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In memoriam Dr. Sárvári József (1939-2021)
Több mint egy hónap telt el szeretett tanárunk és munkatársunk,
Dr. Sárvári József végső búcsúztatása óta, és én ugyanannál az asztalnál és ugyanaz előtt a számítógép
előtt ülök, mint akkor, amikor a temetésén elmondott beszédemet írtam.
Nekem – és úgy gondolom, hogy
sokunknak –, Ő olyan volt, mint ahogyan azt megfogalmaztam, tisztelhető és szerethető, csupa szív és érzelem, életének végéig tanítani akaró,
IGAZ EMBER. Ő is tisztelt és szeretett bennünket, lehetett vele vitatkozni, de meggyőzni csak kristálytiszta logika és megalapozott érvek
mellett, „nem középiskolás fokon”,
hagyta magát. Ebből is tanultunk!
Szilárd meggyőződésem, hogy ez a tisztelet és szeretet
vitt el oly sokunkat 2021. december 22-én Dunakeszibe,
hogy elkísérjük Őt utolsó útjára. Az Anyagvizsgálók Lapja
olvasói előtt, másodszor is búcsúzom Tőle, a temetőben
elmondott szavaimmal, el nem múló hálával gondolva
mindarra, amit számunkra adott.

Megrendülten állunk Dr. Sárvári József nyugalmazott
egyetemi főtanácsos, főiskolai docens ravatalánál, aki
életének 83 évéből több mint hat évtizeden át kötődött
a Miskolci Egyetemhez. A debreceni Mechwart-os évek
után került Miskolcra, az akkori Nehézipari Műszaki
Egyetemre, ahol 1962-ben szerzett gépészmérnöki
oklevelet. Egyetemi tanulmányai utolsó két évében a
Gépészmérnöki Kar társadalmi ösztöndíjasa volt, a
legkiválóbb diákok egyike. Végzése után közvetlenül,
a Mechanikai Technológiai Tanszéken kezdődött el
egyetemi oktatói pályafutása, amely – de jure – nyugdíjazásáig, vagyis 41 éven át, de facto azonban élete
végéig tartott. „Ha Miskolc hív, mi ott leszünk”, mondja
az egyetemi diákdal, és Ő, – ha hívtuk –, mindig ott is
volt. Doktori disszertációját, amelyben a jól alakítható
anyagokból készült rudak nyírásos darabolásának elméleti és kísérleti vizsgálatával foglalkozott, és amelyben
a gyakorlati részt tartotta hangsúlyosabbnak, 1979-ben
védte meg, summa cum laude minősítéssel.
Mindig büszke volt, és jogosan, családi és szakmai
indíttatására, amelyet gyakran emlegetett. Gépész- és
kovácsmester családban nevelkedett, általános iskolásként sokat dolgozott együtt Édesapjával, egyetemista
korában pedig minden nyári szünetet a Biharkeresztesi
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Állami Mezőgazdasági Gépállomá
son töltött, esztergályos és motorszerelő beosztásban. Nem volt
véletlen tehát, hogy műszaki pályára
adta a fejét.
Az egyetemi oktatói évek során a
Tanszék mindegyik alapozó tárgyát
oktatta. Ideje legnagyobb részét a
képlékeny hidegalakítás témájú tantárgyak fejlesztésére és oktatására
fordította; az ilyen témájú tárgyaknak 30 éven át volt előadója. Azt
nevelte belénk, amilyen maga is volt:
nem elég megtanulni valamit, annál
sokkal fontosabb meg is érteni azt.
Ha valamit nem értett, addig nem
volt nyugalma sem neki, sem a környezetének, amíg a részek nem álltak össze megingathatatlan egésszé. Az ilyen pillanatokig az volt számára
a fontos, hogy a puzzle minden apró eleme a helyére
kerüljön, utána pedig az, hogy ezt a tudást minél többeknek átadhassa. Színes előadásokat tartott, példáit saját
szakmai tapasztalataiból merítette, az Ő előadásain nem
lehetett nem figyelni. Neki nem volt szüksége mikrofonra, lénye és hangja megtöltötte az egész előadótermet,
és az utolsó sorból is láttuk mindazt, ami a táblára került.
Fiatal tanársegédként, két kollégájával összefogva
vállalkoztak arra, hogy a képlékeny alakítással foglalkozó tantárgyat átalakítsák. A munka első eredménye
volt az 1967-ben megjelent, „Forgácsolás nélküli megmunkálás” című, hiánypótló jegyzet. Miután szerzőtársai
elhagyták az Egyetemet, a további tananyag korszerűsítés vezetője lett, igazi tanítómester nélkül. Hatalmas
energiát mozgósítva összegyűjtötte a vonatkozó ismereteket, majd szerkesztésében, 1980-ban megjelent
a „Képlékeny hidegalakítás” című, újabb jegyzet. Jól
emlékszem, mindenkit arra kért, ha bármilyen hibát talál
benne, akkor jelezze, hogy a következő kiadásokra kijavíthassa azokat. Mindig arra törekedett, hogy tökéletes
munka kerüljön ki a kezei közül. Az 1970-es években
alakultak meg az egykori Mechanikai Technológiai
Tanszék szakcsoportjai, Ő a hidegalakító szakcsoport
vezetője lett, hosszú éveken át irányította a szakmai
munkát, sikeresen.
A Tanszék által és az általa művelt szakterületek egyaránt műhely és laboratórium igényes területek voltak,
és azok ma is. Hosszú éveken át volt a tanszéki műhely
vezetője, számos ipari és tudományos kutatási feladat
megoldásához biztosítva kiegyensúlyozott hátteret.
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Ha valaki úgy gondolta, hogy egy feladatot a műhely
nem tud elvégezni, Ő megmutatta, hogy igen. Ennek a
tanszéki területnek a gyökerei Tőle erednek, fiatalabb
kollégáink talán nem is érzik, hogy ennek mekkora a
jelentősége.
Szerette az oktató munkát és a szerette a hallgatókat;
a hallgatók is szerették őt. A végzős évfolyamok kétszer,
1980-ban és 1993-ban választották meg „tiszteletbeli
évfolyamtárs”-uknak, és szintén kétszer, 1981-ben és
2006-ban „az előadók előadójá”-nak. Szinte közfelkiáltással és nem érdemtelenül, pedig szigorú volt, de
mindig igazságos. Mint az 1981-ben végzett évfolyam
egyik tagja, őszintén mondhatom, hogy rá igazán illik az
a megfogalmazás, hogy mérnök generációk oktatója és
nevelője volt.
Mi, 81-esek, 42 éve, a felejthetetlen szabolcsi almaszedések egyikén kerültünk Vele szorosabb kapcsolatba, ahol egy új oldaláról is megismerhettük. Értette és
tudta, hogy mi a feladat, értette és tudta, hogy talán nem
mi vagyunk a leglelkesebbek, de tudott ránk hatni, tudott
minket motiválni, és kérlelhetetlen szilárdsággal védte
az érdekeinket. És mi, nem beletörődtünk a helyzetbe,
hanem „átálltunk” az Ő oldalára.
A másik életre szóló élményünk a 24 órás stúdiós-vetélkedőhöz kötődik. A feladat az volt, hogy készítsünk
működő faliórát, kizárólag fából, méghozzá 12 óra alatt.
A „Mech-Techn” Tanszék műhelye kitárult, a fémmegmunkáló gépek a kezei között elkezdtek fát forgácsolni, hullott a forgács, az óra elkészült. A mi óránk lett a
legjobb és a legszebb, megnyertük az egész vetélkedőt, tanár és diák együtt örült. Az óra ma is a szobám
falán lóg, pedig mindez 41 éve történt. A tanár – a mi
Tanárunk – nemcsak tanár, hanem igazi mester is volt,
nemcsak tanítani tudta a szakmát, hanem művelni is.
Talán ezek voltak azok a napok, amikor mi, az akkori G-503-as tankör, igazán közel kerültünk hozzá, és
viszont. Tiszteletbeli tankörtársunkká fogadtuk, így lett
vérbeli „spucnis”-ból egy kicsit „hórukk”-os is. Nem véletlen, hogy az egykori tankörünk közel fele most is itt van.
1979-ben a Kohó és Gépipari Minisztériumtól hivatásos
gépészeti szakértői engedélyt kért és kapott, majd elhatározta, hogy megszerzi a gépjármű szakértő engedélyt
is. Jelentkezett, bújta a Budapesti Műszaki Egyetem
gépjárműves tankönyveit és 1980-ban sikeresen levizsgázott. Ezt követően, 23 éven át dolgozott igazságügyi
gépészeti és gépjármű szakértőként, elsősorban a
gépszerkezettan és az anyagtudomány határterületén.
Ezt a munkát is nagyon szerette, szívvel-lélekkel tette

a dolgát, egy országos horderejű ügyben tőle tudhatták
meg a magyar tévénézők, hogy mi is történt valójában.
És, hogy ez a tudás, ez a kincs se felejtődjék el, közel
80 évesen és közel 100 oldalon, közzétette tapasztalatait a Facebook-on. Ő még ekkor is tanított bennünket,
mi pedig – és ezt sokak nevében mondhatom – hálás
diákok voltunk.
Szerencsés embernek tekintem magamat, mert az
egyetemi oktatói pályafutásomat mellette kezdhettem
el. Júniusban, még végzős diákként, gondtalanul szalonnáztunk a tankörtársaimmal együtt a hétvégi telkén,
augusztusban aztán az Ő íróasztala melletti asztalnál
találtam magamat. Nehezítő körülményként fia, Gabi
osztályfőnöke és gyakorlatvezetője lettem. Ekkor és Tőle
tanultam meg azt, hogy hogyan lehet és kell a fiatal kollégák beilleszkedését segíteni, majd pályájukat egyengetni. Teljes szívvel fogadott, mindenkinek bemutatott
és mindent megmutatott. Én pedig csak kapkodtam a
fejem, az első önállóan megtartott órán, az első műhelyben tartott bemutatón, az első ipari munka keretében
végzett feladat megoldása során. Mindig egyenesen és
őszintén fogalmazott, akkor is, ha jól csináltam valamit,
és akkor is, ha rosszul.
De, nemcsak velem volt ez így. Tudott örülni a kollégái
és a tanítványai eredményeinek és sikereinek, a szakmában, a tudományban és a magánéletben egyaránt.
Amikor professzor lettem, vagyis kedves humorával
szólva „egy technológiától kissé eltávolodott írástudó”,
olyan szeretettel gratulált, hogy én voltam zavarban.
Öt éve, a 35 éves évfolyamtalálkozónkon, felgyógyulva a súlyos betegségből, végig velünk volt.
Előterjesztésünkre kapta meg a Kari Jubileumi
Emlékérmet, legjobb meggyőződéssel állítom, hogy
megérdemelten. Idén nyáron, a 40 éves évfolyamtalálkozónk előtt beszéltünk utoljára hosszan. Nem vállalta
a miskolci utazást, de mindenről és mindenkiről kikérdezett, őszinte érdeklődése mit sem változott. Aztán, már
az évfolyamtalálkozó után beszéltünk utoljára, majd jöttek az egyre rövidebb és egyre nyugtalanítóbb hírek. Az
utolsó, és a legfájdalmasabb, december 9-én, délután.
Kedves Charpy! Aki egyszer is beszélhetett Veled, aki
egyszer is hallhatta az előadásaidat, aki valamit is tanulhatott Tőled, akinek egyszer is megszorítottad a kezét,
az soha nem felejti el azt. Mi, itt és most, mindannyian
ilyenek vagyunk. Együtt már nem énekeljük el többet
a „Charpy bátyánk egyszer régen azt mondta nékünk”
kezdetű diákdalt, de amikor az felhangzik majd, Te is
közöttünk leszel.

Isten veled, nyugodj békében!
Lukács János
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