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Rapali Vivien

Kedves Tanár Úr! 

Fényes Iván Kármán Tódorhoz írt levelei (1936–1951)

Ritka és nehezen hozzáférhető forrásgyűjteménybe nyerhetünk betekintést az itt kö-
zölt levelek révén: két tudós államhatárokat, óceánt és a 20. század egyik legvéresebb 
fegyveres konfliktusát áthidalva tartotta egymással baráti-szakmai kapcsolatát. 

A műegyetemi Aerodinamikai Intézet1 fiatal kutatójának, Fényes Ivánnak2 az „aero-
dinamika atyjához”, Kármán Tódorhoz3 írt leveleit a Kaliforniai Műszaki Egyetem 
levél tára4 őrzi, a tekintélyes méretű Theodore von Karman gyűjtemény részeként.5 
Fényes Iván gépészmérnök a Műegyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet 1926-ban. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából 1935-ben kiküldetésben járt 
Németországban, az 1935/36-os tanévben féléves Smith Jeremiás-ösztöndíjat nyert, 
melyet egészségi állapota miatt csak 1936 őszén vett igénybe. Amerikában a Kaliforniai 
Műsza ki Egyetemen, Kármán Tódor pártfogásával aerodinamikai tanulmányokat foly-
tatott. Az 1930-as évek közepétől műegyetemi adjunktus (1936–), 1939-ig az Aero-

1  Az 1934-ben alapított Aerodinamikai Intézet kettős célt szolgált, egyrészt ellátta az áramlástani tudomá-
nyokkal kapcsolatos oktatási feladatokat (az Intézet később Aerodinamikai, majd Áramlástani tanszék-
ként működött tovább), másrészt a fejlődésnek induló hazai repülőgépipar kutatási hátterét volt hivatott 
biztosítani. Az Intézet vezetője Abody Anderlik Előd volt. Az 1930-as évek végén a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium szorgalmazására, az Aerodinamikai Intézet 
működését az újonnan alakuló Aerotechnikai Intézettel kapcsolták össze, utóbbi feladatának a műegye-
temi oktatásban való részvételt, valamint a Légierő Parancsnokság részére repülőgép-tervezési és repülő-
technikai kérdések megoldásában való közreműködést szánták. Az Aerotechnikai Intézet létesítésével 
kapcsolatos iratokat lásd bővebben: BME L JNMGE RH 4/c, 47. csomó 2223 sz. Az Aerotechnikai Intézet 
létesítésével kapcsolatos iratok.

2  Fényes Iván (1901–) gépészmérnök, egyetemi tanár. A venezuelai magyarság oszlopos tagja és a közösség 
szervezője volt, az ő közreműködésével rendezték meg Caracasban az első magyar rendezvényt. Felesége 
zborói Zboray Marianna, házasságukból (1930–1977) két gyermek született, Kunckelné Fényes Ildikó 
(1937–), egyetemi docens, a Latin-Amerikai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (LAMOSZSZ) 
elnöke és Csilla von Boeselager, (1941–1994), a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik alapítója. Csilla 
von Boeselager hagyatékáról és annak rendezéséről lásd bővebben: Laczlavik, 2009. Idősebbik lányá-
val több interjú is készült a venezuelai magyarsággal kapcsolatban, a teljesség igénye nélkül lásd Zalka, 
2018; Pünkösti, 2009.

3  Kármán Tódor (1881–1963) világhírű gépészmérnök, fizikus, az amerikai légierő „védőszentjeként”, az 
aerodinamika atyjaként, valamint a rakétatechnológia és a hiperszonikus űrhajózás egyik úttörőjeként 
tartják számon. Jelentős mértékben hozzájárult a hidrodinamika és a modern gázdinamika, illetve az 
aerodinamika 20. századi fejlődéséhez. Kármán Tódor életéről és munkásságáról számos cikk, tanulmány 
és könyv látott napvilágot, a teljesség igénye nélkül, a legszámottevőbb magyar nyelvű publikációk: Edson, 
1994; Hargittai, 2006; Palló, 1983a; Palló 1983b; Palló, 1982; Végh, 1981. 

4  California Institute of Technology. Az egyetem történetéről lásd bővebben: Goodstein, 1991.
5  CA TKC I./9.9. Fényes 1936–1938, 1946, 1951 correspondence.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   807 2021.01.19.   15:46:34



808

dinamikai Intézet oktatója és kutatója, tevékenyen közreműködött a Műegyetemen ma 
is megtalálható, 1934–1938 között épült nagy vízszintes szélcsatorna megépítésében. 
1940-ben légügyi tanácsossá nevezték ki, 1944-ben családjával Németországba, majd 
1947-ben Venezuelába emigrált. A caracasi egyetem, az Universidad Central de Vene-
zuela tanára, az egyetem gépészmérnöki karának egyik alapítója volt. 

Kármán Tódor, aki az 1930-as évek elejétől az Egyesült Államokba települt át és halá-
láig ott is működött, végrendeletében szellemi hagyatékát a róla elnevezett Folyadék-
mechanikai és Sugárhajtási Laboratóriumra6 hagyta, amely 1968-ban került át az akkor 
alapított egyetemi levéltárba. Az 1981-ben kiadott, digitális formában is elérhető útmuta-
tó7 alapján tíz egységre osztható gyűjtemény rendszerezése az 1980-as években fejeződött 
be. A tíz egységből az első tartalmazza a tudós magyar, német, angol, francia és olasz nyel-
vű magánlevelezését, a gyűjtemény egyéb egységei pedig a fennmaradt kéziratokat, fo-
tográfiákat, szakmai jellegű levelezést és Kármán személyes iratait is.8 

Jelen tanulmányba a Kármán-hagyatékban őrzött tizenegy leveléből csak azt a nyolc 
levelet emelte be a szerző, amelyek Kármán és Fényes szoros kapcsolatára utalnak.9 Az itt 
közölt levelek első darabja 1936-ban, Fényes hazaútja során keletkezett. Fényes 1936-ban 
Smith Jeremiás-ösztöndíjjal10 tett tanulmányutat az Egyesült Államokban, amelynek 
során a Kármán által vezetett GALCIT laboratóriumban11 végzett kutatásokat. 
Ösztön díjas időszakának leteltével, a magyarországi visszatérése után is tartották a kap-
csolatot, Kármán magyarországi látogatásai alkalmával pedig személyesen is találkoz-
tak. Az 1936–1938 közötti időszakban keletkezett levelek nyomán végigkövethetjük 
Fényes kutatásait, az Aerodinamikai Intézet szélcsatorna kísérleti állomásának építése 
közben felmerülő problémákat, a mérnök szakmai és személyes érdekeit, konfliktusait, 
de indirekt módon a levelek rávilágítanak az amerikai és a magyar műszaki tudományos 
miliő közötti markáns különbségekre is. 

A Németországban és Amerikában is megfordult Fényes, 1936-os hazatérése után 
az itthoni kutatási körülményeket erősen korlátozottnak ítélte. A kutatásainak anyagi 

 6  Kármán Laboratory of Fluid Mechanics and Jet Propulsion.
 7  A  Caltech Archives oldalán elérhető gyűjteményi útmutató linkje: https://authors.library.caltech.

edu/25071/ (Utolsó letöltés dátuma: 2020. 08. 30.)
 8  Kármán Tódor összes írásának szerzői joga a California Institute of Technology kizárólagos tulajdona.
 9  A kimaradt levelek kronológiai sorrendben a következők: Kármán Tódor Stanford Egyetemnek címzett 

ajánlólevele (1936. december 12.), Kármán Tódor az Amerikai Bevándorlási Hivatalnak címzett levele 
Fényes Mariann amerikai tartózkodásáról (1938. február 9.), Fényes Iván levele Kármán Tódornak 
(Landshut, Németország, 1946. április 12.). Az előbbi két Kármán-levél, bár a gyűjtemény részének szá-
mít, nem tartozik szorosan a levelezéshez. Utóbbi, amelyet Fényes Németországból küldött Kármánnak, 
a tanulmányban is közölt 8. irat másolata.

10  A  Smith Jeremiás-ösztöndíj alapításának körülményeiről és az ösztöndíjról lásd bővebben: Rapali, 
2020, 214–231.

11  Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology, Guggenheim Repülés-
technikai Intézet (1926–) az első olyan kísérleti intézet, amelyet kifejezetten repüléstechnikai kutatások 
végzése céljából hoztak létre. 1930-tól Kármán Tódor a vezetője, az ő irányítása alatt kezdődtek meg a 
rakétakísérletek (1936–). A laboratórium történetéről és Kármán ottani munkásságáról lásd bővebben: 
Edson, 1994; Koppes, 1982. 
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finanszírozásában folyamatosan korlátokba ütköző mérnök leveleiben megemlíti saját 
szakmai konfliktusait is („ketrec ember” mivoltát), teszi ezt annak ellenére, hogy tudo-
mányos karrierje hazai és nemzetközi viszonylatban is emelkedőben volt – folyamato-
san publikálta eredményeit, kutatói állással rendelkezett és kapcsolatban állt amerikai 
és belga kutatási intézetekkel is –, számos alkalommal került konfliktusba kollégáival. 
Bár nem rejtette véka alá, különösebben nem is fejtette ki részleteiben a személyét ért 
támadásokat, amelyek feltehetőleg a nemzetközi összeköttetéseiből (többek között a 
Kármánnal való jó kapcsolatából, amelyre ő maga is utal), szókimondó személyiségéből 
és a közéleti eseményekről alkotott, a többség véleményétől eltérő álláspontjából adód-
hattak. Mindezen problémáit ugyanakkor maró keserűség helyett humoros öniróniával 
vallja meg levelezőtársának, olvasmányossá és izgalmassá téve ezzel a forrásgyűjteményt. 
A harmincas évek végén az általa is érzékelhető növekvő feszültséget gyakran úgy oldot-
ta fel, hogy az egyik műegyetemi laboratóriumban átalakított Eiffel-csatornába bezár-
kózva, fülsüketítő zajban, de olümposzi nyugalomban végezte munkáját. Szakmai 
konfliktusainak megfogalmazása mellett, elsősorban levelezőpartnere kérésére, az 
aktuá lis politikai és társadalmi viszonyokról is részletesen beszámolt – a közéletről és 
az eseményekről alkotott személyes véleményének árnyalt képét tárva elénk. 

A háborús időkben megrekedt kapcsolatot a második világháború után Fényes, a 
kivándorlás nem titkolt szándékával, igyekezett újra elindítani. Az 1946-ban keletke-
zett, de válasz nélkül maradt írásainak borúsabb hangvétele egy aggódó, de meg nem 
tört ember képét idézi fel. A tudós minden nemzetközi kapcsolatát megmozgatva igye-
kezett fennmaradni és kimenekíteni családját az öreg kontinensről, ám még e keserves 
időszakban sem mondott le műszaki hivatásáról. Ez a fajta hivatástudat többszörösen 
visszatérő elem volt leveleiben: noha örül, hogy családjával kisebb személyi, ám teljes 
anyagi veszteség árán átvészelte az 1944–1945-ös esztendőket, mégis sóvárogva emle-
geti egykori kutatómunkáját. A  gyűjtemény két utolsó darabja egyben a Kármán- 
hagyatékban őrzött levelezés záróakkordja. Az ekkor már Venezuelában letelepedett 
Fényes Iván és a sikerei csúcsán lévő Kármán Tódor utolsó megmaradt leveleit legin-
kább a kölcsönösnek mondható, távolságtartó udvariasság jellemzi, amelyet Kármán 
ekként zár: „[…] ugyanaz az öreg professzor maradtam, aki voltam.”12 A levelezésükben 
beállt sokéves szünet és a felek megváltozott körülményei, különösen a Fényes Iván éle-
tében bekövetkezett markáns változások minden bizonnyal kihatottak későbbi kapcso-
latukra – a két utolsó levél jól érzékelhetően megváltozott hangulata, terjedelmének 
tömörsége is erre utal. 

A levelezés az egyéni életútkutatások mellett a tudománytörténeti kutatások szem-
pontjából is értékes. A rendre felbukkanó szakmai kérdések és kérések mind ugyanarra 
a problémára reflektálnak: szűkebb értelemben a műegyetemi szélcsatorna kísérleti 
állo más13 megépítésével kapcsolatos nehézségekre, tágabb értelemben pedig a hazai 

12  CA TKC I./9.9. Kármán Tódor levele Fényes Ivánnak (Hotel California, Párizs, 1951. április 30.). Arról, 
hogy a két személy a továbbiakban tartotta-e a kapcsolatot, jelenleg nincs információnk.

13  Fényes Iván – Abody Anderlik Előd, az intézet vezetőjének támogatásával – részben azért nyerte el a 
Smith Jeremiás-ösztöndíjat, hogy az Aerodinamikai Intézetben épülő szélcsatorna-kísérletekhez szüksé-
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műszaki tudományos élet legnagyobb dilemmájára, a kutatásokhoz alapvetően szüksé-
ges anyagi támogatások hiányára, egyenlőtlen megoszlására utalnak. Fényes leveleiben 
konkrét példákkal szemlélteti a hazai kísérleti kutatások nehézségeit, amelyek egyúttal 
rámutatnak az elégtelen finanszírozásból adódó felszerelés- és nyersanyagproblémákra, 
a nemzetközi (tudományos) beágyazottság hiányára. Utóbbi különösen a friss, nemzet-
közi kutatások elérhetetlenségében érhető tetten. Az Aerodinamikai Intézet új szél-
csator nájának megépítéséhez szükséges fémáru alternatív beszerzési módjára is tesz 
utalást, amelyet „a váczi-úti ócskavas kereskedőknél” remél meglelni, másutt az elekt ro-
motorok beszerzési körülményeire hívja fel a figyelmet, vagy a legújabb szakirodalom 
megküldésére kéri a nála összehasonlíthatatlanul jobb feltételek között tevékenykedő, 
gyakorlatilag korlátlan lehetőségekkel bíró Kármánt. 

A  jelen tanulmányban közölt forrásgyűjtemény-feltárásnak legnagyobb értéke, 
hogy az egyéni életútkutatások mellett gyarapítja a két világháború közötti időszakban 
elindított műszaki elitképzéssel kapcsolatos vizsgálatokat és ezáltal hozzájárul a mű-
egyetemi kutatóintézetek történeti feltárásához is. Egyúttal adalékokkal szolgál a tudo-
mányos kapcsolati hálózatkutatásokhoz, az értelmiség 1945 utáni emigrációjának tör-
ténetéhez, és nem utolsósorban bővíti a külföldön őrzött, hazai kutatók által fel dolgozott 
hungarikagyűjtemények körét is, ezzel együtt pedig elősegíti a Kármán- hagyaték minél 
teljesebb feldolgozását is.

ges mérleget, az amerikai kutatóintézetben szerzett tapasztalatainak felhasználásával az újonnan felállí-
tott műegyetemi intézet laboratóriumában megalkossa. A mérleg megépítése oly fontossággal bírt a hazai 
aerodinamikai kutatások és az intézet számára, hogy Fényes féléves ösztöndíját – kérésének megfelelően, 
egyúttal tekintettel az út magas kiadásaira és Fényes egészségi állapotára – megemelték. MNL VKM 
K636 69. Smith Jeremiás-ösztöndíj (1932–1936) 25317. A nyitott mérőterű, nagy vízszintes göttingeni 
típusú szélcsatorna végül 1938-ban készült el. 
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Források

1.

Fényes Iván levele Kármán Tódornak
(Hotel Lincoln, New York, /1936/)

CA TKC I./9.9. Fényes 1936–1938, 1946, 1951 correspondence (oldalszám nélkül)

Kedves Tanár Úr!

Hát átértünk valahogy az eddigi úton. Az idő gyönyörű volt, a tenger – ha lehet – még 
szebb, hanem a hajó! Az azután a szó legszorosabb értelmében pocsék és piszkos volt. Ezt 
azért írom, hogy fel ne méltóztassék ülni még véletlenül sem a Panama Pacific gőzösére.14 

Voltam Davidson professzornál.15 Rendkívül kedves fogadtatásban volt részem. Na-
gyon kellemes napot töltöttem az intézetben, s amit láttam, az felvidította a szívemet. 
Az itteni mérések és a washingtoni mérések olyan jó egyezést mutattak, hogy érdemes 
egy kis vontatócsatorna építésének tervével foglalkozni.

Ha kapok helyet a Műegyetem pincéjében, akkor valószínűleg ezt fogom megcsinál-
ni, s nem a kavitációs tankot. Természetesen csak azon esetben, ha oly sebességeket tu-
dok majd elérni, ami siklóhajó kísérleteket lehetővé tesz.16 (Különös tekintettel a 
repülőgép -úszókra és -törzsekre.)

Mellékelten küldök pár másolatot a képekről. Remélem, hogy Pesten már nagyítá-
sokkal tudom pótolni ezeket a kis képeket. Három negatív igen éles, úgy, hogy nagyon 
jó nagyításokat várhatunk. 
Kézcsókjaim átadását kérve maradok a viszontlátásig őszintén tisztelő igaz híve,

Fényes Iván

14  Panama Pacific Line hajótársaság, a Fényes házaspár a társaság egyik hajójával utazott Los Angelesből 
New Yorkba, majd innen Magyarországra. Fényes Iván rövid New York-i tartózkodása alatt egynapos 
látogatást tett a Stevens Insitute of Technology műszaki magánegyetemen, ahol Kenneth Davidson pro-
fesszor körbevezette laboratóriumában és bemutatta a kutatócsoport aktuális kutatásait és a laborató-
rium szélcsatornáját. Az egyetem történetéről lásd bővebben: Clark, 2000.

15  Kenneth Seymour Moorhead Davidson (1898–1958) gépészmérnök, egyetemi tanár, a Stevens Instute 
of Technology oktatója (1929–), az egyetemen található Davidson Laboratory névadója (1959–). 

16  Fényes Iván és bátyja, a szintén gépészmérnök Fényes Kornél (1894–1934) a harmincas évek első felében 
szárnyashajó-kísérleteket végzett. Fényes, 1931.
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2.
Fényes Iván levele Kármán Tódornak

(Budapest, 1937. október 9.)

CA TKC I./9.9. Fényes 1936–1938, 1946, 1951 correspondence (oldalszám nélkül)

Kedves Tanár Úr!

Régen óhajtottam már egy beszámolót írni, azonban rengeteg elfoglaltságom miatt es-
ténként oly fáradt voltam, hogy nem sok kedvem maradt már az íráshoz. A legsürgő-
sebb ügyeimet lerázván, első kedves kötelességemnek vélek eleget tenni, hogy egy rész-
letes beszámolót írjak a legutóbbi történtekről. 

A mérlegen kell kezdenem. A függélyes csatornához való mérleget a Magyar Mér-
nök és Építészegylet Közlönyében közzététettem,17 melyről tiszteletem jeléül mellékel-
ten küldök egy külön-lenyomatot. Tekintettel a genti egyetem már említett levelére, 
angoltanárnőm kétségbeesésére az egészet lefordítottam angolra, melyet szintén mellé-
kelek. A mérleg általános elrendezése az egyetlen tulajdonképpeni új rész az egészben, a 
többi már – legalábbis lényegileg – mind megvolt Pasadenában. 

A vízszintes csatornához való mérlegek most kerülnek majd idehaza nyomdafesték 
alá. Ezek a Technika című magyar műszaki folyóiratban fognak megjelenni;18 Anderlik 
professzor19 óhajára már mint intézeti közlemények.20

Ezeket szintén bátorkodom majd megküldeni, ha talán nem is angol fordításban, 
végtelen hálás lennék, ha ezekre a Tanár Úr egy netalán adódó üres órájában megtenné 
őszinte észrevételeit. 

Mivel Tanár Úr annak idején említette, hogy egyik vagy másik lapban le lehetne 
ezeket hozni, így természetesen legnagyobb örömmel vállalnám bármely, még le nem 
fordított cikk angol fordítását is. 

A doktorátusommal idehaza sajnos elég keveset értem rá foglalkozni, azonban a mé-
rések folyamán valami eredményre mégis jutottam. Mellékelten küldöm az elterelt leve-

17  Fényes, 1937. A szaktanulmány elsősorban a Smith Jeremiás-ösztöndíj keretében tett amerikai tanulmány-
út eredményeit összegzi.

18  Fényes, 1938.
19  Abody-Anderlik Előd (1896–1949) mérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a budapesti Műegyete-

men végezte, majd a III. mechanikai tanszék tanársegéde lett. Műszaki doktori oklevelet (1925) és magán-
tanári képesítést nyert (1929). A Műegyetemen megbízott előadó (1931–), az aerodinamikai tanszék 
ny. rk. (1934–), ny. r. tanáraként (1936–) megszervezte az Aerodinamikai Intézetet. Gyakorlati téren 
– a Légügyi Hivatal munkatársaként – repülőgépek szilárdsági vizsgálatával, a gyártás ellenőrzésével és a 
gépteljesítmények megállapításával, elméleti téren pedig különösen a repülőgépek dinamikai igénybe-
vételével, a stabilitás és igénybevétel kapcsolatával, valamint a repülőgépszárny elméletének fejlesztésével 
foglalkozott. Részt vett a háború alatt elpusztult intézet újjáépítésében (1945–1946), majd a mérnökkari 
mechanikai tanszéket vezette (1947–). 

20  Az Aerodinamikai Intézet munkatársai intézeti közleményekként rendszeresen publikálták tudományos 
kutatásaikat a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyében.
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gő mennyiség okozta elméleti nyomás növekedést a sugár tengelyében, s az ábrában fel-
raktam a kísérletileg felvett pontokat is. Ez a kísérlet azonban nem mondható 
véglegesnek a berendezés egynémely fogyatékossága miatt. A használt felfogó tölcsér 
ugyanis fából van és felülete nem sikerült olyan simára, amilyennek lennie kellene, nem 
is beszélve az átmérőről, melynek toleranciája milliméterekre megy. Most úgy akarom 
tökéletesíteni a dolgot, hogy ezt a famintát pontosan esztergályozott fémbéléssel látom 
el, alighanem amerikai módszer szerint, saját kezűleg. Remélem, valamelyik váczi-úti 
ócskavas-kereskedőnél megfelelő csődarabra fogok akadni (tudományos probléma ide-
haza az 1937. évben).

Tanácsát különben egyebekben is megfogadtam. Mélyen benne vagyok Riemann–
Weber-ben,21 s kísérem figyelemmel az irodalmat. Így akadt kezembe Breguet22 cikke a 
helikopterről, természetesen angol fordításban, mert nekünk francia lap nem jár. Így 
tudtam meg, hogy a Breguet gyroplane23 igen erősen hasonló elveken épült fel, mint 
amelyet Tanár Úrnak még odakint elmondottam. Mindenesetre biztató, hogy jó irányba 
indultam el, s ha disszertációmat teljesen befejeztem, amit pár hét múlva remélem, azt 
hiszem, hogy ennek a problémának fogok nekifeküdni, tekintettel arra, hogy ez is repü-
lés és még inkább tekintettel arra, hogy ebben másnak sincsen több tapasztalata, mint 
nekem – legalább is idehaza. 

Erről jut eszembe, Asbóth Oszkár24 legújabb cikke, melyet a szokott modorban az-
zal kezd, hogy: „Professzor Focke has no experience in the design of lifting airscrew”.25 
Azt hiszem, az utolsó Journal of Aeronautical Society száma hozta a folyóiratszemlé-
ben. Azt szokták mondani, schaut ihm ähnlich an.26

Kedves Bátyja27 telefonált nekem a napokban, s megkért, hogy egy Lemberger nevű 
kollégánkat lássam el információkkal Pasadenát, az utazást és az ottani viszonyokat ille-
tőleg. Közben kiderült, hogy a papa ugyan Lemberger, az ifjú kollégát azonban Tordá-

21  Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826–1866) német matematikus klasszikus munkája a matemati-
kai fizika parciális differenciálegyenleteiről, amelyet Heinrich Martin Weber (1842–1913) német mate-
matikus, a strasbourgi egyetem matematikatanára szerkesztett. A kötet több kiadást is megért és az elmé-
leti fizika egyik alapművének számított. Weber, 1911–1912.

22  Louis Charles Bréguet (1880–1955) francia repülőgép-tervező, feltaláló, a repülés egyik úttörője a 
20. század első felében. 

23  Giroplán vagy más néven autogiro (jelentése: önmagától forgó). Szárnyai jóval keskenyebbek, mint egy 
repülőgépé és a függőleges tengely körül forgathatóan vannak elhelyezve a géptörzs fölött. Előnye a re-
pülőgépekkel szemben, hogy igen meredek szögben képes fel- vagy leszállni, ezért külön repülőtérre 
nincs szüksége, sebessége ugyanakkor kisebb, mint a merev szárnyú repülőgépeké. Dormándi–Juhász, 
1936, 347.

24  Asbóth Oszkár (1891–1960) magyar származású aviatikus, 1917-ben Asbóth, Kármán és Zurovecz János 
közösen végzett helikopterkísérleteket, amelynek eredményeként megalkották a világ első kötött heli-
kopterét.

25  Focke professzornak nincs tapasztalata az emelő légcsavar tervezésében.
26  Ez rávall.
27  Feltehetőleg Kármán Tódor idősebbik testvére, Kármán Ferenc (1875–?), akit Kármán a visszaemléke-

zésében csak Feriként említ.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   813 2021.01.19.   15:46:35



814

nak28 hívják, Charlottenburgban29 végzett, jelenleg a Ganz Danubius hajógyárban30 van. 
A mai napon volt nálam, az a terve, hogy kiutazik Pasadenába Tanár Úrhoz elméletet ta-
nulni. Azt hiszem, hogy kedves lenne kint is maradni. A fiú igen jó benyomást tett rám s 
a beszélgetés folyamán úgy láttam, hogy valóban komolyan készülődik Amerikába.

Fiatalságról jut eszembe, hogy mostanában igen sokszor Pasadenában érzem maga-
mat, tekintettel arra, hogy legújabb munkatársammal csak angolul tudok diskurálni, 
Antonio de Leon barátunk ugyanis Manilában látta meg a napvilágot és pedig valódi 
bennszülött apától és anyától. Ő pótolja itt a kínaiakat, s az internacionális fellowkat31 
egy személyben. Sajnos, másik igen ügyes és jó munkatársamat, Scholz Géza32 tanár-
segédet elvitte a magyar állam pilótának. Ugyanerre a sorsra jutott Rubik Ernő33 bará-
tunk is, aki a kis NPL típusú csatorna kétkomponens mérlegénél volt munkatársam. 
Rubik konstruálta azt az igen jóképű és modern, mély fedelű sport-repülőgépet, mellyel 
szegény Dobos34 agyonvágta magát, s könnyelműségére nem csak saját élete, hanem en-
nek a tehetséges fiatalembernek a karrierje is ráment.

Talán emlékszik Tanár Úr még arra a 2 méter élhosszúságú, fából készült kockára, 
mely a nagy laboratóriumban lent állott nyári látogatása alkalmával. Ebből egy kis 
Eiffel-csatornát csináltunk, melyre felírhatnám „az én házam, az én váram”. Nagyszerű 
találmány ez az Eiffel-csatorna. Az ember beül műszereivel, magára zárja az ajtót, elin-
dítja a motort, és ámbár fülsüketítő zajban, de olimpuszi nyugalomban és zavartalan-
ságban működhetik. Friss levegőről bőséges gondoskodás történik. 

Ha nem haragszik, még két kéréssel is zavarom. Az egyik az, hogy ha kezeibe akadna 
a siklóhajókról írt dolgozata, amelynek összerendezését már odakint nekem szánta, s 
azt nekem megküldené, nagy örömet okozna véle. 

A második az, hogy Magyarországon nem tudunk hozzájutni a Proceeding of the 
London Mathematical Society35 Volume 20. 1921 laphoz. Ennek a 196. oldalán van 

28  Torda Pál (1911–2004) gépészmérnök, a numerus clausus miatt nem vették fel a budapesti Műegyetem-
re, ezért felsőfokú tanulmányait a berlini Technische Hochschulén végezte, itt szerezte gépészmérnöki 
oklevelét is (1936), rövid magyarországi visszatérése után előbb Ausztráliába (1939), majd az Egyesült 
Államokba emigrált (1946). Az Illinois Institute of Technology oktatója (1959–1977), különös figyel-
met szentelt a műszaki felsőoktatás megreformálásának, e tárgykörben Magyarországon is tartott előadást 
1977-ben.

29  Technische Hochschule Berlin, 1946-tól Technische Universität Berlin. Az intézmény Charlottenburg 
városrészben működött, erre utal a szövegben Fényes.

30  1928–1948 között Ganz és Társa-Danubius Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. néven működő 
magyar ipari vállalat, amely elsősorban közlekedési járművek gyártásával foglalkozott. A vállalat bocsátotta 
először vízre Európa első dízelmotor-meghajtású hajóit is, a Széchényit (1938) és a Barosst (1939). 

31  Nemzetközi diák/hallgató.
32  Scholcz Géza (1914–?) Deutsch-jutalomdíjas gépészmérnök (1937), repülőgép-tervező, pilóta.
33  Id. Rubik Ernő (1910–1997) gépészmérnök, pilóta, feltaláló, a legismertebb magyar repülőgép-tervező. 

A Rubik-kocka tervezőjének, Rubik Ernő (1944–) építészmérnöknek édesapja.
34  Dobos István (1892–1937) pilóta. 1937. június 1-jén a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tulajdoná-

ban lévő, Rubik Ernő által tervezett M 19 típusú túrarepülőgéppel zuhant le. A baleset a pilóta hibájá-
ból, nem pedig a tervező, Rubik Ernő gondatlanságából történt. 

35  Londoni Matematikai Társaság (LMS) folyóirata. 
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Taylor egy rövid, de alapvető értekezése.36 Mivel a jelenleg felvett irányom felületi sur-
lódás–határréteg–turbulencia irányban halad, végtelen hálás lennék, ha Tanár Úr vala-
mi módon ehhez hozzá tudna juttatni. Ha például egy példányt lemásolás végett csak 
egy hétre is meg tudnék kapni, repülőpostával küldeném vissza teljes anyagi felelősség 
vállalása mellett. 

Tekintettel arra, hogy nekünk igen kevés lap jár s a folyóiratszemlékben Tanár Úr 
nevét nem olvastam az utóbbi időkben, arra is megkérném még, hogy írassa meg nekem 
Marguerittel, hogy e tárgykörben az utóbbi két évben megjelent cikkeit hol találhatom 
meg. 

Az ezüstre vonatkozólag kedves Bátyja azt mondotta nekem, hogy meg fogja sürget-
ni Miklósnál, hogy a Nemzeti Banknál elintézzék az ügyet. Ekkor kerülhet át a Város-
házára. Mivel van vagy 4-5 hete, hogy Miklóssal ez ügyben beszéltem, a napokban újra 
fel fogom ez ügyben hívni telefonon. Az eredményt majd megírom.

Különben kedves Bátyjától hallottam, hogy augusztus végén szerencsésen megérke-
zett, s nem történt semmi baja a keleti zavarokban. 
A Méltóságos Asszonynak37 és Pipőnek38 kézcsókjaimat küldve, maradok őszintén tisz-
telő igaz híve. 

Fényes Iván 

3.
Fényes Iván levele Kármán Tódornak

(Budapest, 1937. augusztus 20.)

CA TKC I./9.9. Fényes 1936–1938, 1946, 1951 correspondence (oldalszám nélkül)

Kedves Tanár Úr! 

Számításaink szerint ennek a levélnek már Pasadenában kell találnia. Reméljük, hogy 
legjobb egészségben és különösebb izgalmak nélkül sikerült átutaznia a Keleti viharzó-
nán. Sajnos biztos értesülésünk még mindig nincs, mert legutóbbi pasadenai értesülé-
sünk csak arról szól, hogy megérkezését várják. Érdeklődtem kedves öccsénél is, azon-
ban újabb értesülésük nekik sincs, az utolsó lapot Lengyelországból kapták. Reméljük, 

36  Geoffrey Ingram Taylor (1886–1975) brit fizikus és matematikus. A szóban forgó szakcikk: Taylor, 
1921. 

37  Kármán Tódor édesanyja, Konn Ilona (?–1941), más átiratban Helene Konn.
38  Kármán Tódor szüleinek, Kármán Mór és Konn Ilona házasságából öt gyermeke született: Elemér, Ferenc, 

Tódor, Miklós és Jozefin. A házaspár egyetlen leánygyermeke Jozefin (?–1951), akit a család csak Pipőnek 
szólított. Edson, 1994, 18. Pipőnek különleges szerepe volt az agglegény Kármán Tódor életében, amelyről 
Kármán így nyilatkozik egy ízben: „Ő volt szervezője életem mindennapi dolgainak, legbensőbb érzéseimnek 
részese. Rejtélyes ösztönével mindig tudta, hogy ha tudományos munkámba merültem, mikor kell minden há-
borgatástól megóvnia, és azt is, hogy mikor kell a szórakozás és a vidámság kapuit megnyitni. Míg el nem ment, 
sohasem éreztem, mily közel voltunk egymáshoz és én mennyire függtem tőle.” Uo., 327.
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Pipő megkönyörül a pesti tájékozatlanokon, s feladja majd előző levelünkben kért la-
pot, „egészségesen megérkezett” tartalommal. 

Ami az ezüstöt illeti, kedves öccsétől azt az értesítést kaptam, hogy az ügy a legjobb 
úton halad s talán a jövő héten már közelebbit tud mondani. Én mindenesetre újra fel-
ajánlottam, hogy ha kell, a fővárosnál eljárok, mert így legalább alkalom adódik rá, 
hogy a rákövetkező héten megint érdeklődhessek a dolog után. 

Pesten különben nagyobb újság nincsen, mi élünk csendesen, a külföldiek élnek 
hangosan és sokan; ha ez így halad, a Duna-parton nemsokára nem minden harmadik, 
hanem minden második autó külföldi lesz. 

Ami az aerodinamikát illeti, megpróbálom a doktorátusom elméleti eredményeit 
kísérletileg igazolni. Remélem, hogy dissertációmat szeptember végére be tudom nyúj-
tani. A  késés onnan származott, hogy a genti egyetem érdeklődése miatt a függélyes 
csatorna-mérleget egy magyar lapban publikálhattam, most készültem el az angol for-
dítással, melyet a genti egyetemnek meg fogok küldeni. A közeli napokban elkészül az 
angol fordítás átnézése s akkor leszek bátor a magyar eredetivel együtt megküldeni. Ha 
még fennáll a lehetősége annak, amit Tanár Úr említett, hogy esetleg egy külföldi lap-
ban is el lehetne helyezni, rendkívül örülnék neki, mert bizony egy magyar lapban lekö-
zölt műszaki cikkről nem igen szerez a szakma tudomást. 

Jelenleg idehaza egy kisméretű csatorna épül, melyhez egy „mikro” aerodinamikai 
mérleget tervezek, kis Reynold-számokhoz való vizsgálatra. Utána, azt hiszem, a tárcsa- 
súrlódást veszem elő, mert sikerült az Intézettel két igen gyors fordulatú elektromotort 
beszereztetnem.39 

Sajnos Pestnek szánt rövid ideje miatt a tervbe vett program egyik főpontja, a bor-
kóstolás elmaradt, azonban ha netalán a pasadenai pince feltöltése magyar borokkal 
esedékessé válna, úgy a legnagyobb örömmel állok rendelkezésére.

Reméljük, hogy levelünk Mindnyájukat a legjobb egészségben találja, s a hölgyek-
nek kézcsókjaimat küldve, maradok őszintén tisztelő híve,
Budapest, 1937. augusztus hó 20-án

Fényes Iván
Mindnyájukat sokszor üdvözlöm, Marianna40

39  A  Fényes által is ismertetett intézeti felszerelés hiányáról a korabeli sajtó is cikkezett, a 8 Órai Újság 
„Szélcsatornánk már van, de szelünk nincs hozzá! Látogatás a Műegyetem aerodinamikai tanszékén” cím-
mel jelentetett meg cikket, amelyben részletesen taglalja a kialakult helyzetet. Marton, 1938, 8.

40  Fényes Iván felesége, Zboray Marianna (1908–1977), a későbbi levelekben Marianne változatban szere-
pel a neve.
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4.
Fényes Iván levele Kármán Tódornak

(Budapest, 1938. október 17.)

CA TKC I./9.9. Fényes 1936–1938, 1946, 1951 correspondence (oldalszám nélkül)

Kedves Tanár Úr! 

Azt írja levelében, hogy restelli, hogy oly soká hallgatott. Noha ez tényleg így áll, akkor 
nekem most mélyen szégyenkeznem kell, hogy csak most válaszolok; azonban rengeteg 
dolgom mellett most még a nyakunkba kaptuk a háborús előkészületeket, s ezzel itt 
teljes lett a felfordulás, hiszen mindössze 7 perc távolságra vagyunk a legközelebbi szovjet 
repülőtértől.

Levelemet azzal kell kezdenem, hogy remélem, Édesanyja őméltóságát teljesen fel-
gyógyulva és megerősödve fogják jókívánságaink találni. Kívánjuk, hogy az Isten tartsa 
meg jó egészségben az emberi kor legvégső határáig. 

Ami Professzor Úr elfoglaltságát illeti, arra nagyon jól emlékszem, éppen ezért nem 
alkalmatlankodtam az én kis dolgaimmal, pedig azóta a „c” konstans változását is meg-
találtam a göttingai „Nachrichten”-ben megjelent tanulmányában,41 sőt megkaptam 
Howarthtal42 közösen írt tanulmányát43 is különlenyomatban, melyből azután összeál-
lítottam az irodalmat is, de itt azután el is akadtam. Az idézett művek ugyanis nálunk 
vagy egyáltalán fel nem fedezhetők, vagy ha megvannak, azok biztos helyen vannak, 
„boss”44-nál. Van azonban egy ennél nagyobb baj is, ez pedig az, hogy a cikkben előfor-
duló matematikai apparátus nekem magas, mivel azonban alpinista vagyok, szeretek 
magas helyekre mászkálni. Tanár Úrtól azonban megkérdezném a legrövidebb utat. 
In concreto45 a matrix-számítással van baj. Honnan lehetne a legegyszerűbben a szüksé-
ges anyagokat megkapni. 

Az intézetünk körülbelül abban az állapotban van, amiben tavaly volt. Ez év végére 
készen lesz a nagycsatorna, motorok, ventilátor és mérleg nélkül. A mérleget természe-
tesen készen veszik, hogy ne kerüljön sokba sat. sat. [!] Nem akarom Tanár Úr képzelő 
tehetségét megsérteni azzal, hogy további magyarázatot adok. Lassacskán már magam 
is beletörődöm az itteni dolgokba, s igyekszem inkább elméleti térre átnyergelni.

41  A levél írója feltehetőleg a göttingeni Tudományos Társaság évkönyvében megjelent Kármán-tanulmá-
nyokra utalt. Karman, 1911, 509–517. Az 1911-es eredményeit Kármán később finomította, erről írt 
cikkét az eredetivel azonos címmel egy évvel később jelentette meg. Kármán, 1912, 547–556. 

42  Leslie Howarth (1911–2001) brit matematikus, elsősorban hidro- és aerodinamikai kutatásokat vég-
zett, Kármán Tódor és Leslie Howarth nevéhez fűződik a Kármán–Howarth-egyenlet (Kármán- 
Howarth equitance).

43  Karman–Howarth, 1938. Kármán és Howarth közös kutatása, amely az izotróp turbulenciával fog-
lalkozik.

44  Főnök.
45  A gyakorlatban. 
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Ami a kongresszust illeti, az előttem a legszigorúbb titokként kezeltetett, úgy, hogy 
erről csak levélből értesültem. Általában velem szemben konzekvensen alkalmazzák a 
ketrec elvet, amire rendkívül büszke vagyok, mert egyrészről ez nálunk titkos elismerést 
jelent, másrészt pedig a többi, ketrecbe zártak körében egészen jó társaságban vagyok. 
Nagyon kedves, hogy Tanár Úr rám gondolt a kongresszussal kapcsolatban, de ha tény-
leg azt óhajtja, hogy hasonló dolgokról értesüljek, úgy kérem lakásomra irányíttatni a 
dolgokat. Általában igen tapintatosan kell eljárni itt minálunk, így például Tanár Úrral 
fennálló megtisztelő kapcsolataimat sem szoktam különösen hangoztatni; néha csodá-
latos idegességet vált ki. 

Most pedig rátérek a hozzám intézett legnehezebb kérdésére: Mi újság itthon: tudo-
mányban és politikában. Nehéz kérdés, sokkal nehezebb, mint azt Professzor Úr gon-
dolná, félek tőle, hogy meghaladja tollam erejét. Azonkívül veszedelmes is. Könnyen 
pilóta tanfolyamra vezethet, megtanul az ember repülni. Még egyet; ma, itt, benne a 
forgatag és zűrzavarban, még magukat a tényeket konstatálni is nehéz, nem hogy az 
ember véleményt alkothatna magának. 

A politikában talán három csoportot lehetne megkülönböztetni. Az első csoport az 
1900. és 1919. évi periódus politikai csoportjainak maradékaiból áll (szociáldemokrata, 
polgári demokrata, szabadelvű liberális csoportok), melyek választásról-választásra 
vissza esőben vannak. A második csoport a jelenleg uralmon lévő társaság, affiliált füg-
gelékeivel. Ebben vannak a hivatalos politikai vezető párton, a NEP-en (Nemzeti Egység 
Pártja)46 kívül a kisgazdapárt és a hasonló frakciók. Ezek mögött ott áll teljes hatalmá-
val – történelmi sorrendben – az egyház (alle mit einander47), az arisztokrácia és a Pénz 
(bank, kartell, nagyvállalat). Körülbelül abban az időben, amikor kint voltam, kezdő-
dött egy újabb áramlat, amely számtalan apró töredékből állva, helyi cézárok vezetése 
alatt eleinte alig keltett feltűnést. Azután kifigurázták őket, ma már félnek tőlük. Vidé-
ken, a legszegényebb néprétegekből kiindulva, később a városokban a tanult elemből, 
de főleg a szociáldemokráciában csalódott munkásságból kiindulva fejlődött ki a magyar 
nemzeti szocialista párt hungarista mozgalom néven ismert politikai alakulat, melyet az 
egyik frakciótól átvett nyilaskereszt miatt röviden „nyilas” pártnak neveznek. Pesten 
egy inkább tisztviselőkből és egyetemi végzettségű emberekből álló másik mozgalom 
indult el a Nemzeti Front néven. Ezek először felszívtak magukba úgyszólván minden 
jobboldali töredéket, ma pedig e két párt egyesülése is befejezett ténynek minősíthető. 
Természetes, hogy minálunk, mint mindenben, úgy ebben is erős külföldi befolyás ér-
vényesül. Nálunk mindig és mindenben megvan a hajlam a kopírozásra, főleg ha ez a 
régi történelmi Ausztria, jelenleg most már Németország felől jövő áramlatokat illeti. 
Ahogy a század eleji mozgalmakban onnan jött a liberális áramlat és a szociáldemokrá-
cia; úgy nehezedik erre a magyar nemzeti szocialista áramlatra is az immár teljes diadalra 

46  Egységes Párt (1922–1932) utóda, 1932–1938 között Nemzeti Egység Pártja, 1939 után Magyar Élet 
Pártja néven működő jobboldali politikai párt. A  többszöri névváltoztatás ellenére, 1944-ig, a nyilas 
hatalomátvételig Magyarország kormánypártja.

47  Az összes egymással.
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jutott és tagadhatatlanul nagy eredményeket elért német NSDAP48 szervezetének, el-
méletének satöbbi utánzása. Azonban az utánzás nem csak ebben van, hanem a mód-
szerekben is, amelyekkel a mai hatalom le akarja törni ezt a mozgalmat. Ahelyett, hogy 
reálpolitikát folytatva, számolva az adott helyzettel és a letagadhatatlan bajokkal; igye-
keznék ezeket orvosolni, az optimális utat megtalálni és egyensúlyt teremteni, ponto-
san követik a weimari Németország receptjeit és sorozatos börtönbüntetésekkel, provo-
kációkkal, állásfosztásokkal, internálásokkal szállítják a képzelhető legjobb reklámot a 
hungaristáknak. Ezzel a módszerrel sikerült is olyan belső feszültséget teremteni, ami 
1919 óta nem volt ebben az országban. Így azután alighanem el fogják érni azt, hogy a 
fordulat bekövetkeztével az inga sokkal messzebb fog lódulni, mint az eredetileg várható 
lett volna és kívánatos lenne. Ráadásul azután – különösen a zsidó kérdésben – Mussolini, 
aki eddig a mérsékelt elemet képviselte, még ráduplázott a németekre, hogy utána nem 
sokkal, sőt mondhatnám párhuzamosan, teljes mellszélességben álljon ki mellettünk. 

Mindenre superponálva49 tessék elképzelni a cseh válságot,50 és akkor belátható, hogy 
az utóbbi hetek itt Pesten nem voltak éppen rózsavíznek mondhatók. Maga a város is 
furcsán néz ki, az összes lámpák – már tudniillik a lámpáknak az a része, ami világít – 
hetek óta tompítva van. Az egész városban lázasan (tudniillik lázasan kapkodva) építik 
a pincékben a fedezékeket, alakítják át a padlásokat, hogy a katasztrofális tűzvészeket el 
lehessen kerülni. Felhívás jelent meg, hogy mindazok, akik csak tehetik – főleg asszo-
nyok és gyermekek – hagyják el a várost, hogy így részleges kiürítéssel csökkentsék a 
pánik veszélyét. Végül feltűntek a hídfők és exponáltabb helyek környékén, a parkok-
ban és bozótos helyeken a légvédelmi lövegek finom vonalú, hosszú csövei; esténként 
pedig a fényszórók hófehér csóvái. Most már megszoktuk. Eleinte nem volt éppen 
barát ságos. Magam is hordoztam a családomat az ország egyik végéből a másikig, mint 
macska a fiait. Hála Istennek, most már úgy látszik, hogy talán mégis átláboljuk a hábo-
rús veszélyt, azonban birkatürelem kellett hozzá a cseh provokációk és sorozatos szem-
telenségek mellett.

Hogy nem csak szóval és papíron folytak tárgyalások, azt bizonyítják a nap nap után 
megjelenő halálozási tudósítások azokról, akik „hazájuk iránti kötelességük teljesítése 
közben hősi halált haltak”. Közben pedig a cseh megbízottak Ókomáromban vacsorát 
adtak a magyar delegáció tiszteletére, míg az ókomáromi őrszobákban szétverték a fejét az 
összefogdosott magyaroknak, hogy kellő szép emlékek maradjanak a cseh uralom után. 51 

Ez a kül- és belpolitikai légkör. Hogy a tudomány állásáról is beszámoljak, vissza kell 
még egyszer térnem az intézethez. Hét hónap múlva talán már szél is lesz, s akkor hozzá-

48  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Nemzetiszocialista Német Munkáspárt.
49  Ráhelyezve, rárakódva.
50  Az 1938. szeptember 30-án létrejött müncheni egyezmény jóváhagyta Németország területi követeléseit 

(Szudéta-vidék elcsatolása) Csehszlovákiával szemben. Az egyezmény következménye a csehszlovák 
állam alakulat feloszlása. 

51  A  magyar és szlovák fél közötti területi vitás kérdések rendezésére tárgyalások zajlottak 1938. októ-
ber 9–13. között Komáromban. A magyar fél részéről a tárgyalások célja a többségében magyarlakta 
terü letek visszacsatolásának elérése volt, a tárgyalások eredménytelenül zárultak. A vitát végül az első 
bécsi döntés (1938. november 2.) zárta le. 
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fognak majd a csatornák beállításához. Nem tudom, mennyi ideig fog tartani, de azt 
hiszem, hogy Professzor Úr meg tudja becsülni, tekintetbe véve a körülményeket.

Be kell számolnom a gentiekről, Malschaert52 barátunkról. Élénk levelezésben va-
gyunk, de úgy látom, hogy még nagy nehézségek lesznek az ottani mérleg körül. 
Az egyik nehézség, ahogy kiveszem, a pénz – alapvető hiba – hiány, a másik pedig mű-
szaki jellegű és pedig az, hogy a csatornát egy épületbe teszik a motorokkal, ventiláto-
rokkal és a mérlegekkel együtt. Az épület kereken 30 méter magas. 26 méter magasan 
vannak a motorok és a ventilátorok, 22 méter magasan a mérleg. Mondám néki – persze 
levélileg –, hogy az épület rezegni fog és az a mérlegeknek nem fog jót tenni. Erre meg-
kérdezték, hogy mi az a frekvencia és amplitudo, ami mellett még garantálni tudom a 
mérlegek kifogástalan működését. Nem tudom, erre mit válaszoljak, mert nem vagyok 
sem mágus, sem béljós, mint mérnök tudniillik nem igen tudok rá választ adni, az iro-
dalomban nem fordul elő adat, s arról sem tudok, hogy egy mérleget alapjában ráztak 
volna, s megállapították volna, hogy mily rezgésszámig és kilengésig működik helyesen. 
Mindössze arról tudok, hogy – mint Pasadenában is – a rudazatokat és a keretet rázzák, 
magukat a mérlegeket azonban tudtommal mindenütt igyekeznek a gépektől függetle-
nül alapozni. Nem értem Malschaertet, miért dugja be a csatornát egy épületbe, mikor 
a diffúzor oly szépen megáll egyedül a szabad ég alatt is, sőt lefelé szélesedvén, ideális 
gépalapot képez. Különben jelenleg ott tartunk, hogy kérik a curriculum vitae-met,53 
valamint az eddigi irodalmi működésemet és referenciákat. Szíves engedelmével fogok 
Tanár Úrra is hivatkozni, remélem még nem vesztettem el rólam alkotott jó véleményét. 
Levelemmel egy időben postára teszem régi tartozásomat, két újabb cikket s a dissertá-
cióm eredeti példányát. A  harmadik cikkem még nem jelent meg, a kézirat pedig az 
ábrákkal együtt a nyomdában van. Ez is mérlegekről szól, azonban most már nagyon 
elegem van ebből a témából, szeretnék visszamenni a keveredési dolgokhoz. Szeretném 
az injektorok elméletét felfrissíteni egy kissé. A dissertációt illetőleg szabadjon annyit 
megemlítenem, hogy a Tollmien-féle elméletet felszólításra vettem be ilyen terjedelme-
sen, míg most ugyanaz a forrás azt kívánja, hogy egészen hagyjam ki s csak a végeredmé-
nyekre hivatkozzam. Ezer örömmel. A 26. oldalon közölt integrálok grafikus meghatá-
rozásánál maradék-becslést kérnek (Restabschätzung54), amiben szigorúan véve teljesen 
igazuk van. A 20. oldalon elkövetett malacság azonban senkit sem bántott, aminek na-
gyon örülök, mert eddig minden próbálkozásom csütörtököt mondott, hogy valami 
rendesebb megközelítést kapjak. 

Azt méltóztatik írni, hogy az első mérleg cikk esetleg megjelenhetne valamelyik kül-
földi lapban. Ennek nemcsak rendkívül örülnék, hanem a jelen viszonyok között úgy 
belföldön, mint külföldön nagyon „jól” jönne, mert Malschaertékre való tekintettel 
minden ilyen irányú siker újabb referenciát jelenthetne. Honi tudományunk evvel 

52  Frits P. Malschaert (1904–1987) belga gépészmérnök, az 1920-as évek végén a Massachusetts Institute 
of Technologyn folytatott tanulmányokat, a Genti Egyetem oktatója (1930–1974), az egyetem Természet-
tudományi karának dékánja (1949–1950).

53  Életrajz.
54  Maradékbecslés.
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körül belül kimerült, mert dr. Barta Józsefet55 tudom még megemlíteni, aki elasticitási 
dolgokkal foglalkozik igen szép eredménnyel. Ő is ketrec ember. Úgy a hivatalában, 
mint a József Nádorhoz címzett felsőbb tanodában. 

Tanár Úr említi, hogy 1939-ben ismét hazajön. Várjuk változatlan szeretettel és tisz-
telettel. Attól, hogy a németek beteszik ide a lábukat, azt hiszem, hogy nemigen kell 
félni, legalábbis nem úgy, ahogy a jó osztrákokkal tették. Az „Anschluss” most már 
kissé történelmi távlatba került, úgy hogy erről is tudok valamit írni. 

Az egész átalakulás még távolról sem ment végbe, sokan vannak, akik sírnak és jog-
gal sírnak. Ne felejtsük el, hogy Ausztria az idegenforgalomból élt és ez az Anschlusszal 
alaposan megcsappant. A hotel- és pensiotulajdonosok rengeteget vesztettek. Ugyan-
akkor azonban más hangokat is hallani. A mezőgazdák és a szőlőbirtokosok el vannak 
ragadtatva, így például Ausztria évek óta eladatlan borfeleslegét pár hónap alatt felvásá-
rolták és ezáltal szanálták a válságba jutott bortermelőket. A munkásság – különösen a 
bécsi – azonban még várakozó állásponton van. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az 
osztrák munkatempó nagyon kényelmes volt ahhoz, amit a németek követelnek. Erről 
egy édes vicc is kering. Egy munkaszolgálati csoport bontja az egyik ausztriai internáló 
tábor barakkjait. Az egyik csoportból egy munkás jelenti a porosz Arbeitsführernek,56 
hogy egy cölöp sehogy sem akar kijünni [!] a földből. Kinder greift nur zu, es wird 
schon gehen,57 biztatja a munkavezető a munkásokat. Egy rövid idő múlva azonban is-
mét jelenti a csoport, hogy a cölöp nem akaródzik kijönni. A porosz dühbe gurul, oda-
megy a cölöphöz, nekigyürkőzik, két hatalmasat ránt rajta – a cölöp kijön, mire fel-
sőbbséggel megjegyzi: Na, sieht’es’ geht doch!58 Az osztrák munkások a műveletet 
karba tett kézzel, nagy megelégedéssel szemlélik. A porosz triumfálására az egyik csen-
des nyugalommal megjegyzi. Nu, mit g’walt.59 Jellemző a jelenlegi helyzetre. Mindez 
azonban csak az 1900 előtti korosztályokra vonatkozik, amelyek még emlékeznek azok-
ra a boldog időkre, mikor egy 40 milliós monarchia tejének a föle csordogált bögréjük-
be. Az új korosztályokat azonban már más fából faragták. S a 70 milliós német üstben 
ezeket hamarosan fel fogják oldani. A propaganda is erősen működik, s a KdF (Kraft 
durch Freude60) mozgalom bekapcsolásával megmentették az osztrák kis pensiókat és 
kis vendéglőket, sőt ezeknek olyan aratása volt állítólag, mint eddig talán még soha. 
Ezzel szemben viszont igaz az, hogy a luxushelyek krokodilkönnyeket hullattak miatta. 
Ugyanis ez azt jelentette, hogy a luxus hotelek befogadóképességüknek 20%-áért napi 
4 márkáért a KdF-eknek pensiót kellett adni. Az újabb hírek alapján (magam 1937 má-
jusa óta nem voltam túl a határon) azt a képet kell, hogy alkossa az ember, hogy a kis 

55  Barta József (1897–1987) építőmérnök, egyetemi tanár, szilárdságtannal, műszaki mechanikával foglal-
kozott, az elméleti rugalmasságtan nemzetközileg is ismert művelője.

56  Munkafelügyelő/munkavezető.
57  Gyerekek, csak kezdjenek hozzá, menni fog!
58  No, nézzétek, megy ez. 
59  Csak erőszakkal.
60  Örömben az erő. A német állam által létrehozott és fenntartott, szabadidős tevékenységeket szervező 

mozgalom.  
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existenciáknak jobban megy most, mint az Anschluss előtt. De azért még sok dolguk 
lesz a németeknek odahaza (Berlint készülnek újraépíteni), no meg elég dolgot fognak 
adni az újonnan visszakapott területek is, úgy hogy nem hiszem, hogy felénk ilyen köz-
vetlen módon tennének lépéseket. Inkább attól félek, hogy indirekte fognak próbálkoz-
ni, hogy minket kereskedelmi és egyéb szerződésekkel – hogy úgy mondjam – gyarma-
tosítsanak. Ez igen kellemetlen lenne, ámbár az a reményem, hogy Olaszországgal, 
Jugoszláviával és közvetve talán még az angol érdekek bekapcsolásával el lehetne laví-
rozni úgy, hogy ne kelljen szőrünket és bőrünket eladni a németeknek. Elég baj magá-
ban véve az is, hogy közös határunk van velük. „Nehéz” szomszédok.

Tanár Úr hamarosan magyar vendéget fog kapni Pasadenában, vitéz Rákosy György,61 
a volt légügyi felügyelő fia a Smith Jeremiás ösztöndíjjal a repülés tanulmányozására 
Amerikába ment, úgy tudom, hogy Pasadenában Professzor Úr intézeténél hosszabb 
időt szándékozik tölteni. Ámbár közvetlenül nem volt még szerencsém közelebbről 
megismerkedni véle, azonban azt hiszem, hogy egy ambiciózus, szolgálatkész és jó mo-
dorú fiatalembert fog benne találni, s ezúton is kérem, hogy honfitársunknak adja meg 
mindazt a támogatást, ami intézetében módjában áll. Úgy hiszem, hogy véle nem olyan 
tapasztalatokat fog tenni, mint a kint járt Varga Lászlóval62 kapcsolatban szerzett. 

Ismét elnézését kérem, hogy oly sokáig hallgattam, azonban most talán túlságosan 
sokáig is untattam ezzel a hosszú levéllel. Azt hiszem, hogy szeretett barátunk, Father 
Láni63 azóta már beszámolt tapasztalatairól, bár azt hiszem, hogy ő egy kissé a „harcos 
katholikusok” (Faulhaberék64) részéről van informálva, s ilyenkor az ember nem lát elég 
tisztán. 

Kézcsókjaim átadását kérve s kedves válaszát remélve maradok továbbra is őszintén 
tisztelő híve. 

Fényes Iván

61  Rákosy György vagy Rákosi György (1909–1988) gépészmérnök, vitéz Rákosi György, a Légügyi Hiva-
tal vezetőjének (1929–1935) fia. Az 1938/39. tanév Smith Jeremiás-ösztöndíjasaként a repülőgépek és 
a szélcsatornák teljesítményszámítását tanulmányozta Kármán Tódor szakmai támogatásával a Kalifor-
niai Műszaki Egyetemen. 1940-től a Magyar Szárnyak rendszeres szerzője, egyben szerkesztője.

62  Varga László (1904–1991) gépészmérnök, repülőgép-tervező, Fényes Iván kollégája az Aerodinamikai 
Intézetben. Az 1935/36. tanévben Smith Jeremiás-ösztöndíjasként aerodinamikai tanulmányokat foly-
tatott Kármán Tódor szakmai támogatásával a Kaliforniai Műszaki Egyetemen. 1947-ben emigrált, 
majd az Egyesült Államokban telepedett le.

63  Láni Mátyás (1899–1954) piarista pap, a Los Angeles-i Szent István-egyházközség alapítója (1928), a 
kaliforniai magyar közösség egyik oszlopos tagja.

64  Feltehetőleg Michael von Faulhaber (1869–1952) müncheni érsekre és körére utal.
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5.
Fényes Iván levele Kármán Tódornak65

(Landshut, Németország, 1946. április 12.)

CA TKC I./9.9. Fényes 1936–1938, 1946, 1951 correspondence (oldalszám nélkül)

Fa: Ivan Fényes, Stetthaimer Strasse 7, I Stock Landshut, Bavaria, Germany 
Tc: Prof. Theodore van Karman S. Marengo Ave 1501, Pasadena, S. California, U.S.A.

Dear Sir, 
It is strange, but we nearly met us in Budapest. My mother has heard from Szladits 
– who is an old friend of our family –, that you were at Budapest about two week before 
I arrived there. I don’t know further details, because these US unit with which I was 
stayed there only two days, but I think, we had the same purpose – see what was left for 
us there. We have comparatively little loss in persons. Two nephews were taken to 
Russia and since then we got no message from them and one is missed in Germany. But 
on the other hand we have lost everything. Our ruin in complete at the second time in 
our life. My dear father died in 1943,66 so it was worth to return that time, because he 
had still six years in complete happiness; but we have to pay for that, and not only in 
money. My father dead, and my home is completely ruined, it lay in the battle-line and 
so it was destroyed; it is left for me very little in Hungary. So I decided to stay here so 
long, I can go some somewhere to start a new at the third time in my life. Now the 
UNRRA67 opened an immigration office and as I heard, about 20 states will pick up the 
immigrants. Really it would make no difference if I should go home, there I should start 
just at the beginning, only at much worse economic conditions. I hope that before the 
end of the year I can write a new address of mine. I remember well on your predictions, 
you weren’t wrong in no one of them, but I could not act differently that time as I did. 
Now I ask a favour of yours. I lost all my records, so I lost all the addresses. I remember 
only at yours. Please, if you get this letter let me know the address of Rev. Lani68 and 
Aladar Hollaender.69 Marcsi has wrote a letter to Father Lani, but we couldn’t remember 

65  A németországi képeslapot Fényes Iván két példányban is elküldte Kármán Tódornak, az elsőt, amelynek 
szövegét a 8. forrás tartalmazza, lakására címezte, a másodikat, amely szövegében az első másolata, a 
California Institute of Technologyra, Kármán munkahelyi címére küldte.

66  Id. Fényes Iván (1869–1943), Fényes Iván édesapja.
67  United Nations Relief and Rehabilitation Administration, nemzetközi segélyszervezet (1943–1947), 

célja a háború sújtotta országok segélyezése és gazdasági talpra állításának elősegítése volt. A menekültek 
ügyeivel és kivándorlási problémákkal kezdetben az UNRRA foglalkozott, ezt a munkát 1947 nyarán az 
IRO (International Refugee Organization), a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet vette át. Borbándi, 
2006, 41.

68  Father Láni.
69  Hollaender Aladár (1883–1969) magyar származású gépészmérnök. 1912-ben vándorolt ki Amerikába, 

Kaliforniában telepedett le.
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on the house number and the Woodlawn Ave in Los Angeles is long. I will write the 
same card to your address at Caltech,70 I hope you will get one of them. We hope that 
you are well, and Pipő is still with you. I remain respectfully

Ivan Fényes

6.
Fényes Iván levele Kármán Tódornak71

(Landshut, Németország, 1946. szeptember 30.)

CA TKC I./9.9. Fényes 1936–1938, 1946, 1951 correspondence (oldalszám nélkül)

Kedves Tanár Úr!

Már sokszor próbáltam hírt szerezni Tanár Úrról, de sokáig hiába. Az első hírt múlt év 
decemberében kaptam, mikor odahaza jártam, mint egy vonatkísérő őrség tolmácsa. 
Édesanyám említette, aki viszont Szladits Károlytól, családunk régi barátjától hallotta, 
hogy Tanár Úr Pesten járt, mégpedig nem sokkal karácsony előtt. Most azután Father 
Láni leveléből értesültem, hogy hála Istennek, megvan, s remélem jól. Father Láni levele 
egyébként mélyen elszomorított családjának szörnyű helyzete miatt. Bárcsak lehetne 
rajtuk segíteni. Ámbár a sok nélkülözés és szenvedés elkérgesíti az ember szívét, mégis 
mélyen átérezzük a Father lelki szenvedéseit, hisz oly közel volt és van hozzánk még ma 
is a hasonló sorsok tömege, s közöttük nem egy ismerősünk, sőt hozzátartozónk. Ez ve-
tett homályt arra az örömre, amit Father levele okozott. Viszont az örömteli részek közé 
tartozott a hír, amit Tanár Úrról ír. Fogadja, kérem, magas kitüntetése72 alkalmából 
mindkettőnk őszinte szerencsekívánatait. Oly jólesik hallani a rengeteg rossz hír, tönk-
rement élet és meg nem érdemelt szenvedés mellett, hogy van még elismerés, siker és 
előrehaladás is. Remélem, hogy londoni útja jól sikerült és onnan jó egészségben tér 
vissza hazájába. 

Ámbár a Father beszámolt levelében Tanár Úr személyéről, semmi említést nem tesz 
kedves családjáról. Kérem, ha ideje engedi, hogy levelemre válaszoljon, írja meg, hogy 
mi van Pipővel, s hogy Édesanyja Őméltósága együtt van-e még magukkal? Mi történt 
pesti rokonaival, elég nehéz idők jártak odahaza, s bizony a mi családunkban vesztesé-
gek is vannak, nemcsak rokonaink, hanem barátaink között is. 

Közvetlen családom megvan. A nélkülözések és szenvedések miatt eléggé megviselt 
állapotban. Különösen Marianne ment tönkre a szenvedésekben. Szegény, ő is másod-
szor éli át családjának teljes anyagi pusztulását, tetézve most még a hontalansággal és a 

70  California Institute of Technology.
71  Ugyanennek a levélnek az angol nyelvű változatát, válasz reményében szintén elküldte Kármán Tódor-

nak 1946. november 11-én.
72  Fényes feltehetőleg a Medal for Merit kitüntetésre utal, amely az Egyesült Államok polgári személyek-

nek adományozott legmagasabb kitüntetése.
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család szétesésével. Elsősorban lelkileg ment tönkre, de szíve fizikailag is megsínylette az 
itteni „vendéglátás” keserveit. Közben meg is szaporodtunk. Még 1941-ben egy máso-
dik gyermekem született.73 Jelenleg megkapta a hilusmirigyeiben az itt most járványsze-
rűen elterjedt tuberkulózist. Hála Istennek már jobban van, de persze a Mama meg a 
Papa gyomra érzi meg az egyedül lehetséges gyógymódot, a jó táplálást. 

Én magam megvagyok és rheumám is megemberelte magát tavaly óta. Múlt év 
októ ber eleje óta az itteni katonaság polgári alkalmazottjaként keresem a kenyeremet, s 
jelenleg a katonai rendőrség szolgálatában állok. Egy okkal több, hogy az itteni, külön-
ben is gyűlölködésre hajlamos lakosság és hatóságok igyekezzenek megkeseríteni az éle-
temet, eléggé sikeresen.

Engedje meg, hogy magamról beszámolván elmondjam jövendő terveimet. Persze 
ezek csak szerény vázlatok, mondhatnám inkább vágyak. Elhatározott szándékom, 
hogy kivándorlok. Itt semmi körülmények között nem maradok, s a hazameneteltől, 
még ha lett volna is kedvem hozzá, az újabb hírek miatt végleg elment a kedvem. Azt 
hiszem, nem mondok újságot azzal, hogy Európát el akarom hagyni. Azonban jelenleg 
az akarat és a tett között még igen nagy távolság van. Leginkább szeretnék visszakerülni 
az USA-ba. Terveimet ennek megfelelően állítottam be, s ebből a szempontból két do-
loggal kell számolni. Az egyik maga a kijutás ténye. Miután az itteni UNRRA a magya-
rok közül egyedül az én kérvényemet továbbította74 – elvileg –, volna reményem, azon-
ban újabban affidavit75-et is követelnek, s ez nekem nincsen. Írtam Father Láninak is, 
kértem, hogy ha csak a Los Angeles-i magyar segítő egylet útján próbáljon részemre 
szerezni. Tanár Urat is kérem, hogy amennyiben teheti, támogassa ebbeli kérésemet.

Mindenesetre várni kell, s ez a másik probléma, biztosítani a megélhetést addig, 
amíg valahol újra kezdhetem. Mint már említettem, sikerült ugyan elérnem, hogy a 
megszálló katonaságnál kaptam állást, hogy úgy mondjam, elég szerény állást. Nemcsak 
az anyagiakra értem ezt. Eleinte írnok voltam, majd tolmács lettem, azután titkár, míg 
végül felfedeződött műszaki múltam, s most balesetkivizsgáló vagyok a katonai rendőr-
ségen. Így legalább valami halvány műszaki vonatkozása is van a foglalkozásomnak. Ré-
gen meghajtottam fejemet a sors előtt, s ezzel is meg vagyok elégedve, de hazudnom 
kellene, ha azt állítanám, hogy ez ki is elégít. Valahogy az az érzésem, hogy más lehető-
ségek is vannak itt a megszállás következtében. Úgy érzem, hogy a repülő erőknél, de 

73  Csilla von Boeselager, született Fényes Csilla (1941–1994).
74  A németek szövetségeseinek számító magyarok – mivel a nácik szövetségesének számítottak – nem ré-

szesültek UNRRA-segélyben. Borbándi, 2006, 13. A magyar emigrációról lásd bővebben: Borbándi, 
2006; Nyári, 2018.

75  Támogató nyilatkozat, a bevándorlási kérelemhez szükséges volt csatolni egy állampolgár által tett nyi-
latkozatot, ez az úgynevezett affidavit of support. A tengerentúlra kivándorolni szándékozók álma és 
Fényes Ivánék célja is az Egyesült Államok volt, azonban 1946-ban az amerikai bevándorlási kvótarend-
szer nem tette lehetővé, hogy nagyobb számú közép-európai bevándorlót be lehessen fogadni. A mene-
kültek számának törvényi szabályozására csak 1948 júniusában, majd 1950-ben került sor. Borbándi, 
2006, 44. Egyebek mellett ez az oka annak, hogy Fényes Iván és családja nem az Egyesült Államokban 
telepedett le, mert mire az amerikai kvótarendszerben a számukra előnyös változások beálltak, a család 
már Venezuelában élt. 
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még inkább az ipar ellenőrzésénél – amire eddigi sokoldalú mérnöki gyakorlatom egye-
nesen predesztinál – sokkal hasznosabb munkát tudnék végezni, mint amit itt most 
végzek. Sajnos azonban magam a mindennapi kenyér gondjai miatt ide vagyok kötve, s 
még ha utána is mennék, illetve utána tudnék menni a dolgoknak, nem igen érnék el 
eredményt, mert az itteni hatóságok, de még inkább a megszállóknál alkalmazásban 
lévők (tudniillik az idevalósiak) „szövetsége” minden próbálkozást csírájában fojt el, ha 
egy „külföldi” (ez most az új megjelölésünk) valahol megélhetést akar magának szerez-
ni. Alulról nem megy a dolog. Ha azonban Tanár Úr segítségemre tudna lenni, hogy a 
megszállóknál egy képesítésemnek megfelelő állást tudnék kapni, sokkal könnyebben vi-
selném el a várakozás nehéz hónapjait, s talán még anyagilag is jobb helyzetbe juthatnék. 

Elnézését kérem, hogy személyes ügyeimmel ily hosszú ideig zavartam, hiszen el tu-
dom képzelni, hogy a kéréseknek micsoda özönével árasztják el, de ismerve szíves jóin-
dulatát a múltakból, Father Láni bátorítására határoztam el, hogy személyes problémá-
imra is kitérek. Ehhez a témához még csak azt óhajtom hozzáfűzni, hogyha valamerre 
másfelé látna lehetőséget részemre, kérem, adjon tanácsot, hiszen lehetséges, hogy az 
USA-ba való jutásom nem marad /más/, mint egy hiú ábránd és álmodozás. 

Kedves Tanár Úr! Fogadja, kérem, szívélyes üdvözleteinket mindnyájuk részére, s 
kérem ismételten is, ha ideje engedi, válaszoljon levelemre.
Őszinte tisztelettel maradok régi híve

Fényes Iván

7.
Fényes Iván levele Kármán Tódornak

(Caracas, 1951. március 11.)

CA TKC I./9.9. Fényes 1936–1938, 1946, 1951 correspondence (oldalszám nélkül)

Kedves Tanár Úr!

A „Time” újévi száma került kezembe és kellemes meglepetést hozott. Örömmel olvas-
tam a cikket, mely beszámolt eredményes működéséről abból az időből, amelyből eddig 
semmi megbízható információm nem volt. Örülök, hogy jó egészségben, változatlan 
energiával és kedvvel dolgozik s így az a kevés hír, amit elszakadásunk óta kerülő úton 
kaptam, nem bizonyult valónak. 

Remélve, hogy levelem kezeihez jut, maradok őszinte híve a régi tisztelettel, további 
sikert kívánva új munkájához. 
Caracas, 1951. március 11. 

Fényes Iván

Prof. Iván Fényes Los Palos Grandes 4a Avenida y 3a Calle esq. Quinte J. Caracas
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8. 
Kármán Tódor levele Fényes Ivánnak
(Hotel California, Párizs, 1951. április 30.)

Professor Ivan Fényes
Los Palos Grandes 
4a Avenida y3a Calle Esq. Quinta „Joke”
Caracas

Dear Professor Fényes: 

Your letter of March 11th which I received in Paris gave me pleasure. Father Lani 
mentioned to me that you were in South America but I did not know where. 

I hope you found a good position. 
I have to say that the „Time” Magazine exagerated my industrial activities, I am still 

the old professor as I was before. 
With best greetings, I remain,
Very cordially yours,

Theodore v. Karman

Rövidítések és irodalomjegyzék

Bme L Jnmge Rh  Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára, Magyar királyi József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori 
Hivatal iratai, Budapest

4/c, 47.
2223 sz.  Az Aerotechnikai Intézet létesítésével kapcsolatos 

iratok.

Ca Tkc Caltech Archives, Theodore von Karman Collection, Pasa-
dena, California, United States of America

I./9.9.  Fényes Iván 1936–1938, 1946, 1951

Mnl Vkm Magyar Nemzeti Levéltár, Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
térium iratai, Budapest

K636 69. Smith Jeremiás ösztöndíj (1932–1936) iratai

*
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