásos v íz

emelő üzemi vizsgálata.
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A  továbbiakban összefoglalta a 

hasonlósági törvényeket a vízgé

pészetben. Ebben a részben nem

csak az azonos típusú vízgépek 

hasonlóságának törvényét, az i  m 

átmérőjű egységturbina fogalmát, 

a jellem ző fordulatszámot és a 

jellem ző számot, a kismintatör

vényt (Reynolds-, Froude-, W eber 

és más kismintatörvényeket), a 

veszteség- és hatásfokszámítást, a 

méretarányhatást, az egyetemes 

kagylódiagram okat foglalta össze, 

hanem az elmélet saját kísérleteivel 

történt igazolásait is megadta. 

M integy rendszerbe foglalta két 

évtized mérési tapasztalatait, és 

ezzel irányt mutatott a további 

kutatásoknak.
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E gy évre e kiadvány megjelenése 

utánkészítettPattantyús professzor

ral interjút volt tanítványa, Szluka 

Em il, akkor a Szabad N ép munka

társa [146]. Ebből idézünk:

„ A z  őszhajú tudós, aki már sok 

m érnököt nevelt a vízgépipar 

számára, először is a magyar v íz

gépipar történetéről beszél. Szaván 

érezni, mennyire szereti tudomá

nyát, mennyire eltölti a vágy , 

hogy a m i vízgépeink idehaza 

minél jobban szolgálják népünk 

érdekét, és — mint gyakran 

mondja — külföldön is hazánk jó 

hírét hirdessék.

— Most készülnek a Tisza ener

giáját hasznosító első nagyobb 

vízerőm űvünk turbinái — kezdi a
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beszélgetést Pattantyús professzor.

— Szédítő az út, és nehéz akadá

lyokkal teli, amelyet vízgépgyár

tásunk megjárt: az első magyar 

turbina gyártásától — m ely 1866- 

ban készült és m ég ma is üzemben 

van a Császár-fürdőben — a mai 

napig. Turbinagyártásunk kezdet

ben gyorsan fejlődött, és a század- 

forduló után az élre küzdötte fel 

magát. Karöltve a magyar villa

mossági iparral, igen jelentős ex

portot bonyolított le, többek kö

zött Olaszországba, Ausztriába, 

Angliába, Lengyelországba és 

Oroszországba. A  Ganz-gyár ter

vezte és építette Dalmáciában — 

járhatatlan sziklaterepen — az ab

ban az időben híressé vált almisszai
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erőműveket is 30 ezer LE-s turbi

náival, valamint néhány igen nagy

méretű egyiptom i szivattyútelepet.

— D e a magyar tudósokat, akik 

a vízgépek tudományát művelték, 

elméletét magas szintre emelték, 

nem elégítette ki az exportban 

elért siker. N agy alkotó gondola

taik voltak saját hazájuk, M agyar- 

ország vízerejének hasznosítására, 

és a magyar viszonyoknak m eg

felelő vízgépeket szerkesztettek. 

E tudósok közül kiemelkedik 

Bánki Donát. Ú j utakat kutatott, 

az alapos elméleti tudás és az elmé

letnek gyakorlati hasznosítása volt 

a vezércsillaga. íg y  alkotta meg a 

közismert Bánki-turbinát, mely a 

törpe-vízerőtelepek világszerte el
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terjedt, ma is korszerű kis víz

turbinája. Voltak nagy álmai is. 

T ervet dolgozott ki az Al-D una 

hatalmas -  a V olga közepes víz- 

szállítását m integy 70% -ban m eg

közelítő -  vízerejének hasznosí

tására, m ely ma is időszerű gondo

lat.

Népgazdaságunk aktuális, az 

energiával kapcsolatos problémáira 

terelődik a szó.

Vízerőink jó kihasználásával 

évenként annyi vagon szén taka

rítható m eg, ahány lóerőt teljesí

tenek turbináink -  mondja Pat

tantyús professzor, utalva a tudós 

Bánkinak a haladást kereső, célzó 

gondolataira. -  Ez aimyit jelent, 

hogy pl. egyetlen dunai vízerőm ű
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létesítésével évente m integy száz

ezer vagon 1 szenet takaríthatnánk 

meg. D e nem mindegy -  folytatja

— hogy milyen hatásfokú, milyen 

minőségű vízgépeket — főként 

turbinákat és szivattyúkat — gyár

tunk, hogyan használja fel a vízgép 

a néki átadott energiát?

— Példákat mondok. Országos 

viszonylatban sok ezer lóerő tel

jesítményű, rossz hatásfokú szi

vattyúnk van üzemben. Ha ezek 

közül csak egy bányaüzemnek 

ezer lóerős egységét 10% -kal 

jobb hatásfokú, korszerű géppel 

cseréljük ki, akkor ezzel évenként 

kereken ioo vagon szenet takarí

tunk m eg. Ha a turbinagyártás 

korszerűsítésével — egy közepes
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nagyságú folyam i vízerőm ű eseté

ben — a turbinák hatásfokát csak 

2% -kal sikerül megjavítanunk, ak

kor ezzel m integy ezer kétszobás 

lakás évi tüzelőszer-szükségletét fe

dező szénmennyiség szabadul fel.”  

Ilyen bevezetés után olvashatunk 

az interjúban az adott időszak 

vízgépgyártásának feladatairól, hi

ányosságairól, tervezési kérdései

ről, egy tiszta profilú, jól felszerelt 

vízgépgyár szükségességéről, a szi

vattyútelepek és a vízerőm űvek 

helyes kezeléséről és karbantartá

sáról. Gondolatait a következő 

szavakkal fejezte be:

„A z t hiszem, nem lehet elégszer 

hangsúlyozni, hogy a tervezéstől 

az üzemi felhasználásig egységesen
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kell eljárnunk, amikor arra törek

szünk, hogy gépegységeink a lehető 

legjobban működjenek, beválja

nak. Éppen ezért a professzornak is 

ismernie kell az üzemi kezelő

munkás tapasztalatait, és fordítva: 

a gyakorlat szakemberei sem nél

külözhetik az egyetemi tanszékek 

elméleti és kísérleti kutatásainak 

eredményeit.”

Pattantyús-Á. Géza akadémikus 

professzor tudományos és szakiro

dalmimunkásságát folytassuk azok

nak a tantárgyaknak az értékelésé

vel, amelyeket hosszú időn át ta

nított a BM E , illetve annak jo g 

elődjén. Ezek a tantárgyak:

— emelőgépek és szállítóberende

zések
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— általános géptan

— vízgépek

Am int szó volt róla, oktatta a 

gépelemek tantárgyat is, sőt fakul

tatív tárgyként a műszaki mérések 

elemei, továbbá a vízerőm űvek 

nevűeket is. A  gépelemekben 

azonban — már csak tiszteletből is, 

és a rövid időtartamú megbízás 

következtében — nem tért el a 

Herrmann Miksa professzor által 

összeállított anyagtól. A  másik két 

tantárgy fakultatív maradt, és nem 

készült belőlük egyetemi jegyzet, 

így  jogos a kiemelt három tan

tárggyal részletesebben foglalkozni, 

mégpedig nem a tanterv szerinti, 

hanem az oktatás megkezdésének 

időrendi sorrendjében.
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i . Emelőgépek és szállítóberende

zések. A  B M E jogelődjén a négy 

gépszerkezettani tanszéken belül 

az ellátandó tantárgyak akinevezett 

professzorok egyéniségétől, érdek

lődési körétől függően változtak. 

A  gépelemek tantárgyat pl. Asbóth 

Em ilt követve a századforduló 

után rövid időn át Bánki Donát, 

majd Schimanek Em il oktatta. 

T őle  vette át Cserháti Jenő. 

Cserháti professzor váratlan halála 

után Herrmann Miksa tanította 

(az ő betegsége idején Vidéky 

Em il; az 1917/18. tanévben pedig

— mint már szó vo lt róla -  

Pattantyús-Á. Géza). D e hasonló 

volt a helyzet az emelőgépek tan

tárggyal is. Tény, hogy ennek a
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tantárgynak az oktatása 1911-től 

a II. gépszerkezettani tanszék fel

adatává vált a gépelemek oktatása 

mellett. Herrmann professzor nem 

sok idő múlva e tantárgy korszerű

sítésére adjunktusát: Pattantyús-Á. 

Gézát kérte m eg. A  korszerűsítést

— amint az 1927-ben megjelent 

Emelőgépek c. kön yv [19] elő

szavából olvasható — éppen a 

villamosítás, a mozgások egyedi 

villamos hajtásának megoldása je

lentette. Pattantyús-Á. Géza ehhez 

értett legjobban magas szintű 

elektrotechnikai képzettsége, ok

tatói gyakorlata, külföldi tanul

m ányújának és önálló gyakorló 

mérnöki munkájának tapasztalatai 

következtében.
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íg y  a Schimanek — Herrmann- 

féle emelőgépek-előadásokra ala

pozva (hiszen ő még Schimanek 

professzortól tanulta gépészmér

nök-hallgatóként az emelőgépeket) 

alakítgatta akkor már saját egye

temi előadásainak anyagát. Ennek 

lett egyik eredménye 1921-ben 

a lényegében e tárgykörű magán

tanári cím, először egy egyetem i 

jegyzet, majd 1927-ben a tan- és 

szakkönyv. Ezt az Emelőgépek 

című m űvet a hazai gépészmérnök- 

hallgatóság kb. három évtizeden 

át jó  eredménnyel használta. Belőle 

megismerhették a legfontosabb 

emelőgépeket, azok üzemi sajátos

ságait, hajtásmódjait, az indítás

fékezés problémáit. A  kön yv m eg
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adta a m ozgó-forgó elemek mére

tezésének alapelveit. Kristálytiszta 

tárgyalás, egységes felfogás (ma 

úgy mondjuk: rendszeresség) vo 

nul végig ezen a könyvön éppúgy, 

mint az ezt a könyvet 1934-ben 

kiegészítő Szállítóberendezések című 

egyetemi jegyzetén [71], majd a 

jóval később — 1945-ben — m eg

jelent, általa szerkesztett és részben 

általa írt Felvonók című könyvön 

[108].

A z emelőgépek és szállítóberen

dezések tantárgyak oktatásának 

sokrészletű, kom plex feladatát te

hát Pattantyús professzor egységes 

tárgyalással, nagyszerűen oldotta 

meg, és ezzel hosszú időre biztosí

totta ennek a tárgykörnek, tudo
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mányágnak nemzetközi színvonalú 

oktatását, hazai gyakorlatát és 

tudományos kutatásait. A  BM E 

építő- és anyagm ozgató gépek 

tanszéke, az N M E  szállítóberende

zések tanszéke a Pattantyús pro

fesszor által megteremtett alapokra 

építve korszerűsítette és korszerűsí

ti folytonosan e tárgykör változó 

elnevezésű tantárgyainak oktatási 

anyagát.

2. Általános géptan. Pattantyús 

professzor önéletrajzából látható, 

hogy 1928-ban kapott m eghívott 

előadói megbízást ennek a tan

tárgynak oktatására az építész

mérnök-hallgatók számára. Ő  ma

ga K. Jónás Ö dön professzortól 

tanulta az ilyen nevű tárgyat,
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amely akkor leíró jellegű volt. 

Pattantyús-A. Géza már ekkor, 

az építészmérnök-hallgatók számá

ra egy, a mechanikai munkára 

visszavezetett rendszerezés szerint 

állította össze előadási anyagát. 

Ez lett az alapja a professzori kine

vezése után, már a gépészmérnök

hallgatók részére írt azonos című 

egyetem i jegyzetének [42], miu

tán a IV. gépszerkezettani tan

székről átkerült a tantárgy a III. 

gépszerkezettani tanszék feladatai 

közé.

A  jegyzet előszavában a követ

kezőket írta Pattantyús professzor:

„ A  gépek szerkezetének e g y 

szerű leírása helyett ezek üzemi 

tulajdonságainak ismertetésére he
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lyeztem  nagyobb súlyt, mert a 

gépek szerkesztésének elvei helyett 

a gépekkel mint kész egységekkel 

dolgozó mérnököt elsősorban azok 

teljesítőképessége és energiafo

gyasztása érdekli.

A  gépészmérnök-hallgató szem

pontjából a m űegyetemi oktatás 

eredményességének fokozása ér

dekében felette szükségesnek tar

tom már a legelső félévben az 

általános géptannal való intenzív 

foglalkozást, és a középiskolából 

hozott fizikai alapismeretekre fel

épített energetikai tudás kim élyí

tését.

A z előkészítő tárgyak közül az 

analízis a logikus gondolkodást, 

az ábrázoló geometria a térszem-
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leletet kellőképpen kifejleszti tech

nikai előtanulmányok nélkül is, de 

már a technikai érzék kifejlesztésére 

igen előnyösnek tartom, ha az 

elméleti mechanika előadásait az 

általános géptan oly tárgyalási 

módja előzi meg, amely már előre 

rámutat a mechanikai tanulmányok 

céljára és fontosságára.

Fontosnak tartom az általános 

géptani előadások kimélyítését a- 

zért is, hogy az egymástól elkülö

nítve tárgyalt gépszerkezettani és 

elektrotechnikai tárgyak közös ere

dete és egymással való szoros kap

csolata mindjárt az első félévben 

kellő megvilágítást találjon, és h ogy 

ezzel a hallgató későbbi tanulmá

nyainak rendeltetését és jelentő-
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$égét azonnal kezdetben megis

merje.

Legyen végül ez az általános 

géptani előadás-sorozat útjelző arra 

is, hogy a mérnöki pályára lépő 

ifjút a technika öncélúsága helyett 

a gépek igazi rendeltetésére: az 

emberi kultúra fejlesztésének fel

adataira figyelmeztesse, és ezzel 

a mérnököt igazi hivatására emlé

keztesse.”

Ezek a gondolatok ma is idő

szerűek, helytállóak. A z  1930-ban 

megjelent egyetemi jegyzet és az 

1933-ban készült példatár [69] 

hosszú éveken át segítette a gépész

mérnök-hallgatók tanulmányait. 

Ezek voltak az alapjai az 1944-ben 

első ízben megjelent A  gépek
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üzemtana című, nagy sikert aratott 

tan- és szakkönyvnek, amely 462 

oldalon 307 ábrával és 172 kidol

gozott számpéldával a hazai mű

szaki könyvkiadás egyik kiemel

kedő remekműve [107].

A  könyv 11. kiadását 1964-ben 

Pattantyús professzor volt munka

társai, volt diákjai tanszékvezetői 

utódja, Varga József professzor 

vezetésével átdolgozták [170]. A  

könyv így  ma is bázisa azoknak a 

tantárgyaknak, amelyek a műszaki 

egyetemeken és főiskolákon külön

féle címeken alapozzák meg a fel

növekvő gépész szakemberek szak

maszeretetét.

A  11. kiadás megjelenése után 

Bogáti Dezső a könyvről a követ
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kezőket írta a Gcp című szakfolyó

irat hasábjain:

„ A  gépészmérnök-hallgatók 

képzésének egyik anyaga az általá

nos géptan volt, amelyben a gépe

ket egyszerűen leírva ismertették. 

Ebből a régi leíró jellegű egyetemi 

tantárgyból egységes elméleti ala

pon, a gépek üzemtanának átfogó 

ismertetésével építette fel — e 

kö n yv alapját képező — előadásait 

D r. Pattantyús-Á. Géza professzor. 

K ét évtized telt el e kö n yv első 

kiadása óta, és nyújtott jó  és 

biztos alapot az egyetem i hall

gatóknak a műszaki tanulmá

nyaik sikeres folytatásához, a 

műszaki gondolkodás elsajátítá

sához, és vált hasznos segítő
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társává számos mérnöknek és 

technikusnak.”

A  kö n yv felépítése az első kia

dástól változatlan. A  fejezetcímek 

a következők:

I. Bevezetés

II. A  mechanikai munka és 

átvitele

III. Folyadékok munkaképessége

IV. Hőerőgépek

V . Villamosgépek

VI. A  gépcsoport üzeme

Kb. 1976-ban vált ismét idő

szerűvé A  gépek üzemtana című 

kön yv újabb, 14. kiadása és újabb 

átdolgozása. A z  előző 13. kiadás 

ugyanis elfogyott, ugyanakkor az
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Sí-rendszer használata hazánkban 

is törvénnyé vált. A z átdolgozás, 

korszerűsítés nehéz és felelősség- 

teljes munkáját ismét Pattantyús 

professzor volt hallgatói, volt 

munkatársai vállalták, jelenlegi 

utódja, Pápai László professzor 

vezetésével. Megmaradtak válto

zatlanul a fejezetcímek, a tartalmi 

részt az eredeti stílus tiszteletben 

tartásával a 8o-as évek elején fenn

álló kívánságoknak megfelelően 

módosították, a könyvet átszövő 

sok példát pedig az 1980. január 1. 

óta törvényes új, nemzetközi mér

tékegységekre dolgozták át. A  14. 

átdolgozott kiadás 1983-ban jelent 

meg [173] a Műszaki Könyvkiadó 

gondozásában.
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Mindenesetre a kö n yv tovább

élése a szerző halálát követő 

negyedszázad után a mű példátlan 

sikerét és hasznát bizonyítja.

3. Vízgépek. Ez a tárgykör Pat

tantyús professzornak némiképp 

új lehetett kinevezésével együtt

járó feladatai között. M int gépész

mérnök-hallgató a nemzetközi hírű 

Bánki Donát professzortól tanulta 

a hidrogépeket. Bánki professzor 

gazdag kutatói és oktatói tapaszta

latait könyvekben is közzétette. 

Egyrészről tehát adva volt a 

magas színvonalú hazai hagyo

mány — beleértve Sasvári Géza 

és Fényes Kornél magyar szak- 

irodalmi munkásságát is — más

részt át kellett néznie, mit nyúj
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tott akkor a nemzetközi szakiro

dalom.

A  kétévenként megjelenő, há

romkötetes egyetemi vízgép-jegy- 

zetsorozat [64, 70, 73] szakirodal

mi felsorolásából az angol A . H. 

Gibson, a francia A . Tenot és a 

német C . Pfleiderer emelhető ki. 

Pattantyús-Á. Géza azonban ren

delkezett saját tapasztalatokkal is 

magánmérnöki munkáiból és a 

gázos kutakkal kapcsolatos kuta

tásaiból.

A  vízgép-jegyzetsorozat elősza

vából az derül ki, hogy Pattantyús 

professzor eredetileg hat füzetet 

tervezett. Végül is a következő 

részek készültek e l:
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I. rész. A  víz vezetése és el

osztása (csövek és cső

hálózatok).

II. rész. Turbinák és turbina

szivattyúk elmélete.

III. rész. Turbinaszivattyúk szer

kesztése.

A z előszó azt is hangsúlyozza, 

h o gy Pattantyús professzor tekin

tettel volt Bánki Donát: Energia- 

átalakulások folyadékokban; Bánki 

D onát és Pattantyús-Á. Géza: 

Dugattyús szivattyúk és komp

resszorok gépszerkezettana cím ű, 

forgalom ban levő könyvekre.

Kb. egy évtizeddel a jegyzetek 

után jelent meg az Áramlástan
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című könyve [98], amely Gyakor

lati áramlástan címen további két, 

átdolgozott kiadást ért m ég m eg 

126, 167]. Ezt követően öt évvel 

kezdett hozzá a Gruber Józseffel 

közös Szárnylapátos vízgépek cí

mű m érnöktovábbképző kiadvány 

megírásához [117].

Jelentősek még a különleges 

vízgépekkel foglalkozó tanulmá

nyai [94, 99, 131], továbbá az 

1952-ben megjelent Gépészeti len

géstan című könyvének [136] 

folyadéklengésekkel foglalkozó ré

szei. Mindezeket kiegészítik az 

ipar számára kidolgozott szakvéle

ményei szavattyúkról, turbinákról, 

vízgazdálkodási kérdésekről, ka- 

vitációs kutatásokról.
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N em  foglalkozott — ezt munka

társainak, tanítványainak, aspirán

sainak engedte át — az áramlástech

nikai gépek lapátelméleti kérdé

seivel. Ebből a kutatási tervből 

1956-ban bekövetkezett halála után 

születtek szép számmal kandidátusi 

értekezések.

Szűkebb környezetének elmond

ta, mennyire bosszantotta Pfleide- 

rer könyvének áttanulmányozása

kor a lapátszerkesztés agyonbo

nyolított, a fizikai folyam at lénye

gét áttekinthetetlenné tevő, tár

gyalási módja. Ezért egyszerűsítette 

le a lapátokon átáramlás folyam a

tát elhanyagolásokkal gépészmér- 

nök-hallgatói számára. Ez derül ki 

a turbinaszivattyúk síkáramlására
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[64], illetve a normál Francis- 

turbinák radiális-axiális térbeli 

áramlására kidolgozott lapátszer

kesztésének [71] tárgyalásából.

D e ugyanúgy rendkívül szelle

mes a gázos kutak viszonylag 

bonyolult folyamatának egyszerű

sített modellje [99] éppúgy, mint 

ahogyan a vízem elő kos tárgyalá

sát az amerikai L. F. Harza szinte 

áttekinthetetlen dolgozatából m eg

fogható közelségbe hozta [94]. 

Ugyancsak szellemes a — Mazalán 

Pállal közösen — szabadalmaztatott 

vízem elő kos találmánya [115].

Á tfogó Áramlástani gépek című 

kön yv írására már nem vállalko

zott, ezt egyik munkatársára, 

Füzy O livér professzorra bízta.

161



Munkásságával azonban átmen

tette a gazdag hazai hagyom ányo

kat, a tárgykört kezelhető közel

ségbe hozta a gépészmérnök

hallgatóság számára. U gyanakkor 

megteremtette azokat az alapokat, 

amellyel a 6o-as években a hazai 

áramlástani kutatók, tervezők és 

gyártók a nemzetközi élvonalba 

kerülhettek. „Iskolateremtő” hatá

sa leginkább ebben a tudomány

ágban csúcsosodott ki.

M ár szó volt arról, mennyit 

fáradozott a magyar gépészeti 

nyelv tisztaságáért, amikor techni

kai folyóiratokat, a Gépészeti zseb

könyvet, a M érnöki Továbbképző 

Intézet gépészeti sorozatát szer

kesztette.
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Varga József professzor, Pattan

tyús professzor tanszékvezető utó

da a 75. születésnapi megemlékezés

kor a következőket írta [180]: 

„ A  tudományban fáradhatatla

nul kutatja az igazságot. A lkotá

sokban és eredményekben gazdag 

pályájának legfőbb jellemzője az a 

törekvés, h o gy tudását minél szé

lesebb körben adhassa tovább. 

Páratlan elevenséggel tudta a lé

nyeget sallangoktól mentesen m eg

ragadni, az alkalmazott módszere

ket és segédeszközöket megválasz

tani. A z ő különleges mérnöki 

szemléletével egész iskolát alakított 

ki maga körül. Tudom ányos mun

kálkodásában mindig a józan mér

nöki gondolkodás, a lényeg keresé
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se vezérelte. M indig megmaradt a 

valóság talaján. Ennek is köszön

hető, hogy munkássága külföldön 

is elismerést szerzett nevének. 

Saját példájával igazolta, hogy a 

sokoldalú műveltség szükséges elő

feltétele a műszaki és tudományos 

eredmények elérésének.”
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A  KÖZÉLETI ÉS A  M AGÁNEM BER

Közéleti szerepléseinek adatai ko

rántsem olyan teljesek és pontosak, 

mint magánmérnöki, műegyetemi 

oktatói-nevelői, professzori, tudo

mányos kutatói, szakírói szereplé

sének részletei. Ezért a következők

ben csak mozaikszerűen foglalunk 

össze néhányat, de ezeket is átszövi 

a mindennapi ember humánus 

magatartása. Nála ugyanis a köz

életi és a magánember sohasem volt 

szétválasztható.

Csonka Pál professzor az A utó

motor 1975. évfolyamában m eg

emlékezett édesapja gyáráról Egy
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magyar gyár bölcsőjénél címen [187]. 

Ebből idézünk egy részletet:

„ A  gépek 1925. január elsején 

már a kis műhelyben voltak. 

Ám de miként ötven évvel koráb

ban a M űegyetem  gépműhelyé

ben, itt is nehézségek mutatkoztak 

az erőforrás körül. Ekkor Csonka 

János a M űegyetem  neves profesz- 

szorához, Pattantyús-Á. Gézához 

fordult tanácsért, aki mindig bol

dog volt, ha másokon segíteni 

tudott.

Pattantyús professzor azt java

solta, hogy Csonka építse m eg 

gépeihez a rendes, háromfázisú 

vezetékhálózatot, vegyen egy szab

ványos háromfázisú motort, és 

kösse azt és a gépek motorjait a
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hálózatra. Azután az egyfázisú 

városi áram két vezetékét kapcsolja 

rá a kis műhely két drótjára. 

N evezze ki a műhely egyik na

gyobb motorját »anyamotor«-nak, 

és mielőtt azt megindítaná, hozza 

forgásba annak szíjtárcsáját a szíj 

megrándítása által.

És elindult az anyamotor. Ezzel 

1925. január 22-én, Csonka János 

73. születésnapján elindult a kis 

műhely is. És elindult az a folya

mat, m ely a későbbi Csonka Gép* 

gyárat, majd annak jogutódját, az 

özvenedik születésnapját ünneplő 

Kism otor- és Gépgyárat létre

hozta.”

A  30-as évektől — amint emlí

tettük — a Technika főszerkesztő



je volt, mai szóhasználattal társa

dalmi munkában. E munkaköre 

revén kapcsolatba került az akkori 

műszaki értelmiség tudományos 

kutatóival. Valószínű, h o gy ezek a 

kapcsolatai segítették őt a Gépészeti 

zsebkönyv nagyszámú szerzőjének 

kiválasztásában.

Gyakran emlegette később, 

mennyire nehéz helyzetben volt

— mint a Technika főszerkesztője 

— , amikor a m ég ma is emlékezetes 

Jendrassik — Schimanek gáztur

bina-polémia közlésére került sor a 

Technika hasábjain, amelyet — 

vélem énye szerint — sikerült 

akkor mindkét fél számára el

fogadható szövegezésben közzé

tennie.

168



A z ifjúsággal mindig nagyon jó 

volt a viszonya. Vállalt is külön

böző szerepeket. A  felszabadulás 

után igazoló bizottság vizsgálta 

m eg többek között Pattantyús 

professzor ilyen irányú tevékeny

ségét, amelyet a bizottság tagjai 

pozitívnak minősítettek [193].

D e visszatérve m ég professzori 

első éveire, álljon itt jellem zőül 

egy újabb epizód.

1931. március 21-én megválasz

tották a német m érnökegylet, a 

Verein Deutscher Ingenieure tag

jának [198]. Ez külföldi mérnök 

számára elismerésnek számított. 

Valószínűleg ezen felbuzdulva írt 

egy cikket a V D I-Z . (Zeitschrift 

des Vereines Deutscher Ingenieure)
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számára; a dugattyús szivattyúk 

légüstszámításáról. Hosszú hall

gatás után — amint egy évtized 

múlva keserűen beszámolt róla

— 1933 derekán (vagyis már a 

fasiszta uralom idején) jelent meg 

egy cikk, de nem a beküldött for

mában és nem az ő neve alatt. 

Closterhalfen nevű szerző nevével 

jelent meg átdolgozott alakban a 

következő címen: Windkessel an

Kolbenpumpen. Wirkungsweise und 

Berechnung. N ach einem For

schungsbericht von Pattantyús, 

Budapest”  [67]. Ettől kezdve

megszakította kapcsolatait a Verein 

Deutscher Ingenieurrel.

Csonka Pál professzor emléke

zett vissza arra is [196], hogy az
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1931/32-es tanévben a műegyete

men Pattantyús-Á. Géza professzor 

egy tudós társaságot, „kis Akadé

miát”  hívott egybe a műegyetem 

akkori fiatal oktatóiból. Hétről- 

hétre más és más (Anderlik Előd, 

Fényes Kornél, Csonka Pál, Stachó 

T ibor és mások) tartott kis elő

adást a maga témaköréből, ame

lyet aztán közösen megvitattak. 

A  szellemi tornát kiegészítésként 

vívással vezették le, vagy  közös 

kirándulást szervezett. Lelkesen 

tartotta össze a kis társaságot, 

amelynek minden tagját kom oly 

kutatómunkára buzdította. A  ví

váson és turistáskodáson kívül 

jó l lőtt célba, jól úszott, tenisze

zett.

12* 171



Különböző feladatokat vállalt 

az M M EE-n belül. Ennek egy-egy 

állomása, h o gy 1931-ben ő ren

dezte sajtó alá a III. M agyar 

Országos Mérnökkongresszus 

anyagát [53]; 19 3 4 -3 7  között 

a választmánynak volt a tagja; 

a második világháború alatt a 

gépészeti, elektrotechnikai és 

gyáripari szakosztálynak ő volt 

az elnöke.

A  műegyetemen belüli két ön

tevékeny egyesülésnek is a tanár

elnöke vo lt ezekben az években: 

a M űegyetem i Zenekarnak, majd 

19 4 1—44 között a M űegyetem i 

Sportrepülő Egyesületnek. M ind

kettő az ő vezetésével érkezett a 

csúcshoz [179, 196].
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A  M űegyetem i Zenekar viszony

lag sűrűn adott hangversenyt a mű

egyetem dísztermében. A z amatőr

— zöm ében műegyetemi, akkori 

vagy volt hallgatókból álló — 

zenekart Kenessey Jenő, az Opera

ház karnagya vezette. Többször 

egész operákat előadtak hang- 

versenyszerűen az Operaház ma- 

gánénekeseinekközreműködésével. 

A  közönség között megtalálhatók 

voltak az oktatói testület tagjai és a 

m űegyetemi hallgatók. Pattantyús 

professzor jól zongorázott. Elő

fordult, hogy ő is játszott a zene

karban.

!957- június 17-én jubileumi 

hangversenyt rendezett a M ű

egyetem i Zenekar, fennállásának
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6o. évfordulója tiszteletére. A  ze

nekart Kenessey Jenő és Cser 

Gusztáv vezényelte. Közrem űkö

dött Zempléni Kornél zongora- 

művész, Melis G yörgy és Radnay 

G yörgy, a M agyar Állam i Opera

ház két szólóénekese. A  fővédnök 

Kodály Zoltán volt. A  műsoron 

Erkel, Liszt, Bartók, Kodály és 

Berlioz m űvei szerepeltek. A  mű

sorfüzetben Ádám  Sándor villa

mosmérnök-hallgató mint a zene

kar ifjúsági elnöke megírta röviden 

a Műegyetemi Zenekar történetét 

[179]. Ebből idézünk:

„A m in t zenekarunk 60 éves 

múltja első felének sikerei Tötössy 

professzor nevéhez fűződnek, úgy 

kapcsolhatjuk össze az utolsó 30 év
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történetét Dr. Pattautyús-Á. Géza, 

Kossuth-díjas professzor nevével. 

Ő  volt az, aki a Tötössy professzor 

halálát követő visszaesésből a zene

kari életet fellendítette és újabb 

sikerek felé vezette . . .

Elnöklete a latt. . .  a M űegyetem i 

Zenekar az ország legkiválóbb 

zenekaraival volt összemérhető . . . 

Ezt a fejlődést csak alig másfél évre 

szakították meg a második világ

háború utolsó zavaros hónapjai, 

majd ezt követően az egyetem  

épületének használhatatlansága . . . 

Ennek ellenére I9$o-igfolytatódott 

a zenekar sikersorozata helybeli és 

vidéki szereplések formájában.”

Helyiség hiányában azonban a 

60 év utolsó hat évében „egy-egy
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tanévre alig jutott egy-egy hang

verseny” . Mindez Pattantyús-Á. 

Géza professzor, a M űegyetem i 

Zenekar tanárelnöke halálát kö

vetően, kb. háromnegyed évvel 

jelent meg. Vagyis a tanárelnöki 

tisztséget haláláig ellátta.

A M űegyetem i Sportrepülő 

Egyesület (a továbbiakban: MSE) 

élére 1941-ben — az addigi tanár

elnök, Bresztovszky Béla profesz- 

szor tragikus halála után — hívták 

meg [196]. Ezt az újabb feladatát 

sem tekintette formálisnak, rep

rezentatív tisztségnek.

Utánjárásának eredménye volt, 

hogy az egyesület jövedelm e rövid 

időn belül megkétszereződött. M ód 

volt tehát vitorlázó és kis, motoros
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repülőgépek tervezésére, készíté

sére, hangárok építésére, az után

pótlást biztosító ipariskola létesí

tésére, majd az „Emese”  Kísérleti 

Repülőgépgyár R t. megalapítá

sára. Ennek az elnöke is Pattantyús 

professzor lett, természetesen 

ugyancsak társadalmi munkában.

A  háború elpusztította a Feri

hegyen épített létesítményeket és 

az M SE is megszűnt. A zok a 

m érnökök és szakmunkások, akik 

az M SE segítségével tudták meg

szerezni képesítésüket, diplomá

jukat, később különféle vezető 

állásokba kerültek, és gyakran 

fejezték ki köszönetüket Pattantyús 

professzornak, hogy a háborús 

évek alatt gyakorlatilag gondtalan
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tanulási lehetőséget biztosított az 

egyesületen keresztül számukra.

A  háború befejezése után azon

nal megindult az oktatás a mű

egyetemen az itthon maradt és 

újonnan felvett hallgatók számára. 

A  körülm ények nagyon mostohák 

voltak. E gyik  későbbi munka

társa, Páy Csaba 1946-ban kezdte 

m eg gépészmérnöki tanulmányait. 

Elsőéves korának egyik epizódjára 

íg y  emlékezett vissza [196]:

„ A  logarléc használatának m eg

tanítása és megkövetelése akkor 

nagy előrelépés volt, hiszen nagyon 

nehéz volt logarléchez hozzájutni. 

Én is egy idősebb mérnök ismerős

től kaptam egy olyan lécet, amely

nek hiányzott a tolóablaka, és azt
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használtam, bár így  kissé lassabban 

tudtam vele számolni, de m ég min

dig sokkal gyorsabb volt, mint a 

középiskolában m egszokott loga

ritmustáblázatok .

Pattantyús professzor felismerte, 

hogy milyen gond a logarléchiány, 

és ezekben az években prim itív, 

de használható logarléceket állított 

elő a tanszéken, amit 10 Ft-ért 

árusítottak, h o gy minden diák 

hozzájuthasson. E gy  asztalossal csi

náltatott csúszókás léceket, egy 

külföldi lécet lefényképeztetett és a 

fotókat sokszorosíttatta. Ezt a képet 

felragasztatta a lécekre, majd a 

tolóka két szélén borotvapengével 

végigvágatta. Celluloid-szalagot 

melegen meghajtva olyan toló
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ablak készült, amely az egész lécet 

körbefogta, elöl egy tuscsík volt 

rárajzolva, h itül volt összeragaszt

va. N em  volt szép, de célszerű és 

olcsó, akkor, amikor egy logarléc

hez 200 — 300 Ft-ért lehetett hozzá

jutni, kéz alatt, véletlenül.”

De ezen az apró, rá annyira 

jellem ző epizódon túl is azt lehet 

mondani, hogy a második világ

háború utáni alig több mint egy 

évtizedben, amit a sors számára 

kiszabott, bonatkozott ki közéleti 

és magánemberi teljes sikere.

A  M érnökök és Technikusok 

Szabad Szakszervezete pl. őt kérte 

fel a M agyar Technika főszerkesz

tői tisztségének ellátására [191]. 

Vezető szerepet vállalt a M agyar
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Hidrológiai Társaságban. A z  1949. 

február 19-én megalakult Gépipari 

Tudom ányos Egyesületnek ő lett 

az egyik alelnöke. Sorba jelentek 

meg új könyvei vagy a régebbiek 

újabb kiadásai. Tanszéke a ketté

válás ellenére nagyra nőtt. Áram 

lástechnikai gépekkel kapcsolatos 

kutatásai a tiszai vízlépcsők építé

sének megkezdésével a gyakorlat

ban alkalmazásra kerültek.

Első feleségének 1948-ban tör

tént elvesztése feletti fájdalmát 

úgy próbálta enyhíteni, hogy a 

tanszék volt és akkori tagjait időn

ként m eghívta vagy a tanszékre, 

vagy a lakására.

Előkerült pl. egy 1949. május 

19-i feljegyzés [197], amely sze
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rint azon a megbeszélésen 32-en 

vettek részt, egy  1949. június 11-én 

tartotton pedig 3 i-en. Köztük 

Eőri Fintor Zoltán és Bodnár 

László, akik a 30-as években voltak 

Pattantyús professzornak közvetlen 

munkatársai, továbbá az akkori 

munkatársai közül Fáy Csaba, 

Füzy O livér, Kisbocskói László, 

Klatsmányi Árpád, Pápai László, 

Polonszky G yörgy, Sváb János, 

Vankó Richárd, Ziegler Károly, 

és még sokan mások, köztük e 

sorok írója.

A  feljegyzések a naggyá nőtt 

tanszék szervezési kérdéseivel, a 

felelősi rendszer kiépítésével, a 

vállalt feladatok teljesítéséről szóló 

rövid beszámolókról szóltak. Ese
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tenként a feljegyzés humoros 

hangvételű. Ezek a plenáris össze

jövetelek „hidraulikai gyakorla

tokkal”  (magyarul: szolid sör

ivással) záródtak.

Néha a lakására volt a tanszék 

néhány tagja „hivatalos” : tarokk

partira. A  kártya persze csak keret 

volt ahhoz, hogy a tanszéki okta

tási és kutatási feladatokat „o l

dottabb”  formában is meg lehessen 

tárgyalni.

A z is jellem ző volt, hogy ábra- 

hámhegyi nyaralója mellett a 

vendéglőben kibérelt néhány szo

bát, és íg y  munkatársainak lehető

sége volt a nyári nyaralást m eg

oldani. Ő  pedig ott se maradt 

egyedül. O tt voltak gyerm ekei,
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unokái és közvetlen munkatársai. 

Ezt a lehetőséget e sorok írója is 

kihasználta. D e saját élménye 

helyett álljon itt ismét Fáy Csaba 

visszaemlékezése [196]:

„Egyetem i tanulmányaim vége 

felé, 1950 nyarán a végszigorlatra 

készültem, am ikor Pattantyús pro

fesszor felajánlotta: m eghív Ábra

hámhegyre, ahol nyaralója volt, 

h o gy befizeti szállásomat, étkezé

semet a szomszédos Tar vendéglő

ben, készüljek ott nyugodtan a 

végszigorlatra. Közben kikapcsoló

dás a strandon úszással, evezéssel és 

tenisszel a nyaraló melletti pályán. 

Sok kön yvvel leutaztam, s erősen 

tanultam, bár közben elmentünk 

kirándulni a Salföldi kolostor



rom hoz is, de közben mindig 

fo lyt az agytom a. Egyszer Pattan

tyús professzorral kettesben evez

tünk ki a Balatonra, s nekem evezés 

közben bizony le kellett vizsgáz

nom  több óra alatt az egész egye

temi tananyagból. .

1950. december 2-án — a buda

pesti gépészprofesszorok közül el

sőként — ellátogatott az akkor új 

N M E-re, és tartott A  korszerű 

vízerő-gazddlkodds távlata a Szov

jetunióban és hazánkban címen 

nagy sikerű előadást [188]. A z elő

adás a mai miskolci Földes Ferenc 

Gimnázium tornaterméből átala

kított „nagyelőadóban”  hangzott 

el az egyetem akkori hallgatói 

(még csak két évfolyam  volt)
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és akkori oktatói előtt. Akkoriban 

olvashattunk a hazai napilapokban 

a Szovjetunió nagy természet

átalakító terveiről, amelyeknek 

célja: folyóduzzasztások, fo lyó

medrek megváltoztatása volt víz

energia nyerésére. A  téma „fel 

vo lt dobva” , és erről hallhattunk 

pontosan 60 perces, lenyűgözően 

érdekes előadást.

A  padsorokban érdekes, suttogó 

beszélgetések zajlottak le. A z egyik 

akkori tanársegéd, mint nemrégen 

Budapesten végzett gépészmérnök 

azt súgta a mellette ülő, a tudo

mányegyetemen végzett matema

tikus kolléganőnek: „M ost figyelje 

meg, Patyi bácsi még tízszer fel-alá 

fo g  sétálni, s utána krétát vesz a
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kezébe, azt kettétöri, majd a tábla 

jobb felső sarkára felír egy 

betűt.”

M it tesz a sors va gy  a megszokás? 

Valóban pontosan íg y  történt min

den, és egyszer csak felíródott a 

tábla jobb felső sarkára egy kis p 

betű.

A  jó l sikerült előadást követően 

az Avas (akkor Kossuth, a háború 

előtt Korona) Szálloda éttermében 

szűkebb körben, vacsora közben 

jelentette be, hogy rövidesen újra 

megnősül. Életének utolsó öt esz

tendejében tehát megváltoztatta 

addigi életét, budapesti Piroska u. 

7. sz. alatti lakásából új feleségéhez 

a Szamuely u. 47. sz. alá költö

zött.
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M egható az 50-es években, 

ahogy munkatársainak eredmé

nyeiről a nyilvánosság előtt beszá

molt. A  már idézett, 1953-ban 

megjelent A  vlzgépkutatds korszerű 

feladatait című m érnöktovább

képző kiadványban a lábjegyzetek

ben vagy a szövegben sorra hivat

kozott pl. Fáy Csaba, Ftizy O livér, 

Gruber József, Szabó Ákos és e 

sorok írójának eredményeire [138]. 

V agy később, az 1955-ben megje

lent, felsőoktatási szemlebeli Be

szélgetések Pattantyús-Á. Géza pro

fesszorral arról, hogyan segíti elő mun

katársainak fejlődését című cikkben 

megtalálható Füzy O livér, Gerey 

Tamás, Kisbocskói László, Sváb 

János és Szőnyi Jenő neve [154].
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Ugyanebben a cikkben olvasható 

a következő vallomás a tanszéki 

szervezett orosznyelv-tanulásról: 

„M agam  is odaültem közéjük, 

pedig közel 70 éves fejjel nehezen 

m egy már a nyelvtanulás. Azért 

szótárral már nem adnak el. 

Eligazodom  az orosz szakkönyvek

ben is annyira, amennyire az ábrák 

megértéséhez szükséges. D e persze 

a nyelvtanulás a részemről inkább 

csak példamutatás akart lenni. 

A  példamutatást mindig nagyon 

fontosnak tartottam mindenben.”  

Ugyanez vezethette őt abban, 

hogy az 50-es évek elején maga is 

nekivetkőzött, és részt vett egy-egy 

„kollektívát erősítő”  labdarugó

mérkőzésen. E sorok írója csapat
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társa volt egy tanszéki n ős—nőtle

nek, majd egy Rázsó-tanszék, 

illetve Gillemot-tanszék elleni talál

kozón. Pattantyús professzor — 

koránál fogva — inkább csak vé

gigsétálta ezeket a mérkőzéseket. 

Viszonylag nagy közönség gyűlt 

össze (főleg őmiatta), és nagy volt 

a taps a labdával való egy-egy 

találkozása során.

N agyon szerette a humort. 

Am ikor 1954-ben M iskolcon elké

szült az első vidám  egyetem i kötet, 

a Húzótüske, a neki átadott tisztelet

példányt az elsőtől az utolsó betűig 

átolvasta és rendkívül lelkesedett 

érte. Egyben sajnálta, hogy akkor 

még nem jelent meg a felszabadu

lás utáni első Vicinális Dugóhúzó,
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a régebbi kötetek folytatásaként. 

Ez alkalommal vette elő szekré

nyéből a Vicinális Dugóhúzó min

den előzőleg megjelent és féltve 

őrzött darabját, sőt az ő diákkorá

nak Gépészmérnöki Hírharsonáit.

A z 1939-es Vicinális Dugóhúzó

nak ő volt az egyik fővédnöke. 

Erre vonatkozóan is m egvolt a 

maga „ars poeticá” -ja. Szerette a 

szellemes, akár kétértelmű műszaki 

jellegű poénokat versben, prózá

ban, rajzban. N em  kedvelte vi

szont a durva „egyértelm űséget” .

Több művében is választotta 

m ottóul vagy hivatkozott arra, 

amit L. Guillet professzortól, a 

Francia Tudom ányos Akadémia 

tagjától hallott 1931. május 21-én
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Budapesten, az M M ÉE-ben La 

formation de Vingénieur ett France 

című előadásában. Ezek a ma is 

érdekes gondolatok a következők 

[ 50]:
„Jó vezető mérnök csak az lehet, 

akinek lelki és szellemi képességei 

a következő arány szerint oszlanak 

m eg: 50% erkölcsi erő, 25%

általános műveltség és csak 25%  

szakképzettség.”

Ő  nemcsak professzor, tudós, ha

nem jó  vezető mérnök volt, tanári 

működése során hallgatóival, mun

katársaival szemben ezt a guillet-i 

vezérfonalat tartotta szem előtt.

Ezért írhatta joggal egyik volt 

munkatársa róla a következőket 

[180]:
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„Feladatát mindig a közösséggel 

szembeni kötelességnek tekinti. 

Csak azt tartja fontosnak, hogy 

maga a szolgált ügy jusson előbbre, 

saját személyére való tekintet nél

kül. Ragaszkodik elveihez. Hir

dette, hogy a nagy műveltség 

elengedhetetlen, és eredményei 

enélkül valóban nem volnának 

elképzelhetők. Bölcs tapasztalat

tal számolt azzal, hogy az igazi 

vezetőtől hivatása sok önmér

séklést, belátást és elsősorban 

saját magától nagy áldozatkész

séget kíván. Sok fáradozásával, 

a gondok vállalásával és kitartó 

munkával mutatta meg, hogy 

a magasabb munkakör csak 

több felelősség vállalását és a
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másokról való gondoskodást je

lentheti.”

A  professzor . . . című interjúból, 

amely 70. születésnapja idején 

jelent m eg A  jö vő  mérnökében, a 

következők olvashatók [174]: 

„H etvenedik születésnapján 

megkérdeztük Pattantyús profesz- 

szortól, mik a további tervei?

»Szeretném befejezni összegyűj

tött tapasztalataim teljes átadását 

az ifjúságnak, tankönyvek form á

jában. Szeretném folytatni tudo

mányos munkámat, kiegészíteni és 

befejezni eddigi kísérleteimet. 

Rendkívül izgat például a hidro

dinamikus nyom atékváltó beren

dezés, amellyel tanszékünk egész 

kollektívája foglalkozik jelenleg.
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Ezzel a berendezéssel a Diesel

m otorok teljesítményének maxi

mális és gazdaságos kihasználását 

akarjuk biztosítani.

A  tanár életének legszebb pilla

natai azok, mikor a diákok, akiket 

tanított, köszönetükkel s ered

ményeikkel is igazolják: nem volt 

hiábavaló a munka. Szeretnék 

még sok ilyen pillanatot átélni, 

s talán nem lepődik meg senki 

azon, ha elm ondom : szeretnék 

még családom, két gyerm ekem  és 

kilenc unokám körében sok boldog 

esztendőt eltölteni.«”

Tele volt tehát tervekkel 1955. 

december 11-én. D e már csak 

háromnegyed évet élt. Igaz, hogy 

teljes akaraterővel, frisseséggel.
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Fáy Csaba részletesen leírta Pat

tantyús professzor halálát megelőző 

munkanapját, vagyis a magas 

kormánykitüntetés átvételét köve

tő nap történetét. A  teljes leírás 

közlése — szépsége ellenére — 

hosszú lenne. Ezért az egyik nek

rológ erre vonatkozó részletét 

közöljük [175]:

„ A  magas kitüntetés másnapján 

járt utoljára intézetében. A  mér

nöktovábbképzés kérdései foglal

koztatták, látogatókat fogadott, 

tárgyalt, iratokat tanulmányozott 

és a laboratórium új csarnok

daruját is megnézte. Vidáman, 

sietve sétált a m űegyetem  udvarán, 

könnyed lendülettel lépett át egy 

arasznyi kőkerítést, és aki messziről
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nézte, nem is sejtette, h o gy a 71. 

évében járó világhírű professzort 

látja. Délután részt vett az őt 

üdvözlő röpgyűlésen, és meg- 

hatottan köszönte meg a virág

csokrot, amelyet a kitüntetés al

kalmával adtak át tanítványai és 

munkatársai. Másnap délelőtt a 

professzori kar értekezletén vett 

részt. Munka, tárgyalás közben 

e gy  ér megpattant szervezetében. 

Autón vitték kórházba, és ezen az 

utolsó útján is még az érdekelte, 

azt kérdezte a kísérőjétől, hogy 

elküldték-e már a nyomdába a 

délelőtt kijavított kéziratot.”

A  Gépipari Tudom ányos E gye

sület egyik folyóirata, a Gép, mél

tán adta 1957. évi 1. számában, a
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22. oldalon megjelent név nélküli 

gyászjelentésének ezt az Arany 

János-gondolatot mottóként:

„Nem  hal meg az, ki milliókra költi 

Dús élte kincsét, ámbár napja múl; ”
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U TÓ SZÓ

A z utószó csak az lehet, hogy össze

foglaljuk, mi minden történt Pat

tantyús professzor halála óta emlé

kének megőrzésére, megörökíté

sére. Ha nem is pontos a felsorolás, 

nevének emlékét a következők 

ő rz ik :

1. Posztumusz cikkei és könyvei 

[1 6 4 -1 7 3 ].

2. A  Gépipari Tudom ányos 

Egyesület 1957-ben emlékérmet 

alapított róla, amelyet kezdetben 

évenként osztottak ki arany, ezüst 

és bronz fokozatban, utóbb két

évenként fokozatm egkülönbözte
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tés nélkül. A z emlékérmet Csúcs 

Ferenc készítette.

3. A  M agyar Posta 1960-ban 

emlékbélyeget bocsátott ki Pattan- 

tyús-Ábrahám Géza professzor arc

képével, születésének 75. évfor

dulója alkalmából, a Gépipari 

Tudom ányos Egyesület kezdemé

nyezésére. A  bélyegrajzot Kékesi 

László és Vertei József készítette.

4. A  BM E, a miskolci N M E  és a 

sajtó megemlékezett 1960. decem

ber 11-én Pattantyús professzor 75. 

születésnapjáról. A z N M E  gép

elemek tanszéke emlékkiállítást 

rendezett, és emlékfüzetet adott ki 

az évforduló alkalmából.

5. Több volt tanítványa Pattan

tyús professzornak ajánlotta később
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m egírt könyvét, disszertációját, 

mint pl. Füzy O livér, Gangli 

Boldizsár, Bölöni István, e sorok 

írója.

6. A  Műszaki K önyvkiadó a 

Gépészeti zsebkönyv utódát, az 

1960 — 71 között folyamatosan 

megjelenő könyvsorozatot Pattan

tyús : Gépész- és villamosmérnökök 

kézikönyve címen jelentette meg 

összesen 11 kötetben. A  munka 

még Pattantyús professzor életében 

indult. A z vo lt az elképzelés, hogy 

a gépészeti köteteknek ő lesz a fő- 

szerkesztője. Halála után e feladatot 

e sorok írója fejezte be.

7. 1963. szeptember 28-án a 

Gépipari Tudom ányos Egyesület 

és a B M E  sírkövet avatott a buda
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pesti Farkasréti temetőben. Rázsó 

Imre akadémikus professzor, dé

kán és Varga József professzor, a 

műszaki tudom ányok doktora, a 

Gépipari Tudom ányos Egyesület 

elnöke m ondott avatóbeszédet. 

Pattantyús professzor sírhelyének 

száma: 35. parcella, 1. sor, 184. sír.

8. 80. születésnapjáról 1965. de

cember 11-én a Népszabadságban 

Szluka Em il oki. gépészmérnök 

emlékezett meg.

9. Halálának 10. évfordulójakor, 

1966. szeptember 29-én a Gépipari 

Tudom ányos Egyesület vezetői 

megkoszorúzták sírját.

10. A  Gépipari Tudom ányos 

Egyesület 1967-ben kiadott Műsza

ki nagyjaink 1. kötetében e sorok
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írója állított össze Pattantyús-Á. 

Gézáról bővebb méltatást [183],

11. G yőrött 1970-ben szakközép- 

iskolát neveztek el róla.

12. A  Gépipari Tudom ányos 

Egyesület Gépipar című havilapja 

elsőként közölt megemlékezést mű

szaki nagyjaink között Pattantyús- 

Á . Géza professzorról [i 8j ].

13. 1974. május 24-én a miskolci 

N M E  gépelemek tanszéke, fenn

állásának 25 éves jubileum akor 

emlékkiállítást állított össze azok

ról a hazai kiemelkedő, már el

hunyt gépszerkezettani személyi

ségekről, akiknek meghatározó 

szerepük volt a Gépelemek című 

tantárgy hazai felsőfokú oktatásá

ban, illetve e tudományág fejlesz
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tésében. Vagyis Bánki Donát, 

Cserháti Jenő, Herrmann Emil és 

fia: Miksa, Pattantyús-Á. Géza, 

Schimanek Emil, Szeniczei Lajos 

és Vidéky Emil szerepelt a kiállí

táson.

14. 1974. december 2-án az 

érintett könyvkiadók és a tárgy

kört tovább oktató tanszékek köz

reműködésével megemlékeztek A  

gépek üzemtana című 30 évvel 

előbbi, első példányának megjele

néséről [107] és a könyv diadal

mas „pályafutásáról”  [186].

15- 1975- december 11-én a 

miskolci N M E  gépelemek tan

széke Pattantyús-Á. Géza akadé

mikus professzor 90. születésnapja 

emlékére újabb kiállítást rendezett.
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ló . 1975. december 15-én a 

BM E-n az Áramlás- és Hőtechnikai 

Gépek és Berendezések Akadémiai 

Bizottsága (Á H G B A B ) és a Gép

szerkezettani Akadémiai Bizottság 

(G AB) együttes ülésén ünnepelte 

a M agyar Tudom ányos Akadémia 

150 éves fennállását. Ennek kereté

ben Varga József professzor az 

Á H G B A B  elnökeként Bánki D o- 

nát (1859 — 1922) akadémikus pro

fesszorról és e sorok írója, mint a 

G A B  elnöke Pattantyús-Á. Géza 

(1885 — 195Ó) akadémikus pro

fesszorról tartott emlékbeszédet 

[190].

17- J975- december 15-én a 

B M E  Központi Könyvtárában 

emlékkiállítás nyílt meg Pattan
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tyús-Á. Géza akadémikus pro

fesszorról.

18. 1982. október 2-án, halálá

nak 25. évfordulójakor a BM E , a 

Gépipari Tudom ányos Egyesület 

és a sok Pattantyús szocialista 

brigád egyike megkoszorúzta sír- 

ját.Emlékbeszédet Strommer G yu

la tanszékvezető egyetem i tanár, 

a matematikai tudom ányok dokto

ra, a B M E gépészmérnöki kará

nak dékánja és a Gépipari Tudo

mányos Egyesület elnökeként e 

sorok írója mondott.

19. 1982. október 13-án az M T A  

Műszaki Tudom ányok Osztályá

nak ülésén ugyancsak e sorok írója 

emlékezett m eg Pattantyús pro

fesszorról, az osztály volt tagjáról,
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halálának 25. évfordulója alkalmá

ból.

20. Váradi Lajos, G yőrött élő 

képzőművész elkészítette Pattan- 

tyús-Á. Géza (1885 — 1956) veretét. 

*

Ehhez csatlakoznak majd azok a 

további megemlékezések, emlékek 

Pattantyús-Á. Géza 100. születés

napja idején, am elyek egyike ez a 

könyv.

207



BIB L IO G R Á F IA

PA TTA N TYÚ S-ÁBRAH Á M  GÉZA 

MÜVEI

1 .Energiakiegyenlítés reverzáló hengerjára

toknál. =  Elektrotechnika 1909. 6. sz. 

<59- 7 5 .
2. Elektromos üzem a z  Egyesült Államok 

legmodernebb acéltelepén. =  Elektro

technika 1910. 22. sz. 285 — 289.

3. A z  elektromosság alkalmazása a vasipar

ban. =  M M ÉE Értesítője 1910. 43. sz. 

455. (összefoglalás az 1910. nov. 26-i 

előadásról, amely az M M É E  gépipari, 

bányászati, gyáripari és elektrotechni

kai szakosztályok ülésén hangzott el.)

4. Beszámoló jelentés a z  19 10 . évben meg

tett tanulmányúiról. (Kézirat) Bp., 1911. 

február. 1 —43.

5. Elektromos hengerjáratok üzemének v izs

gálata gyorsulások alapján. (A József 

Műegyetem re benyújtott és elfogadott 

műszaki egyetem i doktori értekezés.). 

B p ., Pátria N yom da. 1911. 59 old.

209



6. Elektromos hengerjáratok üzemének vizs

gálata gyorsulások alapján. =  Elektro

technika 1912. 14. sz. 197-2 0 0 ; 15. sz. 

218 — 221; 17. sz. 249 — 252. 19. sz. 

283—287; 20. sz. 302-305.

7. A  daru-óriások fejlődése a z  utolsó 25 év 

alatt. =  M M ÉE Közlönye 1913. 28. sz. 

4 9 2 - 4 9 3 .
8. Fejezetek a z  elektrogépek melegedéséről.

I. =  Elektrotechnika 1918. 3. sz. 1 7 —

20; 4. sz. 26—30.

9. Villamos daruk tervezéséről. =  Elektro

technika 1918. 17. sz. 1 2 9 -1 3 5 ; 18. sz. 

I 3 7 - H 3 ; 19 . sz. 1 4 7 - 14 9 .
10. Egy új fogaskeréktipusról. =  M M ÉE 

K özi. 1918. 31. sz. 260-264.

11. Forgó hengertömb és központosított vezér

lés mindennemű dugattyús gépek, főleg 

explóziós motorok számára. Társszerző: 

D r. Steiner Leó oki. közgazdász. 

(Szabadalom. 1921. márc. 26; 7 7 7 2 1 . 

sz. V/d. 2. oszt.)

12. Elektromos üzemű Jelvonók és energia- 

kiegyenlítő szerkezetek. (A  József M ű

egyetemen elfogadott műszaki egye

210



tem i magántanári 'tém akör.) Bp., 

1921.
13. Emelőgépek. (Herrmann Miksa profesz- 

szor előadásai alapján.) (Műszaki 

egyetem i jegyzet.) Bp., Saját kiadás. 

192 1.151 old.

14. Pattantyús-Ábrahám G éza  műegyetemi 

magántanár szakértő levele a tatai és tó

városi villanyvilágítás ügyében. =  Tatai 

Hírlap 1923. 16. sz. 2 oldalas mellék 

let.

15. A  Hajdúszoboszlói gázos-gyógyvizes kút 

technikai értékesítéséről. — M M ÉE 

K özi. 1926. 1 5 - 1 6 .  sz. 87 -  92.

16. A  Hajdúszoboszlói gázos gyógy vizes kút 

technikai értékesítésével kapcsolatos mű

szaki feladatok. Debrecen. T . I. T udo

mányos Társaság. 1926. 2 3 -2 9 .

17. Fejezetek a z  elektrogépek melegedéséről.

II. (A  meleg-átszármaztatás tényezőinek 

meghatározása több test kölcsönös hő

cseréjének figyelembevételével.) =  Tech

nika 1927. 7. sz. 198 205; 8. sz. 239 

24519. sz. 278 -287.
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18.Kocsira szerelt forgódaru keréknyomásai

nak grafikus meghatározása. — Technika 

1927.10. sz. 309- 314-
19. Emelőgépek üzemtana és szerkezettana, 

a villamos üzem  különös méltatásával. 

Bp., Ném eth J. kiadása. 1927* 495  old. 

(307 ábra). (Ismertetés Rostásy I.-tól. 

=  Technika 1927. 8. sz. 224-225; 

Vértessy K .-tó l. =  M M É E  Közi.

1928. 7 — 8. sz. 51.)

20. A z  alföldi gázos kutak energiagazdasági 

jelentőségéről. =  Technika 1928. I. sz. 

12 — 14.
21. G ázos kutak dinamikájáról =  Technika

1928.1. sz. 2 7 -3 6 .

22. Lengő kereszttartók a szabadvezetékek 

támszerkezetein. =  Technika 1928.6. sz.

2 3 9 -2 4 1.
13. A  fázisszög kiszámítása két wattmérő 

adataiból. =  Technika 1928. 7. sz. 

289— 290.

24. A  kölcsönös melegátszármaztatásról. =  

Elektrotechnika 1928.13 — 14* sz. 123 —

127.

25. A  Technikai fejlődésünk története c.
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könyv Emelőgépek fejezete. Bp., M M ÉE 

kiadása. 1928. 856 —863.

26. A  „ Technikai lexikon”  (szerk. G yőző 

A .) „ Emelőgépek és szállítóberendezések** 

címszavai. Bp., G yőző A . kiadása.

1928. 30 1-306.

27. A  gépészmérnök hivatásáról. =  Technika

1929. 1. sz. 1 —2.

28. A  technika kultúrtörténeti jelentőségéről. 

=  Technika 1929. 3. sz. 7 1 —73.

29. A  technika szerepe mindennapi életünkben. 

=  Technika 1929. 5. sz. 135 — 137-

30. H ozzászólás Kerékgyártó G y . „ A  fém - 

rudak csavarása”  c. cikkéhez. — M M ÉE 

K özi. H avi Füzetek 1929. 5 -6 . sz

9 2 - 9 5 .
31. Könyvismertetés Stasney Albert „ A  rajzo

lás elemei”  és „ Vázolás minta nélkül”  c. 

műveiről. — Technika 1929- 8 — 9. sz. 

2 5 3 -
32. Jellegzetes lengési feladatok grafikus 

tárgyalása. — Technika 1929. 10. sz. 

268-274.

33. A  „ Technika”  első évtizede. =  Techni

ka 1930. 1. sz. 3 2 -3 3 .
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34- A  Hajdúszoboszlói földgáz mint energia- 

forrás. =  Technika 1930. 2 — 3. sz. 

5 3 - 58 .
35. Könyvismertetés Romsauer Lajos „Ábrá

zo ló  geometria. I .”  c. könyvéről. =  Tech

nika 1930. 2 - 3 .  sz. I I I .

36. Grafikus módszerek a felmelegedés és a 

lehűlés szabatosabb meghatározására. =  

Technika 1930. 4. sz. 1 3 5 - 145*

37. Magyar mémöknevelés. =  Technika

1930. 7. sz. mell. 5 9 - 6 1  .

38 .N em zeti erőforrásaink. =  Technika

1930. 8. sz. m ell. 6 6 -  68.

39. Könyvismertetés Frölich „ Handbuch fiir 

industrielle Werkleitung”  c. könyvéről. 

=  Technika 1930. 9. sz. 285 — 286.

40. Arany középút. =* Technika 1930. 9 - sz.

81.

41. Kenyér és hivatás. =  Technika 1930.

10. sz. mell. 93.

42. Általános géptan. (Műszaki egyetem i 

jegyzet.) Bp., Saját kiadás. 1930* 234 

old.

43. Olvasóinkhoz. =  Technika 1931. 1 —2. 

sz. 1.
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44■ Tanszabadság. =  Technika 1931. 3 — 4. 

sz. m ell. 1 7 — 18.

45. Mérnökkongresszusi határozat Pattantyús- 

Á .  G éza  javaslataira. =  Technika 1931. 

3 - 4 .  sz.113 .

46. A n  unsere Leser — Olvasóinkhoz. =  

Technika 1931. 5. sz. 125 — 126.

47. Technische Pädagogik. =  Technika

1931. 5. sz. m ell. 37.

48. Fiainknak. =  Technika 1931. 6. sz. 

mell. 49.

49. Könyvismertetés Lósy-Schmidt Ede „H a t

vani István élete és művei 1 7 1 8 — 1786

I. r.”  c. müvéről. =  Technika 1931. 6 

sz. m ell. 50.

50. A  mérnöknevelés Franciaországban. =  

Technika 1931. 7. sz. m ell. 53 -  5 4 -

S í. A  magyar mérnök látóköre. — Technika

1931. 9. sz. m ell. 61.

52. Dugattyús szivattyúk és kompresszorok

gépszerkezettana. Társszerző: Bánki

Donát. Bp., Ném eth J. kiadása. 1932. 

163 old. (Ismertetés Eőri Fintor Z .-tó l. 

=  M M É E K özl. 1933.1 -  2.SZ.10 11.)

53. Szerkesztés. A z  19 31. évi Magyar
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Országos Mérnökkongresszus iratai. Bp., 

József M űegyetem . 1932. 280 old. 

(A III. M agyar Országos M érnök- 

kongresszus anyaga.)

54. A  mérnökök nevelése és továbbképzése. =  

A z 1931. évi M agyar Országos M érnök

kongresszus iratai. Bp., József M űegye

tem. 1932- 5 7 -6 2 .
55. Olvasóinkhoz. =  Technika 1932. 

1 -3 .S Z .I .

56. Elektromos ellenállás (társszerzővel). 

(Szabadalom. 1911. dec. 15. 54 536. 

sz. VIT/g. oszt.)

57. Doktori cím a soproni főiskolán. =  

Technika 1932. 1 - 3 .  sz. m ell. 1.

58. Több lendületet! =  Technika 1932. 5. 

sz. m ell. 21.

59.É p  testben ép lélek. =  Technika 1932.

6. sz. m ell. 27.

60. Hogyan tanuljunk a Műegyetemen? =  

Technika 1932. 6. sz. m ell. 27.

61. A z  új tanév küszöbén. =  Technika

1932. 6. sz. m ell. 27.

62. D o lg o zz felelősséggel. =  Technika

1932. 10. sz. mell. 39.
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63 • A  mérnöknevelés és technikai érzék. =  

M M ÉE K özi. 1932. 3 5 - 3 6 . sz. 1 9 3 -  

198.
64. Hidrogépek üzemtana és szerkezettana.

III. rész. (Turbinaszivattyúk szerkesz

tése.) (Műszaki egyetem i jegyzet.) 

Bp., Saját kiadás. 1932. 163 old. (Ismer

tetés Fényes K .-tól. =  M M ÉE Közi.

1933. 2 3 -2 4 . sz. 147.)

65. O lvasóinkhoz! =  Technika 1933- 

1 - 2 .  sz. 1.

66. Változó sebességű folyadéksugár reakciója 

és munkája. =  Technika 1933- 5 ~ 6* sz 

7 2 -8 0 .

67. Windkessel an Kolbenpumpen. Wirkungs- 

weise und Berechnung. N ach einem For- 

schungsbericht von G. Pattantyús-Á., 

Budapest. (Closterhalfen, A . kivonata.) 

=  V D I-Z . 1933- 4 2 . sz. 1 1 4 3 -  
1146.

68. „ A z  otthon és gazdasága”  c. könyv

„ Energia-ellátás” , „ Villamos energia” ,

„Villam os energia termelése”  és „K özponti  

telepek és közm űvek”  c. fejezetei. Bp., 

Természettudományi Társulat kiadása.
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(Szerk. Gom bócz E.) 1933. 298— 314; 

3 3 1 - 3 4 0 ; 3 5 3 - 3 5 9 ; 3 5 9 - 37 6 .
69. Általános géptani példatár. (Műszaki 

egyetemi jegyzet.) Bp., Saját kiadás.

1933 . 50  old.

70. Hidrogépek üzemtana és szerkezettana. I. 

rész. (A  v íz  vezetése és elosztása : csövek 

és csőhálózatok.) (Műszaki egyetemi 

jegyzet.) Bp., Saját kiadás. 1934. 132 

old. (Ismertetés Máttyus S.-tól. =  

Technika. 1935 5. sz. 74; Kováts A .-tól. 

=  M M É E  K özi. 1935. 45—46. sz. 318.)

71. Szállítóberendezések üzemtana és szer

kezettana. 1. kiad. (Műszaki egyetemi 

jegyzet.) Bp., Saját kiadás. 1934. (Ismer

tetés Vankó R ezsőtől. =  Technika

1934. 3- sz. 53.)
72. 1936. =  Technika 1936.1. sz. 1.

73. Hidrogépek üzemtana és szerkezettana.

II. rész. (Turbinák és turbinaszivattyúk 

elmélete.) (Műszaki egyetemi jegyzet.) 

Bp., Saját kiadás. 1936. 200. old.

74. A  végnélküli lánc hidrosztatikus analógiá

ja . =  Technika 1936. 4. 62.

75. A  légüst szerepe dugattyús szivattyú
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üzemében. =  Bányászati és Kohászati 

Lapok 1936. 6. sz. 1 2 1 - 1 2 7 ;  7. sz. 

148; 154; 8. sz. 16 9 -17 9 .

76. A  gázos kutak üzemi jellem zői. =  Bá

nyászati és Kohászati Lapok 1936. 12. 

sz. 2 0 9 -2 16 ; 15 — 16. sz. 2 5 3 -2 6 1.

77. Beköszöntő. =  Technika 1937. 1. sz. 1.

78. Főszerkesztés. Gépészeti zsebkönyv. I-II. 

Bp., Egyetem i nyomda. 1937. I. 1567 

old.; II. 1560 old. (Az M M É E  ezüst

éremmel tüntette ki.) (Ismertetés 

Quirin L.-tól. =  Bányászati és Kohá

szati Lapok 1937 . 11. sz. 2 1 3 -2 14 ; 
N . S.-tól. =  Technika 1937. 4. sz. 

108.)

79. Számolómüszerek. Társszerző: Dr.

Thainm  István. I. 117  — 135.

80. Gyakorlati áramlástan. I. 411 452.

81. Gépek üzemtana. I. 873 —924.

82. Forgattyús hajtóművek. I. 1110 — 1123.

83. Szivattyúk. Társszerző: Bánfi G yörgy. 

I.134 4-138 9 .

84. Felvonók. I. 1470 1493-
85. Lengővályúk és rázócsatomák. I. 152 0 - 

1528.
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86. Bütykös tárcsás hajtóművek mozgástörvé

nyei. =  Technika 1938. 4. sz. 103 -

105.
87. Munkagépek hajtásának üzemtani feltétele. 

=  Technika 1938. 6. sz. 187 — 193.

88. A  Technika X X . évfolyama. =  Technika 

1939. 1. sz. 1.

89. Rugós kioldású fogókészülék. =  Bányá

szati és Kohászati Lapok 1939. 13. sz. 

3 0 9 - 3 1 3 .
90. A z  anyag-szállítás üzemtana. =  Techni

ka 1939. 10. sz. 36 9 -377.

91. A  Technika második évtizede. =  Techni

ka 1940. 1. sz. 1.

92. Lektora a Lechner Egon „Géprajz rövid 

foglalata”  c. könyvnek. Bp., M agyar 

Szabványügyi Iroda. 1941. 162 old.

9 3 - A  gépcsoport üzeméről. =  Technika 

1941. 3 - sz. 8 9 -9 4 .
94. A  vízemelő-kos üzeméről. =  Technika

1941. 5- sz. 17 3 -1 7 9 .

95. Korszerű belvíz-átemelőmüvek. =  Ö ntö

zésügyi K özi. 1941. 2. sz. 243-354.

96. Könyvismertetés Tettamanti Jenő „ Nagy

nyomású centrifugális szivattyúk és bátiya-
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vízmentesítő telepek”  c. könyvéről. =  

M M É E  Közi. 1941. 1 7 - 1 8 .  sz.

79 -
97. 1942. =  Technika 1942. 1. sz. 1.

98. Áramlástan. 1. kiad. Bp., M érnöki

Továbbképző Intézet kiadása. 1942. 

160 old. (Ismertetés A bod y E.-től. =  

Technika 1943. 6. sz. 3 5 1-3 5 2 ;

Tettamanti J.-től. =  M M ÉE K özi. 

1943 . 6 . sz. 4 5 - 46 .)

99. Vízszolgáltatás mélykutakból tekintettel 

a z  A lfö ld  ivóvíz ellátására. A  légnyomásos 

vízemelő (mammutszivattyús) üzem

tana. (Díjazott pályamunka.) Bp., 

M agyar Tudományos Akadémia kia

dása. 1942. 56 old. (Ismertetés ismeret

len szerzőtől. =  Technika 1942. 8. sz. 

3 3 4 -)
100. A  vízerőgép lapátterhelése. =  Technika

1942. 6. sz. 193 — 196.

1 0 1 .A  v íz  lehűlése szabadon álló medencében. 

= Technika 1942. 8. sz. 279 — 285.

102. H ozzászólás Kelemen M . „ A  magyar 

felsőoktatási kongresszus és tanulságai, 

a gépészmérnökoktatás új irányai”  c. elő
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I

adásához. =  M M ÉE „Értekezések- 

Beszámolók” . 1942. 7 5 - 7 7 .

103. 1943. — Technika 1943. 1. sz. 1.

104. Vízerőgép-kisérletek a vízgazdálkodás 

szolgálatában. — Tisza —Duna völgyi 

Társulat Központi Bizottságának kiad

ványai 1943. 1. sz. 13 - 2 4  +  8 ábra.

105. Beköszöntő a 25. évfolyam küszöbén. =  

Technika 1944. 1. sz. 1.

106. Herrmann M iksa. =  Technika 1944.

5.sz. 203—204.

107. A  gépek üzemtana. 1. kiad. Bp., Mérnöki 

Továbbképző Intézet kiadása. 1944. 

462 old. (Ismertetés H erczeg J.-től 

angolul. =  M űegyetem i Közlemények 

1947. 1. sz. 88 -89.)

108. Felvonók. (Szerkesztője és „ A  felvonó 

erőtana és üzemtana”  rész szerzője 

Bp., M érnöki Továbbképző Intézet 

kiadása. 1945. 244 old. (Ismertetés Eőri 

Fintor Z .-tó l. =  Technika 1945. 246. 

sz. 61; Terplán Z .-tó l angolul. =  

M űegyetem i Közlem ények 1947. 2. sz.

187.)
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109- Főszerkesztői bevezető. =  M agyar 

Technika 1946. 1. sz. I.

n o . Csillapított lengések energetikai jellem zői. 

=  M agyar Technika 1946. 4. sz. 125 — 

129; Első, 1946-beli akadémikusi szék

foglaló beszéd anyaga.

111. Oscillations o f  ivater level in surge tanks 

or break pressure reservoirs o f  water power 

plants. =  M űegyetem i Közlemények 

1947. 1. sz. 42 — 69. (M agyar nyelvű 

összefoglalóval „ A  víztükör lengései 

vízerőmű aknáskiegyenlítő medencéjé

ben”  címen.)

112 .Magyarország technikai fejlődésének év

százada. — M agyar Technika 1948.

3. sz. 7 — 8.

113.^4 vizerőgép-kisérleti állomás. =  Vízügyi 

Közlemények 1948. 4. sz. 4 8 1-4 8 6 .

114. A  gépek üzemtana. 2. kiad. Bp., M érnöki 

Továbbképző Intézet kiadása. 1948. 

462 old. (Ismertetés Terplán Z .-tó l. =  

Gép 1950. 9 - sz. 408 -  409.)

115. öntőzŐ-kos. Társszerző: Mazalán Pál. 

(Szabadalom. 138 300. sz. 1948)

116 . Approximative design o f  the characteristic
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curve o f  axialflow (propeller) pumps 

from the velocity diagram. =  M űegyetem i 

Közlemények 1949. 1. sz. 51 — 57. 

(Magyar nyelvű összefoglalóval „A  

számylapátos szivattyú jelleggörbéjének 

közelítő szerkesztése a sebességi három

szögekből”  címen.)

117. Szárnylapátos vízgépek. Társszerző: Dr. 

Gruber József. Bp., M érnöki Tovább

képző Intézet kiadása. 1949. 95 old.

118. Szállítóberendezések. 2. változatlan kiad, 

(Műszaki egyetemi jegyzet.) Bp., 

M EFESZ kiadása. 1949. 106 old.

119. Előszó Sváb János „ Emelőgépek”  c. 

műszaki egyetemi jegyzetéhez. Bp.. 

M T E SZ . 1949.1 -  130.

120. Előszó Terplán Zénó „ A  műszaki mérések 

elemei”  c. műszaki egyetemi jegyzetéhez. 

Miskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem  

kiadása. 1 9 5 0 .1 - 1 1 5 .

12 1. A  gépek üzemtana. 3. kiad. Bp., Tudo

mányos Könyvkiadó. 1950. 462 old.

122. A  gépek üzemtana. 4. kiad. Bp., Tan- 

könyvkiadó. 1950. 462 old.
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123-Általános géptan. I. kiad. Bp., Tan

könyvkiadó. 1950. 212 old.

124. Elnöke az M S Z  269 „Turbinaszivattyú 

vizsgálata és átvétele”  c. szabvány 

szakbizottságának. Bp., 1950/51.

125.Vízerőgépek (csakszigorló gépészmérnök 

hallgatóknak). Dr. Pattantyús-Ábrahám 

Géza professzor előadásai alapján össze

állította: Pápai László, R éthy M iklós és 

Selmeczi Vilm os. (Műszaki egyetem i 

jegyzet.) BM E. Bp., 1950. 95 old.

126. Gyakorlati áramlástan. (Áramlástan 2. 

kiadása.) Bp., Tankönyvkiadó. 1951. 

280 old.

127. Szállítóberetidezések. 3., változatlan ki

ad. Bp., Állami Műszaki Főiskola kia

dása. 1951- 171 old.

128. Áramlástani tudnivalók a cukorgyártásban. 

Bp., M érnöki Továbbképző Intézet 

kiadása. 1951. 70 old.

129. A  műszaki káderképzés és a mérnök

továbbképzés. =  M agyar Technika

19 5 2 .7 -8 .sz . 380- 381.

130. H ozzászólás Mosonyi E . „ A  dunai v íz -  

erőhasznosítás hidrológiájához”  c. előadd-
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sához. =  M T A  Műsz. Tud. Oszt. Közi.

1952. 4. sz. 522-523.

131. Wirkungsweise und Berechnung des 

Stosshebers (Hydraulischen Widers) 

Társszerző: D r. Terplán Zénó. =  Acta 

Techn. Hung. 1952. 4 - sz. 463-488.

132. H ozzászólás Rázsó I. „Adatok a traktor 

dinamikájához”  c. előadásához. =  M T A  

Műsz. Tud. Oszt. K özi. 1952. 2. sz. 

3 1 - 3 4 .
133.H ozzászólás Németh E . „ A z  öntözővíz 

mérésére szolgáló korszerű berendezések 

különös tekintettel a Venturi-csatornákra”  

c. előadásához. =  M T A  Műsz. Tud. 

Oszt. K özi. 1952. 4. sz. 2 0 -2 2 .

134. H ozzászólás Mosonyi E . „Eljárás a hid

raulikai felületi érdesség meghatározásá- 

h oz”  c. előadásához. =  M T A  Műsz. 

Tud. Oszt. K özi. 1952. 4. sz. 9 4 -  9 5 -

135. A  vizsgáztatás módszereiről. (Sokszoro

sított kézirat.) Bp., 1952. 1 — 6.

136. Gépészeti lengéstan. (Lengési folyamatok 

a műszaki gyakorlatban.) Bp., Akadé

miai Kiadó. 1952. 264 old. (Ismertetés 

Vörös I.-től. =  M T A  Műsz. Tud.
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O szt. K özi. 1953. 3 - 4 .  sz. 6 7 0 -  

671.)

^ Z l-A  gépek üzemtana. 5. kiad. Bp., Tan- 

könyvkiadó. 1953. 462 old.

138. A  vízgépkutatás korszerű feladatai. Bp., 

M érnöki Továbbképző Intézet kiadása.

1953 . 48  old.
139. Anyagszállítás légáramban. Bp., M érnöki 

Továbbképző Intézet kiadása. 1953. 

98 old.: Második, 1953-beli akadémiai 

székfoglaló beszéd bővített anyaga.

140. Általános géptan. 2. kiad. Bp., Tan- 

könyvkiadó. 1953. 212 old.

141 .Áram lás betoncsatornákban. =  M T A  

Műsz. Tud. Oszt. K özi. 1953. 3 - 4 .  sz 

4 5 5 - 4 6 7 .
142. Nyugvó folyadék munkaképessége gra

vitációs erőtérben. =  M T A  M űsz. T ud . 

O sz t. K özi. 1953. 1 - 4. sz. 4 0 7 -414 .

143. H ozzászólás Mosonyi E . „ A  méretarány 

szerepe a kismintakísérleteknél”  c. elő

adásához. =  M T A  M űsz. T u d . O szt. 

K özi. 1953- 3 - 4- sz. 3 9 6 -3 9 7 -
144. D vizsenije potoka v betonok kanalak. 

(Áramlás betoncsatornákban.) =  Acta
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Technica Hung. 1953- 3 ~ 4 - sz. 331  —

3 5 0 .

145. A  gépek üzemtana. 6. kiad. Bp., Tan- 

könyvkiadó. 1954. 462 old.

146. Vízgépiparunk mai és távolabbi feladatai

ról. (Szluka Em il beszélgetése Pattan- 

tyús-Á. Géza Kossuth-díjas akadémi

kussal.) =  Szabad N ép 1954- ápr. 

1. sz.

147. Pneumatic conveying. =  A cta Technica 

Hung. 1954. 1 - 2 .  sz. 12 9 -17 7 .

148. A  belvízátemelő és öntözőtelepek sz i

vattyúinak fejlődése. Társszerző: Trenka 

Ernő. =  V ízügyi Közlem ények 1 95 4 - 

1. sz. 4 6 7 - 482.

149. Anyagszállítás légáramban. =  M T A  

Műsz. Tud. Oszt. K özi. 1954. 1 —4 - sz. 

59— 84 .Második, 1953-beli akadémikusi 

székfoglaló beszéd anyaga.

150. H ozzászólás Mosonyi E . „Országos 

Vízgazdálkodási Keretterv”  c. tanulmá

nyához. =  M T A  Műszaki T u d . Oszt 

K özi. 1954. 4. sz. 417 -  418.

151. H ozzászólás Pap J. „V ízerőink hasznosí

tása és víziutaink fejlesztése”  c. cikkéhez.
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=  M T A  Műsz. Tud. Oszt. Közi.

1954. 4. sz. 4 9 4 -
152. H ozzászólás Horváth J . „ A  fiz ik a i  

mennyiségek mértékrendszerei a z  oktatás

ban”  c. cikkéhez. =  Felsőoktatási 

Szemle 1954. 9 - sz. 4 1 3 -  415.

153. Lektora Dr. h. c. Schimanek Emil 

„B ánki Donát tudományos munkássága 

és alkotásai”  c. könyvének. Bp., 

Akadém iai Kiadó. 1954. 168 old.

154. L. E.: Beszélgetés Pattantyús-Á. Géza 

professzorral, hogyan segíti elő munkai 

társainak fejlődését. =  Felsőoktatás. 

Szemle 1955- 1- sz. 33 - 36.

155. A  gépészmérnökképzés szakosításáról- 

(Hozzászólás Strommer G y. cikkéhez) 

=  Felsőoktatási Szemle 1955. 3. szi 

1 3 6 - 137 .
156. A  gépészeti tudomány tíz  éve. Társszerző: 

Dr. Rázsó Imre. Részlet „ A  magyar 

tudomány tíz éve”  c. könyvből. Bp.. 

Akadémiai Kiadó. 1955- 3 H - 3 H-

157. A  jövő mérnökeinek neveléséről. =  Est, 

Budapest 1955. okt. 21. sz.

158. H ozzászólás Hevesi G y. „ Osztálytitkári
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beszámoló” -jához. — M T A  Műsz. Tud. 

Oszt. K özi. 1955. 1 - 2 .  sz. 3 4 - 3 5 -

159. H ozzászólás „ A  műszaki tudomány- 

történeti vitaülés” -en. =  M agyar T u

domány. 1955. 509. 1 3 1 -1 3 2 .

160. Szakmai lektora Csudakov: Gépipari 

enciklopédia 12. kötet VIII. fejezetének 

(Szivattyúk). Bp., Nehézipari K önyv- 

és Folyóiratkiadó. 1955. 350 — 433.

16 1. A  gépek üzemtana. 7. kiad. Bp., Tan- 

könyvkiadó. 1956. 462. old.

162. Növeljük vízgépiparunk teljesítőképessé

gét. =  Szabad N ép 1956. máj. 13. sz.

163. Anyagszállítás légáramban Bp., M érnöki 

Továbbképző Intézet kiadása. 1956.

98. old.

164. Pneumatikus szállítás. =  M agyar Ener

giagazdaság. 1 9 5 6 .1 1 -1 2 . sz. 444-453.

165. Maximum liquid yield o f  vertical pipes 

with gaseous liquid. Társszerzők: Ném eth 

Árpád, Szabó Ákos és Gaál József. =  

Acta Technica Hung. 1958. 1 —2. sz. 

101 -  119.

166. A  gépek üzemtana. 8. kiad. Bp., Tan- 

könyvkiadó. 1958. 462 old.
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167. Gyakorlati áramlástan. 3. átdolg. kiad. 

Bp., Tankönyvkiadó. 1959. 444 old.

168.^4 gépek üzemtana. 9. kissé bőv. kiad. 

Bp., Tankönyvkiadó. 1960. 474 old. 

(Ismertetés Terplán Z.-tó l. =  M T A  

Műsz. Tud. Oszt. Közi. 1961. 1 -4. sz. 

423—424; Szebenyi O .-tól. =  Gép 

1961. 8. sz. 310.)

169. A  gépek üzemtana. 10. kiad. Bp., Tan- 

könyvkiadó. 1963. 474 old.

170.^4 gépek üzemtana. 11. átd. kiad. Bp.. 

Tankönyvkiadó. 1964. (Ismertetés Ta

kács L.-tól. =  Felsőoktatási Szemle

19 6 5 .7 -8 . sz. 5 1 8 -5 19 ; Bogáti D .-től 

=  Gép 1965. 7 - sz. 284; Fáy Cs.-tól. =  

Gépgyár tástechnológia 1965. 5. sz. 

240.)

171.^4 gépek üzemtana. 12. kiad. Bp., Tan- 

könyvkiadó. 1966. 590 old.

172.^4 gépek üzemtana. 13. kiad. Bp., Tan- 

könyvkiadó. 1973. 590 old.

173. A  gépek üzemtana. 14. átd. és bőv. 

kiad. Bp. Műszaki Könyvkiadó. 1983. 

921 old.
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A PATTANTYUS-Á. GÉZÁVAL 

FOGLALKOZÓ SZAKIRO DALO M

174. Pattantyús-Á. Géza professzor 70 éves. 

(Ünnepi megemlékezések A  jövő  

mérnöke 1955. dec. 7. sz.; a Magyar 

N em zet 1955. dec. 10. sz.; a Népszava

1955. d e c .u .  sz.; Szabad N ép  1955. 

dec. I I .  sz.)

175. N ekrológok A  mi egyetemünk 1956. 

okt.; Hidrológiai K özlöny  1957. jan.; 

Járművek, Mezőgazdasági gépek 1957. 

jan.; Jövő Mérnöke 1956. okt. 10. sz.; 

a Magyar N em zet 1956. okt. 5. sz.; 

Magyar Tudomány 1956. 7  — 9. sz.; 

M űszaki Élet 1956. 19., a Szabad Nép

1956. szept. 30. sz.

176. G yászbeszédek: G eleji Sá n d o r  az 

M T A , G il l e m o t  L á s z l ó  a B M E , 

S á l y i Is t v á n  a v o lt  hallgatók, G erey 

T a m á s  a tanszéki m unkatársak nevében. 

B p ., 1956. o k t. 4.

177. S z lu k a  E m il: Beköszöntő (magyarul, 

oroszul, németül). =  Technika. 1957. 

1. sz. 2.
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178. G erey T a m á s: Pattantyús-Ábrahám 

Géza. =  Technika 1957. 4. sz. 8.

179. Á d á m  S á n d o r :  M űegyetem i Zenekar. 

=  Műsorfüzet a M űegyetem i Zenekar 

jubileumi hangversenyére. Bp., 1957* 

6 - 8.
180. Születésének 75. évfordulójára m eg

jelent megemlékezések: G erby T a m á s: 

Pattantyús-Á. Géza (1885 — 1956). =  

Gépipari Tudományos Egyesület É v

könyve. Bp., 1961. 8 5 -8 8 ; Szluka  

E m il: A  Pattantyús-iskola. (Egy nagy 

tudós és ember emlékezete.) =  N ép- 

szabadság 1960. dec. 10. sz.; T erplán 

Z é n ó : Pattantyús-Á. Géza (18 8 5-

1956) professzor munkássága. =  N M E  

Gépelemek Tanszékének Közi. M iskolc,

1960. 1 —20; Erinnerung an Prof. 

G. Pattantyús-Á. =  A cta Technica.

1961. 1 —2. sz. 5 - 7 ;  Emlékezés 

Pattantyús-Á. Géza professzorra. =  

M T A  Műsz. Tud. Oszt. K özi. 1961. 

1 - 4 .  sz. 33 - 38. V a r g a  J ó z s e f :  D r. 

Pattantyús-Á. Géza születésének 75.
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évfordulója. =  A  jövő  mérnöke 1960. 

dec. 12. sz.

181. G e r e y  T a m á s: N a g y  m agyar gépész- 

és villamosmérnökök. =  Pattantyús: 

A  gépek üzemtana. 11. átd. kiad. függe

léke. Bp., Tankönyvkiadó. 1964: 

5 6 9 - 5 7 3 .
182. Szluka Em il : Emlékezés Pattantyús 

professzorra. ^  Népszabadság 1965. 

dec. 11. sz.

183. T e r p lá n  Z é n ó :  D r. Pattantyús-Á. 

Géza. Műszaki Nagyjaink. G TE . Bp..

196 7.1. 2 1 1 —235.

184. M agyar Életrajzi Lexikon. 2. kötet. 

Akadémiai Kiadó. Bp., 1969. Pattan- 

tyús-Ábrahám Géza, Imre, Márton, 

370  — 371; Pöschl Ede, Im re: 438 -  439.

185. T e r p l á n  Z é n ó :  Pattantyús-Ábrahám 

Géza (1885-1956). =  Gépipar 1972. 

i.s z . 5.

186. Fá y  C sa b a : A  negyvenezres példány- 

számhoz. =  Gépipar 1975. 1. sz. 4.

187. C s o n k a  P á l:  E gy magyar gyár bölcső

jéhez. =  A uto-m otor 1 975- 2. sz. 

10-11.
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188. T e r p l á n  Z é n ó :  D r. Pattantyús-Ábra- 

hám  Géza akadémikus professzor 

(1885 — 1956) miskolci és borsodi kap

csolatai. =  Borsodi Műszaki és Ipar- 

gazdasági Élet 1975.4* sz. 28 — 33.

189. S z a b ó  Á k o s :  1975. december 11-én 

lenne 90 éves Patyi Bácsi. =  A  jövő 

mérnöke 1975. dec 6. sz.

190. T erplán  Z én ó : Emlékezés Pattantyús- 

Á . Gézára (1885-1956). =  M űszaki 

Tudom ány 1976.1 — 2. sz. 1 — 13.

191. N é m e th  J ó zs e f: A  műszaki értelmiség 

háromévtizedes harca a szocialista 

Magyarországért. I. (1945—48). 

M T E S Z . Bp., 1979. 83 — 84.

192. S z a b ó  Á k o s :  25 éve halt m eg Pattan- 

tyús-Á. Géza. =  A  jövőm ém öke 

1981.26. sz. 2. old.

193. N é m e th  Józsep: A  műszaki értelmiség 

a felszabadulás után (1945 -  48). Aka

démiai Kiadó. Bp., 1982. 57. old.

19 4 - K is b o c s k ó i N ó r a :  A  tudós-mérnök: 

Pattantyús-Ábrahám Géza, szerepe a 

Budapesti Műszaki Egye em  oktató
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nevelő munkájában. (Kézirat.) A  T D K  
Műszaki Szekciójának 1981. évi orszá

gos konferenciáján díjazott pályázat. 

(Témavezető: Ném eth József). 1 — 33.

195. H é b e r g e r  K á r o l y :  Pattantyús-Ábra- 

hám Géza, mérnöknemzedékek kiváló 

nevelője. =  Természet Világa 1982.

6. sz. 2 72 -2 7 3 .

196. Kéziratban m eglevő visszaemlékezések: 

C s o n k a  P á l  15)75. szeptember 20-i 

levele az 1931/32-es tanév „kis Akadé- 

miájá” -ról; F á y  C s a b a  beszámolója 

Pattantyús professzor halálát megelőző 

napjáról (1957); F á y  C s a b a : A hogy én 

emlékszem Pattantyús professzorra 

(1979); H o ll e r u n g  G á b o r  a M űegye

temi Sportrepülő Egyesületről (1979); 

S z a b ó  Á k o s :  Epizódok (1979-82).

197. Pattantyús-Á. Géza (1885 -1956) élet

rajzi feldolgozása során beszerzett 

dokumentummásolatok és levelezések 

(a Pattantyús családfa, a Pöschl családfa, 

műegyetemi leckekönyv, kézzel írt 

egyetemi jegyzet, oklevelek, kinevezé-
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sek, kitüntetések, tanári pályázat, 

önéletrajz, fényképek, Pattantyús-bri

gád díjnyertes pályázata stb.). (T e r p lá n  

Z é n ó  gyűjtése.) M iskolc, 1978. 300 

old.



A  S O R O Z A T B A N  E D D IG  

M EGJELENT

Bp., 1970.

Kara G yörgy: Körösi Csorna Sándor 

M agyar Imre: Korányi Sándor 

Tilkovszky Lóránt: Balásházy János 

Vadász Elemér: Szabó József 

M . Zemplén Jolán— Egyed László: 

Eötvös Loránd

Bp., 1971.

Eősze László: K odály Zoltán 

Kiss Ervin: Geleji Sándor 

Keresztury Dezső: A rany János 

Kósa László— Keve András— Farkas Gyula: 

Hermán Ottó 

R ánki G yörgy: M olnár Erik
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Bp., 1972.

Babics Antal: Illyés Géza 

Diószegi Vilm os: Sebestyén Gyula 

Éder Zoltán: R évai M iklós 

Ném eth Gyula: Gom bocz Zoltán 

Szabadváry Ferenc: Than Károly

Bp., 1973.

Gunst Péter: Acsády Ignác 

Lakó G yörgy: Sajnovics János 

M iskolczy Dezső: Schaffer Károly 

Szabó Imre: Pikier Gyula 

Törő Imre: Huzella Tivadar

Bp., 1974.

Gaál László: R odiczky Jenő 

Horváth Árpád: Jedlik Ányos 

Korach M ór:W artha Vince 

Tasnádi Kubacska András: Lóczy Lajos 

Zsigm ond Gábor: B eöthy Leó
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B p ., 1975 .

Balassa Iván: Jankó János 

D öm ötör Tekla: Honti János 

Karasszon Dénes: Hutyra Ferenc 

Szabadváry Ferenc: W inkler Lajos 

Tom pa József: Simonyi Zsigmond

Bp., íg y 6.

Sz. Farkas Márta: Bartalus István 

Hazai G yörgy: Vám béry Ármin 

Lampert Vera: Bartók Béla 

Pál Lajos: R ónay Jácint 

Paládi-Kovács Attila: Fényes Elek

Bp., 1978.

Gulya János: Gyarmatin Sámuel 

Gunda Béla: B itk y  Zsigmond 

Mann M iklós: Trefort Ágoston 

Szénássy Barna: Bolyai János 

Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Ilosvay Lajos
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B p ., 1980.

Geday Gusztáv: Entz Ferenc 

Hoppál M ihály: Ipolyi Arnold 

Lakó G yörgy: Budenz József 

Szabó József: H unfalvy János 

Varga József: Bánki Donát

Bp., 1981.

Borzsák István: Ábel Jenő 

T . Erdélyi Ilona: Erdélyi János 

Kálmán Béla: Munkácsi Bem át 

M óra László: Varga József 

Selmeczi Kovács Attila: G yörffy István

Bp., 1983.

Gunst Péter: Marczali Henrik 

Kecskés M ihály: Fehér Dániel 

Krizsán László: M agyar László 

Szénássy Barna: K őnig Gyula 

Szőkefal vi-N agy Zoltán: Lengyel Béla
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B p ., 1984.

Berlász Melinda: Lajtha László 

Füstöss László: O rtvay R u d o lf 

Lukács Dezző: Ifj. Entz Géza 

Szántó G yö rgy Tibor: Csengery Antal 

Terplan Zénó: Pattantyús-Ábrahám Géza

ELŐKÉSZÜLETBEN

Ács Tibor: Kiss Károly 

D om okos Péter— Paládi-Kovács Attila: 

Hunfalvy Pál 

Gábor Éva: Alexander Bem át 

Lakó G yörgy: Szinnyei József 

W éber Antal: T o ld y  Ferenc



A  kiadásért felelős 

az Akadémiai Kiadó és N yom da 

főigazgatója 

Felelős szerkesztő: R óbert Zsófia 

Műszaki szerkesztő: Érdi Júlia 

A K  2112 k 8486 

Terjedelem: 6,05 (A/s) ív  +  1 db melléklet 

H U  ISSN  0133 -18 8 4  

12355 Akadémiai Kiadó és N yom da, 

Budapest 

Felelős vezető: Hazai G yörgy


