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Az INNOVATEXT Zrt. magánkiadásá- 
ban az elmúlt év végén jelent meg Tóth 
György Adriától Pannoniáig című 
könyve. Tóth György nevéhez már eddig 
is több szakkönyv fűződik, többek között: 
Automata varrógépek, Régi vasalók, Alte 
Bügeleisen, Gyűszűtől a varrógépig, Gyű- 

szűk, A varrógép meghonosodása Magyar- 
országon, Antik varrógépek enciklopédi- 
ája. 

Tóth Györgyöt sokan ismerik, a Magyar 
Textiltechnikában is többször publikált. Pá- 
lyafutása felidézéseként rövid szakmai élet- 
rajzát ismertetjük: Középiskolai tanulmá- 

 

 
Tóth György* 

és Tudományos Egyesületnek. 1995-től 
2013-ig a Textil-múzeum Alapítvány, 2008- 
tól a „Rejtő Sándor Pro Technologia (RSPT) a 
Könnyűiparért" Alapítvány kurátora. 

1969-től magángyűjtő a ruhaipari esz- 
közök története tárgykörében, 1975 óta ipar- 
történeti kutatóként tevékenykedik. 2011 óta 

alapító tagja és tisztségviselője a Magyar 
Gyűjtők Társaságának, valamint tagja az an- 
gol ISMACS és a német Sammlerfreunde His- 
torischer Nähmaschinen társaságnak. 

Számos hazai és nemzetközi konferen- 
cián tartott előadást, saját gyűjteményi anya- 
gából több helyszínen rendezett kiállítást. 

nyait a Bolyai János Fonó-, Szövő- és Hurkolóipari Tech- 
nikumban végezte hurkoló tagozaton. A Budapesti Mű- 
szaki Egyetem gépészmérnöki karán tanult tovább, 
1969-ben a Könnyűipari és Textiltechnológiai Tanszéken 
szerzett gépészmérnöki diplomát, majd 1974-ben hur- 
koló és konfekcióipari szakmérnöki oklevelet. 

Pályafutása 

1964-től a Könnyűipari Tervező Irodánál dolgozott 
technikusként, majd a Csepeli Kerékpár- és Varrógép- 
gyárnál tervezőmérnökként, a Vörös Október Férfiruha- 
gyárban osztályvezetőként, a Textil- 
ipari Kutató Intézetben tudományos 
munkatársként, majd a Könnyű- 
ipari, ill. az Ipari Minisztériumban 
főmérnöki és főmunkatársi beosztá- 
sokban tevékenykedett. 1986-tól a 
CBS Engineering AG igazgatóhelyet- 
tese, 1987-90 között a Páva Szolgál- 

tató Leányvállalat igazgatója, az 
1990–2005 időszakban a Presto-Pi- 
lot Kft. többségi tulajdonosa és ügy- 

vezető igazgatója volt. 

1971–1981 között számos kül- 
földi szaktanfolyamon képezte to- 
vább magát, UNIDO ösztöndíjasként 
Németországban, Svájcban és Svéd- 

Az új könyv 

Az Adriától Pannoniáig c. könyv elején a varrógép 
európai megszületéséről, az amerikai gépfejlesztésről 
(huroköltés képzése) olvasható ismertető. Szó esik Ma- 
gyarország ipari hátteréről, a ruhakészítés klasszikus 
eszközeiről és a hazai ruhaiparról, ill. a varrógép itteni 
meghonosodásáról és egykori használatáról. Olvasha- 
tunk a korai magyar gépkereskedőkről, majd az Első Ma- 
gyar Varrógép- és Kerékpárgyártó Rt. tevékenységéről. 
Ekkor tárgyalja a szerző az Adria varrógépek szerkezetét, 

működési tapasztalatait. Ezt követően 
a csepeli Weiss Manfréd Művek varró- 
gépgyártási tevékenységébe nyerhe- 
tünk bepillantást. Majd a Pannonia 
varrógép gyártása kerül részletesen 
tárgyalásra. 

A nívós és sokféle illusztráció, 
számos korabeli fénykép és dokumen- 

tum még élvezetesebbé teszi a téma 
feldolgozását. A helyenként lazább 
szerkesztés nagyon jól szolgálja a var- 

rógép ügyét, mint a szerző az előszó- 
ban megjegyzi: „maga a téma nem ígér 
könnyű olvasmányt”, ezért kerültek 
be adott helyekre a „érdekes, egyéb – 
kapcsolódó – nézni- és olvasnivalók”. 

országban bővítette ismereteit. A 
Magyar Találmányi Hivatalnál ipar- 

A könyv címlapja Így ismerhetjük meg pl. a „Rákosi Má- 
tyás taposó”-t, mert amikor a Weiss 

jogvédelmi szakvizsgát tett. A Minutomat programvezérlő 
tárgyában bejelentett szabadalmát 1970-ben bejegyez- 
ték. A Találmányi Hivatal (jelenleg Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala) megbízott újdonságvizsgáló munkatár- 
saként, bejegyzett műszaki szakértőként, szakközépisko- 
lai oktatóként, UNIDO szakértőként is tevékenykedett. A 
Könnyűipari Műszaki Főiskola (KMF) szakértői testületé- 
nek tagja volt, 1991-ben a KMF címzetes docensi címmel 
tüntette ki. Évtizedek óta aktív tagja a Textilipari Műszaki 

Manfréd Művekből Rákosi Mátyás Művek lett, a varrógé- 
pek lábhajtó öntvényének közepébe a „WM” helyett az 
„RM” monogram került. Persze számos egyéb érdekes 
történet is olvasható. 

Tisztelettel gratulálunk Tóth Györgynek a tartalmas 
és szép kivitelű könyvhöz és további eredményes gyűjtő 
és szakírói munkát kívánunk! 

 
*A szerző elérhetősége: adriag1893@gmail.com 
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