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A GÉPTERVEZŐK ÉS TERMÉKFEJLESZTŐK XXVI. SZEMINÁRIUMA
BÚCSÚZIK DR. KÁLMÁN ANDRÁSTÓL

Dr. Döbröczöni Ádám, Kovács János
egyetemi tanár (Miskolci Egyetem), igazgatóhelyettes (Andrássy Gyula Szakközépiskola)

2010. október 14-én váratlanul elhunyt 
Dr. Kálmán András, műszaki tanár, ok-
leveles gépészmérnök, a GÉP folyóirat 
főszerkesztője.

Az 1950-es évek mélyreható változáso-
kat hoztak az egész ország, de különösen 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc 
város életében. A háború után az újjáépítés 
számos feladatot adott és különösen fontos 
feladat volt a tanulókorban lévő ifjúság ok-
tatási körülményeinek békeidőkhöz méltó 
megszervezése a gazdasági igények kielégítésére.

1948–49-től számítható az az idő, amikor a miskolci mű-
szaki képzést adó iskolák – technikumok – újjáalakultak. 
1949-ben új műszaki egyetemet alapítottak Miskolcon és 
erre az évre esett a mérnökök tudományos szervezetének, a 
Gépipari Tudományos Egyesületnek a megalapítása is. Alig 
egy éve ünnepeltük az Egyesület alapításának 60. évfordu-
lóját.

Különös szerencsénk a szakmában, hogy akadtak szorgal-
mas, meghatározó kollégák, akik ezt a hatvan évet ugyancsak 
itt élték le, a műszaki képzés és a technikusok, mérnökök 
társadalmi életének szervezésében, a műszaki tevékenység 
társadalmi elismertetésén folyamatosan dolgozva.

Kálmán András 1952-ben került Miskolcra, akkor a Gé-
pipari Technikum – a háborút átvészelve – már épségben 
állt, a Nehézipari Műszaki Egyetem pedig a hajdani Fráter 
Gimnázium és a Kossuth Mozi helyiségeiben működött. 
Ma, 2010-ben a Gépipari Technikum Andrássy Gyula Mű-
szaki Szakközépiskolaként, a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Miskolci Egyetemként, a Gépipari Tudományos Egyesület 
pedig alapítási nevén működik. 

Dr. Kálmán András 1930. október 19-én született Szol-
nokon. Előbb műszaki tanári, majd gépészmérnöki diplo-
mát szerzett. 1952-ben Miskolcon, a Zalka Máté Gépipa-
ri Technikumban  kezdte oktató munkáját. A Zalka Máté 
Gépipari Szakközépiskola néven megújult intézményben 
1970-től 1991-ig igazgatóként szolgálta a középfokú műsza-
ki oktatást. Ez idő alatt számottevő műszaki fejlesztés és 
világbanki fi nanszírozású oktatásfejlesztés valósult itt meg. 

Dr. Kálmán András okleveles gépészmérnök, műszaki 
tanár maga is csaknem 60 esztendőn át munkálkodott  a 
technikusok, mérnökök érdekében. Mind a középiskolában, 
mind a felsőfokú műszaki képzésben – Felsőfokú Gépipari 
Technikumban tanszékvezetőként – továbbá a Bánki Donát 
Gépipari Műszaki Főiskolán és a Miskolci Egyetemen  a 
mérnökök képzésében aktív, meghatározó és mai kifejezés-
sel élve folyamatos innovatív szerepet vállalt. A Nemzeti 
Szakképzési Intézetben, az OMFB szervezésében, a Ma-

gyar Szakképzési Társaságban, a Műszaki 
Oktatási Kamarában tartalmas fejlesztői, 
szakértői munkát végzett. A József Attila 
Tudományegyetemen egyetemi doktori fo-
kozatot szerzett. Számos kiváló technikumi 
és felsőfokú technikumi tankönyv szerző-
je. Szakmájában folytatott kiváló mérnöki 
fejlesztő tevékenysége biztos alapot adott 
tanítói munkájához. 

A tanárember jutalma az, hogy élete leg-
alább egy emberöltővel meghosszabbodik, 
hatása szétosztva megsokszorozódik és a 

hajdani tanítványok még gyermekeiknek is továbbadják 
volt tanáraik nevét, emlékeit.

Dr. Kálmán András minden valószínűség szerint nem-
csak tanítványai, hanem több ezer más szakmabeli kolléga 
emlékeiben is tovább él.

Kálmán Bandi – utóbb mindannyiunk számára ezen a né-
ven –  megtalálta a módját annak, hogy - bár hivatalos taná-
ri tevékenységét  nyugdíjazásával csaknem húsz éve lezárta 
– oktató tevékenysége szakértőként, tananyagfejlesztőként 
megmaradjon, mi több annak is megtalálta a módját, hogy 
a műszaki társadalmat tovább szolgálja a szakmai értékek 
megőrzésének érdekében. Oroszlánrésze van abban, hogy 
a 60 éves Gépipari Tudományos Egyesület folyóirata – a 
GÉP – minden nehézség ellenére, mind tartalmában, mind 
kivitelében, mind a megjelentetés fi nanszírozásában, még a 
mai válságot is megújulva élje át. 

Kálmán Bandi mint a GÉP folyóirat főszerkesztője hal-
latlan eredményeket ért el azzal, hogy több mint 20 éven 
át az évről évre újra és újra megjelenő nehézségek ellenére 
a GÉP folyóirat megjelenését folyamatossá tette. A lap az 
ipari eredmények mellett a műszaki felsőoktatás tudomá-
nyos kutatásának és tudományos továbbképzésének - a PhD 
képzésnek – olyan szócsöve – mondhatni harsonája – lett, 
amely több tízezer embernek szerzett szakmai örömöket és 
adott bíztatást a jövőre nézve.

Dr. Kálmán András életének csaknem 80 évéből hatvan 
év a műszaki gondolkodás és a műszaki tudományok szol-
gálatában telt el. Temetése 2010. október 21-én volt Mis-
kolcon, a Deszka Temetőben. Utolsó útjára tanítványok, 
kollégák sokasága kísérte, sírját elborították a koszorúk, 
közöttük egyesületek, egyetemek, középiskolák emlékező 
koszorúi, virágcsokrai.

Mind a Gépipari Tudományos Egyesület Elnöksége, 
mind a több ezres gépészmérnök társadalom, a GTE Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete, a Géptervezők és 
Termékfejlesztők XXVI. Szemináriuma tisztelettel, szere-
tettel – a munkát és az emlékeket megőrizve – búcsúzik 
Dr. Kálmán Andrástól.


