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Könyvbemutató: Az áramlás- és hıtechnika nagyjai 

Dr. Korényi Zoltán, Tolnai Béla 

Az Energetikai Szakkollégium rendezvényeinek sorában különlegességként hathat a 2007. 
október 10-én megrendezésre került elıadás. Különlegességének szomorú oldala, hogy egyre 
kevesebb hasonló jellegő alkotás készül, egyre kevesebb mőszaki témájú könyv jut el a 
nyomdába kerülésig. Ezzel a tendenciával áll szemben Dr. Korényi Zoltán és Tolnai Béla 
könyve, melynek bemutatására az est folyamán került sor. 

Az elıadás kötöttebb részét – a könyvbemutatót – Dr. Korényi Zoltán tartotta. Elmondása 
szerint régi álma és egyben több éves munkája valósult meg a kötet megjelenésével. Az elsı 
ötletek ideje már a múlt homályába veszett, hiszen a könyv elıdjének tekintett, kevesek által 
ismert életrajzi győjtemény közel három évtizede (1976) készült el, az akkor a Mőszaki 
Egyetemen tanársegédként dolgozó Korényi Zoltán vezetésével. Az évek elteltével azonban 
összeállt ebbıl egy – túlzás nélkül mondhatni – hiánypótló mő, mely a címéhez hően az 
áramlás- és a hıtechnika legnagyobb mestereivel foglalkozik közel 550 oldalon. Összesen 
220 külföldi és magyar feltaláló és tudós fényképes életrajzát tartalmazza, melyekben 
bepillantást nyerhetünk az alkotó ember családi sorsába, személyes küzdelmeikbe, az általuk 
bejárt utak örömeibe és keserveibe. „Amikor feltárul elıttünk, hogy egy-egy találmány, egy-
egy tudományos eredmény elérése mögött milyen sok küzdelem, emberi konfliktus és kitartás, 
meg szerencse is rejlik, akkor vigaszt kaphatunk mai problémáinkra is. Rájövünk, hogy az 
alkotó ember sorsa és érvényesülése kétszáz, de kétezer évvel ezelıtt sem volt könnyebb, mint 
ma.” – fogalmaz a külsı borító. És valóban, a könyv közel sem egy száraz életrajzi 
győjtemény! A mai hallgató vagy mérnök számára sok olyan üzenetet tartalmaz, melyet talán 
méltatlanul ritkán hallunk más forrásokból. 

Az est második felében Tolnai Bélával közösen a könyv megszületésének folyamatáról, a 
fáradságos de igen élvezetes munkáról beszéltek. A dedikálással zárult rendezvénynek 
alighanem mottója is lehet a könyvünkbe írt idézet: „İrizd az alkotó ember örökségét!”. 
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