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Dr Morvay Sándorra emlékezünk
1920–2005
Morvay Sándor, a PNYME alapító tagja és lapunk Műszaki szemle rovatának vezetője 2005. dec. 12-én
itthagyott bennünket.
Szőke Andrásnak a sírnál elmondott beszédével búcsúzunk szeretve tisztelt kollegánktól.

Kedves Sándor, kedves gyászoló család, tisztelt búcsúzók!
Búcsúzni jöttünk össze, mely az emlékezés egy új fejezetét nyitja meg. Eddig
Veled együtt idéztük fel a külön-külön és az együtt megélteket, nemrégtől azonban
ez már lehetetlen. Engedd meg, hogy életutad felidézésében a teljességről az idő
szűkössége és az események gazdagsága miatt máris lemondjak. Még a kiemelések
sem lehetnek teljesek, hisz életpályád átívelték a cellulóz- és papíripar elmúlt
hatvan évét. Úgy tartoztál a papírosok családjába, hogy az 1945 utáni újjászületés
és bővülés, az átalakulás minden fázisában alkotóként vettél részt.
Nem sokkal vegyész-doktori diplomád megszerzése után a Neményi Papírgyár
Rt.-ben helyezkedtél el. Előbb a laboratórium vezetője, majd a cellulózgyár
gyártásvezetője lettél. A papíripari családon belül akkor kerültek családjaink is
először kapcsolatba. És ez a családi-emberi kapcsolatod környezeteddel fennmaradt
az utolsó napig, sőt, átragadt a következő generációra is. Úgy érzem, egész életed
szép és talán irigylésre, vagy inkább lemásolásra érdemes példája annak az egyensúlynak vagy inkább összhangnak,
amelyet e két szál között, a család és a szakmai hivatás között megteremtettél. És már ekkor súlyt helyeztél arra, hogy
az ismeretterjesztés, az oktatás és az ismeret cseréje része legyen mindennapi munkádnak. Oktattál iskolákban, írtál
a szaklapokban, és alapító tagként első főtitkára is voltál a Papír- és Nyomdaipari Egyesületnek.
Amikor 1952-től a Könnyűipari Tervező Irodából jártad az országot, a gyárakat a fejlesztések létesítményfőmérnökeként, akkor sem szakadtál el alma materedtól, a MTESZ-től, a tudománytól, a szakmai könyvek,
tanulmányok írásától. 1966-ban a Papíripari Vállalat Fejlesztési Főosztályának megszervezése, majd 1984-ig
annak vezetése volt feladatod. Szakmailag mindkét szakaszt átölelte többek között a Dunaújvárosi Cellulóz-,
majd Papírgyár, majd Hullámvertikum fejlesztésének irányítása, a Szolnoki Papírgyár nagyberuházása, a
Feldolgozó Ipari Rekonstrukció a többi kisebb projekt mellett.
Vezetői munkád során mindig igényességet, pontosságot, szorgalmat követeltél. Ez azonban megértéssel,
meggyőzhetőséggel, ismereteid, nyelvtudásod mások részére is hasznosítható átadásával, humorral és
segítőkészséggel párosult.
1985 évi nyugdíjba vonulásod után is alkotó tagja maradtál a szakmának, annak minden lehetséges
fórumán. Ez a szakmai és emberi elszántság és pragmatizmus segített át a szolid családi háttérrel Téged azokon
a nehéz helyzeteken, melyet a sors Rád mért. Töretlen optimizmusod, nyíltságod, emberséged és szakmainyelvi tudásod eredménye, hogy magyar és idegen nyelvű könyvek hátán, szabadalmak és cikkek fejlécében,
tanulmányok és jegyzetek írói, szerkesztői között, szakértői névjegyzékekben több mint száz helyen lehet
olvasni: Dr Morvay Sándor. Részben próbálta ezt elismerni az állami és társadalmi elismerések, kitüntetések
sora: Kiváló Dolgozó, Munka Érdemrend, Szakmai Kultúráért kitüntetés, Lengyel Lajos díj. Ezek sorában a
legutóbbit, a nyolcadikat, a MTESZ emlékérmet már csak lányod tudta átvenni helyetted.
Engedd meg, hogy búcsuzzam Tőled, Sándor a MTESZ, a szakma és a jelenlevők nevében, mint egy azok
közül, ki szakmai útjának első lépéseitől kezed nyomát is magán viselte és tisztelőd volt előtte is, marad utána
is. Nyugodj békében.
Szőke András
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