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Tudóssorsok – tudósportrék
Pavlics Ferenc

A BME OMIKK Tudománytörténeti Csoportja
gondozásában megjelenõ A magyar tudomány és

technika nagyjai címû sorozat legújabb kiadvá-
nya a magyar születésû NASA-díjas amerikai
gépészmérnöknek, Pavlics Ferencnek, valamint az
õ vezetésével kifejlesztett holdjárónak és a szak-
tanácsadói közremûködésével megvalósult
marsjáróknak kíván maradandó emléket állítani.
A lemez az elsõ ember holdra lépésének 35.
évfordulóján készült.

Pavlics Ferenc a Budapesti Mûszaki Egyetem
Gépészmérnöki Karán, a Gépgyártás-technológia
Tanszéken szerzett diplomát 1950-ben. 1950-tõl
1956-ig a Budapesti Gépipari Tervezõ Intézet
tervezõ mérnöke volt, gyárak tervezésénél mûkö-
dött közre, így részt vett a Csepel Autógyár és a
Gamma Mûvek gyártásfolyamatainak megterve-
zésében és kialakításában.

1956-ban elhagyta Magyarországot, és az
Egyesült Államokban telepedett le. 1957-tõl 1988-
ig, nyugdíjba vonulásáig, a General Motors (GM)
kutató-fejlesztõmérnöke volt, ahol kezdetben nagy
mozgékonyságú terepjárók fejlesztésén dolgozott.

Az Apolló-program keretében került az ûrku-
tatás közelébe, és ott elsõsorban a Hold és a
bolygók felszínén közlekedni képes, távirányítá-
sú és ember vezette jármûvek kifejlesztését irá-
nyította.

A mérnöki munka általában ritkán kap nyilvá-
nosságot, a mûszaki alkotások rendszerint gyá-
rakhoz, tervezõintézetekhez, kutatócsoportokhoz
kötõdnek. Ugyanakkor Pavlics Ferencnek a
General Motorsnál eltöltött csaknem negyven éve
a legszebb, de zajtalan sikertörténetek egyike.
Minden óriásvállalat olyan munkatársakról álmo-
dik, mint õ, akik mozgékonyságukat, sokoldalú-
ságukat a vállalaton belül, de annak hírnevét öreg-
bítve igazolják, gazdagítják.

A világûr kutatása az 1950-es évek kezdetétõl
fogva az érdeklõdés középpontjában áll, az itt elért
eredmények a technikai és technológiai lehetõsé-
gek maximumát jelentik. Hatalmas szellemi erõ-

feszítésekrõl van itt szó, és olyan tudósok és
mérnökök tevékenységérõl, akiknél a munkájuk
természetébõl adódik a névtelenség. Az ûrkutatás a
legösszetettebb mûszaki teljesítmények eredménye-
ként valósult meg, a mindennapokhoz képest egy
másik világról szól, majdhogynem a másvilágról, de
mindenképp valami Földön kívülirõl. Az Apolló-
program nevezetes eseményei mellett természetesen
reflektorfénybe került a holdjáró is, és ebbõl vala-
mennyi fény a megvalósítókra is vetült.

A felfokozott érdeklõdés jól jött a General
Motorsnak mint cégnek, de mert a kockázat is
hatalmas volt, csak a lelkesedéstõl fûtött, kipró-
bált, önmagukat nem kímélõ munkatársakra bízta
a feladat megoldását. Ennek a speciális csapatnak
volt közvetlen irányítója Pavlics Ferenc.

Elõfordul, hogy egy alkotásra, még az ûrkuta-
tásban is, a szokásosnál nagyobb figyelmet fordí-
tanak. Egy olyan eszközzel, mint mondjuk egy
holdjáró, könnyen lehet azonosulni, ezért érthetõ
a holdjárók hatalmas népszerûsége az átlagembe-
rek körében.
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A holdjáró elkészítésének lehetõségét ki kel-
lett harcolni. A NASA-t nem lehetett néhány skicc
és elõzetes becslés alapján rávenni arra, hogy a
General Motorsszal kössön szerzõdést az eszköz
elkészítésére. Pavlics Ferencnek elõször saját
kezûleg el kellett készítenie a mindentudó kis
modellt, aminek alapján a NASA vezetése, neve-
zetesen Werner von Braun rábólintott: legyen
holdjáró, mûködjön hibátlanul, és készüljön el
másfél év alatt. Bizony, ez a másfél év a kész
modell birtokában is rendkívül szûkös volt. „De

megérte, hiszen az életben ritkán adódik ilyen

alkalom egy embernek.” – vallja életrajzi interjú-
jában Pavlics Ferenc.

Huszonöt évvel az utolsó Apolló-ûrhajó vissza-
érkezése után az ûrhajósokat szállító holdautó
rokona, a kisméretû automata rover, a Sojourner
lett a Mars-kutatás sikereinek jelképe. A 2004. év
két sztárja, a Spirit és az Opportunity araszolását
a Mars felszínén napról napra milliók követték
nyomon a NASA honlapján.

A marsjárók eredményes mûködése és nép-
szerûsége is ráirányította a figyelmet az elõállí-
tókra. Itt is a NASA szervezésében megvalósuló
csapatmunkáról van szó, sõt különbözõ csopor-
tok munkájának összehangolásáról. Ezen belül
került elõtérbe a kifejlesztésért, tervezésért, meg-
valósításért elsõsorban felelõs fõmérnök, Pavlics
Ferenc. Mivel meghatározó szerepe a holdjáró
létrehozásában vitathatatlan, érdemes megvizsgálni
azt az életpályát, ami ehhez a nevezetes ered-
ményhez vezetett. Az külön szerencsés körül-
mény, hogy az életrajz valójában egy vele ké-
szült interjúból kerekedik ki és jelenik meg a le-
mezen. A kiadvány – a sorozat ezt megelõzõ da-
rabjaihoz hasonlóan – bõséges dokumentum-,
hang- és képanyagot tartalmaz Pavlics Ferenc
életérõl és munkásságáról. A lemezen magyarul
elsõ ízben megjelenõ tanulmányok is szerepel-
nek. A látványelemek sorát nemcsak a sok fény-
kép gazdagítja, hanem a Magyar Televízió Ar-
chívumától kapott és manapság máshol nem lát-
ható filmrészletek is, amelyek segítenek megele-
veníteni az ûrjármû tervezésének és mûködésé-
nek páratlan pillanatait.

A rendkívül olvasmányos, de a szakmai elvá-
rásoknak is a legmesszemenõbben megfelelõ ta-
nulmányokat válogatott bibliográfia egészíti ki. A
céltudatos böngészés megkönnyítésére, az eligazo-
dás elõsegítése érdekében bõséges, külsõ és belsõ
csatolókkal gazdagon ellátott kronológia, valamint

gondosan tagolt mutatók (indexek) állnak az olvasó
rendelkezésére. A multimédiás kiadvány hipertext
csatolókkal, HTML-ben szerkesztett dokumentu-
mokból készült, amelyek böngészõprogrammal ol-
vashatók, nézhetõk és hallgathatók.

A CD felelõs kiadója Fonyó Istvánné, a BME
OMIKK fõigazgatója, sorozatszerkesztõje Stubnya

György fõigazgató-helyettes, fõszerkesztõje Hor-

váth Péter, felelõs szerkesztõje Papp Éva, tech-
nikai szerkesztõje Horváth Péter, a videó-
anyagokat Huszár János készítette. A tanulmá-
nyokat Csengeri Tímea, Füstöss László, Pavlics
Ferenc, Sík András írta. Az életrajzi riportot Papp
Éva készítette. Az angol nyelvû tanulmányokat
Füredi Tamás fordította. A filmrészleteket a
Magyar Televízió Archívuma szolgáltatta.

A kiadvány megrendelhetõ vagy megvásárol-
ható a BME OMIKK-ban.

Papp Éva

(BME OMIKK)

A Széchényi-család történetének
újabb dokumentumai

a nemzeti könyvtár
kézirattárának gyûjteményében

(Virtuális kiállítás:
http://www.oszk.hu/frame_hu.htm?hun/kiallit/virtualis/

virtualis_index_hu.htm)


