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EMLÉKKÉPEK TERPLÁN ZÉNÓRÓL

Kiállítás a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeumában 

2012-ben van tíz esz-
tendeje annak, hogy 
a Nehézipari Mű-
szaki Egyetem Gép-
elemek Tanszékének 
alapító professzora, 
Dr. Terplán Zénó el-
távozott közülünk. 
Ebből az alkalomból 
a Miskolci Egyetem 
Egyetemtörténeti Bi-
zottsága, a Gép- és 
Terméktervezési Tan-
szék és a Miskolci 
Egyetem Múzeuma 
kiállítást rendezett 

azt a hagyományt követve, amely szerint tíz év múltán 
kiállítással emlékezünk elhunyt professzorainkról.
Terplán Zénó okleveles gépészmérnök 1921. május 25-
én született. Oktatói pályafutását a Műegyetemen kezd-
te, majd 29 éves korában lett az NME Gépelemek Tan-
székének tanára, ahol 1949-ben többedmagával egy új 
egyetem Gépészmérnöki karának alapításában játszott 
meghatározó szerepet. Csaknem 40 esztendőn keresztül 
dolgozott a Gépelemek Tanszékének vezetőjeként. Nyolc 
évig rektorhelyettesként, négy évig a Kar dékánjaként te-
vékenykedett a mai Miskolci Egyetem elődjén. Professor 
emeritusként még nyolcvanadik évében is tartott tech-
nikatörténet előadásokat, egy-két évvel korábban pedig 
Gépelemek előadásokat – német nyelven.
A kiállításon 13 tablón 32 poszter, 12 tárlóban számos 

írott dokumentum – közöttük eredeti hallgatói rajzai 
és jegyzőkönyvei – és tárgyi emlék nyújtott áttekintést 
Terplán Zénó tudományos eredményekben, oktatói telje-
sítményekben, nemzetközi és hazai elismerésekben, em-
beri kisugárzásban  bővelkedő múltjáról.
A kiállítás „A Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesz-
téséért Alapítvány”-on keresztül a hálás tanítványok, 
kollégák, tisztelők támogatásával valósult meg. A meg-
nyitó 2012. március 28-án volt. Dr. Patkó Gyula rektor, 
Dr. Illés Béla dékán, Dr. Ginsztler János a Magyar Mér-
nökakadémia elnöke, Dr. Takács János a GTE elnöke, 
Dr. Kamondi László a Gép-és Terméktervezési Tan-
szék vezetője, Dr. Lévai Imre kortárs professzor és Dr. 
Döbröczöni Ádám egyetemi tanár emlékeztek Terplán 
Zénó sokrétű, eredményes életútjára. 
A megnyitón számos kortárs oktató, hajdani – közöt-
tük sok  aranyokleveles – diák, tudóstárs vett részt. A 
kiállítás és az emlékképek nem csak  a magas kated-
rán szóló, a GTE elnökeként közgyűlésen elnökölő, az 
IFtoMM ülésén szónokként szereplő, az MTA Terüle-
ti Bizottságát vezető  tudóst és professzort jelenítették 
meg, hanem mindazokat, akik diákként, egyetemi vagy 
szakmai társként vettek részt abban a munkában, azokon 
az eseményeken – legyen az előadás, kari tanács, akadé-
miai székfoglaló, vagy évfolyamtalálkozó – ahol Terplán 
Zénó velük  együtt működött közre a XX. század má-
sodik felének magyarországi műszaki – közelebbről gé-
pészmérnöki – felsőoktatásában. 
Terplán Zénó tiszteletet és szeretetet ébresztett mind 
maga, mind a szakma, mind az egyetem iránt és ezt a 
tiszteletet mutatta be az emlékkiállítás.

Dr. Péter József

Résztvevők az 1990 évi akadémiai székfoglalón


