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Vitéz Ungváry Béla gépészmérnök  
és a Gamma–Juhász rendszer_ lQelemképzQ

Apai nagyanyám, Kövendy Istvánné Ungváry Margit mindkét fiútestvére vitéz és gépész-
mérnök volt. Ungváry József (1896–1971) Kassán és Németországban tanult, és a magyar 
karosszéria- és autógyártás úttörQinek számító Uhry majd Uhri Cégnél, a MÁVAUT-nál, 
késQbb pedig az Ikarusnál dolgozott.1 Ebben az írásban a kisebbik fiúról lesz szó. Ungváry 
Béla (1899–1980) Debrecenben végezte a középiskolai (reáliskola) tanulmányait. A Nagy 
Háborúból az olasz fronton, Isonzónál szerzett tapasztalatokkal tért haza. HQsi helytál-
lásáért, ugyanúgy, mint bátyja, József, akivel ugyanabban a géppuskás osztagban végig 
együtt harcoltak, vitézi címet kapott.2 Mint a bátyját, Qt is a gépek, ezen belül a – szülQi 
és rokoni minta révén kiskoruktól fogva látott – járm_vek, gépjárm_vek, autók és az Qket 
m_ködtetQ motorok érdekelték. Nagyapjuk, az én ükapám kerék-, kocsi- és hintógyártó 
volt Debrecenben; míves kovácsoltvas cégére a Déri Múzeumban található. Édesapjuk 
kiválóan rajzolt, és s_r_n járt Bécsbe, a korabeli hintók, kocsik tanulmányozása végett. 
Nagybátyjukat, Riesz Henrik, és unokatestvérüket, dr. Riesz Kálmán autógyárosokat a 
korai magyar karosszériagyártók között tartja számon a szakma és a szakirodalom.3

Ungváry Béla Budapesten szerzett gépészmérnöki diplomát. 1926-tól két évig a Ganz-
Danubius4 Részvénytársaságnál dolgozott. A Ganzban olyan elQdök nyomdokain járhatott, 
mint az alapító Ganz Ábrahám, Bánki Donát, Csonka János, Mechwart András, vagy az 
akkori mérnökök, akik szintén a késQbbi, híres magyar feltalálók és újítók hosszú névsorát 
gazdagították. A világháború alatt a Ganz-gyár teherautókat gyártott a hadsereg számára, 
és autóbuszgyártása is említésre méltó volt. A háború után ezt a tevékenységét beszüntet-
te, stabilmotorokat azonban továbbra is gyártott.5 Erre az idQre esik az elsQ egyhengeres 
Jendrassik-motor,6 majd a többhengeres motorváltozatok gyártásának elindulása. A motoro-
kat – négyhengeres és hathengeres változatban – különbözQ gyártmányú és típusú teher- és 
személygépkocsikba építették, külföldön is sikerrel alkalmazták Qket.7 Ungváry Béla itt 
szerzett tapasztalatot a Ganz m_helyeiben a robbanómotorok alkalmazása és tesztelése terü-
leten. 1928–29-ben a Debreceni Agrikultura Rt.-nél dolgozott, ahol az útépítés gépesítésével 
és cementbeton útburkolatok kísérletezésével foglalkozott.8 A következQ évben Budapesten 
volt m_szaki igazgató az 1922-ben bejegyzett „Zupka Lajos és Fia” autókarosszéria gyár-
ban. A „Zupka és Fia” készítette 1931-ben Habsburg József fQherceg Mercedes-Benz alapú 
kocsijának hosszú, kecses, elegáns és impozáns karosszériáját. A Mávag-Mercedes alvázak-
ra épült autóbuszokból ötnek a Zupka-gyár készítette a felépítményét.9 Zupka Lajos cégét is 
a magyar autógyártás nagy úttörQi között tartjuk számon.

1930-ban Ungváry Béla kétéves ösztöndíjat kapott a magyar kultuszminisztériumtól az 
Amerikai Egyesült Államokba. Az amerikai autó- és gépgyártásba való betekintés hatalmas 
kihívást és lehetQséget jelentett a harmincas évek kezdetén a fiatal magyar gépészmérnök 
számára, aki pályafutása elején már olyan sokféle tapasztalatot szerzett az autó- motorgyár-
tásra vonatkozóan, mint Q; a motorok, a karosszériagyártás, és az autó haladására szintén 
hatással lévQ útviszonyok és útépítés tanulmányozásával. Az elsQ idQben Clevelandben volt 
a Randolf Manufacturing Co. gyárban, ahol az szerszám- és alkatrészgyártást tanulmányoz-
hatta, majd a Canton (Ohio) városában lévQ Hercules Motors Company gyárban szerzett 
gyakorlatot a robbanó- és dízelmotorok gyártása, szerelése és alkalmazása területein.10



KÖVENDY KATALIN: VITÉZ UNGVÁRY BÉLA GÉPÉSZMÉRNÖK... 35

A Hercules Manufacturing Company 1915-ben alakult Cantonban (Ohio) és 1999-ig az 
amerikai és a világ motorgyártásának éllovasa volt.11 Canton Ohio állam egyik legnagyobb 
ipari központjává nQtte ki magát a századforduló idején, s ez az ipari fejlQdés, fQleg a vas- és 
acél megmunkálásához kapcsolódó területeken a késQbbiekben is folytatódott.12 Az 1915-ös 
gyáralapítók egyike az a – német bevándorló – gyáros Henry Timken13 volt, aki a gördülQ-
csapágyak gyártásával szerzett vagyont és hírnevet.14 Timkenék egyik legnagyobb vevQje a 
Kelly-Springfield Motor Truck Company15 volt. Az ottani fiatal mérnök szintén európai be-
vándorló volt, a század elején Magyarországról emigrált Balogh Károly, Charles Balough.16 
Az amerikai autógyártás és a magyar technikatörténet – Galamb József melletti – kiválósága 
a Fordnál,17 a Northern Automobile Company-nál, a Reliance Motor Truck Company-nál és 
más gyáraknál Clevelandben, Detroitban stb. eltöltött évek után ekkor a Kelly-Springfield-
nél dolgozott. A fiatal, de már jelentQs tapasztalattal rendelkezQ, tizenkét éve az Egyesült 
Államokban élQ mérnök azonban nem volt elégedett az akkori munkakörülményeivel. Így 
örömmel csatlakozott a gyáralapító Henry Timken, Gordon Mcdonald Mather,18 és egy 
Edward Langenbach nev_, különféle területeken19 m_ködQ és befektetQ, dúsgazdag cantoni 
üzletember üzleti tárgyalásához. A megbeszélésre Balogh két tervet vitt, egy négyhengeres 
és egy hathengeres motor terveit, amelyek egyebek között abban különböztek az akkori 
szokásos motoroktól, hogy több és nagyobb görgQscsapágyokat alkalmazott bennük. Ez az 
újítás indította el a késQbb töretlenül fejlQdQ gyár felfelé ívelQ karrierjét. A nagy teljesítmé-
ny_ motorokra ugyanis özönlöttek a megrendelések kezdetben a farmerektQl, majd egyre 
szélesebb körben az iparból, a különféle gyártóktól.20 

Rögtön a megalakulásakor felismerte tehát a gyár vezetése azt az új igényt, amelyet 
egyrészt az I. világháborúba való belépés, majd azt követQen a mezQgazdaság és ipar 
fellendülése állított sürgetQ megoldandó feladatként a gépipar elé. Olyan nagy teljesítmé-
ny_ motorokra volt szükség, amely már nem csupán a civil, „úri” automobilozást, hanem 
tehergépjárm_veket, mezQgazdasági és ipari gépeket, illetve a hadiipart21 képesek kiszol-
gálni. A háború alatt különbözQ gyártmányú teherautóknak és buszoknak, majd fQként a 
Ford Motor Co. Fordson traktorgépgyártó gyárának szállítottak motorokat.22 Utóbbinak évi 
négyezer motort gyártottak. A folyamatos fejlesztés_, 1–8 hengeres 4–500 lóerQs Hercules-
motorok váltak a legnagyobb teherautó-gyártók, késQbb más ipari gépek sztenderd motor-
jává. MezQgazdasági és egyéb ipari gépekhez: traktorokhoz, teherautókhoz, szivattyúkhoz, 
fúrógépekhez, bányászati gépekhez, útépítési, malomipari stb. gépekhez gyártottak (nagy 
teljesítmény_) eleinte benzinmotorokat. 1931–32-ben indult meg a dízelmotorok gyártása. 
A könny_, két,- négy- és hathengeres – dízelmotorok nagyobb átalakítások nélkül, cserél-
hetQ módon illeszkedtek a különféle gépekhez és járm_vekhez. A háború elQtti termelés 
összességében évi 3,5 millió lóerQt tett ki. A második világháború idejére a Hercules Motors 
havonta 18 000 motort, a háború alatt összesen 65 000 000 lóerQt kitevQ, közel 750 000 mo-
tort állított elQ. 1944-ben a háborús termelés elérte a 200 000-es darabszámot. A Hercules-
motorokat több tucatnyi területen, a legkülönfélébb típusú és célú katonai alkalmazásokhoz, 
felszerelésekhez, tankokhoz, páncélozott autókhoz, terepjárókhoz, dzsipekhez, különbözQ 
transzporterekhez, hajókhoz, teherautókhoz, építQipari gépekhez, generátorokhoz, hídépí-
téshez stb. alkalmazták.23 A háborús konjunktúrák, az ipar általános – benne az autóipar – 
fellendülése mind-mind hozzájárultak a Hercules sikeréhez.

Itt, a virágzása teljében lévQ gyárban töltött több mint egy évet Ungváry Béla. Olyan 
mérnököket ismerhetett meg, mint Balough, aki a Hercules Motors Co. elnöke volt,24 és 
egy, a korábbiakhoz nem fogható volumen_ és fejlQdés_, óriási anyagi és szellemi be-
fektetéseket alkalmazó vállalat m_ködésébe nyert betekintést, vett benne részt. Amerika 
a lehetQségek hazája volt, kétségtelen, de csakis a szorgalmas, felkészült, dolgozni tudó 
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és akaró emberek találták meg a „szerencséjüket”. Törvényszer_, hogy a hasonló gondol-
kodású és erkölcs_, a hasonló bátorsággal, elszántsággal és munkamorállal bíró emberek 
találják meg egymást. Balough és Galamb, valamint a hozzájuk hasonló, a magyar egye-
temeken és fQiskolákon végzett szakemberek, ugyanúgy, mint a kétkezi munkás emigrán-
sok, megtanulták már a szülQhazájukban azt, hogy kemény munkával és a megszerzett 
tudás örökös gazdagításával érhetik el a céljukat.

A hazajövetel után Ungváry Béla a Gamma Finommechanikai Gépek és Készülékek 
Gyárban25 helyezkedett el, amely a húszas években eleinte mechanikai és elektrotechnikai, 
majd finommechanikai m_szerek és készülékek gyártásával foglalkozott. A gyár 1921-tQl 
volt a Juhász testvérek, Juhász István és Zoltán tulajdonában. Folyamatos növekedését az 
1929-es nagy gazdasági világválság sem vetette vissza. Juhász István, aki maga is három 
évig mérnöki tanulmányokat végzett,26 céltudatosan, következetesen, demokratikus és 
humánus elvek alapján irányította a gyárat. Ennek a külsQségekben is megnyilvánuló, s 
a korabeli fényképeken jól látható bizonysága például az, hogy mindenki ugyanolyan – 
iparm_vész által tervezett – zsinóros díszítést imitáló köpenyt hordott;27 vagy az, hogy a 
negyedévente megjelentetett gyári újság a fQmérnöktQl a segédmunkásig minden dolgozó, 
minden „Gamma-családtag” fontos magánéleti eseményérQl (gyerekszületés, házasság 
stb.) hírt adott. A dolgozók részére szervezett kulturális és sportolási lehetQségek, a kü-
lönféle szakkörök, a könyvtár, a tanonciskola stb. mind-mind ezt a példaadó vezetési elvet 
és emberséges hozzáállást támasztják alá.28 

A harmincas években indult meg annak a tüzérségi fegyvernek, a lQelemképzQnek a ki-
fejlesztése, amely a cég igazi hírnevét hozta meg. A Gamma gyár igazgatója és a Gamma 
gyár által bejegyeztetett szabadalom nemcsak a magyar hadiipar, de az egész magyar ipar 
büszkesége, egyik fQ exportcikke, jelentQs bevételi forrása volt. Megalkotásán Juhász 
Istvánon kívül természetesen egy kiváló képzettség_ és felkészültség_ mérnökökbQl és 
szakemberekbQl álló csoport dolgozott, köztük Ungváry Béla is. A lQelemképzQ elQzmé-
nyeinek, elQfutárainak, valamint a létrehozásukhoz nélkülözhetetlen egyéb találmányok-
nak a szabadalmaztatásai a húszas évek közepétQl a háború végéig követték egymást: 
szerkezet mérQm_szerek forgó mozgást végzQ elemeinek beállítására (1925); három-
szögfeloldó készülék különösen tüzérségi célokra (1926); állványfej m_szerek forgási 
tengelyének beállítására (1928); esQsúllyal m_ködQ sebességmérQ (1928); sebességmérQ 
készülék (1929); villamos hajtóberendezés (1930).29

A folyamatosan benyújtott szabadalmak és találmányok sorában a „Juhász István 
igazgató” által 1930-ban bejelentett „szerkezet mozgó tárgyak mozgásirányának és se-
bességének meghatározására”30 egy korábbi, Szabó Sándor, volt tartalékos tüzér tiszt – a 
gyár által szabadalmaztatott – találmányának továbbgondolt változata volt.31 A követke-
zQ években folytatódott a kísérletezés és fejlesztés. A gyár öt találmányt nyújtott be a 
Magyar Királyi Szabadalmi Bírósághoz. 1931 májusában egyszerre kettQt is: „regisztráló 
szalag továbbítására szolgáló készüléket fQként sebességmérQkhöz”32 és „sebességmérQt 
idQszakosan bekapcsolt mutatóval.”33 Júliusban egy újabb „sebességmérQt idQszakosan 
bekapcsolt mutatóval.”34 

1934 májusában a Gamma Finommechanikai Gépek és Készülékek Gyára szabadalmat 
nyújtott be „készülék mozgó tárgyak mozgásirányának és sebességének meghatározására.”35 
Ez már egy jóval bonyolultabb és összetettebb szerkezetet takart. Ugyanebben az évben 
szabadalmaztatta a gyár a „regisztráló szalagok sebességmérQkhöz” berendezést, amely 
Polgár Pál feltaláló találmánya volt.36 A magyarországi szabadalmi bírósághoz benyújtott 
szabadalmak listájában szerepel az 1934–35-ben a svéd Aktiebolaget Bofors cég által beje-
lentett „berendezés kerekeken mozgó lQfegyvereken” találmánya.37 Ezt követte 1936-ban a 
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„Juhász István igazgató, Budapest” által regisztrált „lQelemképzQ készülék.”38 1937-ben a 
Gamma új találmánya a „binokuláris távmérQs távcsQ”39 volt. 1939-ben a Bofors cég levéd-
te a „gyújtó bombákhoz”40 és a „kerekes talpú légfegyver (löveg)” találmányait,41 a dániai 
Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen A/S cég szabadalmat nyújtott be a „készülék 
a löveg oldalirányú forgásának prediktorba való bevezetésére” berendezésre.42 1939-ben 
„Juhász István igazgató, Budapest” „készülék mozgó, különösen repülQ célok lQelemeinek 
meghatározására” szabadalmát regisztrálták.43 Kevesebb, mint két hónap múlva az immár 
Gamma Finommechanikai és Optikai M_vek Rt. nev_ gyár jelentett be szabadalmat „be-
rendezés mozgó célok lQelemeinek úszó járm_vekrQl való meghatározására.”44 1942-ben a 
Gamma szabadalmaztatta a „készülék a lövQoldal és a lQtávolság mechanikus meghatáro-
zására”45 és a „fényzár és figyelQberendezés”46 találmányát. Ugyanebben az évben jelentette 
be Nemes Tihamér okleveles gépészmérnök saját találmányát, a „fényelektromos vezérm_-
vet.”47 1944-ben az Arenco AB (Stockholm) zárta a sort a „berendezés lQelemképzQ készü-
lékek vizsgálatára vagy ily készülékekkel való gyakorlatozásra”48 levédésével. Az ipar és a 
tudomány gyors ütemben, találmányok sorával igyekezett a háborús igényeket kielégíteni. 
Ebben a Gamma, ahogyan a fentiekbQl is látható, élen járt.

A lQelemképzQt, amely óriási mennyiség_ adat tárolására és azokkal való m_veletek el-
végzésére volt alkalmas, a modern számítógép analóg módon m_ködQ elQdjének (ROM) 
tekinti a tudománytörténet. Ennek a bonyolult szerkezetnek a megalkotása természetesen 
nem kizárólag egyetlen emberhez, nem csupán a Gamma gyár tulajdonosa és igazgatója 
nevéhez köthetQ. Az általánosan elterjedt helyes szóhasználat: „Gamma-Juhász lQelem-
képzQ.” Ez arra a tényre való utalás egyben, hogy Juhász István és a Gamma gyár m_szaki 
gárdájának együttes invencióiról van szó. Juhász István érdemeit nem kisebbíti az, ha nem 
csupán az Q nagyságát hangsúlyozzuk,49 és nem csakis az Q nevéhez társítjuk a XX. század 
eme korszakalkotó találmányát, hanem azokhoz a kiváló, a gyárban dolgozó, meg nem 
nevezett mérnökökhöz és feltalálókhoz is, akiket a kötQjel elQtti, nem véletlenül használt 
„Gamma” szó takar. Mint ahogyan a fentebbi felsorolásból, a m. kir. szabadalmi bírósági 
adatok kronologikus áttekintésébQl és a leírásokból látható, a találmányok egy része a 
Gamma Gyárhoz, másik része Juhász István igazgatóhoz kapcsolódik. A Gamma–Juhász 
berendezést teljességében, egyedül Juhász Istvánnak tulajdonítani – hamis és téves.50

Az 1930-as évek második felében a Franklin Társulat kiadta a kor tudományos ered-
ményeit bemutató háromkötetes, az Új Universum cím_ könyvet.51 SzerkesztQje a kato-
likus újságíró, a katolikus egyház által szervezett késQbbi zsidómentés – a Szent Kereszt 
Egyesület – vezetQje, a természettudományos témában író, a Búvár tudományos folyóira-
tot szerkesztQ Cavallier József volt, valamint vitéz Fraknóy József budapesti tankerületi 
királyi fQigazgató. Ezekben olyan, többnyire a kor ismert, tudós szerzQitQl jelentek meg 
népszer_sítQ írások, mint Szent-Györgyi Albert,52 Hóman Bálint,53 Lohr Ferenc,54 Lóczy 
Lajos,55 Greguss Pál,56 Koch Nándor,57 Cholnoky JenQ,58 Magyar Sándor59 stb. 

A második kötetben olvasható vitéz Ungváry Béla Légvédelmi tüzérség cím_ írása.60 
Az írás tisztán, világosan, összefogott felépítésben, minden tudományoskodó okoskodás 
nélkül, a tüzérségi kérdésekben vagy a m_szaki tudományokban járatlan ember számá-
ra is teljesen érthetQen, méghozzá élvezetes és jó stílusban írja le nemcsak a Gamma–
Juhász lQelemképzQ m_ködési elvét, de a tüzérség és a légvédelem I. világháború óta 
végbement fejlQdését, az újítások lényegét és mibenlétét. Ungváry Béla, aki részt vett a 
világháborúban, tudta, mekkora fejlQdés ment végbe a légi hadviselés terén. A tudomány 
fejlQdése igen erQsen megmutatkozott a repülQgépgyártásban. Nem csupán mennyiségi 
növekedésnek, de – az újítások révén – gyors és szembet_nQ minQségi fejlQdésnek voltak 
tanúi a kortársak.61 Technikatörténeti szempontból is érdekes mindaz, amit Ungváry ír. 
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„A hadirepülQgépek ma már valóságos kis légierQdök, amelyek gépfegyverekkel, sQt, 
gyorstüzelés_ gépágyúkkal uralkodnak a légtengeren s támadásra több tonna bom-
barakományt szállíthatnak. A repülQgép fejlQdésének irányát a legjobban a mai re-
kordteljesítmények mutatják: a legnagyobb elért óránkénti sebesség 682 kilométer, a 
berepült távolság 8544 kilométer, az idQtartam 84 és fél óra, az elért magasság 18.404 
méter, végül a legnagyobb, körülbelül 2000 méter magasságban szállított rakomány 
súlya 6450 kilogramm. Elképzelhetetlen az a borzalmas pusztítás, amelyet egy mér-
ges gázzal romboló vagy gyújtó bombával megrakott repülQgépcsoport okozhat.”62 

A vadászrepülQkrQl írva tér rá a lövegek kérdésére. „A világháború kezdetén a tü-
zérségnek egyetlen feladata volt: egy álló vagy igen lassan mozgó földi célt – meg-
figyelQ segítséggel – a távolság lemérése vagy megbecsülése után ráirányítással elta-
lálni, belQni. A lövések helyesbítésére mindig volt ideje, mert a cél elpusztítása csak 
ezután következett. A repülQ célok eltalálásánál azonban az okozott különös nehézsé-
get, hogy azok mindig más, rendszerint több kilométer távolságban és magasságban 
jelentek meg. Tehát a vízszintes távolságmérés nem volt elegendQ. Szükségessé vált 
a pontos magasságnak vagy a helyzetszögnek mérése is.” Ezért át kellett szerkeszteni 
magát a gyújtószerkezetet és a löveget (ágyú). „A második és nehezebb rész már tel-
jesen új feladat: az ágyú beállításához és a lövedék idQzítéséhez szükséges adatoknak, 
a lQelemeknek képzése gyorsan mozgó célra.”63 „A lövedék-röppálya az arra ható lég-
ellenállás és súlyerQ (a Föld vonzóereje) következtében hozzávetQleg parabola-ívet 
mutat. Ez minden magasságra és távolságra más és más. Minden röppályához és an-
nak minden pontjához természetesen más röpülési idQ tartozik. Például egy 6-8 km tá-
volságba való célra történQ lövésnél a löveg elsülésének pillanatától a lövedék találati 
pillanatáig több másodpercnyi idQ telik el. A repülQgép ezalatt már többszáz méterrel 
elrepült a célzás, illetQleg a löveg elsülésének helyétQl. Ahhoz, hogy a mozgó cél és 
a lövedék az idQ- és térbeli egy pontban, a találati pontban találkozzanak, a cél elébe 
kell lQni. Ugyanúgy, mint ahogy a vadász a futó nyúl elébe lQ. Ezt az elébelövést a 
lövegcsQnek a cél haladási irányába való elQretartásával érik el. A lövegcsQ magassá-
gi és oldalirányba állításának mértéke, úgyszintén a gyújtószerkezettel ellátott löve-
dék gyújtási ideje az a három tüzérségi adat (lQelem-végeredmény), amely a mozgó 
célra való lövéshez szükséges. Ezen értékek pontos és gyors képzéséhez többirányú 
változtatást, javítást végeztek a lövegen is, a lövedéken is, végül kifejlesztették az 
önm_ködQ lQelemképzQ m_szereket.”64 „A bombázó repülQgépnek hasonló méréseket 
kell végezni, mint a tüzérségnek, azonban itt a cél áll, és a gép mozog.”65 

A lQelemképzQ tehát egy bonyolult méréseket elvégzQ, adatok sokaságát tároló és 
alkalmazó szerkezet volt, amely megnövelte a célpont találati arányát a korábbi mód-
szerekhez képest. Önm_ködQen minden találati pontra kiszámította és javította a lQ-
elemeket. A lQelemképzQ közelében felállított optikai távmérQvel mérték a cél távol-
ságát, a lQelemképzQ optikájával pedig meghatározták a cél különbözQ adatait: oldal 
és magassági, sebességi, valamint irányszögének értékeit. Követték a cél mozgását, 
egy szerkezet lekicsinyítette a célpályája paramétereit s egy mérQgörgQvel folyama-
tosan mérte a sebességét; egy sík lapon a cél mozgásirányát és pillanatnyi sebességét 
arányos módon leképezve mozgott. A görgQ beállítását és mozgatását egy derékszö-
g_ vonalzópárra emlékeztetQ finom mechanikus szerkezet végezte. Kiszámította az 
elQretartási értéket, megadva hozzá minden figyelembe veendQ, szükséges paramé-
tert. Az ún. célelemeket eljuttatta a tulajdonképpeni lQelemképzQhöz. A lövedékek 
pályáját próbalövésekkel mérték le, s ezeket a lQtáblázatokban határozták meg. Ezt 
a közel 100 000 nagyságrend_ adatmennyiséget vitték át egy térbeli idomra, az ún. 
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ballisztikai testre. Ennek a ballisztikai (forgás)testnek a palástján az egyes felületi 
pontok megfeleltek a lQtáblázatok elemeinek, azaz a lQsík egy-egy pontjára érvényes 
röpidQnek. A matematikai számítások mechanikus elvégzése folytán létrejövQ ered-
ményt elektromos jelekként küldték a lövegek felé. Az elektromos jelek vezérelték 
a lövegeket úgy, hogy a gyújtók a repülQgéphez lehetQ legközelebb robbanjanak. A 
hatalmas adattömeg kiszámítása analóg módon ment végbe, azonban a továbbítása és 
kiértékelése elektronikusan.66 Ezért tartják számon a Gamma–Juhász rendszer_ lQe-
lemképzQt a számítástechnika történetében úgy, mint a Neumann János-féle komputer 
egyik fontos elQzményét.67 A lQelemképzQ azért volt olyan sikeres a légvédelmi üteg 
használatában, mert a segítségével három feladatot: a lQelemképzést, az adatközlést 
és magát a tüzelést egy idQben tudták kivitelezni. A lQelemképzQ és a távmérQ alkal-
mazásával az elQre lefektetett adatokat a tüzérek egy mozdulattal tudták bevinni a 
m_szerbe, amely folyamatosan és önm_ködQen kiszámította a lQelemeket. A lQelemek 
elektromos úton továbbítódtak a löveghez, s így idQveszteség nélkül, gyorsan tudták 
a lövegeket beállítani.”68

A korabeli – amerikai, angol, német, francia – szerkezetekkel összehasonlítva 
a Gamma–Juhász lQelemképzQ vált be a legjobban. „Világviszonylatban vezet a 
Gamma–Juhász rendszer_ önm_ködQ lQelemképzQ, amely Juhász István konstruk-
ciója és sok részben találmánya”69 – írja Ungváry Béla. „M_ködési elve analitikus 
(számoló), geometriai (lineáris), vagy e kettQ kombinációján alapszik. E m_szerek 
[…] a gyorsan mozgó célra vonatkozó lQelem-eredményeket gyorsan és folytatóla-
gosan, késedelem nélkül állítják elQ. Egyes m_szerek alkalmasak még a zuhanó vagy 
szabálytalan vonalat, kígyóvonalat leíró repülQgépek követésére, azon kívül az ún. 
parallaxisból eredQ helyesbítésre is. Utóbbi helyesbítés abból áll, hogy a m_szer a 
lövegtQl több száz méter távolságban is a löveg helyére vonatkoztatott helyes értéket 
szolgáltatja.”70 Ungváry Béla a következQ szavakkal zárja igen érdekes írását: „Amíg 
a légi veszélyt repülQgépek és nem fantasztikus, láthatatlan sugarak vagy hasonló ta-
lálmányok jelentik, addig a védelem mindig lépést fog tartani a légiflották fejlQdésé-
vel.”71 A „fantasztikus, láthatatlan sugarak” késQbb iszonyú és kivédhetetlen pusztítást 
végeztek ott, ahol bevetették Qket…

Trianon megszorításai korlátozták az ország hadseregének létszámát, hadi esz-
közeinek importját. Svédország semlegesnek számított Európa országai között, ha-
diipara pedig jelentQs volt. A svéd Bofors céggel72 kialakult jó kapcsolatok révén, 
a tQlük megvásárolt licensz (29M és 36M)73 alapján kezdte el légvédelmi ágyúk 
gyártását a DiósgyQri Gépgyár a harmincas évek közepén. Ezt a kit_nQ adottsá-
gú Bofors ágyút használták más hadseregek is Lengyelországtól Észtországon át 
Dániáig, Norvégiáig. Ehhez készült a lQelemképzQ. A Nimród harcjárm_vek fQ 
fegyverzete is ez a 40 mm-es, 36M típusú Bofors gépágyú volt. A harmincas évek-
ben a svéd Bofors lövegek Gamma–Juhász lQelemképzQvel ellátott „párosai” sikert 
arattak; a lQelemképzQre a világ minden tájáról jöttek a megrendelések: Svájctól, 
Hollandiától, Norvégiától, Finnországtól, Ausztriától, és a legnagyobb megrendelQ-
tQl, Olaszországtól. Szállítottak lQelemképzQt Kínába, Perzsiába, Lengyelországba, 
Finnországba, Svájcba és Argentínába is.74 Ungváry Béla a harmincas évek elején járt 
hivatalos úton Perzsiában is, hogy segítse a lQelemképzQ beüzemelését. Ungváry Béla 
nemcsak elsQrend_ tervezQ mérnök volt, de kit_nQen beszélt németül és angolul. A 
harmincas évek végén a svéd állami megrendelések feltételeként, a svédek kívánságá-
ra, a helybeni gyártás megteremtésére létrejött Stocholmban a svéd–magyar (Gamma) 
kooperációban m_ködQ „Svenska Gamma Finmekaniska Verkstad” vállalat. A gépek 
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a Gamma tulajdonában voltak, és „ munkát is a Gammából kiküldött szakemberek, 
többek között Kováts Béla és vitéz Ungváry Béla irányították.”75 Ungváry 1938–1940 
között volt a filiálé munkatársa, illetve vezetQje. A budapesti Gamma gyár 1939-tQl 
hadi üzem volt, termelése az 1926-oséhoz képest a százszorosára növekedett. A hábo-
rú alatti években több tucatnyi egyéb hadászati eszközt, m_szert gyártottak.76 A svéd 
hadsereg légvédelmi ütegei két évtizeden át alkalmazták a lQelemképzQt, melynek 
gyártási jogát 1939-ben megvásárolta a svéd Arenco AB vállalat.77 

Ungváry Béla 1939. március 1-tQl vette át (Kováts Bélától) a stockholmi üzem 
vezetését. Fizetését, a Gamma Gyárral kötött szerzQdés értelmében havi 1000 svéd 
korona összegben állapították meg, mely összeget havonta elQre folyósítottak a szá-
mára. Ezenkívül minden, a svéd haditengerészet által a Gamma Gyárnak adott meg-
rendelés számlaösszege utáni 2% jutalék illette meg.78 1940 tavaszán újabb szerzQdést 
kötöttek a szerzQdQ felek. Ungváry Bélát megbízták a Gamma gyárnak az Ahrens 
céggel kötött licencszerzQdése alapján a svédországi termelés ellenQrzésével. Az is a 
feladata volt, mint a Gamma bizalmi emberének, hogy felügyelje azt a szerzQdésben 
szereplQ feltételt, hogy a készülékek csakis a svéd haditengerészetnek szállíthatók, 
más országoknak a budapesti Gamma Gyár (és a magyar hatóságok) tudta és bele-
egyezése nélkül nem adhatók tovább. Ezért Ungváry külön havi 200 svéd korona 
juttatást kapott.79 Ungváry Béla 1940–1946-ig az Arenco AB. alkalmazásában állt, 
majd 1969-ig a svéd haditengerészeti bizottság részérQl az argentin haditengerészeti 
minisztériumhoz Buenos Airesbe kiküldött mérnök képviselQjeként és tüzérségi szak-
értQjeként dolgozott. A háború befejeztével már nem jött haza Magyarországra. A lQ-
elemképzQt a Bofors légvédelmi ágyúkkal ugyanúgy alkalmazták a német támadások 
ellen, mint a II. magyar hadsereg a szovjetek elleni hadm_veletekben a Donnál.80 A 
kommunista diktatúra, amely a rá jellemzQ általános paranoia szerint fQ ellenségnek 
tekintette Nyugat-Európát és az USA-t, jobban szerette azokat az embereket, akik 
külföldi tanulmányútjaikat nem az „imperialista ellenség” országaiban, hanem – pl. 
a sztálini terror idején – a Szovjetunióban töltötték „emigrációban,”81 azért, hogy 
tanulmányozzák a kommunizmushoz vezetQ út állomásait és módszereit; a szibériai 
munkatáborokat, az ukrán genocídiumot82 és hasonlókat. A kommunista diktatúrák él-
tetQi nem szerették a vitézeket sem. A Lenin-fiúk bosszúálló „hQstettei” jóval többet 
értek a kommunista hatalom szemében, mint a vitézi címmel jutalmazott világháborús 
hQsi helytállás. A tanult embereket: a korábbi rendszerhez köthetQ teljes keresztény 
középosztálybeli értelmiséget kirekesztették, megkülönböztették, fizikai munkára 
kötelezték, magyar és szovjet munkatáborokba vitték, elüldözték, kifosztották vagyo-
naikat elrabolták, megalázták és lenullázták.83 Ma már tudott és bizonyított tény, hogy 
a budapesti kitelepítések legfQbb szempontja a bosszúállás mellett a vagyonrablás, 
a budai ingatlanok és ingóságok megszerzése volt. Az általános megtorlás fokozot-
tan érintette mindazokat, akiket a Szovjetunió ellenségeinek tekintettek. Nem nehéz 
elképzelni, hogy egy olyan országban, amelynek lakosait a saját vezérei – korra és 
nemre való tekintet nélkül – „b_nös népnek” kiáltottak ki, milyen sors várt volna egy 
y-os végzQdés_ vezetéknev_, Horthy Miklós által vitézi címmel kitüntetett, jómódú, 
a Nyugatot többszörösen megjárt, a szovjetek ellen sikerrel bevetett háborús fegyver 
megalkotásában részt vevQ diplomás emberre…

Azok közül, akik Ungváry Béla és Ungváry József életútja kapcsán megemlítQdtek, 
szinte kivétel nélkül mindenki elmenekült 1945 és 1956 között az országból. Juhász 
István, aki itt maradt, a javaitól, élete m_vétQl, a gyárától s a munkájától megfoszt-
va, eltiltva, megalázva, mellQzve, börtönbüntetésre ítélve, szegénységben tengette a 
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hátra lévQ életét. A kommunista diktatúrában szinte minden, ami korábban érték volt, 
értéktelenné vált. Kirekesztést és megkülönböztetést vont maga után a korábban szer-
zett vagy örökölt vagyon, a tudás, a háborús hQstett, a hit. Juhász Istvánt nemcsak 
kifosztották, de megvádolták, meghurcolták és megbüntették, amiért a háború elQtt a 
gyárában nem baloldali, nem szakszervezeti-tag, nem a kommunista munkásmozgal-
mat éltetQ munkásokat alkalmazott; amiért nem a baloldali szakszervezetektQl kért 
– általuk ajánlott – kommunista, szervezett munkásokat, hanem napilapokban tette 
közzé az álláshirdetéseit84 munkásfelvétel idején. Amiért megválogatta, hogy kiket 
alkalmaz.85 Amiért olyan filmeket szponzorált, amelyeket a kommunizmust építQk 
nácinak, fasisztának, népellenesnek minQsítettek, csak mert a háború alatt készültek, 
mert nem a baloldali munkásmozgalmat éltették, mert a keresztény (úri) világot tük-
rözték, vagy mert olyan szereplQi voltak, mint a fasisztának megbélyegzett, szintén 
meghurcolt Páger Antal,86 akivel Juhász jó ismeretséget ápolt.87 Mindenkin, katona-
tisztektQl gyártulajdonosokig, színm_vészektQl történészekig, aki a középosztályhoz, 
az arisztokráciához, a nemességhez, az értelmiséghez, az egyházakhoz tartozott, 
számon kérték, hogy miért nem volt a háború elQtt nincstelen szegényparaszt vagy 
nincstelen gyári munkás, a holokausztot túlélQ zsidó üldözött, kommunista, baloldali, 
munkásmozgalmár, Szovjetunió-barát, a háború alatt pedig miért nem volt az életét 
feláldozó zsidómentQ, parancsmegtagadó, szabotQr, dezertQr vagy partizán. Az or-
szág túlnyomó többsége ennek az „elvárásnak” természetesen nem tudott megfelelni. 
Keményen, és sok esetben kegyetlenül megbüntettek, kirekesztettek, elsüllyesztet-
tek, mellQztek és elüldöztek szinte mindenkit, aki nem a kommunista elveket valló, 
nincstelen munkások és parasztok, vagy a zsidó üldözöttek közül származott. Így 
járt: Jendrassik György, aki 1947-ben ment el az országból (Argentínába, majd Nagy 
Britanniába), miután teljes szakmai elszigeteltség lett osztályrésze idehaza a háború 
után; Zupka Lajos és fia, valamint unokája különbözQ idQpontokban menekültek az 
országból, miután mindenüket elvették, életüket ellehetetlenítették és veszélyeztet-
ték; Ungváry Béla, aki késQbb Németországban telepedett le, gyereke, utódai ott 
élnek; Cavallier József, akit haláláig megfigyeltek, állásából elbocsátották, nyugdíját 
megvonták az egyházakat ért folyamatos és aljas támadások idején; Juhász István, aki 
a testvérével, Zoltánnal ellentétben – Q Dél-Amerikába emigrált – Magyarországon 
maradt. Mindenki.88

Az országot nem csakis az a háborús veszteség és pusztulás érte, amelyet számokban, 
az elpusztult materiális javakban tudunk kifejezni, hanem az a felbecsülhetetlen és máig 
pótolhatatlan veszteség, amit azoknak a becsületes, jellemes, hazaszeretQ, önfeláldozó, 
okos és képzett embereknek a távozása jelentett, akiknek el kellett hagyniuk ezt az orszá-
got. Az a tudás, erkölcsiség, jóakarat, tisztesség, bátorság, amit elvittek innen (Qk maguk 
és az utódaik, mert ezeket az értékeket adták át nekik is), több generáción át kiheverhe-
tetlen és behozhatatlan vesztesége ennek az országnak. A legnagyobb és legértékesebb 
kincset, mai, pénzorientált szóhasználattal „tQkét” vitték ki Magyarországról: a jóravaló, 
tenni akaró, tanult, képzett, erkölcsös, becsületes embert. Hogy azután hosszú évtizedek-
re, még a rendszerváltás utáni éveket is meghatározó módon, tért nyerhessen az országban 
– a tudományos élettQl a hétköznapokig, a gazdaságtól a politikumig – a mindenütt ural-
kodó kontraszelekció, az elvtelen pártosság, a jellemtelen protekcionizmus, a szabályok 
áthágásán nevelkedett furfangosok, a kiskapukon átcsúszkáló képmutatók, a „szocialista 
erkölcs_” talpnyalók és törtetQk, a korábbi társadalmi és történelmi „igazságtalanságok” 
miatt revansért lihegQk sunyi és bosszúálló, erkölcs- és országromboló uralma: a vörös 
csillagos proletárdiktatúra.
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sz.kir. Város és Vidéke Díszalbuma, 1928. 63. 
(Fülöp Gabriella közlése.)

 In: http://pepigabi.hu/ (letöltés 2013. január 29.); 
Négyesi Pál: A magyarországi karosszériaké-
szítQk összefoglaló enciklopédiája 18991949. 
Riesz Henrik. A hazai automobilizmus története 
és dokumentációja. Négyesi Pál és Hajdú Csaba, 
Magyar járm_ – magyarjarmu.hu honlap.

 In: http://magyarjarmu.hu/ipar/karosszeriakeszitok/ 
(letöltés 2013. február 6.)

4 Ganz és Társa-Danubius Villamossági-, Gép-, 
Waggon- és Hajógyár Részvénytársaság.

5 Lásd Budapest gyárai. Ganz. Budapest City – 
budapestcity.org honlap.

 In: http://budapestcity.org/02-tortenet/Budapest-
gyarai/Ganz-hu.htm (letöltés 2013. február 1.)

6 Jendrassik György a Ganz kiváló mérnöke volt, 
több világhíres találmánya volt. Egyebek mellett 
a Ganz–Jendrassik motorok révén indulhatott el a 
vasút motorizálása; az általa fejlesztett dízelmotoro-
kat a hajózásban és a közúti járm_vekben használ-
ták. 1947-ben kénytelen volt elhagyni az országot. 
Jendrassik GyörgyrQl, szabadalmainak listájáról 
lásd a Budapesti M_szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Országos M_szaki Információs Központ 
és Könyvtár Archívumában a róla írt oldalt.

 In: http://www.omikk.bme.hu/archivum/magyarok/
htm/jendrassikrov.htm (letöltés 2013. február 1.)

7 Hollandiában, Spanyolországban, Belgiumban, 
Franciaországban, Ausztriában stb.

8 A különbözQ korok úttípusaira lásd Ambrus 
Kálmán: Az útépítés fejlQdéstörténetének átte-
kintése. Az Útpályaszerkezetek c. elQadássoroza-
tának digitalizált, az egyetem honlapján elérhetQ 
elQadási anyaga.

 http://www.epito.bme.hu/uvt/oktatas/feltoltesek/
BMEEOUVAI05/ea_1_tortenet_2012.pdf (letöl-
tés 2013. március 1.)

9 Négyesi Pál: Zupka Lajos. A hazai automobilizmus 
története és dokumentációja. Négyesi Pál és Hajdú 
Csaba, Magyar járm_ – magyarjarmu.hu honlap.

 In: http://magyarjarmu.hu/karosszeria-gyartok-2/
zupka-lajos/ (letöltés 2013. február 2.)

10 Az amerikai autógyártás fellegváraiban olyan 
magyar mérnökök dolgoztak, mint Joseph 
Galamb és Charles Balough, azaz Galamb József 
vagy Balogh Károly. A járm_gyártás általános 
történetére és benne a magyar feltalálókra lásd 
BödQk Zsigmond: Magyar feltalálók az automo-
bilok történetében. Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 
2003. Digitális változat.

 In: http://mek.oszk.hu/03300/03370/03370.pdf; A 
híres Ford T-modellrQl és megalkotásában a ma-
gyar mérnökök szerepérQl lásd Lindsay Brooke: 
Ford Model T. The Car That Put the World on 
Wheels. MBI Publishing Company, 2008. Digitális 
változat részbeni hozzáféréssel: Google Books.

 In: http://books.google.hu/; Tom Collins: The 
Legendary Model T Ford.The Ultimate History 
of America’s First Great Automobile. Krause 
Publications, 2007. Digitális változat részbeni 
hozzáféréssel: Google Books.

 In: http://books.google.hu/ (letöltések 2013. febru-
ár 5.)

11 A Hercules rövid leírását lásd Robert Booth, Jr.: A 
Brief History of Hercules Engines. 

 In: http://gasengine.farmcollector.com; History 
of Hercules Engine Company. Hercules Power 
Products honlap.

 In: http://www.herculesengine.com/history.htm 
(letöltés 2013. február 19.)

12 Canton, Ohio in Ohio Historical Society Ohio 
History Central honlapja.

 In: http://www.ohiohistorycentral.org/entry.php?rec= 
675&nm=Canton-Ohio (letöltés 2012. január 11.)

13 Timken Roller Bearing Axle Company (Timken 
GördülQcsapágy Vállalat) Apa és fiai hozta létre. 
Gazdag, milliomos üzletember.

14 Bettye Hobbs Pruitt: Timken. From Missouri to 
Mars. A Century of Leadership in Manufacturing 
Timken Company, 1998. Google Books.

 In: http://books.google.hu; Christina Lubinski: 
Fighting Friction. Henry Timken and the 
Tapered Roller Bearing (18311909). Immigrant 
Entrepreneurship. German Historical Institute.

 In: http://www.immigrantentrepreneurship.org/
entry.php?rec=28 (letöltések 2013. február 3.)

15 Kelly-Springfield Motor Truck Co., Springfield, 
Ohio.

16 Bruce Balough: The Men Who Created the Model 
T. kézirat.

 Köszönettel tartozom Balogh Károly leszárma-
zottjának, Bruce Baloughnak, aki rendelkezésem-
re bocsátotta saját, a nagyapjáról szóló, még nem 
publikált írását.

JEGYZETEK



KÖVENDY KATALIN: VITÉZ UNGVÁRY BÉLA GÉPÉSZMÉRNÖK... 43

 Négyesi Pál: Balogh Károly (1883–1966). A ha-
zai automobilizmus története és dokumentációja. 
Négyesi Pál és Hajdú Csaba, Magyar járm_ – 
magyarjarmu.hu honlap.

 h t tp : / /magyar jarmu.hu/emberek/balogh-
karoly-1883-1966/; Dr. Horváth Sándor: 
Magyar mérnökök és alkotásaik. Galamb 
József és a Tmodell. M_szaki, Gazdasági és 
Természettudományi Konferencián elhangzott 
elQadás, VerQce 2010. július 3.

 In: http://szpke.hu/galamb_jozsef_es_a_t-modell.
pdf (letöltések 2013. február 8.)

17 A Ford T-modellen dolgozott Galamb Józseffel 
együtt „a kilencek” mérnöki teamben, amelyben 
Henry Fordon és fián kívül két amerikai, két ma-
gyar, egy svéd, egy német és egy kanadai mérnök 
és gépész dolgozott. Balough H. Ford bizalmasa, 
konzultánsa volt. A híres Ford T-modellrQl és 
megalkotásában a magyar mérnökök szerepérQl 
lásd Lindsay Brooke: i. m.; Tom Collins: The 
Legendary Model T Ford. The Ultimate History 
of America’s First Great Automobile. Krause 
Publications, 2007. Digitális változat részbeni 
hozzáféréssel: Google Books.

 In: http://books.google.hu/; Dr. Horváth Sándor: 
i. m.; Négyesi Pál: Galamb József (Joe Galamb)
(18811955). A hazai automobilizmus története 
és dokumentációja. Négyesi Pál és Hajdú Csaba, 
Magyar járm_ – magyarjarmu.hu honlap.

 http://magyarjarmu.hu/emberek/galamb-jozsef/ 
(letöltések 2012. január 27.)

18 A Mather Spring Company (1911) Toledo, Ohio 
megalapítója, üzletember. Az általa gyártott rugó-
kat és lökhárítókat használták a T-modellekben; 
Henry Ford, Walter Chrysler stb. állandó vásárlói 
voltak.

19 Egyebek között a Berger Manufacturing 
Company (Canton Ohio) tulajdonosa.

20 History, growth and expansion of the Hercules 
Motors Corporation. 3. l. (A továbbiak-
ban Hercules History.) A Hercules Motors 
Manufacturing Company történetét bemutató, a 
gyár vezetQségének 1962-ben, írógéppel írt, bel-
sQ használatra szánt gyártörténeti kéziratot Jack 
Dienes, a Hercules Engine Components elnöke 
tette számomra olvashatóvá, amiért, és a szíves 
segítségért köszönettel tartozom.

 The Labors of Hercules. Builders of highspeed, 
heavyduty engines rank among world’s leading 
industries. Bruce Balough által küldött írás.

21 Lásd pl. az USA Hadügyminisztériumának ti-
zenöt vállalattal, köztük a Kelly Springfield 
Motor Truck Company-val 8 000 darab, 3–5 
tonnás teherautóra kötött szerzQdésérQl szóló hír-
adást korabeli amerikai újságban. The Sun, New 
York, 1918. május 25-i szám. Historic American 
Newspapers, Kongresszusi Könyvtár USA. In: 
http://chroniclingamerica.loc.gov/ (letöltés 2013. 
február 25.)

22 Hercules History, i. m. 1–5. A Hercules Motors 
által gyártott motortípusokra lásd a gyárra vonat-
kozó anyagok levéltári felsorolását. Thomas Berry 
szerk.: Hercules Motors Corporation  Hercules 
Engines (Canton, Ohio), 19201940 and n. d. 
Historical Construction Equipment Association.

 In: http://archives.hcea.net/ (letöltés 2013. február 26.)
23 The Labors of Hercules, i. m.; Hercules History, 

i. m. 1–2.
24 Hercules History, i. m. 3.
25 A Gamma Finommechanikai Gépek és 

Készülékek Gyára R.T-rQl lásd A GAMMA 
M_szaki Rt. története a Cégbírósági Okmánytár 
alapján 1920. május 1tQl 1947ig; A Gamma 
M_szaki Rt. rövid története; A GAMMA M_szaki 
Rt. vezetQi 1920tól. Gamma M_szaki Zártkör_ 
Rt. honlapja.

 In: http://www.gammatech.hu (letöltés 2012.
január.9.)

26 6 félévet végzett gépészmérnöki szakon. 
Tanulmányait a háború miatt nem folytatta. Lásd 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti levéltára 
(a továbbiakban ÁBTL) V—87423. Vizsgálati 
dosszié Juhász István ügyében. Szerv: BM osz-
tály: III/3–C osztály. A Magyar Népköztársaság 
Belügyminisztériuma. 1970. III. 11. Szigorúan 
titkos. A nyomozás kezdetének idQpontja 1952. 
XI. 5. Juhász István Gépjárm_vezetQi igazol-
vány-nyilvántartási lap, 1939. október 3. Juhász 
István sz. 1894. Kassa, foglalkozása m. kir. korm. 
fQtanácsos, Gamma Rt. igazgató, Budatétény 
Jókai u 19–21. Iskolai végzettsége: 6 félév 
M_egyetemen, szakmabeli képzettsége: gépészet.

27 Lásd ÉpületbelsQk és az Évfordulók c. albumok 
képeit. Gamma Múzeum. A Gamma Ipartörténeti 
Szakgy_jtemény a Gamma M_szaki Zártkör_ 
Rt. honlapján. Köszönöm a Gamma Múzeum 
vezetQjének, Baumler Edének a segítségét; hogy 
lehetQvé tette számomra a gy_jtemény fotóal-
bumainak átnézését, a vitrinekben lévQ tárgyak 
tanulmányozását és lefényképezését.

 In: http://www.gammatech.hu/ (letöltés 2013. 
február 18.)

28 Az ilyen, az emberekre odafigyelQ, a dolgozókat 
nem csupán robotoló rabszolgáknak tekintQ vál-
lalatokat és munkahelyeket szokták manapság a 
„legjobb munkahely” címekkel kitüntetni. A gyár 
életérQl lásd Gyulai Elemér: Gammaélet. Szociális 
Szemle, 1940. 1. évf. 8. sz. 327–328. Digitális vál-
tozat a Magyar Társadalomtudományok Digitális 
Archívuma honlapon.

 In: http://mtdaportal.extra.hu/ADATTAR/szerzok/
gyulai_elemer.html; Varga József szerk.: Juhász 
István hagyatéka. A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum 1994-ben tartott tudományos emlék-
ülés elQadásainak szerkesztett változata. Petit Reál 
Könyvkiadó, Budapest, 1994. pp. 22–23, 45–49.

29 A felsorolásból mindegyik a Gamma Gyár szaba-
dalma, az utolsó Juhász István vállalati igazgató 
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szabadalma. Budapest, SzTNH, 1930. 01. 15. ügy-
szám: J–2916, lajstromszám: 101322. A Magyar 
Királyi Szabadalmi Bírósághoz bejelentett szaba-
dalmak. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

 http://www.sztnh.gov.hu/ (Az összes szabadalmi 
leírás letöltése: 2013. március 1.)

30 SzTNH, 1930. 10. 14. ügyszám: J–3022, lajst-
romszám: 108525. „A találmány mozgó tárgyak 
mozgásirányának és sebességének meghatározá-
sára való szerkezetre vonatkozik, mely elsQsor-
ban oly készülékekben alkalmazható elQnyösen, 
amelyeknél az illetQ tárgyat irányzó készülékkel, 
optikai irányzás útján követjük és eközben az 
irányzó készülék, pl. távcsQ mozgatásával egy-
idej_leg a készülék egy eleme a mozgó tárgy 
sebességével és az irányzékvonalnak szögelmoz-
dulásaival arányos mozgásokat végez.”

31 Varga József szerk.: i. m. 15.
32 SzTNH, 1934. 05. 29. ügyszám: G–7073, lajstrom-

szám: 105144. „Készülék sebességmérQhöz, melynél 
a regisztrálószalag menetközben megtett úttal, ál-
lásközben pedig az eltelt idQvel arányos mértékben 
továbbíttatik, azzal jellemezve, hogy úgy az idQten-
gelyrQl, mint az úttengelyrQl hajtott közös tengely és 
a tengelyén lazán elhelyezett továbbítóhenger közé 
kettQs csavarhajtás van beiktatva.”

33 SzTNH, 1931. 05. 19. ügyszám: G–7074, lajst-
romszám: 108687. „A találmány a 105.589. 
számú törzsszabadalomban védett, idQszakosan 
bekapcsolt mutatóval m_ködQ sebességmérQ ja-
vítására, illetQleg további kiképzésére vonatko-
zik. […] A 105.589. számú törzsszabadalom 1. 
igénypontjában védett sebességmérQ változata 
idQszakosan bekapcsolt mutatóval, amelyet a 
mérQkeréknek és a beállítókeréknek közös, fel-
váltva vagy a mérQkerékre vagy a beállítókerékre 
felfekvQ rögzítQszerve jellemez.”

34 SzTNH, 1931. 07. 01. ügyszám: G–7099, lajst-
romszám: 108606. „A találmány oly sebességmé-
rQ idQszakosan bekapcsolt mutatóval, melynek az 
esQsúllyal állandóan kapcsolódó emelQkerekét az 
óram_ vezérelte tengelykapcsoló idQszakosan, a 
mérési idQ tartamára kapcsolja össze a mérendQ 
tengellyel, amikor is az esQsúly a pillanatnyi 
sebességnek megfelelQen felemelkedik és legma-
gasabb állása ismert módon a készülék mutató 
szerkezetére és írószerkezetére vitetik át. […] 
SebességmérQ idQszakosan bekapcsolt mutatóval 
és a hajtást az esQsúly emelQkerekére idQszako-
san átvivQ, óram_ vezérelte tengelykapcsolóval, 
azzal jellemezve, hogy az esQsúly emelQkereke 
a tengelykapcsoló eltolható részétQl külön van 
választva, úgy hogy csakis forgó mozgást végez.”

35 SzTNH, 1934. 05. 29. ügyszám: G–7716, lajst-
romszám: 112124. „Készülék mozgó célok moz-
gásirányának és sebességének meghatározására, 
amelynek egy eleme követi a megfigyelt testnek, 
illetQleg a test vetületének mozgásait, amelyet a 
megfigyelt test vetülete mentén gördülQ síkjával 

minden irányban szabadon beálló tárcsa és a tár-
csa által vezérelt, kiértékelQ szerveket mozgató 
motort reverzáló villamos kapcsoló jellemez.”

36 SzTNH, 1934. 12. 07. ügyszám: P–8368, lajstrom-
szám: 120848 „Két vagy több regisztráló szalagból 
álló szalagcsoport, a sebességeknek az út függ-
vényeként való feljegyzésére, cserélhetQ számla-
pú, különbözQ maximális sebesség_ járm_vekhez 
használható sebességmérQhöz, melyre az a jellem-
zQ, hogy a szalagcsoport bármely két, különbözQ 
végbeosztású regisztráló szalagján mind az azonos 
útegységeket feltüntetQ, függQleges vonalaktóli 
távolságok, mind az azonos sebességeket fel-
tüntetQ, vízszintes vonalak egymástóli távolságai 
egymáshoz fordítva aránylanak, mint a szalagokon 
regisztrálható maximalis sebességek, mimellett az 
abscisszavonal és a végbeosztás egymástóli távol-
ságai valamennyi szalagon azonosak.”

37 SzTNH, 1935. 11. 22. Svédországi elsQbbség: 1934. 
11. 23. ügyszám: B–13226, lajstromszám: 115601. 
„Berendezés kerekeken mozgó lQfegyvereken. pl. 
lövegeken vagy géplövegeken, melyeknél a löveget 
hordó lövegtalpállvány a kerekekkel oly mozgatha-
tó kapcsolatban áll, hogy a löveg a menetállásból 
oly helyzetbe hozható, hogy a lQállásban, a kerekek 
tehermentesített állapotában, a talajra támaszkodik 
és megfordítva, azzal jellemezve, hogy a kerekek 
lövegtalp tengelyekkel összekötött, oly szerveken, 
pl. szögalakú karokon ágyazottak, hogy a lövegtalp 
tengelyek elforgatásával az állványnak a kerekek-
hez viszonyított magassági helyzete a menetállásból 
a lQállásba, az állványnak a talajra támaszkodó 
helyzete felé, vagy megfordítva változtatható.”

38 SzTNH, 1936. 12. 30. ügyszám: J–3767, lajst-
romszám: 118937. „LQelemképzQ készülék, 
melyre jellemzQ, hogy az egyes értékeket képezQ 
gépek egyenként vagy csoportosan, egymás fölött 
vagy mellett elrendezett és egymással összekötött 
tartószervekben vannak elhelyezve és két külön 
tartószervben levQ, de egymással együttm_ködQ 
gép, vagy gépcsoport egymással önmagukban 
ismert villamos vagy mechanikus kapcsoló esz-
közök útján van összekötve.”

39 SzTNH, 1937. 06. 11. ügyszám: G–8428, lajstrom-
szám: 120556. „A találmány oly binokuláris távcsQ, 
mely távolság mérésére alkalmas. Binokuláris táv-
csöveknél a két látómezQben látható képek a két 
távcsQ optikai tengelyeire vonatkoztatva nem azo-
nos helyzet_ek, hanem a távcsövek kilépQ tengelye-
inek egymástóli távolsága függvényében eltoltak. 
Ha ilyen binokuláris távcsQ egyik, például baloldali 
távcsövét hajszálkereszt segélyével terepbéli célra 
úgy állítjuk be, amint azt az 1. ábra mutatja, akkor 
a jobboldali távcsQbe tekintve a cél ott látható képe 
az optikai tengellyel szemben el van tolva. Ez a 
következQkben parallaktikusnak nevezett eltolódás, 
nagyságát tekintve, a kilépQ optikai tengelyek adott 
távolsága mellett, a céltávolság függvénye. […] 
Binokuláris távmérQs távcsQ, melynek a két optikai 
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kép közötti parallaktikus eltolódás nagyságát mérQ 
eszközei vannak, melyet a távcsQ két képmezejének 
mindegyikében elrendezett, az egyik képmezQben 
eltakart képrészt a másik képmezQben szabadon 
hagyó, egy vagy több fényellenzQ és a különbözQ 
képmezQkben szabadon hagyott képrészeket egyez-
tetQ mérQeszközök jellemeznek.”

40 SzTNH, 1939. 02. 16. Uniós elsQbbség: 1938. 02. 
17. ügyszám: B–14390, lajstromszám: 124263. 

41 SzTNH, 1939. 04. 08. ügyszám: B–14443, lajst-
romszám: 123961. „A találmány kerekes talpú 
(kocsizható) fegyverek, különösein gépfegyverek 
(puskáik, gépágyúk, légelhárító gépfegyverek) kö-
rébe tartozik. A találmány szerint a kerekes talpat 
90°-os billentéssel hozzuk a szállítóhelyzetbQl a 
tüzelQhelyzetbe, vagy fordítva. A talp szállítóhely-
zetében a magassági forgáslap mértani tengelye 
függélyes. Az egyik keréken sarkantyúk, ásószer_ 
nyúlványok vagy más efféle horgonyelemek van-
nak, melyek a tüzelQhelyzetben a fegyver ágyazatai. 
Ekkor a keréktengely a fegyvert hordozó sarkcsap-
ágy tengelye. A találmány egyik fontos és igen 
elQnyös foganatosítási alakjánál a talp másik kereke 
a lövésznek, amikor ez tüzel, fekvQ vagy ülQhelye. 
Ez a kerék oly módon lehet kilengethetQ, hogy azt 
a fegyver útjából eltávolíthatjuk, amikor a fegyvert 
nagy magassági irányszög_ tüzelésre állítjuk be. 
Ennek az elérésére ezt a kereket valamely alkalmas 
módon forgathatóan kötjük össze egy vagy több kar 
egyik végével. E karok másik vége csuklósan csat-
lakozik a sarkcsapágyhoz, mely körül a másik kerék 
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vekednék vagy csökkenne, feltéve, hogy a löveg 
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43 SzTNH, 1939. 06. 17. ügyszám: I–4071, lajst-
romszám: 124621. „Készülék mozgó, különö-
sen repülQ célok lQelemeinek meghatározására, 
melyben a cél vetületeinek mozgásait követQ 
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irányában beálló célútkar van, melyet a célútkar 
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hajtóm_vét befolyásoló, a két elem és kölcsönös 
helyzetének, az irányhelyesbítés mértékével való 
megváltoztatására alkalmas, kézzel m_ködtetett 
vezérlQ eszközök jellemeznek.”
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szám:132208. „A találmány oly berendezés, mely-
lyel mozgó, különösen repülQ célok lQelemei úszó 
járm_vekrQl, a járm_vön elhelyezett löveg számára 
meghatározhatók. Ismeretesek mozgó, különösen 
repülQ célok lQelemeinek meghatározására való, 
szárazföldön használatos lQelemképzQk, amelyek-
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mentén haladó célok lQelemei is meghatározhatók. 
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vonatkozik lQelemképzQ készülékek vizsgálatára 
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Hadtörténelmi Levéltár „Tanulmányok és visz-
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 In: http://www.masodikvh.hu. (letöltés 2013. áp-
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84 ÁBTL V—87423. Vizsgálati dosszié Juhász 
István ügyében. JegyzQkönyv. László Árpád tanú. 
Végig arról beszél, hogy csak jobboldali emberek 
lehettek munkavezetQk, hogy az ebédszünetek-
ben is figyeltek a vezetQk, hogy baloldali esz-
méket ne terjesszenek beszélgetéseikkel a mun-
kások. „AkirQl pedig bizalmas nyomozás vagy 
besúgás folytán kiderült, hogy szervezett munkás, 
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ÁllamrendQrség Politikai Rendészeti Osztály. 
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86 ÁBTL A–924. „Hunyadi Páncélos” SSek és 
háborús b_nösök névsorai. A „Szent László” 
hadosztály megalakulásáról, helyzetérQl anya-
gok. „Háborús b_nös, mert a háború fokozot-
tabb mértékben való folytatására és a nyilas 
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87 ÁBTL V—87423. Vizsgálati dosszié Juhász 
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88 Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárában szinte minden említett névhez kap-
csolódóan találhatók anyagok.


