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Gácsi Zoltán 

önéletrajz 

Diósgyőr. Egy XIX. századi fatornácos, vályogfalú ház a fenyves erdő alján, a diósgyőri 

várhoz és a Szinva patakhoz közel: a szülői ház. Az itt eltöltött, felhőtlenül boldog gyermekkorom, 

a természet közelsége és szépsége, a környékből a diósgyőri kohászati üzemekben dolgozó 

munkások küzdelmes, nehéz sorsa mindig kiindulási pont és viszonyítási alap volt számomra.  

1951. augusztus 31-én a szüleim a diósgyőri piacra mentek bevásárolni. Itt édesanyám rosszul lett, 

s megindult a szülés. Sietve a diósgyőri kórházba mentek, ahol kisebb komplikációk után (ma sem 

tudom, pontosan mi volt az) megszülettem. Édesapám az orvosoknak megígérte, ha nagy leszek, 

egészen biztosan követem az ő helytállásukat, odaadásukat, és orvos leszek.  

Először 1955. december 25-én szerepeltem újságban, az akkori országos hetilapban (Szabad 

Nép). Tudniillik megjelent egy cikk „A 24 Gácsi” címen. Ugyanis ennyi Gácsi dolgozott akkoriban 

a diósgyőri kohászati üzemekben. A legidősebb, a nagyapám, Gácsi István volt, aki a Martin-

kemence mellől ment nyugdíjba. Míg nagybátyám, Gácsi Miklós országgyűlési képviselő, s a 

nagyolvasztó gyárrészlegnek a vezetője volt, édesapám pedig, Gácsi István – vagy ahogy nevezték: 

Gácsi Pista – a kikészítő üzemet vezette. Én voltam akkor a legkisebb Gácsi. Napokig járt hozzám 

– szüleim elmondása szerint – az újságíró, mondjam el végre, mi leszek, ha nagy leszek. Nem voltam 

hajlandó vele szóba állni, így édesapám jóslatára hagyatkozott, s megírta: lehet ugyan, hogy valóban 

orvos lesz Zolti, de akkor is bizonyosan a kohászat üzemorvosa. 

Elemi iskolai tanulmányaimat a Táncsics Mihály Általános Iskolában végeztem, ahol hamar 

kitűnt, hogy elsősorban a reál tantárgyak: matematika, fizika, kémia iránt érdeklődöm. Az iskola 

felsőbb tagozatán ezekből a tantárgyakból már a kevésbé boldoguló osztálytársaimat korrepetáltam, 

sőt, akkoriban a felnőttek közül is sokan jártak iskolába, s a megoldatlan matematikafeladványok 

gyakran nálam kötöttek ki. Nagyszerű fizikatanáraim voltak, akik a kezdetleges körülmények 

ellenére is érdekes kísérletekkel mutatták be ennek a tudományterületnek a szépségét. Egyik 

kedvenc fizikatanárom a Diósgyőri Gimnáziumba ment tanítani, és én szerettem volna őt követni.  

A családi tradíciók hatására végül a Gábor Áron Kohó- és Öntőipari Technikumba 

kerültem, melyet soha nem bántam meg. Rendkívül jó iskola volt, kiváló tanárokkal. Igazi 

gyakorlatorientált képzést kaptunk, nagyon sok laboratóriumi- és műhelygyakorlattal, kiváló 

elméleti háttérrel, elsősorban a matematika, kémia, fizika oktatása volt nagyon magas színvonalú. 

A középiskolában Fialkovics Adolf matematikatanár volt az osztályfőnökünk, akitől megtanultam, 

hogy a tanár legfontosabb tulajdonsága: bízni a tanítványban, s felkelteni az érdeklődését.  
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A technikumban megszerzett műszaki ismeretekből – főleg az ábrázoló geometria, s a 

különböző technológiai jellegű tárgyak révén – sokat profitáltam később az egyetemi évek alatt is. 

A természeti környezet lelkesítő hatása a középiskolai évek alatt is elkísért: az osztálytársaimmal 

nyaranta több napot is a Bükkben töltöttünk biciklitúrával, vagy éppen a Létrás-tetőn 

méhkaptárokra vigyázva. A középiskolát jeles érettségivel fejeztem be, a III-IV. osztályban 

elsősorban a szorgalmammal és a számonkérésekre, dolgozatokra, érettségire való következetes 

felkészüléssel értem el a jó eredményeket. A követelmények maradéktalan teljesítésére való törekvés 

végig kísért az egész életemben.  

A középiskolai tanulmányok logikus folytatásaként jelentkeztem az akkori Nehézipari 

Műszaki Egyetemre. Azokban az években matematikából, fizikából egyetemi felvételi vizsga volt. 

Annak érdekében, hogy a felvétel biztosan sikerüljön: matematikából és fizikából is egyetemi 

előkészítőre jártam. Hihetetlen, de ma is emlékszem arra a pillanatra, amikor 1968 tavaszán először 

érkeztem a Dudujka-völgybe. Akkor láttam először ezt az egykor a diósgyőri vár uradalmához 

tartozó területet: a hatalmas épületek alkotta Egyetemváros lenyűgözött és zavarba ejtett A felvételi 

vizsgám jól sikerült, viszonylag magas pontszámmal jutottam be az egyetem Kohómérnöki Karára.  

Az egyetemi tanulmányok elején ért egy fontos szemléletformáló élmény. Ugyanis az első 

félév végén matematikából írt zárthelyi dolgozatom rosszul sikerült. A gyakorlatvezetőm, Szarka 

Zoltán tanár úr elmondta, látja, hogy a matematikai logikával nincsen gondom, viszont a kellő 

gyakorlat és a pontosság hiányzik. Azt javasolta, hogy hetente több alkalommal foglalkozzam 

matematikai feladatok megoldásával. Tanácsát megfogadtam és a matematikatanulmányok végén a 

szigorlati vizsgán azon néhány hallgató közé tartoztam, akik megajánlott jelest kaptak. Az egyetemi 

évek alatt egyre jobban érdekelt az ismeretek átadása, s főleg a vietnami tankörtársaim kérésére 

mechanikából konzultációkat is tartottam.  

Az egyetemi tanulmányok alatt hallgatótársaim a Kari Tanács tagjává választottak. Az 

üléseken megfigyelhettem, hogy az akkori professzorok milyen módon vezetik a kart, milyen 

szakmai vitákkal, milyen sokoldalú megközelítéssel elért kompromisszumokkal születnek a 

döntések.  

Az ötödik évben – mivel kohász technológus voltam, elsősorban képlékenyalakítással, 

valamint fémtannal foglalkoztam – válaszút elé kerültem, hogy milyen témából készítsem a 

diplomadolgozatomat. Az akkori Fémtani Tanszéken Sólyom Jenő tanár úr a mikroszkópos 

gyakorlatokon a fémek szövetszerkezetét olyan lelkesen és magával ragadóan magyarázta, hogy a 

fémtant választottam a diplomaterv témájaként. Nagyon érdekes kísérleteket végzett akkor Roósz 

András tanár úr, ezért őt kerestem fel, legyen a diplomamunkám témavezetője. 
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Még a diplomavédés előtt, 1974 tavaszán Dévényi László a buszmegállóban megállított, 

hogy lenne-e kedvem a Fémtani Tanszékre kerülni ösztöndíjas gyakornokként (ez a mai PhD 

hallgatónak felel meg). Kis gondolkodás után igent mondtam, mert vonzott ez a szakterület. Azt 

terveztem, hogy 1974 augusztusában kezdek, egy évig maradok, majd az iparban helyezkedem el. 

Hát ebből az egy évből több mint négy évtized lett… 

1975-ben a fiatal oktatók és kutatók képviselőjeként lettem tagja az egyetemi tanácsnak (ma 

szenátus). Már az első ülés nagyon nevezetessé vált számomra. Az akkori rektor, Czibere Tibor 

akadémikus terjesztette elő az ösztöndíjas gyakornokokkal kapcsolatos napirendet. Kis hezitálás 

után szót kértem, és pontokba szedve mondtam el az ösztöndíjas gyakornoki státusz nehézségeit, 

problémáit, javaslatot téve a változtatásra. Kértem a rektort és az egyetemi tanácsot, hogy 

mindezeket jelezze a minisztériumnak. Valószínűleg visszhang nélkül maradt volna ez az indítvány, 

de szólásra emelkedett Zambó János professzor úr, az egyetem korábbi, legendás rektora. 

Felszólalását így kezdte: a fiatal barátomnak igaza van, és még néhány ösztöndíjas gyakornoki léttel 

kapcsolatos problémára hívta fel a figyelmet. Visszatekintve, ez a momentum nagyon mélyen 

érintett: megtanultam, ha valamilyen területen problémát látok, akkor el kell mondani a 

véleményemet, a megoldásra vonatkozó javaslattal együtt.  

Az ösztöndíjas gyakornoki év letelte felé közeledve Antal-Boza József, a Kar akkori dékánja 

–kari, egyetemi szerepvállalásomat is figyelembe véve – javasolta, maradjak a Miskolci Egyetemen. 

Státuszproblémák már akkor is voltak, így nem oktató lettem, hanem tanszéki mérnök. Ebben a 

feladatkörben gyakorlatokat vezettem, szinte minden az egyetemen előforduló szervezési munkába 

belekóstoltam, s folytattam a megkezdett kísérleteket. 

Az egyik első kezdeményezésem az egyes tanszékeken meglévő hallgatói 

követelményrendszer felmérése volt. Magam szerkesztettem a kérdőívet, amelyet a hallgatóknak, 

fiatal oktatóknak küldtem el, a beérkezett válaszok alapján összeállítást készítettem, amelyet az 

akkori vezetőség elé tártam. Óriási meglepetésemre Vorsatz Brunó, akkori dékán azt kérte tőlem, 

hogy a hallgatói követelményrendszer egységesítésére készítsek egy határozatot, amelyet majd a 

Kari Tanács fog elfogadni. Mindezt úgy, hogy harmadik éve voltam az egyetemen… 

Tudományos munkámban hamar a szövetszerkezet vizsgálata, a szövetszerkezet 

mennyiségi jellemzése, a folyamatok számítógépes modellezése, a vizsgálatok eredményeinek 

számítógépes kiértékelése felé fordultam. A nyolcvanas években pásztázó elektronmikroszkóp és 

Quantimet képelemző berendezés került a tanszékre. Ezek után főleg képelemzéssel kezdtem 

foglalkozni, s ez vált azzá a szakterületté, amellyel ma is foglalkozom. A tudományos kutatómunkát 

is mindig közösségben végeztem, sosem voltam magányos kutató. Csak olyan téma érdekelt, 

amelybe kollégáimat, hallgatóimat is be tudtam kapcsolni. Számomra inspiráló hatást jelentett a 
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fiatalok lelkesedése, természetes kíváncsisága, újszerű megközelítése, izgalmas és olykor teljesen 

váratlan kérdései, majd megoldási javaslatai. Weszely Ödönnel a magyarországi neveléstudomány 

jelentős szakemberével egyetértve vallom, hogy „Az igazi egyetemi tanulmány az ifjúság 

öntevékenysége, amikor a hallgató aktívan részt vesz a kutatómunkában, a laboratóriumban, a 

szemináriumban, a tudományos foglalkozásban együtt dolgozik tanárával, társaival”. Szakmai 

pályafutásom legfontosabb örömforrása volt: diákokkal együtt dolgozni, közös sikereket elérni, 

együtt könyvet írni, publikálni.  

Tudományos érdeklődésem fókusza egyre jobban az anyagok térbeli szerkezetének leírása 

és annak számítógépes jellemzése lett, kollégáim és főnökeim biztatására 2000-ben elkezdtem a 

habilitációs dolgozat, majd az MTA doktori értekezés elkészítését, amely folyamat 2004-ben 

sikeresen zárult. Ez a témakör, nevezetesen az anyagok térbeli szerkezetének jellemzése, búvó 

patakként újból és újból felszínre tör, hol gyengébben, hol erőteljesebben határozza meg a szakmai 

tevékenységemet Az elmúlt években ennek új lendületet adott a 3D laboratórium megvalósítása a 

Miskolci Egyetemen, amelyben a komputertomográfia segítségével az ezen a területen felhalmozott 

tudást a doktoranduszok aktív közreműködésével tudom a gyakorlatba átültetni.  

A tudományos kutatással töltött időszakban – a szakmai kérdések mellett – egyre inkább 

kutatásszervezéssel, projektmenedzsmenttel, pályázatok összeállításával, megvalósításával kezdtem 

foglalkozni. Az első önálló pályázatot a kilencvenes évek elején a PHARE felhívás keretében 

Mertinger Valéria kezdeményezésére közösen készítettük. Akkor még Magyarország nem volt tagja 

az Európai Uniónak, s ez a pályázat pontosan az európai kutatási térségbe történő bekapcsolódást 

elősegítők egyike volt. A pályázat korszerű vizsgálati módszerek meghonosításáról szólt, ennek 

keretében került a Miskolci Egyetemre a ma is működő röntgen diffraktométer. Az infrastruktúra 

korszerűsítésével kapcsolatos pályázatokban a kilencvenes évektől folyamatosan részt vettem, így 

elmondhatom, hogy az Intézetünkben alig van olyan korszerű műszer, amelynek beszerzésében 

valamelyik pályázat segítségével ne vettem volna részt. Erre különösen büszke vagyok. Az 

eszközbeszerzések mellett nagyon fontos volt a kutatás minőségének javítása, a nemzetközi 

láthatóság növelése, ilyen jellegű pályázatokban is rendszeresen szerepeltem. A legnevezetesebb a 

„Miskolci Egyetem nemzetközi láthatóságának növelése kiválósági központok létrehozására” című 

pályázat volt, amely a későbbiekben kutatóegyetemi pályázat néven került be a köztudatba. Az 

akkor létrehozott kiválósági központokat ma már az új szemléletnek megfelelően kompetencia 

központoknak hívjuk, de a tartalom továbbra is megmaradt: stratégiai szempontból fontos területek 

köré összegyűjteni az egyetem legkiválóbb kutatóit.  

2005-ben többen biztatták Roósz András professzort és engem, hogy pályázzunk a Műszaki 

Anyagtudományi Kar megüresedő dékáni tisztségére. Végül egyedül én adtam be pályázatot, és a 
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Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag megválasztott dékánnak. Nagyon érdekes és izgalmas 

nyolc év következett. Először az akkoriban létrejövő gazdasági tanács előtt a kar gazdaságos 

működését biztosító stratégiáról kellett számot adnom. Palotás Árpád Bence dékánhelyettessel – 

pontosabban akkor gazdasági referenssel – közösen elkészített anyagunk mottója az volt, ami 

szerintem ma is érvényes: „a kar stabil működéséhez az anyagmérnöki szakterület társadalmi-

gazdasági elfogadottságának jelentős növelésén és a képzési kínálat körültekintő bővítésén keresztül 

vezet az út. A fejlődés garanciája a színvonalas oktatói gárda és az igen jelentős ipari háttér.” A 

következő években sikerült elérni, hogy a kar oktatóinak túlnyomó többsége rendelkezzen 

tudományos fokozattal. A különböző országos listákon az oktatói kiválóság szerint – a műszaki 

területen – az első három hely valamelyikét foglaltuk el rendszeresen. A jelentős ipari háttér előnyeit 

kihasználva számottevően megnövekedett a kar saját bevétele, olyannyira, hogy néhány évben ide 

érkezett abszolút értelemben a legtöbb bevétel. A személyi feltételeket is igyekeztem javítani, s a 

képlékenyalakítás, a vegyipari technológiák, a polimer- és szilikátipar területén az idősebb kollégák 

mellett főleg fiatalokat vontunk be az oktatásba. Ugyancsak jelentős eredménynek tartom, hogy 

ebben az időszakban öten lettek egyetemi tanárok. Mindezek hatására karunk egyetemi szinten 

nagyon kedvező helyzetbe került, a jelentős pályázati bevételeknek is köszönhetően az irigyelt karok 

közé kerültünk.  

Visszatekintve azt gondolom, hogy egész szakmai pályafutásom alatt óriási szerencsém volt: 

kiváló főnökeim és tanítómestereim voltak, mindenkor remek kollégák vettek körül, s rendszerint 

támogató és segítő hozzáállást tapasztaltam (talán egy-két kivétel volt, de az inkább csak 

megerősített…). 

A XIX. századi fatornácos családi házból eljutottam egy nagyon szép természeti 

környezetben fekvő, igazi XXI. századi egyetemi kampuszra, amely mind infrastruktúrájában, mind 

oktatói állományában, mind szemléletében jelentősen megújult az elmúlt évtizedekben, s ebben 

néhány területen talán nekem is volt szerepem. Itt olyan megbecsülést kaptam, annyi sikert értem 

el amire legmerészebb álmaiban sem gondoltam.  

Biztos vagyok benne, hogy sem édesapám, sem édesanyám nem neheztelne azért, hogy nem 

lettem orvos… 

Miskolc-Egyetemváros, 2021. június 1. 

 

         


