
csorbát. Bartók Bélának mégsem csu
pán politikai természetű programnyilat
kozatai, filozofálgatása, társadalombíráló 
megjegyzései az elsősorban lényegesek, 
illetve csak abban a kontextusban azok, 
amelyben a zenei mű és ezzel párhuza
mosan az életrajz, a személyes-világné
zeti kérdések is bemutatásra kerülnek. 

Persze ezekben a levelekben is van 
jó néhány, a fenti igényt kielégítő vonat
kozás; például Geyer Stefinek írja Bar
tók 1907. szeptember 8-án: „Ah! hiszen 
nem is így akartam erről írni — csak 
méla, lágy hangnemeket érintve, disszo
nanciák nélkül. A végin mégis féktelen-
ségbe estem. Az enyim a disszonanciák 
birodalma!" S a disszonanciákra való hi
vatkozás azonnal eszünkbe juttatja a Bar
tók-dolgozatokban olvasott Demény Já
nos-tanulmányt a disszonancia—konszo-
nancia kulcskérdéséről Bartók zenéjében. 
Bartóknál ugyanis ritka az ilyen önfe
ledt megnyilatkozás. Vagy a hasonló: 
„[ . . . ] az a szomorú sejtelmem van, hogy 
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az életben nem lesz más vigasztalóm 
csak a zene. P e d i g - " . A huszonhat 
éves Bartók „pedig"-je megindítja az 
olvasót, mert előrevetíti választott sorsát, 
lázadozását és bezárkózását is ebbe a 
sorsba. 

Ha nem akarunk igazságtalanok lenni, 
be kell vallanunk, a könyvből több derül 
ki Bartók Béláról, mint amennyit a ki
hagyások remélni engedtek. A válogatás 
legfőbb szempontja, Bartók világnézeti 
útja valóban szemléletesen kerül bemu
tatásra. Fenntartásunk, kételyünk csupán 
arra vonatkozik, hogy vajon célszerű 
volt-e ezzel kezdeni nálunk az eredeti 
Bartók-írások sorát? 

Amit Bartók Béláról ebből a könyvből 
megtudunk, mindenképpen érdekes, iz
galmas, tanulságos, ez a Bartók-kép iga
zán szép és felemelő. S ha a cél az volt, 
hogy e könyvecske elolvasása után az ér
deklődő keresve kutassa a további Bar
tók-leveleket, írásokat, akkor — végül 
is — ezt a célját teljesen eléri. 

Balla Zsófia 

Fontos műszaki könyv 

A romániai műszaki élet egyik legki
tűnőbb fogaskerék-szakértője, Rohonyi 
Vilmos nyugalmazott műegyetemi tanár 
szerkesztésében a közelmúltban értékes 
könyv* jelent meg. A kutató szakértő és 
a gyakorló mérnök szerencsés szintézisét 
megvalósító szerző magas színvonalú 
munkával gazdagította anyanyelvű mű
szaki irodalmunkat. 

Az átfogó, közel hétszáz oldalas tanul
mány a legújabb műszaki kutatásokat 
és ipari megoldásokat véve figyelembe, 
tervezői szinten tárgyalja a fogaskerék
hajtások elméletét, a fogaskerékgyártás 
technikáját, a fogaskerekek méretezését 
és mérését, a fogazó szerszámok terve
zését, végül a tárgykörhöz tartozó iro
dalmat bocsátja az olvasó rendelkezésére. 

A fogazó szerszámok tervezéséről szó
ló (negyedik) fejezet anyagát, mint az 
előszóban is jelzi a szerző, Prezenszky 
Tibor gépészmérnök, a kolozsvári Tehno-
frig gépgyár szerszámkonstruktőre állí
totta össze. 

* Rohonyi Vilmos: Fogaskerékhajtások. Editura 
tehnică. Bukarest, 1974. 

Külön említést érdemel a könyv elején 
található összehasonlító táblázat a fogas
kerekekre vonatkozó román és magyar 
szakkifejezésekről; ez lényegesen meg
növeli a könyv társadalmi „hatósugarát", 
s egyben anyanyelvünk műszaki szókin
csének tisztaságát s fejlesztését szolgálja. 

A könyv műszaki-tudományos értékét 
különösen az emeli, hogy a feldolgozott 
témát, a fogaskereket — a mai tech
nika legfontosabb gépelemét — s a 
fogaskerékhajtásokat, minden gépszerke
zet lényeges alkotórészét a legújabb fel
fogás szemszögéből vizsgálva, egész 
komplexitásában tárja az olvasó elé. (A 
könyv néhány alapgondolatával egyéb
ként, népszerűbb szinten, az 1973-as 
Korunk Évkönyv olvasója is találkozott 
a szerző ott közölt tanulmányában.) A 
klasszikus elmélet mellett, amely a fogas
kerék méretezését elsősorban a fogtőszi-
lárdságra és felszínszilárdságra alapozza, 
a szerző — ismert körültekintésével és 
alaposságával — rámutat a modern ter
vezési felfogásra, melynek központi kér
dése az elasztohidrodinamikus kenés. 

Rohonyi behatóan vizsgálja az elemi, 
kompenzált és általános fogazatokat, 



majd részletesen foglalkozik a különböző 
fogaskerekek (külső egyenes, ferde, nyíl, 
belső egyenes, kúpkerek egyenes, ívelt, 
hipoid, szpiroid stb.) problematikájával. 
Számpéldák kíséretében bemutatja a kü
lönböző fogaskeréktípusok és -hajtások 
tervezésének elméleti alapjait, kezdve a 
Hertz törvényétől egészen a Blok—Kelley-
féle villámhőmérséklet-ellenőrzésig. 

Nagy segítséget nyújtanak a gépterve
zőknek az igen értékes táblázatok, vala
mint a hazai és külföldi, illetve nem
zetközi szabványoknak a fogaskerekekre 
vonatkozó kivonatai. 

A mű második részében a szerző rész
letesen ismerteti a fogaskerékgyártás mai 
helyzetét, annak reprezentatív gépeit és 
kinematikájukat. Ez a rész elsősorban a 
gépgyártó technológusoknak van nagy 
segítségére a technológiai tervezés mun
kájában. Részletes útmutatást ad a fogas
kerekekkel kapcsolatos, forgácsolás előtti 
műveletekre, a hőkezelésre, a hőkezelés 
és fogazás utáni műveletekre. Ugyancsak 
a technológus tervező szemszögéből is
merteti Rohonyi a lefejtőmarást és kö
szörülést, a lefejtővésést és lefejtőhánto-
lást. (Itt külön ki kell emelnem a külön
féle ívelt fogazatú kúpkerekek gyártásá
val foglalkozó fejezetet, mely egy kevés
bé ismert területről ad értékes informá
ciókat.) 

Nem hiányoznak a fogaskerekeket és 
csigákat gyártó gépeik beállítási szám
példái sem, melyek oly fontosak és nél
külözhetetlenek a gyakorlatban. 

A harmadik részben a fogaskerekek 
minőségi ellenőrzésével, ennek elméleté
vel és a gyakorlatban használt eszközei
vel ismertet meg a szerző, nagy súlyt 
helyezve — igen helyesen — az összetett 
hibamérési eljárásokra. A könyv kor
szerűségére jellemző, hogy a legújabb 
elektronikus mérőműszereket is részlete
sen leírja, kezelési eljárásukkal együtt. 
Műszaki irodalmunkban igen hézagpótló 
az ebben a részben található, 1970-ből 
való fogaskerék-pontossági KGST-szab-
vány ismertetése, amelynek fogalmait a 
szerző ugyancsak két nyelven, magyarul 
és románul adja. 

Az utolsó rész a fogazószerszámok ter
vezésével foglalkozik. E fejezet szerzője, 
Prezenszky Tibor gépészmérnök is de
rekas munkát végzett. Ez annál értéke
sebb, mivel a modern, bonyolult fogazó-

szerszámgépek tervezése mindenkor a 
gyártó vállalatok üzemtitka volt. E feje
zet lehetőséget ad az érdekelteknek arra, 
hogy az említett bonyolult szerszámokat 
itthon is megtervezzék és elkészítsék, s 
ezáltal valutamegtakarítást érjenek el. 

A szerző — talán túl szerényen — az 
előszóban nem okleveles gépészmérnökök
nek ajánlja könyvét. Mégis, nincs az a 
műszaki egyetemet végzett személy, le
gyen az tervező, technológus vagy mi
nőségi ellenőr, aki ne találná meg benne 
a világszínvonalon álló kutatások ered
ményei gyakorlatba helyezésének konk
rét lehetőségét, s ezen az úton a leg
gazdaságosabb tervezés, gyártás és mi
nőségi ellenőrzés bevezetését. Rohonyi 
Vilmos és szerzőtársa munkáját tehát 
túlzás nélkül gépiparunk, egész népgaz
daságunk fejlesztését szolgáló tettként 
értékelhetjük. 

„Ez az első magyar nyelvű könyv, 
amely a fogaskerekek komplex tartomá
nyát teljes egészében, arányosan, azonos 
szinten átfogja — írja az előszó. — Nyu
gati nyelveken ilyen komplex könyvek 
nem jelentek meg, mert részben a mono
gráfiáknak nagyobb olvasóközönségük 
van, részben pedig a szakosítás leszűkíti 
nemcsak a termelőegységek, hanem a 
szakemberek érdeklődési körét is." 
Mégis, mikor a szakember elolvassa a 
könyvet, érzi, hogy a szerzőnek még vol
na érdekes mondanivalója. Ez késztet 
arra, hogy javasoljam a könyv második 
kötetének megírását is, mely magába fog
lalhatná a különböző műanyagokból és 
nyersbőrből készült fogaskerekek problé
makörét és a hazai fogaskerékgyártó gé
pek beállítási metodikájának részletes 
elemzését. Ugyanebben a kötetben kap
hatna helyet számos bonyolult fogas
kerékhajtás komplett tervezése — a ma
ga számos részletkérdésével együtt. 

A szerző számtalan, jól bevált fogas
kerékhajtást személyesen tervezett, vagy 
irányította a tervezőmunkát. E tapasz
talatok összefoglalása és rögzítése igen 
hasznos lehetne a fiatal tervezők számá
ra; segítségükre volna az egységes, gaz
daságos tervezés kialakításában, majd 
komputerizálásában. Ez sok tonna anyag 
és sok ezer szellemi és fizikai munkaóra 
megtakarítását jelentené nemzetgazdasá
gunknak. 

Jenei Dezső 


