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ELŰSZÚ 

E dokumentumkötet a magyar műszaki értelmiség legforradal
mibb hagyományainak az 1917-1919 közti "szocialista mérnökmoz-
galomnak" emlékét kívánja feleleveníteni. 

Ugyanakkor azonban megörökíti a Tanácsköztársaság által a 
?níiszaki felsöoktatásunk é1'dekében hozott intézkedések emlékét is, 
melyekről eddig nagyon keveset tudtunk, s melyekkel eddig érdem
ben egy tanulmány sem foglalkozott, 

Ma, a szocializmus építésének sodró lendületében müszaki ér
telmiségünk számára sem probléma többé, hogy hol a helye, Szo
cialista építőmunkánk sikere érdekében azonban nem közömbös, 
hogy értelmiségü~ állásfoglalása - a fejlődés szükségszerű követ
keZlnénye az eseményekkel való sodródás, kén:y'ielen-kelletlen 
beletörődés-e, avagy tudatos és aktív, történelmet alakító kiállás. -
Meggyőződésünk, hogy müszaki értelmiségünk döntő többségének 
állásfoglalása ma már az utóbbit jelenti. 

Ennek az állásfoglalásnak megszilárdításához kíván hozzá
járulni ez a munka is, mely á "szocialista mél'l1ökmozgalom" törté
netének felidézésével egy .olyan mozgalmat mutat be, melyben a 
haladó magyar müszaki értelmiség javarésze a munkásosztály leg
jobbjaihoz csatlakozva a forradalmi élcsapatának tagjaként vagy -
más része - ez élcsapat követőjeként az új, eljövendő szocialista 
társadalom aktív harcosa lett. Ésp€dig egy olyan történelmi hely
zetben, amikor a hatalom megszerzése még nagyon távoli feladatnak 
hínt, de amelyben az alkalmazott mérnökök tényleges osztályhely
zetük alapján és kellő látókörrel világosan felismerték helyüket és 
feladataikat. 

Sajnálatos, hogy felismerés ük, példamutató politikai magatar
tásuk az elmúlt másfél évtized útkeresésében nem szolgálhatott 
irány jelzőül a magyar müszaki ér'ielmiségnek. Történelmi példájuk 
azonban annyi segítséget még mindig adhat a mai magyar értelmi
ségnek, hogy hozzájárulhat meggyőződésük, öntudatuk megszilár
dításához: jó úton járnak, .. 

Ezér-t tart juk- feltétlenül szükségesnek és időszerűnek e tanul
mány-, illetve dokumentumkötet kiadását, bár Hevesi Gyula emlék-



iratai már foglalkoztak a szocialista mérnökmozgalom kialilkulásá
nak körülményeivel, a Tanácsköztársaság gazdaságpolitikájáról szóló 
írása pedig a magyar müszaki értelmiség aktív kezdeményezőkész
ségével. 

E két munka az akkori történelmi eseményeknek csupán egy
egy oldalát mutatja be, mégpedig - különösen az emlékirat - a 
személyes visszaemlékezés élményszerűségével. Itt azonban, ha váz
latosan is, de szélesebben, több oldaTról szeretnénk bemutatni az 
akkori magyar müszaki értelmiség állásfoglalását, éspedig lehető
ség szerint a doknmentumok "személytelen tárgyilagosságának' 
meggyőző erejével: il. bevezető tanulmány nem is kíván egyebet, 
mint tájékoztatást, némi segítséget adni az általában önmagukért 
beszélő dokumentumok tanulmányozásához. Ezt a célkitlizést csak 
ott lépi túl. ahol - helyhiány miatt - nem tudtUl1k egyes nagyobb 
terjedelmü dokumentumokat közölni: itt veszi· át a tanulmány él 

dokumentumok közvetítójeként. ismertetőjének szerep ét. 
Meg kell jegyeznünk, hogya dokumentumok olvasásakor szá

mos újítással vagy esetleg a ma már általában "túlhaladottnak" 
tekintett módszerekhez való visszatéréssel fog találkozni az olvasó. 
Egyes részeket kiemeltünk másokat kihagytunk - természetesen 
megjegyzésekkel kísérve mindezt -, hogy felhívjuk a figyelmet il 

dokumentumok legfontosabb moncanivalójára, megkönnyítsük éj 

kevés idővel rendelkező mérnök-olvasó tájékozódását, munkáját. 
Eljárásunk mellett sokkal több érv szól. mint ellene. 

Annál is inkább, mert reméljü!):, hogy még lesz alkalmunk 
anyagunkat bővebb, illetve teljesebb formában is az olvasó kezébe 
adni. 

Témánkkal kapcsolatban ugyanis számos probléma merült fel, 
anlÍre még nem tudunk kielégítő választ adni. Ez azonban nem 
akadályozhat meg bennün..l{et abban, hogy a már amúgy is nagyon
nagyon rég-i mulasztásunkat pótoljuk: az eddig összegyűjtött anya
got közreadjuk ' 

Mindez félreérthetetlenül bizonyítja. hogya mai magyar mű
szaki értelmiséget - egyebek mellett - haladó múltja is kötelezi 
mai felelősségteljes helytállására, a szocializmus építésébep való ak
tív, öntudatos és kezdeményező közremúködésére. 

:): 

A kötet tárgyának, céljának, szempontjainak és megszületése 
körülményeinek e rövid vázolása során köszönetet kell mondanunk 
mjndazoknak, akik a munka elvégzését lehetővé tették, a feladat 

úgy hisszük eredményes - megoldásában segítségünkre voltalc 
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Köszönetet mondunk elsősorban dr. Csűrös Zoltánnak, a Buda
pesti Müszaki Egyetem rektorának és Rados Kornélnak, az Épüö
ipari és Közlekedési Müszaki Egyetem volt rektorának, akik a 
munka elvégzésének és a kötet megjelenésének előfeltételeit bizto
sították. Köszönetet mondunk még Borsi Emilné, Kovács Gyuláné 
és Szemere Vera kartársnőknek (a BME lVIarxizmus-Leninizmus 
tanszéke, a BME Központi Könyvtára és az ÉKlVIE Marxizmus
Leninizmus tanszéke munkatársainak), akik az anyaggyüjtésben, 
szerkesztés1;>en munkájukkal és tanácsukkal támogattak bennünket, 
és végül - de nem utolsósorban - a kötet lektorainak: Gábor Sán
dorné és Kelen Jolán elvtársnöknek, akik a lektoráláson messze 
túlmenő mértékben voltak segítségünkre a kötet összeállításában. 

!:\. szerk esztőség 





A "SZOCIALISTA MERNÖKMOZGALOM" ÉS A lVl:ŰSZAKI 
ÉRTELlVIISEG ÁLLÁSFOGLALASA A POLGARI FORRA-

DALOM ES A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 

A Magyar Tanácsköztársaság a Nagy Októberi Szocialista For
radalom után az első kísérlet volt a proletárdiktatúra és a szocia
lista gazdasági és társadalmi rend megteremtésére. Ebben van tör
ténelmi jelentősége. Bebizonyította, hogy a tanácshatalom meg
teremtése más országban és más úton is lehetséges, mint Orosz
országban: a Magyar Tanácsköztársaság vér nélküli forradalom 
útján jött létre, s ez, mint Lepini is kiemeli, növeli a proletárfona
dalom vonzóerejét a világ dolgozói szemében.1 

A szocialista forradalom új perspektíváinak feltárása mellett 
érdeme a Magyar Tanácsköztársaságnak az az útmut.atás is, amit 
a közép-európai népek problémáinak megoldására nyújtott. Az ag
resszív impelialista burzsoáziák által rákényszerít ett önvédelmi har
cot a szomszédos népekkel való együttműködés megteremtésével: e 
népek munkásságának és parasztságának felszabadításával kapcsolta 
össze - mint azt a magyar Vörös Hadseregnek a szövetséges Szlo
vák Tanácsköztársaság megalakulásában betöltött szerepe mutatja. 
Ez pedig nemcsak a proletár internacionalizmus szellemének felelt 
meg, hanem nemzeti történelmünknek is leghaladóbb hagyományait 
folytatta. 

A magyar szocialista forradalomnak ezek az elvitathatatlan és 
a tömegek szemében már akkor is legszembetűnőbb vonásai magya
rázzák meg .azt, hogy nemcsak a munkásság és a szegényparasztság, 
hanem a kispolgárság és a részben kispolgári vagy polgári erecletű 
értelmiség is, nemcsak elfogadta a proletárdikL:l.túrát, hanem - és 
különösen a műszaki értelmiség s a tanítóság nagy része - tuda
tosan a Tanácsköztársaság mellé állt: részt vállalt az új rend fel
építésében. 

Az ellenforradalmi időszak rágalomhadjárata a Tanácsköztár
saság fogalmával a háborús összeomlás anarchiáját, a termelő- és 
alkotómunka válságát társította, a proletárdiktatúra rovására írva 
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azt a csődtömeget, amit a régi társadalom felelőtlen és rövidlátó 
politikája, a hábm'ús pusztulás zúdított az országra. 

Valójában a termelés csökkenése már a háború első éveiben 
megkezdődött, s mélypont ját - a munkásosztály hatalomra jutá
sátóI az idegen haderők rablóhadjáratánál is jobban rettegő - tőke 

menekülése és szabotázsa, a termelés dezorganizálása s a nyers
anyagforrások elvesztése miatt 1919 elején érte eP 

A Tanácsköztársaság gazdasági vezetése a rendelkezésre álló 
javak igazságos elosztásával nemcsak a tÖInegek nyomorát enyhí
tette, hanem a termelés szocializálásával s az ezzel egyidejű.leg 
.végrehajtott, elsősorban a nyersanyagok ésszerű felhasználását célzó 
intézkedéseivel egyes területeken - az intervenció erősödéséig -
még a temlelés fokozását is biztositar:.i tudta. A kényszerű átmeneti 
intézkedésekkel párhuzamosan kidolgozott és megkezdett nagy 
vonalú és széles látókörű szocialista gazdaságszervezési (átszervezési 
és fejlesztési) program pedig ~ megfelelő nemzetközi viszonyok kö
zött ~ kétségtelenül biztosítani tudta volna az ország gazdasági 
talpraállását, ha az ellenforradalmi aknamunka s az átmeneti nehéz
ségek által is meggyöngített Tanácsköztársaságot a gazdasági blo
kád és az antant intervenció meg nem dönti ... 

A Tanácsköztársaság történetére vonatkozó minden kutatásnak 
lehetetlen említés nélkül hagy-nia, hogy egy rÖvid és élesen elhatá
rolt. időszakról van szó, melyen belül a fejlődési folyamatok iní.Yly6t 
határozottan és részletekberl1enően megállapítani igen nehéz. Mind
ez nagymértékben fokozza az iratok java részének pusztulása s az 
adatok hiányossága által támasztott nehézségeket. 

Csak az évforduló kapcsán megindult nagyobb ar:inyú kutatá
soknak és néhány újabb publikációnak köszönhetjük. hogy ma mÚl' 
töbk kevésbé ismerjük a Tanácsköztársaság gazdasági tevéken~\'
ségét és a n1agyal' múszaki értelmiségnek ebben a munkEiban be
töltött nagy fontosságú szerepét.3 

Ugyancsak az újabb kutatások eredményeképpen, legfőképp 
pedig Hevesi Gyula volt népbiztos emlékiratai nyomán kezd kiraj
zolódni előttünk a magyar "szocialista mérnökmozgalom" törté
nete is.4 

Mindezek alapján ma már elmond hat juk. hogy miként a Ta
nácsköztársaságot és az azt előkészítő forradalmi periódust joggal 
nevezik népünk ,,legnagyobb forradalmi hagyományának". ugyan
úgy joggal nevezhetjük a magyar műszaki értelmiség haladó hagyo
mányokban oly gazdag múlt jának eLTe az időre eső szakaszát is mű
szaki értelmiségünk leghaladóbb, legforradalmibb hagyományának. 

Sokak szemében már maga a "szocialista mérnökmozgalom" 
fogalma, illetve e mozgalom léte is meglepéJnek tünik. Sajnos, az 
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ellenforradalmi Horthy-rendszer két évtizede - mint az értelmiség 
más rétegeinek tudat ából, úgy a mérnökség tudatából is - egy 
géneráció élete alatt ki tudta törölni forradalmi múlt jának szinte 
még az emlékét is. 

:'/Iiután a szocialista mér:nökszövetséget, az A.MOSZ-t (Alkalma
zott Mérnökök Országos Szövetsége) az ellenforradalom elsöpörte, 
a mérnökség megmaradt testületeinek, főleg a Mérnökegyletnek 
nagyrészt újonnan választott ellenforradalmi vezetői "kari érdek
ből" mindent elkövettek, hogy elfeledtessék a múszaki édelmis·;'g
nek az októberi polgári forradalom és a Tanácsköztársaság előkészí
tésében s a proletárdiktatúra gazdasági vezetésében vállalt szerepét.' 

Emellett azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy 
a régi társadalomban általában "apolitikus" múszaki és egyéb szal~
emberek politikai állásfoglalását is más szempontok vezetik, mint 
a hivatásuk révén nagyobb ideológiai tájékozottságú, egyéb ériel
miségiek állásfoglalását, s ennek következtében az más elbírálást 
is kíván. Erre már Lenin - aki többek között a különböző társa
daLrni csoportok lélektanát is jól ismerte - rámutatott, amikor 
hangsúlyozta, hogy a múszaki szakemberekkel szemben a szocia
liZI11US melletti állásfoglalást illetően nem szabad ugyanolyan köve
telményeket támasztan:, mint a hivatásos forradalmárokkal vagy 
általában az ideológi ával foglalkozó értelmiségiekkel szemben. Az 
igazi szakember világnézetében is fontos szerepet játszik szakmája, 
s politikai állásfoglalását is nagyrészt ez pl. szakmája fejlődésé
nek perspektívája - határozza meg.o 

Ez természetesen csak a kérdés egyik oldala. Ez az állapot 
ugyanis egyrészt nem is szükségszerLi (csupán a kapitalista fejlődés 
egyik tendenciája, ami ellen például az IKTOSZ mérnökei már 1917-
ben harcot hirdettek),' másrészt nem is egyiormán jellemző min
den mérnökre;· a mérIlöki kar sem egységes. sem származását, sem 
osztályhelyzetét tekintve: a mérnök sohasem lehet csak szakember 
- állásfoglalását a termelésben elfoglalt helye is meghatározza. 

Nagy különbség voll e tekintetben az aL~almazott mérnök. a 
tervező-szerkesztő vagy kutató mérnök és a vállalkozó mérnök kö
zött. lVIíg az előbbiek a m.unkásosztályhoz álltak közelebb, az utóbbi 
már maga is tőkés vállalkozó. 

Ennek ellenére. mivel a mérnöki foglalkozás mint olyan nem 
kíván eszmei állásfoglalást, kapcsolata a társadalmi felépítménnyel 
általában csak közvetett, a kapitalista társadalomban a legtöbb 
mérnök érdeklődési körében az ideológiai, politikai kérdések való
ban a perifériára szorulnak: minél inkább alkotó szakember egy 
mémek, szakmája mennél inkább betölti érdeklődési körét - annál 



inkább csak ezen keresztül tudja érzékelni a társadalmi-gazdasági 
viszonyokkal kapcsolatos kérdéseket. 

Viszont a mérflöki karnak egy igen jelentős számú csoportja: 
az alkalmazott mérnökök csoportja éppen a saját munkáján keresz
tül a legkönnyebben ismerheti fel a termelés általa teremtett üze
men belüli szervezettsége és a tőkés termelés üzemen kívüli ana r
chiája közti ellentmondást. Másrészt ugyanezek az alkalmazott mér
nökök ismerik legjobban és legközelebbről a munkásság helyzetét 
és - különösen, amikor a háborús gazdasági viszonyok hatására 
annak elnyomottságában is osztozni voltak kénytelenek - kizsák
mányolt voltát. 

Ez a magyarázata annak, hogy a mérnökök körében a gazda
sági, politikai szervezkedés az alkalmazott mérnökök között indult 
meg az első világháború alatt; és mert a mérnök más értelnúségiek
hez képest sokkal kevésbé van a régi társadalomhoz, annak ideo
lógiai felépítményéhez hozzákötve, ez a szocialista mozgalom egyre 
nagyobb tömegeket tudott magával ragadni. 

E mozgalom szerepét azonban méreteinél sokkal jobban jel
lemzi forradalmisága: olyan kiváló vezetőket nevelt ki magából, 
akik 1918-ban világosan felismerték az Oroszországból hazajött 
hadifogoly kommunisták hózzájuk közelálló, leninista programjá
nak jelentőségét, és csatlakoztak hozzájuk. A hazai szocialista moz
galom két másik vezető baloldali csoportjával, a baloldali szociál
demokrata és szakszervezeti ellenzékkel, továbbá a forradalmi szo
cialisták 1918 folyamán kialakult csoportjával együtt ők is részt 
vettek 1918 novemberében a Kommunisták Magyarországi Párt já
nak megalakításában. 

Ez a vezető baloldali mémökcsoport már 1917 végéig mintegy 
2000 müszaki értelnúségit - mérnököt és művezetőt - tudott maga 
köré g:-rűjteni és politikájának megnyerni. Az általa vezetett s az 
üzemi értelmiség egyéb, szélesebb tömegeit is magában foglaló szel'
vezetek....l<el pedig (IKTOSZ = Ipari és Közlekedési Tisztviselők Or
szágos Szövetsége és a kebelében alakult Gyárközi Szervező Bizott
ság), melyek az üzemek dolgozóit a többi szakszervezetekkel ellen
tétben szakmáktól függetlenül egyesítették (illetve kísérelték meg 
egyesíteni), rendkívül hasznos eszl<:özt, illetve fórumot teremtett a 
baloldali párt-., illetve szakszervezeti ellenzék számára. Ezt a fóru
mot az el!enzék eredményesen használta fel a háborúellenes agitá
ciós munkában, az ún. antimilitarista mozgalomban és a munkás
tanácsmozgalom szerv ezésében. 8 

Sőt ezekben a mozgalmakban, az első hazai forradalmi szocia
lista megmozdulásokban, a fent említett mérnökcsoport - a párt: 
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illetve a tanácskormány vezetői: Kun Béla, Varga ,Jenő és Hevesi 
Gyula - az adott történelmi helyzetben érthető, de kétségtelenül 
kissé túlzó - megállapításai szerint irányító, vezető szerepet ját
szott.9 

A magyar mérnököknek ez az előbb emlitett, jelentős számú 
csopolija tehát még jóval a Tanácsköztársaság kikiáltása előtt, az 
azt előkészítő forradalmi időszakban eljutott a swcializmus gondo
latához és a szocialista munkásmozgalomhoz. Éspedig általában két 
úton. 

- A fiatal mérnökök egy - a forradalmi eszmék iránt fogéko
nyabb - nagyobb csoportja a gazdasági érdekvédelmi harc, a szak
szervezeti mozgalom vonalán került kapcsolatba a szocializmus esz
méivel és a munkásmozgalommal. 

Az idősebb mérnökök közül pedig talán éppen a legkiválóbbak, 
de mindenesetre a legszélesebb látókörűek voltak azok, akik - bár 
nem voltak marxisták, sőt kevés kivétellel nem is tartották magu
kat kommunistának, legfeljebb szocialistának (szociáldemokratá
nak) - csatlakoztak ehhez a szervezethez, meli évtizedes tapasz
talataik alapján felismerték a feudális mara'dványokkal súlyosbított 
kapitalista viszonyok fejlődést gátló s a háború által csak súlyosbí
tott hatását gazdasági életünk legkülönbözőbb területein, pl. az 
energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, gépgyártás vagy a vegyipar 
terén. Örömmel üdvözölték tehát a szocialista tervgaúlálkodás be
vezetésére irányuló törekvéseket, elfogadták a "szocializmus" ki-
bontakozó perspektíváj át. 

Ez utóbbiak sorában olyan mérnökökkel találkozunk, akik nem
zetközi viszonylatban is jelentős és elismert képviselői a magyar 
műszaki kultúrának. Köztük voltak Bánki Donát és Pfeiffer Ignác 
műegyetemi tanárok, Bogdánfy Ödön műegyetemi r. k. tanár, a leg
kiválóbb magyar hidrológus, a vizügyi szolgálat vezetője a Tanács
köztársaság idején, Seidner Mihály dr. magántanár, az energiagaz
dálkodás és Sajó Elemér, a vízgazdálkodási tervezés úttörője, akik 
rrün'L az AMOSZ vezetőségének tagjai, szakmai tekintélyükkel, 
tehetségükkel valamennyien támogatták a szoóalista mérnökmoz
galmat, és készséggel vettek részt a Tanácsköztársaság műszaki igaz
gatásában. 

Később csatlalwztak ugyan a szocialista mérnökökhöz - rész
ben már csak a Tanácsköztársaság idején -, de azután a proletár
diktatúra gazdasági és műszaki igazgatásában ugyancsak igen fon
tos munkát végeztek, vezető pozíciót töltöttek be: Fasching Antal 
műegyetemi magántanár, Gerster Béla, a Korinthoszi-csatorna egy
kori építője,mint a Duna-Tisza-csatorna építési igazgatója, Kármán 
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TódoT, az aerodinamika világhü'ü müvelője, Kozma Lajos és Vágó. 
József külföldön is ismeli kiváló építészeink - és még sokan mások. 

Félreértések elkerülése végett itt külön hangsúlyoznunk kell, 
hogy a mérnökmozgalom e haladó hagyományai nem történetírá
sunk valamiféle mérnökellenes magatartása miatt maradtak ez ideig 
ismeretlenek. (A régi társadalom ideológusainak: jogászainak, böl
csészeinek stb.-nek tipikus ,.mérnökellenessége" ti. müszaki és ter
mészettudomány-ellenes beállítottsága, ami végső fokon a haladás
tól való félelmüknek, reakciós magatartásliknak csupán egyik meg
nyilvánulása volt - természetszerüleg idegen nemcsak a mai tör
ténetszemlélettől, hanem általában a szocialista élielmiségtől is.) 

Ez csupán egyik mozzanata azoknak a mulasztásoknak, hibák
:lak, melyek történetírásunkat az 1918-19-es forradalmi periódus 
eseményeinek feltárása, tanulságainak levonása terén terhelik. Való
jában csak a Tanácsköztársaság 40. évfordulój ával kapcsolatos ku
tató munka adott alkalmat annak felismerésére, hogy e mulasztá
sok miatt a Tanácsköztársaság és az azt megelőző kOl'szak történe
tének mennyi elvi tanulságát. tapasz+...a.latát nélkülöztük eddig -
népi demokráci3Dk megszilárdításában, a szocializmus építésében. lo 

Ilyen hiba volt például az 1918-as polgári forradalom történelmi 
szerepének lebecsülése és meglehetősen merev szembeállítása 1919-
cel, vagyis a Tanácsköztársaság és az azt megelőző forradalmi perió
dus egységes szemléletének hiánya. ll 

Ez a példa önkéntelenül kínálkozik itt. meli kapcsolatban van 
a m;'iszaki értelnliség mozgalmainak eddigi mellőzésével, és mert 
különösen a mérnökmozgalom történetében látszik igen világosan 
ennek a forradalmi periódusnak fokozatosan érvényesülő, szélesedő 
és mélyülő hatása. 

Ugyanis míg a mérnökségnek az elózőkben említett baloldali, 
forradalmi szocialista tábora a Tanácsköztársaság kikiáltásáig leg
feljebb a Ill_agyar mérnöki kar 15-20%-át ölelte fel (az AlVIOSZ 
tagjainak száma ebben az időben kb. 2000 volt), addig a polgári for
radalom céLL;.itüzései a mérnökség többségét megnyerték. (Csak egy 
kisebbség volt az, amely osztályhelyzete, származása lruatt már 
ekkor a nagybirtokosok-nagytőkések érdekeinek exponense, a reak
ció támasza lett.) Sőt a fennálló helyzettel szembeni elégedetlensé

'gük, haladó 3zellemü bíl'álatuk. amit az 1918 októbere és 1919 mál'
ciusa közti tapasztalatok váltottak ki. nagy részüket már túl is vitte 
a polgári forradalom programján. 

A müszaki értelmiség volt ugyanis az egyetlen "polgári", helye
sebben értelmiségi csoport, amely komolyan vette a polgári kor
mány, illetve a kormányban szereplő szociáldemokrácia célkitűzé-



seit "a közérdek érvényesítéséről az egyéni érdekekkel szemben" az 
ipar uJJaszervezése során, vagyis az úgynevezett "szocializálást", 
azon egyszerű okból, 717.ert ebben látta a termelés mííszakilo.g indo-
kolt racionalizálásáno.k biztosítékát.12 

A polgári kormány gazdasági tehetetlensége, a termelés szét
züllése, a tőke menekülése és szabotázsa. az üzemek tönkretétele 
és a velejáró munkanélküliség fokozódása által szított elégedetlen
séget azonban az AMOSZ felvilágosító munkájának sikerült a pol
gári demokráciával szembeni bírálattá változtatnia. Így bár a mér
nökök többsége politikai fejlődésében korábban legfeljebb csak a 
polgári forradalom legáltalánosabb nemzeti és demokratikus cél
kitüzéseinek elfogadásáig - és az ezzel kapcsolatos említett ,,racio
nalizálási" elgondolásokig - jutott eL ennek a gyakorlati tapasz
talatokat kísérő nevelőmunkának a hatására készségesen állt a pro
letárdiktatúra szolgálatába, amikor be kellett látnia, hogy csak ez 
biztosíthatja az általa is kívánt gazdasági és műszaki fejlődést ... 

Nem hallgathat juk el azonban itt azt sem. hogya magyar for
radalom fejlődésének - Lenin által már kezdetben felismert -
veszélyei, melyek az egész 1918-19-es forradalmi periódusra any
nyira jeIIemzőek - s ami tulajdonképpen a Tanácsköztársaság belsS 
gyengeségének a legfőbb magyarázata! -, ebben a vonatkozásban 
is jelentkeztek. Leninnek az a megállapítása ugyanis, hogy ti. a for
radalmi fellendülés "oly gyors lefolyású lesz, hogya munkástöme
gek öntudata nem tud majd lépést té\l'ümi ezzel a fejlődéssel" -
természetesen áll a magyar múszaki értelmiségl'e is. Ez az oka an
nak hogy ez a poliGkailag lényegében l~tjék{)zatlan és iskoláz<3.tlan 
(sőt korábban "apolitikus") tömeg. amelynek állásfoglalását a Ta
nácskcztársaság gazdasági és politikai nehézségei és a Tanácsköz
társaság bukását követő általános kiábrándultság utóbb amúgy is 
megingatták - engedte magát félrevezetni az ellenforradalom első 

átmeneti idejének áldemokratikus és álszocialista jelszavaival is. És 
még évek múlva is - az ellenforradalmi konszolidáció, a tőkés ter
melési rend restaurációja idején is, tehát a lehető legidőszerütle
nebbül - a "közérdek érvényesítését". gazdasági' életünk ésszer ü 
műszaki újjászervezését. a termelés raciol1alizálását, "tervszerü fej
lesztését" sürgettey1 

:!.VIielőtt azonbar: a szocialista mérnökmozgalom történetének 
és általában a műszaki értelmiség 1918-19-es forradalmi idő

szak alatt tanúsított magatartásának - ismertetésére térnénk, ves
sünk egy pillantást a korabeli hazai gazdasági viszonyokra, mert 

1 '0 
d 



csak ezek teszik igazán érthetővé a képességeinek érvényesítésében 
akadályozott, sőt nagyrészt elnyomott műszaki értelmiség fogékony
ságát a-tudományos vHágnézeten alapuló forradalmi szocialista esz
mék iránt. 

Általában eléggé ismeretesek vagy legalábbis több helyütt tár
gyaltak azok az adatok, amelyek Magyarország háború okozta gaz
dasági süllyedéséről, a termelés csökkenéséről s a háborús nyerész
kedésseI végsőkig fokozott kizsákmányolásról, nyomorról adnak 
képet. H 

Ez a kizsákmányolás és nyomor volt a tömegek forradalmi el
keseredésének, hangulatának legközvetlenebb kiváltója, s ez vezette 
a műszaki értelmiség egy jelentős részét, az emlitett "alkalmazott 
mérnököket" is a szocialista munkásmozgalom táborába. 

Arról azonban nemigen esett szó, hogy ez a háborús nyomor 
nálunk, egy olyan orszcigban, melynek ipara s általában egész gaz
dasági élete rendkívül fejletlen és elmaradott volt - szükségszerüen 
sokkal elviselhetetlenebb volt, mint másutt: az amúgy is alacso
nyabb életszínvonal csökkenésével, a termelt javak viszonylag 
amúgy is kisebb - és a háború folyamán foly'tonosan csökkenő! -
mennyiségének elosztásában fennálló aránytalanság fokozódásával 
járt. 

Pedig, ha talán nem is mindenki látta ilyen világosan a hely
zetet, lényegében ez: az ország általános gazdasági - és természe
tesen, ami ezzel lén;legében egyet jelent: műszaki - elmaradott
ságának felismerése, az elmaradottság okainak és megszüntetési 
módjainak keresése volt az, ami a müszaki értelmiség legj obbjait, 
majd ezek hatására a mérnökök egyre nagyobb részét a haladó, sőt 
forradalmi mozgalmak táborába vezette. 

Így jutott el a mérnökök túlnyomó többsége (egy nagyobbik 
része: a "polgári" mérnökök) a szocicildemokl'ácia reformista jel
szavait is elfogadá polg:3.li forradalom táborába vagy (egy kisebb. 
de távolról sem jelentéktelen része: az alkalmazott mérnökök zöme) 
a szocialista munkásmozgalomhoz. Később az utóbbiakat a Tanács
köztársaság új gazdasági és társadalmi rendjének lelkes építői. az 
előbbieket pedig azok között tEtláljuk. akik nemcsak elfogadták az 
új rend nyújtotta perspektívákat. hanem - kevés kivétellel 
becsületesen támogatták is a proletárdiktatúrát. 

Hazánk gazdasági helyzetét a XX. század elején röviden talán 
úgy lehetne a legtalálóbban jellemezni, hogy nálunk a XIX. sz. 
második felében kibontakozó kapitalizmus ---' mint az előzőnél fej
lettebb gazdasági rendszer - az ország gazdaságilag függő helyzete 
és a feudális ma7'adL'ányok bénító hatása miatt nem tudta teljesíteni 



történelmi hivatását a termelőerők fejlesztésében, az ország gazda-
sági erejének kibcmtakoztatásában.l5 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc leverése és az azt kö-
vető önkényuralom ugyanis azt jelentette, hogy az ország gazdasági 
fejlődésében döntő "polgárosodás", a kapitalizmus klasszikus sza
kasza nemcsak hogy későn bontakozott ki, és így csak rövid ideig 
tartott, hanem azt is eredményezte. hogy ebből a fejlődési szakasz
ból, amely másutt általában nunt haladó és nemzeti korszak je1:Ie
mezhető, nálunk úgyszólván hiányoznak azok a jellemvonások, me
lyek azt igazán haladóvá, és teljesen hiányoznak, amelyek nemze:" 
ti vé teszik. 

Nálunk ugyanis a kapitalist<l fejlődést az idegen (főleg osztrák) 
burzsoázia és a vele érdekszövetségre lépő hazaáruló nagybirtokos
ság érdekei szabták meg. Ez az oka annak, hogy egész gazdasági 
fejlödésünket a nemzeti érdekek semmibevétele, a magyar nép és 
föld minél nagyobb fokú kizsákmányolása, kirablása jellemezte. 
Vagyis a kapitalista gazdállwdás alapvető szempontjai: a minél ki
sebb befektetéssel minél nagyobb haszon elérése, a >5zük látókörü 
rablógazdáL1zodás, a pillanatnyi tökésérdekek erőltetése nálunk a 
lehető legtúlhajtottabb és felettébb káros formában érvényesült. 
A kapitalizmus fejlődésének teljes tervszerűtlensége, ellentmondá
sossága, aránytalanságai más országokban nem éreztették hatásukat 
olyan súlyosan, mint nálunk. 

Ennek következménye lett azután gazdasági életünknek a kül
földhöz viszonyított egyre súlyosabb elmaradottsága. a termelőerők 
fejlődésének lassú üteme és - főleg a mezőgazdasági munkaerő 
krónikus kihasználatlansága.(Mely utóbbi ismét nünt fejlődésünk 
fékje jelentkezett, és az alacsony életszínvonal állandósítója lett.) 

A magyar kfipitalista fejlődésben már kezdetben kimutathatók 
azok a mozzanatok, amelyek általában csak az imperializmus idején 
váltak általánosan uralkodóvá, illetve melyek csak a gyarmati orszá
gok gazdasági életére jellemzőek. (Az idegen tőke vezető szerepe, 
extraprofit ja stb.) 

Az imperializmus kialakulásának idején, a századfordulón a 
nemzetközi finánctőke befolyásának egyre erősödő érvényesülése 
csak súlyosbította az ország amúgy is nehéz helyzetét. 

Hogy a gazdasági viszonyoknak ilyen összefogl21ó vázolás ánál 
- a tömörítéssel szükségképpen együttjáró - félreérthetőség ve
szélyét csökkentsü..k.:, néhány műgzaki példával illusztráljuk az el-
11londott<lkat. ltspedig a müszaki tevékenység olyan területéről vett 
példákkal, mely a gazdasági életben elfoglalt központi helyzete, ti. 
a népgazdaság minden ágával \'aló közvetlen kapcsolata folytán al-

15 



kahnas arra, hogy egyaránt ráviIágítson a mezőgazdaság, a közleke-
dés és az ipar fejlődésében tapasztalható aránytalanság okra, egész 
gazdasági életünk ehnamdottságám. 

Ez a terület a vízgazdáLkodás. 1G 

N ézzük először talán a mezőgazdasági vízguzdálkodás kérdéseit. 
NIa Inál' köztudomású, hogy mezőgazdaság unknak a múlt század 
második felében megindult kapitalizálódásában milyen nagy szerepe 
volt 'a vízimunkálatoknak, főleg az ármentesítéseknek és folyószabá
lyozásoknak. A korábban nl.űveletlen - és művelhetetlen ármen
t€sített és lecsapolt területeken nagyal'ány,i, de killtel'jes és egy
oldalú szemtermelés - kapitalisztikus rablógazdálkodás - indult 
meg, aminek talajpusztító hatását az állatállomány csökkenése is 
súlyosbította. Az ármentesített kötött talajok kedvezőtlen vízház
tartása viszont lehetetlenné tette a belterjesebb, változatosabb gaz
dáLh;:odásra való :Htérést. Ezért lett volna mezőgazdaságunk további 
fejlődésében clC5ntő szerepe a belvízrendezésnek és az azt követő 
öntözésnek - ha az idej&t múlta feudális nagybirtokrendszer s ál
talában az ország egész fejlőcléstgát1ó ieudálkapitalista gazdasági 
rendje nem állított volna leküzdhetetlen akadályokat a korszerű 
mezőgazdasági vízgazdálkodás megteremtése elé. (Kedvezőtlen tele
pülési viszonyok, tőkehiány stb.) 

Ezórt a magyar vízin:lérnöki kar az előtte álló feladatoknak csak 
egy részét tudta megoldani. Rozsnyai Károly, egyik kiváló kultúr
mérnökünk kimutatása szerint - aki egyébként mint megy-ei mü
szaki bizios vezető állást vállalt El Tanácsköztársaság idején is -
El kultúrmé),llöki intézmény múködésének első negyven esztendeje: 
alatt (18í9-19l8) az elkészített s 5,5 lnillió kh-t felölelő talajjavítási 
tervekből mindössze 1,5 millió kh belvíz rendezését, lecsapolását, 
öntözését tudta végrehajtani.l' 

Különösen világosan mutatja mezőgazdasági vízgazdálkodásu,nk 
és általában a magy-ar mezőgazdaság elmaradottságát - az öntözés 
terén tapasztalható lemaradásunk. NIig ebben az időben hasonló 
éghajlati és népességi viszonyok - sőt lényegesen kedvezőbb csa
padékviszonyok - mellett Észak-Olaszországban már mintegy 2,5 
millió kh-on öntöztek, nálunk 19l6-ban mindössze 4-5000 kh-on 
folyt öntözés! 

A fennálló társadalmi rend urai közömbösen n&zték a' nag-;.-
arányú vízi munkálatok és a vasútépítések befejeztével munka nél
kül lTlaradt agrárproletariátus nyornorát, mely-nek a korszerütien 
külterjes nagybirtok többé nem tudott sem munkát, sem kenyeret 
adni. A növekvő népesség eltartása érdekében szükségessé vált 
mezőgazdaság-fejlesztés helyett inkább a kivándorlás támogatását 
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választották, s a nagybiliokrendszer védelmében minden eszközzel 
segítették másfélmillió nincstelen - földéhes! - magyar agrár
proletár tengeren túlra juttatását. (Itt nem hagyhatjuk említés nél
kül azt a tényt, hogya mérnökök - éspedig különösen a már emlí
tett Bogdánfy Ödön, az AlVIOSZ későbbi alelnöke - már ekkor szót 
emeltek az agrárproletariátus, a velük együtt dolgozó kubikosok, 
illetve a "földmüves szocializmus" követelései mellett. s rámutattak 
a földmunkások földhözjuttatásának, a nemzet számára egyre veszé
lyesebbé váló kivándorlás megszüntetésének 8zükségességére. 18 

Az öntözés és a mezőgazdasági vízgazdálkodás, sőt egész mező
gazdaságunk elmaradottsága okozati összefüggésben van vízi köz-
lekedésiink elmaradottságával is. Ez pedig szoros kapcsolatban van 
a XIX. sz. második felének vasútépítési lázával, illetve vasútépítési 
panamáival. 

Vízi mérnökeink ismételten megkísérelték, hogy az ország gaz
dasági, főleg mezőgazdasági fejlődése szempontjából nélkülözhetet
len öntöző-hajózó csatornák építésének programját a kormánnyal 
és az országgyüléssel elfogadtassák. (Az ilyen csatornák építése a 
nyugati országokban a fejlődő XVIII-XIX. századi kapitalizmus 
egyik jelentős eredménye volt.) Az olcsó víziút versenyétől félő 

vasútérdekeltségek s a további vasútépítésben (ti. az állami kamat
biztosítással garantált biztos befektetésben. sín-, mozdony- és va
gonrendelésben, szénszállításban) érdekelt osztrák tőkéscSOPOliok 

azonban megakadályozták ezeknek - az elsősorban cl magyar mező
gazdaság érdekeit szolgáló - terveknek a megvalósítását. így került 
le a napirendről a kiegyezés után a Duna-Tisza-csatorna és a Ti
szántúli Öntözőcsatorna már akkor évszázados terve. Annak elle
nére, hogy az előbbi építésére má"r a kivitelező vállalattal szerződést 
is kötöttek, az utóbbira pedig -,.- II tervváltozaton keresztül kiala
kított - használható terv állt rendelkezésre. sőt egy angol tőkés
csoport ajánlatot is tett a kormánynak az építésre. Ez is bizonysága 
annak, hogy a kiegyezés utáni gazdaságpolitika nem jelentett lénye
ges változást -az önkényuralom korábbi nemzetellenes politildjával 
szemben. 

De ugyanígy gáncsolták el ezek az idegen érdekeket képviselő 
tőkéscsOPOliok az 1870-es években TÜlT Istvánnak a legkiválóbb 
magyar mérnökök által készített és külföldi szakértők által is felül
vizsgált vízügyi programját is. 

Gazdasági életünk egyik legsúlyosabb aránytalansága közleke
désünk egyoldalú fejlődése leit: az egész gazdasúgi fejlődés szem
pontjából alapvető jelentőségü, a nagy tömegü nyersanyagok, építő
anyagok stb. szállítására hivatott olcsó vízi utak hiánya, s ennek 
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hatását természetesen legjobban az olcsó szállítás lehetőségeitől 
megfosztott mezőgazdaság érezte megY 

1919-ig Mag~'arországon a külföldinél sokkal 01csóbb építési 
lehetőségek ellenére is a kerek 20 OOO km vasútvonal mellett mind
össze csak 399 km mesterséges viziút - csatOl'na vagy c-"<ltomázott 
folyó - épült ugyanakkor, amikor pl. Franciaországban több mint 
11 OOO km-nyi mesterséges vízi út vagy akis Belgium ban (Magyar
ország akkori területének 1/12- ed részénl) a világ legsűrűbb vasút
hálózata mellett is 2170 km csatorna létesült. Még sűrűbb Hollandia 
csatornahálózata, ahol az ország területének minden 7 km 2-ére jut 
1 km csatOl'na. 

E súlyos helyzeten - mint látni fogjuk - előszőr a Tanács
köztársaság kívánt változtatni. Szakértői, illetve tanácsadói, a víz
ügyi szolgálat irányítói: Bogdánfy Ödön. Sajó Elemér, Egan Ede 
stb. segítségéve!. A Népgazdasági Tanács ismerte fel először a vízi
utak jelentőségét s a víziút és a vasút tervszerü együttműködésének 
szükségességét a korábbi fejlődést gátló versennyel szemben. 20 

Talán még e!1l1él is élénkebben világít rá gazdasági életünk 
tarthatatlan helyzetére a vízierőhasznosítás terén tapasztalható el

maradottságunk. 
Ismeretes, hogya vízierőlwS211osít-is előkészítése terén a magyar 

vízügyi szolgálat nemzetközi viszonylatban is úttörő munkát végzett. 
amikor 1897-1902 között elsőként vette számba az 'ország haszno
sítható vízierőkészletét. Ez a felvétel az akkori technikai lehetőségek 
mellett hasznosítható vízierőkészletet kereken 2 800 OOO LE-re 
becsülte. Ezzel szemben a szénérdekeltségek befolyásának hatása 
alatt e vízierőkészletnek csupán IO/o-át lehetett I919-ig hasznosítani: 
az addig kiépiilt vízierőn,üvek csszteljesítménye csupán 28 OOO LE 
volt. 21 

Hogy ez mennyire nem a magyal' technika felkészültségén mú
lott, azt szinte felesleges is hangsúlyozni, h\szen köztudomású. hogy 
magyar találmány - Déri, Bláthy és Zipernowsky találmánya
volt a vízienergia korszerü hasznosítását lehetővé tevő villamos erő
átviteli rendszer, az ún. Ganz-rendszer is.22 Hasonlóképpen ismere
tes, hogy az első korszel'ü vízier6mjveket a Gal:z-gyár építette 
Olaszországban, s hogya gyár - főleg Olaszország villamosítása 
terén végzett munkája során - a századfordulóra Európa egyik leg
jelentősebb turbinagyárává fejlődött. I900-ig 755 turbinát gyártott 
csszesen 110 OOO LE teljesítménnyeL I919-ig psdig újabb 1200 turó:
nát 305 OOO LE teljesítménnyeL Mindez azonban exportra készült, s 
csak elenyésző töredékét állították üzembe hazánkban.2~ 

Kevés mozzanat van, mely jellemzőbb lenne hazánk függő 
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helyzetére és e1maradottságára. mint az, hogy a magyar mérnökök 
legkiválóbb alkotásai. a ,nagyar ipar legkorszerűbb termékei nem 
az ország termelő erőinek fejlődését szolgálták, hanem csak a fejlő

désben mesterségesen, erőszakosan elfojtott gazdasági viszonyok 
közepette olcsó munkaerő minél eredményesebb· ki7.sákmányolását 
tették lehető vé. 

Ez nem elszigetelt jelenség volt. amit a példák egész sorával 
lehetne illusztrálni: így például míg ét Ganz Villamossági Gyár 
(egyetlen jelentősebb gyárunk mely belső fejlődés eredményeként s 
nem idegen bankok alapítAsaként jött létre) a világ minden táján 
egymás utAn Allított fel erőmúveket és transzformátor telepeket --~ 

az első hazai erőmúveket osztrák és német cégek építették, és mi
közben Kandó Kúlmán világviszonylatban is úttörő eredményeket 
ert el a vasút villamosítás terén - az első hazai helyiérdekü és köz
úti vasútvillamosítúsokat külföldi v,lllalatok végezték. lVIiulán pedig 
él finánctőke vette kézbe a Ganz-g~·éÍr irányítását. Kandó is kén:v·
telen volt megválni az üZt'mtől. hogv munkáj únak fol;.-tatására kül
földön kere.ssen lehetóséget.", 

Itt természelesen nem lehet feladatunk cl magyar ipar helyzeté:.. 
nek rendszeres s minden ipal·ágl'a kiterjedő ismertetése. még 
kevésbé egész g:3.Zdasági életünk akár vázlatos bemutatáSa: csak 
néhány jellemzö példára szoritkozl-}atunk annak igazolására. hogy 
iparunk s gazdasági életünk egészséges i'ejlődése. vagyís a magyar 
mérnökök alkotó erejének, tehetségének érvényesíte:;e elé milyen 
leküzdhetetlen akadályokat emelt az a rendsze]'. meb' végül káros 
tevéken~·,;égének betetózéseként háb01·ús romlásba soc1Ol'la az 

cl':-;zá.goL 
Nem lenne azonban teljes az adott kt'p, ha nem említenénk meg 

azt az ellayo111ásl) éH11it arnagyar n1él"nöki karnak. rninl 8. ka)itaUy.-
IllUS képviselőinek a kormányzatban még túlsúlyban. levő feudális 
elemek, illetve azok legfőbb támasza. a vezető pozícióban levő jo
gúsz.ság részéröl kellett elszenvednie. Az idösebb nemzedék még jól 
emlékszik arra az 1883-ból való. de eé;-észen a felszabadulásig él'vén::
ben le"ő .. minósitő törvényre(. me1y ct vezetö közigazgatási funk
ciók ellá,ásDt még a közigilzgatás mú:.;zaki ügyeinek intézését is
jogi képesitésl:ez kötötte. Ahog-y ilZ iparban az idegen tőké3 érdekek 
(a privilegizált külföldi mérnökök az ideg-en tőkések képvi".eliíi) 
akadályozták meg a magyar mérnökök érvényesülését. úgy a köz-
19azgatá:Óc,n a .. jogászi féltékenység··, rivalitás emelt elé leküzc1l1c
tellen korlátokat. 2'; 

Természetes tehát. hogya magya:· müszaki értelmiség túlnyomó 
része lelkesen fogadta azt a változást. amely az ország gazdasági és 



politikai önállóságát ígérte, mert a gazdasági élet, illetve az ipar fej
lesztésében fokozottabb szerepet szánt a müszaki szakembereknek. 
Nagy részill{ lelkesen fogadta a Tanácsköztársaságot, mely ezen 
túlmenően a fejlődést gátló tőkés anarchia helyett a termelés terv
szed,i fejlesztését, tudományos alapon való megszervezését tüzte ki 
célul. 

Kétségtelen, hogy e célkitúzésekről ennek a politikában. koráb
ban járatlan tömegnek meglehetősen bizonytalan fogalmai voltak, 
az azonban, hogy gyökeres szakítást ígértek a meggyúlölt és türhe
tetlenné vált múlt tal - biztosította az irantuk való rokonszenvet ... 

A szocialista mérnö!<Il1ozgalom kezdetei 

1\ szocialista mérnökmozgalom kezdetei 1916-ig nyúlnak vissza.~G 
,Az üzemE-k háborús szolgfllati szabéílyzatai, a katonai fegyele:,) 

levezetése s a szervezettség hiánya folytán az alkalmazott mémökök 
és a tisztviselők nagy részé bizonyos tekintetben rosszabb helyzetbe 
került, mint az üzemi munkások, akik a szervezettség erejével véde
kezni tudtak a munkaadók önkénye e[en. 

Egvre több mérnöknek kellett felismernie. hogy az alkalmazott 
mémökök többség ét valójában a fizikai munkásokhoz hasonlóan 
kizsákmányolja a tökés társadalom. 

A mémököknek ezt a kiz3ákmányolt hel;.'zetét különösen vilá
gosan mutatta a feltalúlók kiszolgáltatoHsága: az alkalmazott mér
nökök ugyanis nem rendelkezhettek szabadon találmányaikkal, sza
badalmaik az alkalmazó üzem tulajdonáb", kerültek. az általánosan 
;;zokásos é8 elfogadott - ma már szinte hihetetlennek szinte kény
szermunka elkötelezettségnek t(ínő - m,unkavállalói szerződések 
él"teIl11ében.~7 

Egyes üzemek müszaki tisztviselői ekkor kísérelték meg először. 
hogy bérköveteléssel lépjenek fel munkaadóikkal szemben, azonban 
szükségszerüen és ismételten kudarcot vallott.ak. E kudarcok t.anul
ságai győzt ék meg őket alTóL hogy törekvéseik sikerét csak az 
osztályharcos. a munkásosztállyai szolidáris szakszervezetek bizto
síthatják. 28 

A szervezkedés, amely a mérnökök és a múszaki tisztviselők -
e politikailag koré.bban közömbös és tájékozatlan réteg - felvilágo
sítását és tömörítését túzte ki célul, a Közúti Villamosvasútnál és az 
Egyesült Izzólámpagyárban kezdődött. Szervezői az előbbi helyen 
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Sajó László, a közúti vasút főmén,öke, Kelen József (KOl'vin Ottó 
fivére) és Lóránt Imre, a közúti vasút mérnökei, az Egyesült Izzóban 
pedig Helfgott Ármin főmérnök és Hevesi Gyula mérnök voltak. 29 

Hamarosan csatlakoztak azonban hozzájuk más üzemek mérnökei és 
múvezetői is, 

Szervezkedésük, amely a Magántisztviselők és Kereskedelmi 
Alkalmazottak Országos Szövetsége (lVIKAOSZ) keretein belül indult 
m.eg, s amelyet a szakszervezeti mozgalomnak a szociáldemokrata 
pártellenzékhez közel álló néhány vezető funkcionáriusa (Zádor PáL 
V ágó Béla, Irsai Béla stb,) is lelkesen támogatott lavinaszerúen 
terjedt. 

E szervező munka során alakult meg (mint a mozgalom szer
vezőbizottsága) a munkásság és az üzemi értelmiségi dolgozók akció
egységének megteremtése, a munkáltatók elleni közös akciók meg
szervezése érdekében 1917, május 10-én az ún. Gyárközi Szervező 
Bizottság - 40 üzem 120 küldöttj ével. Programja világosan l11Utatja 
élZ{ hogy tagjai a szakszervezeti mozgalmat már nem csupán a gaz
dasági érdekvédel1rli harc eszközének tekinteité!c hanem a katonai 
önkény és a háború elleni politikai harc eszközpnek is.3o 

E program szerint ugyanis a bizottság célja, él. munkásszerveze
tekkel szolidáris tisztviselőszervezkedések támogatásán túl, az 
ország demokratikus átalakulásának elősegítése is. Sőt - bár a 
szervezók maguk sem voltak még kellően képzett marxisták c~:~ 

egész tőkés társadalom elleni harc szükségességének eszméit is igye
keztek népszerűsíteni. 

A szervezkedés méreteire jellemző, hogya lVIKAOSZ ipari szek
ciója hamarosan önálló szakszervezetté ala1::ulhatott: Ipari és Közle
kedési Tisztviselők Egyesülete (később: Országos Szövetsége. 
IKTOSZ) néven 1917. július 1-én,31 Az új szakszervezet alakuló 
gyúlését már több núnt ötven gyár négyezer értelmiségi dolgozójá
nak külclöttei vel Lal'totta meg, Megalakulása ,.fontos esemény volt 
8. magyarországi szocialista mozgalomban. mert a szervezet tagság á
ban és különösen vezetésében már jelentős számmal voltak olyanok 
akik az Oroszországból jövő hírek hatására kezdték a hábon:lból való 
kiút forradalmi lehetőségét latolgatni". (Heyesi Gyula)3'~ 

Az IKTOSZ tisztikarában, a választmányban - és főleg a szer
vező bizottságban - jórészt olyanok szerepeltek, akik később ét 

KMP tagjai lettek: Elnök: Helfgott Am1in és Rüogh Arthur, egyik 
titkár Hevesi Gyula, a szervező bízottság tagjai: Helfgott Hevesi, 
Kelen, Sajó László, l\Tagy Lajos, a fegyvergyár egyik vezető mél'
nöke, Babusák János Lipták-gyári múvezető. li; választnüny tagjai: 
I-laskó Lajos vegyészmémök, Hoffmann Tivadar mémök, Lóránt 
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Imre, él. Közúti Vasút mérnöke. Seidner Mihály, a Ganz Villamossági 
Gyár egyik nemzetközileg is ismert kiváló mérnöke stb. 

A munkáltatók elleni sikeres harcokban erősödő szakszervezet 
fejlődésére jellemző szervezetének további differenciálódása is: 1917. ' 
szeptember 23-án alakult meg mintegy 1500 taggal a művezetők 
szekciója,33 1917. december 30-án pedig a mérnökszakosztály több 
mint 1000 okleveles és gyakorló mérnök taggal.:l4 

1-1 mérnöki scakosztálynak - az októberi forradalom győzelm ét 
néhány héttel követő - alakuló gyúlésén elhangzott felszólalások, a 
szakosztály programja és a vezetőség összetétele világosan l1lLltatják 
azt a hatást, amit a szocialista forradalom gyakorolt a magyar mun
kásmozgalomra: 

"Az örökké emlékezetes 1917-es esztendő a végéhez közeledik -
mondotta elnöki megnyitójában Helfgott Armin. - Ebben az évben 
történt, az orosz Ionadalom diadalmas napjának első sugarainál, 
hogy. a magyar polgárság számban nagy és szellemi értékben tekin
télyes rétege, a tisztviselők osztálya minden fenntartás nélkül csat
lakozott a nemzetközi szociáldemokráciához, ami legjobb bizonysága 
a nagy szellemi mozgalom mindent magával ragadó erejének és 
benső igazságának ... " 
. A mérnök szakosztály elnöke Sajó László. alelnökei Helfgott 

Armin és Hoffman Ernő, titkárai pedig Haskó Lajos és Kelen József 
lettek. Egy részük a későbbi KMP alapító tagja. A választmánybél 
L" több c.kUv baloldali (kommunista) mérnök került: Hevesi Gyula, 
Lóránt Imre, Singer Hem·~k. Steiner Pál. 

lVlég további kutatást kíván az IKTOSZ és a keretében müködő 
- annak szervező bizottság~tként létrehozott - Gyárközi Bizottság 
tevékenységének és szerepének vizsgálata .. -\ munké1smozgalom iro
dalmában ugyanis él Gyárközi Bizottságnak kevés nyoma van. 
Annyit azonban máris megállapíthatunk, hogya mérnökök és mü
szaki tisztviselők által létrehozott IKTOSZ-nak nemcsak az üzemi 
értelmiség szervezése. az üzemi értelmiség és él munkásság akció
egységének megteremtése terén sikerült eredményeket elérnie.:);j 
hanem hamarosan a szociáldemokrata párt- és a szakszervezeti moz
galom egész ellenzéki csoportjának is fOLtos fórumává. l1)integ~' 

tömörítőjévé válL A Gyárközi Bizottság ugyanis a szakszervezetek 
általános szétdal'é'.boltságával szern ben szakrnáktól függetlenül kísé
relte meg az üzemek dolgoz6it összefogni. 

Nagy érde-me a nwnkástanácsiIlozgGlom szel'L'czé,~ében betöltött 
szerepe -1917 decen,berében és 1918 januárjábem. 

Ez volt az elsé) jele annak, hogya magyar munkásmozgalomban 
is fellépett az igény a legális szakszervezeti mozgalom zsákutcá.iába 



jutott áruló szociáldemokrata vezetéssel való szakításra, egy vala
milyen új f07'mdalmi szervezet kialakítására. A mozgalom ugyanis 
a forradalmi munkásság ellenőrzése alá akarta helyezILi az oppor
tunista, elbürokratizálódott pártvezetőséget, s az eddig korlátozott 
és elszigetelt ellenzék és a forradalmi munkástömegek kapcsolatá
nak megteremtésével ak'l.rt lendületet adni a munkásm.ozgalol1lnak 36 

Az SZDP által 1913. január 13-ára összehívott hat népgyűlés 

közül négy elfogadta a tanácsok szervezésére vonatkozó ellenzéki 
javaslatot. Az SZD P azonban opportunista politikájának védelmében 

. l1lmdent meg tett, hogy megakadályozza a határozat végrehajtását. 
:Sőt a januári sztrájk elárulása után - a tanácsmozgalol1l és a 
sztrájk folytatásánaK szervezése miatt vad rágalol1lhadjáratot 
indítotf a "p'ártfegyelmet megbontó", "betolakodott ellenség", "a 
munkásság volt najcsár3i", a baloldali mérnökök és tisztviselők ellen 
- nem törődve természetesen azzal, hogy rágalmaival esetleg a 
rendőrségneK is kiszolgáltatja őkeL37 Így sikerült elérnie a MKAOSZ 
működésének felfüggesztését és az IKTOSZ feloszlatását. Ekkor tar
tóztatták le többek között az IKTOSZ. illetve a Gyárközi Bizottság 
baloldali mérnök és munkás vezetőit is: Kelen Józsefet, Helfgott 
Annint, lVlosolygó Antalt és még többeket. 

Az Októberi Szocialista Forradalmat követő harcok folyamán 
1913-ban kezdett kiépülni az eddig nagyrészt egymástól függetlenül 
múködő forradalnü szocialista csoportok egymás közti és a tömegek 
közti kapcsolata: kezdtek kialakulni a Kommunisták Magyarországi 
Párt ja megszervezésének ez irányú előfeltételei. 

Ez 3. szervezkedés azonban sokáig nem tudo:t lépést ülrtani az 
egyre gyorsabban pergő politikai eseményekkel és a tömegek forra
dalmi hangulatának fokozódásávaL Ezért e csoportok tevékenysége 
jó ideig elsősorban a tömegmegmozdulásokba való bekapcsolódásra, 
azok lehetőség szerinti vezetésere irányult, s emellett háttérbe szo
rult saját szervezetük kiépítése és megerősítese. 

A tömegmozgalmak, szervezetek irányitása terén - a munkás
tanácsok és a katonatanácsok szervezése mellett nagy eredmén:; 
volt a szocialista mérnökszervezet (az AMO SZ) megszervezése, 
illetve újjászervezése, még a párt formai megalakulása - 1913. no
vember 20. - előtt, 

A miiszaki értelmisé~ a polgári forradalomban 

A frontok összeomlása által felszított forradalmi hangulat köz
\'etlen hatására robbant ki 1913 októberében a régóta érlelődő for
radalom - az ún. őszil'ózsás fonéldalom -, amikor is él tömegmeg
mozduléisok: a katonák, munkások és él polgári forradalom hazafia;; 
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és demokratikus célkitűzései ért lelkesedő értelmiségieknek az egés~ 
fővárost magával b18.gadó tüntetései végül is cselekvésre kénvszerí
tették a polgári eUénzéki pártok és az SZDP habozó, forrada"lomtól 
rettegő vezetőit - és az 1918. október 25-én megalakult Nemzeti 
Tanács számára megszerezték a hatalmat. 

A háborús gazdasági és katonai összeomlás talaján fakadt forra
dalmi hullámot természetesen számos pozitív és negatív törekvés 
él. haladó és reakciós erőknek mindenütt meg-ll1egújuló összecsapása 
erősítette. Például heves összecsapásra került sor a két erő között 
már a forradalom előtti napokban - a munkásszervezeteken kívül 
- a parlamentben és az újságírók körében is. Az azonban tény, 
hogy az egész fővárost néhány nap alatt lavinaszerűen elöntő tömeg
megmozdulás, tüntetés - 1918. október 24-én a MíiegyeteJn7'ől 

indult el. A jelt Fiume elszakadásának és a gyűlölt Wekerle-kor
mány bukásának híre adt.a meg. Az eseményeket a délelőtt folya
mán a Galilei Kör és a (kispolgári) Március Kör szervezeteinek mű
egyetemi tagjai ismertett ék az ifjúsággaL felszólít v a őket a béke, 
(f fiiggetlen Magyato7'szág és a demok7'Otilws átalakulás melletti 
úllásfoglalásro, Károlyi miniszterelnökké való kinevezésének köve
telésére. A forradalmi diákság lelkesedé~.ének magával ragadó ereje, 
a szabadságos katonadiákok békevágya és az események látszólag 
véletlen találkozása a demonstrációt hatalmas tömegtüntetéssé nö
\'elte: ekkor hirdették ki ugyanis, hogya rektori tanács felsőbb ren
deletre a spanyolnátha miatt a müegyetemet néhány napra bezárja, 
s így az egyébként t.alán közömbös. tanulmányaikba merülő diákok 
is csatlakoztak a hazdias .és forradalmi lelkesedéstől fütött meg
mozduláshoz. A szinte az egész müegyetemi ifjúságot magával ra
g'adó felvonulástól csak a szentimrések egy kis csoportja tartotta 
távol magát amelynek a tüntetés megakadályozására irányuló kísér
lete azonban csúfos kudarcba fulladt.:lS 

A múegyetemisták felvonulás ábóL mirE: a K8.rolyi-palota elé 
ért. hatalmas tömegtüntetés lett: a tudomán;-'egyetem hallgatósága 
után számos más diák-o katona- és munkáscsoport. valamint az egész 
utca népe csatlakozott hozzájuk. A tüntetésen. melyben a tömegek 
igazi hangulata jutott kifejezésre. a béke és a függetlenség követe
lése mellett helyenként mál' felharsant a köztársaság jelsz<l.va is. 

Másnap. pénteken délelőtt a Müegyetem aulájában tartott nagy
gyüks utáni tömegtüntetésekben is a műegyetemi ifjúságé volt a 
kezdeményező szerep: a diákok mintegy háromezer főnyi tömege 
~ amelyhez aztan a frontról hazatért katonák is csatlakoztak 
áttörve a rendőrkordont, felvonult a várba. hogy átadja a királ:vnak 
az egyetemi ifjúság akaratát kifejező 12 pontot, melyben az új, de-
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mokratikus és független Magyarország megvalósítását sürgeti. 
Miután azonban értesültek arról, hogy a kit'ály nincsen Budán, 
kitíizték a nemzetiszínü zászlót - a független Magyarország jelké
pét -, és fogadalmat tettek, hogy minden erővel küzdeni fognak a 
békéért és a demokratikus, szabad Magyarországéri:. l', békésen 
távozni készülő tömeget táma'dták meg a lovas rendőrők és a csend
örök. Brutális vérengzésük eredménye 40 súJyos és 200 könnyebb 
sebesülés lett. A tömeg megfélemlítésére számos szabadságos katona
diákot letartóztattak.39 

A forradaln"lat azonban nem lehetett többé elfojtani : a pesti 
tömegek tüntetésének hatására - mintegy az egész ország forra
dalmi hangulatát kifejező jeladásra - október 25-én az ellenzéki 
polgári pártok és él. szociáldemokrata párt szövetsége alapján létre
jött a N en1Zeti Tanács. 

A következő napokban pedig egymás után alakultak meg a 
munkástanácsok és a katonatanácsok az üzemekben és a laktanyák
ban - "a Nemzeti Tanács támogatására". A diákságnak a terror 
elleni tiltakozásra összehívott péntek esti országháztéri nagygyülé
sén a diákok sebtiben megválasztott 50 tagú vúlasztmányának veze
tői pedig még aznap (okt. 25-én), vagyis egy időben a katona tanács 
megalak1..1.lásával. bejelentették a diáktanacs megalakulását is. (E 
diáktanácsot ugyancsak a Müegyetemen választották meg.)40 

Még inkább növelte a forradalmi hangulatot a l'eakció ULob(') 
kísérlete az okt. 28-i tÜntetést elfojtani szándékozó lánchídi véreng
zés ( . .lánchídi csata") és a király provokációs politikai lépése, hogy 
j. a követelt Károlyi Mihály helyett a népszerütlen Hadik Jánost 
nevezte ki miniszterelnökké. A Nemzeti Tanács felhívására másnap 
az egész főváros félórás sztrájkkal tiltakowtt a vérengzés ellen, a 
kcvetkezö két napon pedig a felfegyverkezett munkásság és katona
ság megszállva a stratégiailag fontos pontokat és üzemeket - át.adta 
éJ. hatalmat a Nemzeti Tanácsnak. melynek párt jaiból azután okt. 
3J -én megalakult az új koalíciós kormán~-. 

Győzött a polgál'i demokratikus fonadalom Magyarországon. 

Október utolsó es november első napjaiban egymás után álltak 
él Nemzeti Tanács mellé a különböző testületek, közigazgatási szer
vezetek, társc~dalmi eg'yesületek. November 3-án a magyar mérnök
ség legjelentősebb szervezete, a Magyar Mérnök- és Építészegylet is 
bejelentette csatlakozását a Nemzeti Tanácshoz. Majd, hogy kellő 
súllyal képviselh2sse a kar érdekeit, s főleg, hogy hangot adhasson 
véleményének a közérdeklí müszaki feladato k megoldása ügyében, 



nov. 6-án a magyar mérnökség - talán az egylet kez~eményezésére 
- létrehozta a lVIérnök- és Építésztanácsot, mely magában foglaita ;:( 
mérnökség valamennyi szakmai és társadalmi szervezetét, úgymint 
az Elektrotechnikai Egyesületet, a Bányászati és Kohászati Egyesüle
tet, él Hadviselt Mérnökök és Építészek Országos Szövetségét a lVIa
gánmérnökök Országos Szövetségét és még számos más egyesületet. 
Csatlakozott a Tanácshoz a szocialista mérnökök szervezete. az 
.~_lVIOSZ is. 41 

E testület célja az volt, hogya magyar mérnökök - az ország 
gazdasági felemelése érdekében kifejtett _. korábban meddő 

erőfeszítéseinek sikerét, terveinek. előterjesztett javaslatainak meg
valósítását a szervezet erejével és tekintélyével is biztosítsa. Ennek 
megfelelően a Tanács szakosztályai, illetve tagjai a műszaki fejlesz
tési tervek egész sorát dolgozták ki és terjesztették elő - a gazda
sági élet legkülönbözőbb területeire vonatkozólag -. hogy az ország 
válságos helyzetében elősegítsék a termelés béketermelésre való átál
Etását és megindítását. A Tanács mU.nkálatait egy az egész nemzet
gazdaság kérdéseit felölelő emlékiratban kívánta közreadni, ami 
azonban elmaradt, s így a javaslatoknak csak egy részét ismerjük, 
más részének csak kidolgozásáról tudunk. 

Köztük volt Seiclner MiháZynak és Fehér Lajosnak a müszaki 
sajtóban is megjelent javaslata ,.Budapestnek kooperáció útján ener- . 
giával való ellátásáról"-l2 - melyet a Tanácsköztársaság utóbb a 
gyakorlatban is megvalósított ; Bánki Donátnak ,.A kis vízierők 

kihasználásál'ór' szóló, eddig nem publikált emlékirata, melyben a 
szerző a meglevő rossz hatásfokú vizi kerekeknek olcsó és korszerü 
viztul'binákkal való kicserélését javasolta, amitől - országos vi
szonylatban évente mintegy 70 OOO LE energiatnbbtermelést, illetve 
L:g;,;anennyi vagon szén megtakarítását remélte.~3 Ugyancsak e 
munka keretében készüle el Va5cla Öclönnek a földfelosztással kap
csolatos többtermelés szempontjairól. Ilarsányi Emil dr.-nak él 

gabona helyes raktározásáról szóló javaslata. valamint Kellner Bélá-
nak az ökonomikus többtermelésről. .Ltdor}án Dezsőnek a gyors 
munkaalkalmakról. Zsiqmoncly Arpáclnak és Vizel" Vilmosnak 
"Széntermelésünk fokozásáról" szóló javaslata is. 

A Tanács t€vékenységét átható szellemet, a múlttal való szak í
tásnak a felszabadultság érzésének az optimizmusnak és a lelkes 
munkavúgynak. az akkol"Í időket jellemző egész légkörét a Tanács 
és a lVIérnökegylet, vezetbinek megnyilatkozásai is megőrizték szá
munkra. 

Világosan látszik azonban ezekbŐl - pl. Kájlinger Mihály 
egyleti elnök közgyúlési megnyitó beszédébőli·! -, hogya mérnök-



ség zömét inkább csak egy negatívum: a nemzeti függetlenséget 
megcsorbító, az elnyomáson alapuló s ezzel együtt a mérnökseg 
érvényesülési lehetőségei~ is korlátozó rendszer gy.ülölete vezette él 

(polgári) forradalom táborába, i11el:vtől elsősorban az' egészséges 
gazdasági fejlődés előfeltételei nek biztosítását. a munkalehetőségek
megteremtését várta. A demokratikus átalakulásról azonban már 
határozatlanabb eLl{épzelései voltak, még inkább a szocializmusról, 
melyet a szociáldemokrata reformizmus parlamentáris elképzelései
hez hasonlóan egy hosszú, békés fejlődés, elsősorban a techníka, a 
termelőerők fejlődése automatikus eredményének tekintett. És 
mindenképpen osztozott abban az illúzió ban, hogy az ország "poli
tikai önállósága" az imperializmus. a nemzetközi finánctőke uralmá
nak idején is biztosíthatja önálló s a nemzet érdekeinek megfelelő 
gazdasági fejlődésünket. 

Sokkal világosabban látta a helyzetet és a feladatokat a szo
cialista mérnökszövetség, az Al\:IOSZ (a Mérnök- és Építésztanács 
munkájának is egyik motorja). mely az őszirózsás forradalom nap
jaiban jött létre a kommunista mérnökök kezdeményezésére, a~ 

újjászervezett IKTOSZ mérnökszakosztálya alajJján. 

A szocialista mérnökszövetség, az AlVIOSZ - a polgflri 
köztársaság idején 

A~ október 25-én újjászervezett IKTOSZ életében olyan nagy
arányú fellendülés volt tapasztalható. hogya korábbi mérnök- és 
müvezető-szakosztály helyett egy önálló n-,érnökszakszervezet léte
sítése látszott célszerünek. Ez reményt n:yújtott arra, hogya polgári 
mérnökszervezetek befolyását is ellensúlyozni lehet a mérnökség 
körében. Ez az új - s a mérnökök szocialista nevelésére, felvilágo
sítására hivatott - szervezet lett az AlVIOSZ, melynek megszerve
zését és vezetését a régi szakszervezeti és pártellenzék mérnök 
lagjai, vagyis elsősorban az ekkor már magukat nyíltan kommu-. 
nistának valló mérnökök vették kézbe. Az 1918. november IS-án 
n\egalakult AlVIOSZ tehát lényegében kommunista vezetés alatt álló 
forradalmi swcialista szakszervezet volt, me1y túljutva a polgári 
forradalom - nagyrészt, mint tudjuk, elsikkasztott - követelésein. 
teljesítetlen ígéretein, sőt az SZDP programján is: a forradalom 
vhrmányainak megc,édését és továbbfejlesztését tekintette céljának. 

A mintegy másfélezer főnyi tömeget egyesítő mérnökszövetség 
alakuló gyülésére kibocsátott felhívás hangsúl~'ozza, hogya mérnök-



ségnek kal'i érdeke is egy olyan társadalom kialakulása, melyben 
csak a munka, a tv.dás és a tehetség lehet a jognak és a hatalomnak 
a forrása, A mémi}köknek tehát 11l.inden tudásukkal és szervezett 
erejükkel is támog'3.tniok kell él. munkásságnak a szocialista társa
dalmi rend megvalósítására irányuló törekvéseit.-Jó 

A szövetség programja. e' félreérthetetlen elvi politikai állásfog
lalás, illetve célkitüzések mellett csak másodsOl'ban foglalkozott a 
mérnökök munkaviszonyainak: bérezésének munkaidejének, sza
badságának kérdéseivel. végül pedig a speciális múszaki kérdéseken 
és a mérnökség kari érdekein túL kitért a dolgozók általános érde
keit érintő különböző aktuális politikai és szociális reformkövetelé
sekre is.-iG 

A szövetség vezetősége, ha tározott politikai célkitüzéseinek 
megfelelően, haladéktalanul hozzáfogott programjának megvalósítá
sához. illetve kidolgozfÍsához: foglalkozott a racionális ipati többter
melés előfeltételeinek kérdéseivel. mint legdöntőbb és központi 
jelentőségü kérdéssel, a szénhiány megszüntetésének és az energia
ellátás biztosításának feladataival. a találmányok védelmének ·és 
maximális társadalmi hasznositásának kél'déseivel. sőt a szövetség 

tagságának segítségével megkezdte a termelés szocializálásá
nak müszaki előkészítését isY 

Már a szövetség alakuló ülése egy részletesen kidolgozott memo
randumot tárgyalt, illetve fogadott el: a termelés jolytonosságának 
l'i.2to<~ítása, a békcszíikséglete1c kielégitésp- és cl han~térről }wzatérő 

tömegcknwnkábn állítása, ésszcrÍÍ ml[1l7:uull~lLlmCl!c teremtése éTde-
hében, s ezt az emlékiratai a Seidner-Fellér-téle energiagazdálkü
dási javaslaUal és Heresz GYE/ának az iparfelügy·elet reformjáról 
szóló lel'vezetével együtt azonnal át is adtá;\: a kereskedelemügyi és 
népjóléti minisZlel'eknek. ,-. 

Az előterjesztés felhívta a szociáldemokrata . miniszter figyelméL 
a tőkések és gyárosok részéről tapasztalható passzív rezisztenciára 

szabotázsra --o mely megakadályozza a b2ketermelésre való átté
rést és él termelési kapacitás kihasználását stb. 

Ebben az időb",n ugyanis egyes kommunista mérnökök még 
elképzelhetőnek tartották, hogy "a polgári demokratikus kormány
ban részt ve\'ő szücialista miniszterek útján lehe~séges bizonyos, a 
kapiLalista gazdálkodás cnkényességét korlátozó, a népgazdaság és a 
munkásság érdekei t szolgáló jelentősebb iniézkedéseket végrehajtani 
és ezzel bizonyos fokig előkészíteni a te2'melőeszközök későbbi kisa
játítását". (Hevesi.)~9 Jellemző azonban ennek az elképzelésnek 
illúzórikus jellegére, hogy a N épsz<wa, bár megemlékezett az 
AMOSZ-mernorandum átadásáról, annak leglényegesebb részét, a 



tőkés szabotázs leleplezését és az ip[ufelür;yeleti rendszer reformjá
nak süi:getését még csak meg sem em.litette. A IG .. TP takti1{ájának 
későbbi tiszt3.zódása során ezért utóbb letettek az iparfelügyeleti 
reform sürgetésérőL men ez illúziókat kelthet a tömegekben a kor
mány szocialista jellegét illetően. Sőt amikor 3. tömeghangulat nyo
mására már a szociáldemokrata párt 1,0 foglalkozott a termelés mun
kásellenőrzésének kérdésé\-el. s (annak leszerelése érdekéixm) az 
üzemi választmányok létesítésének programjával állt elő - az 
A~IOSZ vezető kommunista mémökei a párt politikájának népsze
rüsítése során, tl:tlhaladva a "korábbi programon, s leleplezve a szo
ciáldemokrácia politikai kétszinúségét -, a termelőerők azonnali és 
fenntartás nélküli kisajátitásának szükségességét hangsúJyozták: 

"Kollektív termelés csak kommunista társadalomban lehetséges. 
Ezért teljesen elhibázott és céltalan kísérletek azok, amelyek a kol
lektív termelés előnyeit a polgári társadalom kereteiben akarják 
elérhetővé tenm ... az üzemek szocializálása (ti. a munkásellenőrzés) 
csak porhintés a munkásság szemébe. " csak arra jó ... hogy időt' 
engedjenek a ma tehetetlen tökésosztálynak ereje újbóli összesze
désél"e ... '·so 

Ezek az elvek irányították az AlVIOSZ egész munkáját. A köz
vetlen érdekvédelmi kérdések szinte teljesen háttérbe szorultak a 
gazdaságpolitikai problémákkal szemben, s a december hó folyamán 
megalakult swkosztályok és munkabizottságok (a mérnöki, ve
gy('szm(~l'l1l)ki és gépé~?mél'J1(iki stb. S7akosztúlY'Jk) legfőbb felac1:1-
tukat abban látták, hogyanépgazdaság egyes ágai talpraállításának 
G1úszaki programját kidolgozzák - ami azonban a fentieknek meg
felelően. végeredményben a népgazdas~lg szocialista átszervezésének 
előké.szítésft jelentette. 

[Az AJVIOSZ-n8.k ez a munkája hasonló él VAOSZ (Városi Alkal
mazottak Országos Szövetsége) pedagógus szakcsoport.iának ugyan
ebben az időben ki~ejtett tevékenységéhez. Ez él szakcsoport is -
a csoport kommunista frakcIójának kezdeményezésére - már a 
polgári kormány alatt kidolgozta a szocialista iskolarendszer kiépít é
sének tervét. Tudatában annak. hogy ez ugyan az adott helyzetben 
a polgári társadalom viszon;"ai között meg"valósítbatatlan. de bízva 
abban, hogy az előbb-utóob bekövetkező társadalmi átalakulás elTe 
majd lehetőséget ad. i\lindkét szen·ezet él jövö számára dólgozott -
olyan jövő számára, amelynek megvalósításáért harcolt.JS! 

,L\. szövetség termelésgazdasági bizottsága már 1918. december 
15-én és a bizottság előterjesztésének megvitatására összehívott 
taggylilés már 1918. december 31-én állást foglalt a tennelés azon-
naLi szocializálása mellett, melyet a korábban javasolt munkásellen-
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őrzés felügyeletével kívánt végrehajtani. hogy a termelés zökkenés
mentessége biztositva legyen, s a tőkéseknek ne legyen módjuk 
szabotálásra, A szocializálás végrehajtására vonatkozó gyakorlati 
javaslatot Hevesi Gyula terjesztette elő, Ez később, a termelésgazda
sági bizott~ág vitái során kidolgozott formában nyomtatásban is 
megjelent az AlVIOSZ és az Internacionaié januári (az elvi rész és 
az indokolás), illetve az Internacionálé februári számában (a részle
tesebb, gyakorlatibb program),;;~ 

Az ezzel kapcsolatos és ugyancsak az AlVIOSZ 1919, január l-i 
számában részletesen ismertetett vita nagyon jellemző képet ad a 
szövetség állásfoglalásáról. A felszólalók a vita során konkrét ada
tokkal támasztották alá a javaslatot. példákkal bizonyítva, hogya 
tőkések szabotázsa milyen károkat okoz a termelésben, Ekkor hang
zott el az első javaslat a "Népgazdasági Tanács" - egy másik elne
vezéssel: "Központi Termelési Tanács" - megszervezésére is, 
FfeiHer Ignác, a kémiai technológia professzora a termelés folyama
tossága bizTosításának szükségességét hangsúlyozta, s figyelmezte
tett arra, hogy a szövetségnek csak olyan tervezetet szabad előter

jesztenie, melynek végrehajtását garantálni is tudja, Ugyanebben a 
szellemben szólt hozzá a vitához a közgazdász Varga Jenő is, aki 
ekkor még azt javasolta, hogyaszocializálásban fokozatokat álla
p!tsanak meg, (Nyersanyag, illetve alapanyagtennelés, félgyártmú
nyokat előállító és készánltermelő üzemek stb.)";: 

Joggal úllapítja meg ét vitúra hivatkozva emlékirataib,ln 
Hevesi Gyula az ~".MOSZ politikai állásfoglalás áróL hogy: "Ebben 
az időben, alig egy hónappal a párt megalapítása után és még három 
hónappal a Tanácsköztársaság előtt. kommunist.a, baloldali szociál
demokrata, haladó polgári radikális felfogások épító módon, a nép 
érdekeinek öszinte szolgálatára való törekvésben viaskodtak eg:-'
n:ással, mégpedig úgy, hogy a különbözö irányzatok erediije egyre 
határozottabban közeledett pártunk álláspont jához: még jóval a 
Tanácsköztársaság kikiáltása eJött lényegében azzal tel.iesen azo
nossá is vált,"5~ 

Erröl az állásfog~alásról azonban ll,eg kell állapítanunk. hog:-' 
belyességét nem annyira egy kialakult forradalmi elméletnek, mint 
inkább a hel;:es forradalmi ösztönnek köszönhelte, Ugyanis az az 
elmélet, ami az AlVIOSZ tagjait yezette miké=1t azt elsősorban 
He\'esi Gyula írásai ból (és emlékirataiból. illetve azok önbírálal~l
ból) ismerheÜük meg !11eglehetösen mechanikus, vulgáris 
marxista elmélet, bizonyosfajta technicizmus volt, mely a társadalmi 
fejlődést a technika fejlődéséból közvetlenül vezette le, és a politi
kai kérdéseket ettől függetlenül. ezzel mintegy pál'huzamosan ('03 
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csak mellékesen vizsgálta.f>4/a Emellett az AlVIOSZ fiatal kommunistfl 
mérnökei előtt - ellentétben a köréjük csoportosuló tapasztaltabb, 
idősebb mérnökökkel - kevésbé voltak ismeretesek a hazai gazda
sági fejlődés sajátosságai, különlege3 problémái is. Éppen ez volt 
azonban az, ami az AlVIOSZ vitáit különösen és kölcsönösen termé
kennyé tette, s ami a vezető kommunista mérnökök és a tapaszt<l.l
tabb régi szakemberek együttmüködésének alapja lett a Tanácsköz
tárS<l.ság idején. 

Mindehhez azonban rögtön hozzá kell füznünk azt is, hogy ezt 
az említett egyoldalú és ,.racionális'· szemléletet,' mely .,politikai 
elfogultság nélkül" és "tisztán müszaki és gazdasági szükségszerü
ségekből és lehetöségekből kiindulva" vizsgálta a szocializmusra való 
áttérés. illetve a szocializmus időszerüségének kérdéseit, maga az 
élet. a gyakorlat - és különösen a Tanácsköztársaság gazdasági ve
zetésének gyakorlata - sem engedte teljesen érvényesülni. Így pél
dául a termelés szocializálásáról szóló AMOSZ-cikknek az Interna
cionáléban megjelent változatában már maga Hevesi Gyula muta
toft rá arra, hogy különösen az adott helyzetben, a béketermelésre 
való áttérés idején áll fenn a termelés szocializálásának szükséges
sége és lehetősége, mert ez az áttérés másképpen - ti. a magán
tulajdon fennmaradása eset én - nem oldható meg. Különösen 
nálunk nem, a demokratikus forradalom után. mert az új szociál
politikai intézkedések kcvetkeztében a tőkés termelés elveszítette 
legfőbb hajtóerejét. a korlátlan kizsákmányolás ('S pl'Ofitszerzés lehe
tőségét ... Mindebből pedig arra a helyes következtetésre juL hogy 
ez az a történelmi pillanat, az az alkalom, melyet a pl'Oletariátusnak 
meg kell ragadnia él meggyengült tőkés rendszer megdöntésére ... ".c, 

Az ANIOSZ tennelésgazdasági bizottsúgának viüüt és az emE·
tett taggyülést hamarosan tett követte: a bizottS~lg még 1918 végén 
megkezdte -- az egész tagság bevonásával - a termelés szocializálá
sának múszaki előkészítését, a termelés akkori állapotának vala": 
mennyi üzemre kiterjedő statisztikai felvételével. Az e célra kibo
csátott kérdőívek kiterjedtek az üzem gazdasági és müszaki viszo
nyainak minden kérdésére: a termelt anyagok mennyiségél'e és mi
nőségére, az üzemi kapacitás kihasználtságának fokára stb.56 

A szövetségnek ez a helyzetfelmérő munkája -- 'amellett, hog;.
igen fontos szerepe: játszott a mérnöktömegek mozgósítás~\ban. po
litikai felvilágosításában - felbecsülhetetlen segítséget jelentett a 
Tanácsköztársaság kikiáltása után a Szociális Termelés N épbiztos
sága számára is az üzemek szocializálásának végrehajtásában, majd 
utóbb a Népgazdasgi Tanács számára a termelés újjászervezése: 
racionalizálása és fejlesztése terén megkezdett munkában. 



Altalában úgy lát.szik. hogy az AMOSZ tevékenysége a Tanács
fcöztársaságot előkészítő időszakban minden ponton szoros kapcsolat
bai1 volt a KMP politikai. felvilágosító munkájá'.·.al. Ahog;; a polgari 
forradalom, illetve a tőkés szabotázs leleplezés ében is igen nagy 
része volt az AMOSZ-nak, ugyanúgy a munkásellenőrzés bevezetése 
is az üzemekben mindenütt a .szocialista mérnökök részvételével, 
segítségével történt ami annál is természetesebb, mert ezt a gondo
latot konkréten először az AMOSZ vetette fel. 

Ismeretes, bár adataink e tekintetben meglehetősen hézagosak, 
hogy január és február folyamán a munkásság számos helyeneltá
vúlította az üzemek régi vezetőségét, s - jóllehet az üzemek továbbra 
is tőkés tulajdonban maradtak ---' helyükre mérnökökből és munká
sokból álló új vezetőséget választott. így került például - jellem
zően a forradalmi munkásság és a szocialista mérnökök közti együtt
müködésre és bizalomra - a Ganz Villamossági Gyár élére dr. Seid
ner lVIíhály mint ügyvezető igazgató (a Tanácsköztársaság idején a 
gyár termelési biztosa). az Eg:'esült Villamos Vasúttársaság élére 
Sajó László, a Feg:}vergyár élére Balogh Béla gépészmérnök stb. 

,c':.. munkásellenőrzés volt a legközvetlenebb segítség a szocializá
lás zökkenőmentes végrehajtásában a Tanácsköztársaság kíkiáltása 
után."' 

A polgári mérnökök a polgári demoli:rácia es a köztársaság 
stabilizálásáért 

Mielőtt azonban a szocialista mérnökszövetségnek a Tanácsköz
társaság gazdasági-müszaki te\-ékenységében való részvételét 
ismertetnök - vessünk egy pillantást a mérnökök egyéb szerveze
t€ire is. 

Ugyanis miközben az AMOSZ bizonyos mértékig háttérbe szo
rult, csendes előkészítő munkára kényszerült, sőt az 1919 eleji kom
munistaüldözés idején még politikai propagandamunkája is korlá
tozva volt (a Budapesti lVlunkástanácsban szereplő néhány tagját 
például a többi kommunistával együtt kiz&rták), a mérnökök egyéb 
szel'v€zeteinek müködésében is érezhetővé vált a reakciós erők be- I 
folyása: l111.uatkoztak a tőke stabilizációs kísérleteinek jelei. 

Jellemző példája ennek az Orszáaos IYhmkaiigyi Tanács megala- I 
kulása 1919. február 8-án a Míiegyetem clisztennében.52 Ezt a szer-
vezetet a kormány. illetve a Nemzeti Tanács a szociáldemokrata I 
kereskedelmi miniszter, Garami Ernő és lVIéhely Kálmán államtit
kár kezdeményezésére hozt.a létre a lVlémök- és Építésztanács utód-
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jaként, főleg oÍyan polgáli mérnökök bevonásávaL akik - ellentét
ben a határozott politikai célkitüzésektől vezetett AlVlOSZ-mérnö
kökkel kizárólag szakmai vonalon tevékenykedtek. s ezen 
keresztül kívántak közremükődni az 0rszúg gazdasági ~;; múszaki 
újjószc fuezésé ben. 

A Tanács n-.int irányító és véleményező szerv múködött volna 
az ország gazdasági és múszaki életében. de létrehozását a kormány 
nyilvánvalóan elsősorban azért határozt", el, hogy azt az illúziót 
keltse a tömegekben, mintha a szocialista tervgazdálkodú:ó fek 
venne irány-t. 

Ez a szervezet, bál' előké;;zitésében: szervezeti szabályzatának, 
programjának kidolgozásáb:m az AMOSZ vezetöi (Sajó László é:; 
Beke József) is részt vettek, bizonyos szempontból visszaesést jelen
tett a Mérnök- és Építésztanácshoz viszonyítva. Az ugyanis kizárólag 
testületi, vagyis sZr:lkmai szel'Vezet volt, tagjai mérnökök, akik 2\Z 

adott esetben alkalmasak, s bizonyára készek lettek volna egy szo
ci~dista kormánYZc'1t munkájának támogatására is. - Az Országos 
~/lunkaügyi Tanácsba!1 viszont a mémökökön kívül - akik részben 
mint meghívott szakértők, részben mint az állanu szervek képviselői 
szerepeltek - és a munkavállalók szervezeteinek képviselőin (a 
SZOT küldöttein) kívül,részt vettek él "munkaadói;:"', vagyis a 
nagyi6ke, úgyrnint aGYOSZ. ONIGE stb. képviselői is. Tagja volt 
é, Tan~tcsnak például Rubinek Gyula, az OMGE alelnöke. a'késöbbi 
ellenfonadalmi korszak közéletének ismert alakja. Chorin 
Ferenc, éo nagytőke egyik nagyhatalmú képviselöjc é.~ mások. Hason
lóképpen alig hagyhat ké~séget a szer,;ezet politika.i jellegét illetően 
- él tekintetben ugyanis. hogya Tanács vezetÉse s e7által természe
tesen a 111érnökök nlunkájának irányítúsa ls lényegében a nagytök·e 
kezébe kel'Í.ilt - az a tény, hogy elnöke r.'léhel~· Kálmán. a GYOSZ 
egyik vezéralakja lett. akinek kereskedelmi úllan~titkárrá való kine
vezése ellen korábban, az őszirózsás :forradalom után a munkásság 
is tiltakozott. OVIindezt nen1 tudta ellensúlyozni a SZeT részvftele 
és állítólagos elleni'irzö s":erepe sem.) 

A Munkaügyi Tanács megalakulása tehát világosa,n bebizonyí
totta azt amire a kOl1l,munisták már jó előre figyelmeztettek -. 
hogy ti. a !)olgári társadalomban végrehajtandó swcialisztikus intéz
kedések nem visznek közelebb a szocializmushoz: mindez .. csak pOl'-
hintés a mUl'.kásság szemébe ... csak arra ió. hog-v idöt n"el'ien ... 
cl tökésosztálynak ereje újbóli ö~szeszedésér~ ... " ~á-Ievesi Gyuia.)Ö!l 

Persze mindez akkor nemcsak a poliiikailag tájékozatlan mér
nökök, de még a sZücialista mérnökök zöme elött sem lehetett egé
szen világos. :\z AMOSZ vezetőit azonban kétségtelenül határozott 
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t.aktikai megfontolások vezették a Tanács munkájának támogatásá
ban, éspedig - a KiVIP általános taktikájának megfelelően - a 
különböző szervezetekben való részvétel, a n,érnökök politikai veze
tése, tervelőkészítő munkájuk megfelelő irányítása érdekében. 

A Tanács létrehozásának gondolatában rejlő pozitív elemek 
igazán csak akkor válnak világossá, és akkor érthetjük meg, hogy 
miért vállalkoztak a kommunista mérnökök is a támogatására, ha 
ismerjük a szakosztály ok túlnyomórészt szakmai jellegü, tudüm,,
nyos (vagyis a társadalmi viszonyoktól függetlenül értékes) program
ját, melynek kidolgozásában, mint említettük, az AMOSZ-mémökiil: 
is részt vettek. A Tanács e program alapján készített müszaki java-:
latainak, terveinek egy részét - a Mémök- és Építésztanács, vala
mint az AIvIOSZ munkájának erec1mén~'eihez hasonlóan - később cl 

Tanácsköztársaság vezető gazdasági szervei is elfogac1ták és felh asz
náitúk. Sőt utébb magának a Munkaügyi Tanácsnak megfelelő -
bár attól elvileg teljesen különböző: ti. a szocializmust építő - utód
jával is talá11\:Ozunk. éspedig a Népgazdasági Tanács támog'atásáE\ 
megszervezett Tudományos Műswki Ta}1ÚCS formáj'Íban."" 

(Persze ez a Tanács csak lMszólag utóda az Országos Munkaügyi 
Tanácsnak vagy folytatója a szakmai jellegü Mérnök- és Építész
tanács tevékenységének: valójában, mint később látni fogjuk, a 
Tanácsköztársaság gazdasági vezetésének sajátos és újszerü alkotása. 
Gyakorlatilag pedig inkább az AMOSZ szakosztályainak a munká
ját foly:atw, mel:.'ek a proletúl'diktatúra elsó idejétől kezdve fl 370-

ciális Termelés Népbiztossága, illetve általában a különböző népbiz
tosságok sZ<:1kmai tanácsadóinak tisztét töltötték be.) 

Az Országos Munkaügyi Tanács szervezete nyolc szakosztályból 
állott 36-36 taggal. Bár tagjainak valóban mintegy kétharmad része 
lT;émök volt. közülük szakosztályonként csak hat volt olyan, aki 
meghívott vagy kinevezett szakértők ént kizárólag szakmai tudomá
cyos tekin télye révén került be a tanácsba: a többieket részben a 
.,társadalmi érdekeltségek" (a munk"adói és munkavállalói szerve
zetek) képviselői, illetve a kormány tisztviselők sorában találjuk. (Az 
előbbiek szakosztályonként 18. az utóbbiak 12 taggal voltak képvi
selve,) Altalában elmondható. hogy él Tanúc" tagja lett az orszá~' 
valamenn~-i kiváló mérnöke. A l\Iüeg:.-eiem például szakosztályon
ként átlag 2-2 taggal volt képviselve, 

Ennek e]enére ez a heterogén összetételü és <1 sZé1@oiáló tőke 
irányítása alatt álJó szervezet - eltekintve egyes kizárólag szakmai 
jellegű tervek előkészítésétől és meg\-itatásától érdemleges mun
kát nem tudott végezEi. 
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Az AMOSZ a Tanácsköztársaság idején. 
Az AMOSZ-mérnökök a Szociális Termelés Népbiztosságán 

Mint ismeretes, a hat<tlomátvételt külső politikai események 
siettették. Az ún. Vyx-jegyzék volt az, amely a polgári köztársCiSÚ(l 
i:clpoLitilwi ~S gazdasági csödje után - külpolitikai csődjét is nyi J-

i:LÍnvalóL'á tette, s melynek hatására végiil is megbukott, lemondásl'21 
kényszeriUt a koalíciós kormány." 

Ebben az időben a tömegek politikai fejlődésével, a konmmnis
ták befolyásának növekedésével - egyrészt a szocializmus eszméi
nek terjedéséveL népszerüvé válásával a korábban közömbös töme
gek körében, '"másrészt a szociáldemokrácia politikájával szembeni 
elégedetlEnség fokozódásával a forradalmi munkásság soraiban -
már kezdtek kialakuh1i a proletárdiktatúra előfeltételei. Ennek elle
nére azonban nemcsak a szociáldemokratákat, de bizonyos tekintet
ben még a kommunistákat is felkészületlenül érték a hatalomátvé
tel feladatai. 62 Az események ilyen váratlanul gyors alakuh'\ó'a: talán 
kevéó'bé érte készületlenül a kommunista mérnökök et, illetve az 
általuk vezetett AlVIOSZ-t, amely már hónapok óta dolgozott a ter
melés szocializálásának gazdasági és múszaki elő!zészítésén. 

Ennek köszönhető, hogyakommunistáknak - gyors és határo
zott intézkedésekkel ---= különösen gazdasági-ipari vonalon sikerült 

. luagukhoz ragadniuk a kezdeményezést a proletárdiktatúra feladatai 
előtt tanácstalanul álló szociáldemokrat.a funkcionáriusokkal szem
ben. 

A Szocializálási Népbiztosság népb~ztosa. Böhm Vilmos például 
lényegében nem is szólt bele a vezetésbe: az iparszervezés általános 
elvi kérdéseiben hélyettesei, a kommunista Hevesi Gyula és Kelen 
.Józ~ef. az AMOSZ vezetőségének tagjai intézkedtek. (Később a tén;<:
leges hatáskörnek megfelelő népbiztosi cimet k!.'.pták.) A haEnadik 
helyettes népbiztos, DO'icsák Antal csupán a termelés egyetlen. bár 
c, legfontos?bb szektora, a vas- és fémipar ügyeinek vitelére lopott 
megbízást. Munkcíjában azonban ő is elsősorban az AMOSZ-mérnö
kökre tán1aszkodott . 

. -\. Szociali;;~dasi Népbizto.:;s~\g (késöbb a Szociális Termelés Nép
biztv.'>sága) a tanácskormány legfol'l'adalmibb kormányzati 
szerve volt. Feladara teljesen új volt. s l'.emcsak központi irá
nyító apparútusút kellett él korábbi állan:.appar2ttustól teljesen füg
getlenül kiépitenie, hanem részben szakmai főosztályait is az 
II"CTOSZ-ban és az AIvIOSZ-ban kinevelődött. kiválasztódott müszaki 
és gazdasági szakemberek felhasználásával. Ji.. sza.k.mai főosztályok 
megszervezésé:lél igénybe vették lJ.gyan a régi intézmények, külö-



r:ösen az anyaghivatalok és i,)arági hacliközpontok szakembereinek 
munkáját is, de e=e;~ általában kommunista irányítás alatt állt.ak . 
. ". központban azor,ban nemcsak a vezetés. de nagyrészt még az ad
minisztl"áció is El kommunisták kezébe került. Ennek volt köszön
hető. hog:.· az iele bekel'ült szociáldemokraták is - kiv~ve ter111('
szetesen Pe~'ell e': a hozzú hasonló jobboldali elemeket általában 
becsületesen szolgúlták.a proletúrdiktatúrút, mint azt emlékiratai
ban Hevesi GYLcla is megállapít,ié1Y:; 

Ami a népbiztosság múködésének gazdaságpolitikai elveit s ál
talában a Tanácsköztársaság vezetésének gazdaságpolitikáját illeti, 
kétségtelen. hog;: míg a kor idevé'tgó elméleti írásaiban - főleg 

Heve.~j Gyula cikkeiben - még bizonyos merevség. raci,múlis n:lc
szaki szemlélet 'nyilvúnul meg. ezek a hibák a gyakorlati tevékeny-

folya111ún általában korrigálódtak. 
esetekben, így pl. az üzletek azonnali bezál'úsát ell'endf'lú 

rendeletben. ~lmit maga Hevesi is mint pélc1út említ [el ezzel kap
c:;olatban,tH kimutathatók ennek cl merevségnek a nyomai. /"lL1-
lúnos"ágban azonban megfdlapitható, hogy annak ellenére, hog~· ez 
a gm:dáságpolitikai progra!l1 - főleg kezdetben igen váL"lalos 
\·olt. s kél'clésfelvetése a szocializcf!us gazdaságtanának mintegy csak 
alapelveil'e, alapkérdéseire korlátozódott'" - a gyakorlatban a Szo
ciális Termelés Népbiztossága általában és lényegében hel::esen ol
dotta meg az előtte álló ú,laclawkat. 

!\Ierész és nagyvonalú kezdeményezéseiveL mindig a legdöntiibb 
problémákra irúnyuló intézkeclé3-eiveL a szakemberekl'e való mel'ész 
t;;\n1nszkod~lS:t V::-ll. <'l.zok kezdcElényezökész.ségének felhasználás á val 
pedig még ma is. az azóta eitelt történelmi korszak után is 
bizonyos vonatkozásokban ,.:zolgálilat a szocialista gazda-
~úgi vezetésnek. 

Alt:-llában anélkül. hog,'" itt ennek mélyebb elemzésébe bocsát
koznúnk, megállapíthatjuk, hogy él km' gazdaságpolitikai elképzel é
sei ből - a hian:.:a rniatt 3zükségszel'üen - hiányzott (1 

,;zocializmusra valú átmenet ma múr ismert problematikája . 

• c\ terrnelés szocializálúsán lén~·cgében két feladatot értettek, 
Ú. gy lTÜ n t : él tel'n1eh~eszközC:lk CtLonnali Klsajátításút é::; a kollektív tel"-
melés elsős::n-ban pusztán rermeiéstechnikai problémákat jelenti) 

- tel'n1észeiese~1 cl '/cl~ kapcsolatos gazda;ságossági 
kérdésekkel együtt.i,r; 

Amennyiben a prolet?,rcliktatúra gazdasági él e tf.:b e:1 bizonyos 
éítmeneti periódus kérd&sei [elmerültek. ezen elsősorban a háborús 
és békés termelés közt: útmeneci gazdálkodást értették, vagyis egy 
ul~·an és a kommunista világforracblom továbbterjedésétöl Iug-
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gően hosszabb vagy rövidebb - szakaszt. amikor a hábol'út követő 
zilált gazdasági viszonyok és 3.nyaghiány mialt cl proletariálus leg
elem.jbb létszükséglet einek biztosítása a legfőbb feladat. 

N "gYün rövid idő gya.kor12ti tapasztalatai elegenc1iik volud.: 
azonban ahhoz, hogy ennek az átmeneti időszaknak s állaláb,m 
a tervgazclálkodásnak - fő feladatai világossá és tuda lossá váljanak 
a proletárdiktatúra gazdasági vezetése előtt. ln 

~\ szocicllizálás végrehajtásában (annak gyors lebonyolításában) 
sokat jelentett a baloldali mémökök közremúködése. He\'esi Gyula 
é" Kelen József népbiztosak irányításával a már említett AlVlOSZ
program alapján és az általuk létrehozott sz·ervezet segítségéveJ.G8 
Ezeket. immár a gazdasági élet egés7ét felölelő elképzeléseket. me
lyekben a müszaki kérdések az őket megillető helyre kerültek, a 
N épgazdasági Tanács tevékenységéből. l'endeleteiből. illet ve a Taná
csot vezető Varga Jenő írás2.iból ismerhetjük meg. Gg 

Ebben a felfogásban a tervgazdálkodás feladatai a termelésben 
részt vevő tényezöknek megfelelően (nyersanyag. l11unkaecszköz és 
munkaeri;) három fő feladatcsoport"a tagolód 'ak: úgymint anyag
gazdálkodásra, műszaki vezetésre és munkaerőgazdálkoc1ásra. 

E feladatok megoldásában a legeredményesebb talán az anyag
elosztéÍs megszervezése terén végzett munka volt, mert .. a háború.s 
áruhiány a tőkés téÍrsadalmat is l'ákényszeríIette vDlt több fontos 
anyag központositott kezelésére". A proletárdiktatúra tehát egy 
többé-kevésbé kész 'és beg'yakol'lott apparátust \'ehetett át, amely 
megfelelő átszervezéssel és kommunista \'ezelés::;c! be tudta tölteni 
feladatát. Ez az apparátus az anyagga;~cálkodás központi rencbzeré
nek kiépítésévd. a tervszerü gazdálkodás előscgitésével a népgazda-

vezetésl':nek nemc:sak néli\:ülCzheietlen. de az ódéÍsi nehéz.ségek 
ellenére is általáb,m eredményesen múködö tén:.cezője lea."1 

.--\ tudományos és gyakorlati szakemberek t'''l'vezett együttmü.
ködésének jeUe,11ző példúja él Szociális Termelés :0:épbizt.osságának 
cs az !ülami Földtani Intézetnek az együttmúködése. :\z lnlózet 
megkapta a magánbányaváEalatok által korábban üzleti titokként 
kezelt adatokaL hogy azok kiindulópontul szolgáE1assanak a további 
ku ta táshoz : az ország hasznosí tha tó ásvú~lyainak es kőzeteinek J11in-
eleme kiterjedő reltárásához. illetve felmérésehez - a gyakorlat 
számára. Enr:.ek a geológiai "katasztel'l1ek" az elkészítése a magyar 
mérnökök és geológusok régi vágya volt. de mint min6en hasonló 
r:ag'yszabású elgondolás, ez is csak a felszaba:lulás után val0sult 
meg./! 

Figyelemre méltó munká, indított meg a Népgazdasági Tanács 
az üzemek núszaki felmérése terén is. Búr e tekintetben az AMOSZ 
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munkája a szocializcílás közvetlen végrehajtásánál ha5ZnO,'i segítség
nek bizonyult, a műszaki fejlesztés és átszervezés programjának ki
dolgozásához már l:em nyújtott elégséges adatokat.i~ 

Tah'tl1 még kevésbé ismeretes a Tanácsközlár::::aság munkaerő
gazdálkodása, Azt azonbar~ tudjuk, hogya müszaki értelmiség vona
lán például él.Z Al'vIOSZ. a Szociális Termelés Népbizto.:;ságának kéré
sére, pontos munkaerő-katasztert. "mél'nökkatasztert'" készÍtett.';] 

Tel'l11é'ézetes aZOl~ban, hogy a legtöbb [eladat él mérnökökl'e él 

népgazcL::t~ág rnüszaki újjászervezése és fejlesziése tel'c'n 
hárult - ez volt 3Z Ő igazi munkaterületük. 

Ahogyanépgazdaság ten:szerü il':~nyitása min t{'g~- keresztmet
:.;zetben az előbb említett heírom ró l'elaclatkörre (anyaggazdálko
dásra; ::nlüszEl.kl·~ gazdálkodúsl'Ct és n111nk~ael'tlgazdéllkodásr':l) t~tgQló
dott~ ugyanúgy az ielö függvéln~\:ében a TanéÍ.c5közt~lrsasúg 
tervgazclúL1;:óclásün.ak feladatait, világDsan megkülönbözlethetők ezen 
belül már a kezdet kezdetén, sőt már a proletárdikt.atúra előtt 
kidolgozott A;'VIOSZ-programban - az említett úLmeneti periódus 
feladalai és él nl~pgazdaság távlaT! fejlesztésénel: lel'i:e. (Ez azonb:l:l 
tennészele:3en nen: határolódik el szigol'lí.an egymáscóL) 

Így például a szükös n~·ei'sal1yag- és árukészlet 111eglelelö el-
oszlása és R ~;cni rentábilis ü.zenlek ~-negszLúltetése. a korszerü nagy~ 
üzemek ElegIelelii kihaszl1álú3.<1 mellell múr cl szocia

ön :::01' került egye~ jparágakban (nl::dolllipar. vas-
lp2r) az üzenli koolJer':i.r.:i~J rl1egvE:lósítás{n~H . .:;öt ké.3őbb 8. szakrnai 
üzemközpontok létesítésére. vagyis a is . .-\ Tanács
köztársaság gazdc .. sági vezetése tehát azollllal 111egkezdt€ rnindazoK-
nak .El. lehetöségeknek H hasznosítását. anlelye~ ét kollektí'v terrnelésl 
rendből adódnak, cl szocialista g~tzcl3.sagi rend céljainak 111egvalósí-
tására : a ternlelé,s gazcle .. ságosságanak foko:~ásál'a. a ierr:nelés terv-
SZ21'Ü n.c\~{?léséré, (.;Többternlelés~·; ,;l'acionalizálás", .. tervgazdálko-
clás~:.)74 

Ezek é.Z j~lV~zkedések egyszers111ind rnutatjúk ':lzokr:.~1k 
a nagyszabású s ~. átszel'vezésére: 1'2cionalizá-
lására és tervszerü i~'ányul() intézkedéseknek él reali-
tását, me11yel a magyar mérnökök ebben az időben az Drszág gazda
sági felemelését, a szocialista (illelve kom.m\.misla) gazdasági rend 

kívántc'l.k elérni. 
A halalnlat álVevó .:vI.agyal'ol"szági Szocialis~a Pán és a FOlT::\

dalmj Kormán:,.-zótanács március 21-i kiálh.-ányának szellemében 
u~-anis - mely szerint: .. A Forradalmi Kormányzót.anács haladék
talanul rnegkezc1i a n-élgy alkota:3olz SOl ozatát ~1 s2ocializ11111s: k0111-



munizmus előkészítésére és megvalósításúa" a termelőeszközök 
kisajátításával, a szocializálással egyidejüleg és azzal párhuzamosan 
ezek a tervezési munkállltok is azonnal megkezdődtek 

Itt csak röviden utalhatunk arra a szoros kapcsolatra, mely a 
szocializálást végrehajtó és az ezzel kapcsolatos rendeletek, valamint 
a korábban kidolgozott - és nemcsak a marxizmus tanításai, ha
nem már bizonyos szovjet gyakorlati tapasztalatok felhasználásával 
készült - AMOSZ-programok között tapasztalható. Ez a kapcsolat 
annyival is inkább magától értetődő, mert a program kidolgozói és 
a rendeletek kibocsátói ált.alában ugyanazok a személyek voltak. 
E rendeletekkel kapcsolatban csak arra szeretnők felhívni a figyel
met, hogy ezeknek is része volt a tel111elés szocializálásának rövid 
néhány hét alatti zökkenőmentes végrehajtásában, és hogy az üze
mek igazgatás ának a szocializálási rendelettel kapcsolatban beveze
tett rend.szel=e (termelőbiztos, ellenőaő munkástanács) a régi mü
szaki vezetéssel és a munkafegyelem biztosításába utóbb bevont 
szakszervezetekkel egyiitt a Tanácsköztársaság gazdasági vezetésé
nek alappillérévé lett.'5 

Általában a Szocializálási Népbiztosság munkájának minden 
mozzanata arra utal, hogy nuntegy egyenes folytatása volt az 
Ai\IOSZ korábbi mLiködésének: az AMOSZ különböző szakosztályai
nak tagjai most mint a NépbizLOsság megfelelő osztályának vezetői, 
m.unkatársai vagy szakmai tanácsadói folytatták tevékenységüket -
nuután a proletárdiktatúra elhárította az akadályokat korábbi el
gondolásaik végrehajtása elől. A kapcsolat a Népbiztosság szakmai 
főosztályai és az egyes AlVIOSZ-szakosztályok között olykor olyan 
szoros volt, hogy a határok köztük szinte teljesen elmosódtak.'6 

Nemigen lehet kétséges, hogy ennek - tI. a népbiztos~ág szak
mai differenciáltságának, illetve munkája alapos szakmai előkészÍ
tettségének - volt l;;:öszönhető, hogya Népbiztosság túlnyomórészt 
müszaki ter:rnészetü intézkedései, az általános ideológiai gyengeség, 
felkészületlenség ellenére is általában helyesen olcloHák meg a fel
ismert feladatokat. 77 

Például eredményes munkát végzett a Népbiztosság nwnka-
védelmi szakosztálya, és fontos renclelkezéseket adtak ki a feltalálói 
tevékenység ösztönzésére is. A Szabadalmi Bíróságot a Népbiztos
ság Találmányi Hivatallá fejlesztette, melynek felaöata lett, hogy 
a szokásos nemzetközi ujdonságvizsgálaton túl a benyújtott - s a 
szabadalmi jogvédelem körén kívül eső - javaslatok, újítások hasz
nosíthatóságát is megvizsgálja. Az erre von~J.tkozó elgondolások, 
javaslatok ugyancsak szerepétek az AIVIOSZ korábbi programjai
ban és emlékirataiban.'3 



A ma már talán kevésbé érdekes és tanulságos közvetlen át-
meneti intézkedések részletesebb ismertetését mellőzve. itt inkább 
a népgazdaság távló''.ti fejlesztésének előkészítésével kapcsolatos mun
kát, múszaki terveket szel'etnek c'öviclen vázolni.-

Ez ét munka két vonalon haladt: eg;:l'észt az egye~ ipal'ágClk 
múszaki fejlesztési terveinek kidolgozása, másrészt az általános nép
gazdasági jelentőségü nagy létesit:l1ények tervezése terén. 

Az utóbbihoz kell sorolnunk a villaiilosenergia-terme!és fejlesz
tésének terveit, melyre - az energiagazdálkodéis központi jelentő
ség ét felismerve - a szén- és tőzeg termelés fokozásával és a föld
gázhasznosítással együtt igen nagy gondot forditottak.~g A meglevő 
erőmüvek hálózati kooperációjának megvalósítása után30 (a Seic1-
ner-Fehér-féle javaslat alapján) meg;(ezdték az ország villamos:
tási tervének kidolgozását is, teljesen a később ismeretessé váll: 
- lenini. elgondolásoknuk megfelelően. A szén bányák nagyobb ré
szének elvesztésével súlyosbított szénprobkma megoldása érdeké
ben különösen nagy hangsúlyt kapott a lehetséges vízierőhasznosí
,ások terve. nevezetesen cl mos·Jni. szentendrei és a csepeli Duna-ág 
vizierejének hasznosítás?t31 s haladéktalanul tárgyalások&t kezd
tek külföldi cégekkel vízierőmüve!;: .koncessziós építése érdekében. 
Foglalkoztak - többek között - kedvezőtlen ipartelepülési viszo
nyail1k kél'déseivel és tervszerü fejlesztésél1ek lehetőségeivel iS.3~ 

i:ülönösen nagy szerepet szántak .", népgazdaság fejlesztésében 
ugyancsak a lenini villamosilási programban kifejtett elgondolások
kal egyezően - a komplex vízhaszno3ítást biztosítóz;ízépitési nagy 
létesitménye!:: duzzasztómüvek. csatornák épít~sének.8l mely neni
csa;';: ct l1épgazdaság legkülönbözőbb ágainak (enel'giaiermelés és 
ezen keresztül 2.7: ipar, a a közlekedés) fejlesztését 
készítette v.olna elő, banem az adott he]~'zetben a nyersanyaghiány 
és munkanélküliség idején szinte az egyetlen lehetőség volt a nagy 
tömegek produktív loglalkoztaiására. 

Többek között tervbe vették a víziutak fejleszt~séL önlöző

hajózó csatoll1ák építését. közlekedésünk a kapitalista rejlődés 
során kiaiakult - arán;:talanságainak megszüntetése. mezögazdas{,
gunk fejlesztése érdekében. "" víziut"d.;: és a vasutak közti egészség
telen vel'sen:~· helyett a fejJődést biztosító kooperáció megteremtése 
érciekében gyors ütemben fol}-tatták a pesti kereskedelmi és ipari 
kikötő építésének a háború alatt abbamaradt mUl1káját.3~ Ez a 
munka szoros kapcsolatban volt a DtUw-Tisza-csatol'na évszázados 
és annyiszor elgáncsolt tervének kivitelezésével is. Kivitelre a Bog
dánfy-féle mély bevágású változatot fogadták eL mely mintegy 
60 OOO kh terület öntözését is lehetövé tette volna Pest és Csongrád 
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megye területén. A csatorr:aép'tési iS-'Egatósú:; Yezetője Gerster 
Béla, a Korinthoszi-csatorna világhirü építője lett. us Az öntözés fej-

'lesztése során - az élelmezési nehézségek hatása alatt - az e téren 
leggyorsabb eredményt felmutató (bolgár) kertészeti öntözésekeL 
valamint a rizsten11E;lést és az állattenyésztés fokozását szolgáló rél
öntözést kívánták előnyben részesiteniYi Napirendre tüzték a Új-
város környéki és a Balaton környéki öntözési lehetőségek hasznosí
tását is - elsősorban az itteni bolgáröntözések iejlesztésével;8í a 
halászat fejlesztését :88 s jelentős talajjavító munkálatokba kezdtek 
Pest megyében."!) i![, Tanulmányozták a szenny-vízhasznosítás és a 
szennyvíztisztítás időszerüvé vált problémáját is, amire a magyar 
kormányzat sem azelőtt. sem azóta egészen a legutóbbi időkig 
nem fordított kellő figyelmet ... és így tovább. 91 

Külön ki kell emelnünk, hogy a dolgozók legközvetlenebb és 
legelemibb szükségleteinek kielégítése. és világosan felismert és ér
tékeli; természeti adottságaink hasznosítása érdekében milyen gond
dal fogtak a mezőgazdaság-fejlesztés feladatainak megoldásához, 
illetve annak előkészítéséhez, nemcsak a mezőgazdasági vízgazdál
kodás vonalán, hanem általában az egész mezőgazdaság müszaki 

terén is. (Gépesítés~ vilk11110sít2tS. Tnüll;ágyagyáriás stb.) 
Az AMOSZ mezőgazdasági szakosztályának a mezőgazdasági mü
szaki szervezet kiépítésével és programjával kapcsolatban készített 
s eddig publikálatlan, ismeretlen javaslatai elvi és gyakorlati 
':':ll1atkozásban is egyaránt - figyelemre méltó tanulságul szolgál
hattak yolna még napjainkban, a felszabadulás után is. Egyik lénye
ges elve a progral1lnak például az. hogya müszaki segitséget - a 
mezőgazdasági tennelés lokozása é:'dekében - ki kell terjeszteni 
az egész dolgozó parasztságra, tehát az egyénileg gazdálkodókl'a is 
azon meggondolás alapján. amit akkor sajnos nem méltattak figye
lemre, hogy a szocializmusra való áttérés a mezőgazdaságban csak 
hosszú fejlődés eredménye le11eL És szinte teljesen az engelsi út
mutatások szellemében, melyek szerint az egyéni parasztságnak 
nyújtott ilyen támogatás végeredményben a termelőerők jejleszté-
sén keresztül a szocializmusra való áttérést készíti elő, s bőségesen 
megtérül a tál'sadalol11 számára a kollektivizálás után ... 9:: 

A legsürgetőbb tömegigények kielégítése érdekében a lakások 
igénybevétele és a viszonylag nagyal'~myú építkezések megkezdése 
mellett programot dolgoztak ki az 
Illetve a termelés gazdaságosságának fokozására is. 0;) 

Altalában véve: a termelést az adott nehéz helyZ€t - n,)'e1's
anyaghiány és blokád - közepette is biztosítani kívánó átmeneti 
intézkedések mellett a gazdasági élet minden területén új perspek-
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tívákat nyitó nagvszabású elgondolások megszületésének lehetünk 
tanúi. Sajnálatos, hogya népbiztosságok és a különböző egyéb szer
vek il'atC1nyagának elpusztítása miatt minderről kevés konkrét és 
részletes adatunk maradI - kivéve él. vízügyi szolgálat iratanyagát. 
A szaksajtó és a napisajtó adatai mellett sokat sejtetnek az elszórt 
utalások is. melyek azonban csak az illető szakterület korabeli pro~)
lémáinak, illetve irodalmának teljes ismeretében válhatnak egészen 
világossá. Az anyag ilyen rendszeres feldolgozása azonban nemcsak 
meghaladná e rövid ismertetés célkitúzéseit és kereteit, hanem még 
további hosszas kutatásokat is kíván. Ezért itt be kell érjük avval, 
hogya kérdésekkel kapcsolatban Hevesi Gyula többször hivatkozott 
alapvető munkájál'a, a "Szociális tennelés"-re utaljunk, amely a 
Tanácsköztársaság iparpolitikájának kérdéseit iparáganként tekin u 
áL~! 

"* 

A magyar mémöki k..qr a tem1elés szocializálásában kifejtett 
nagy jelentőségü és nélkülözhetetlen tevékenységével olyan - és 
világviszonylatban is páratlan és történelmi jelentőségü - munkát 
végzett, amely múszaki érte!mis~günknek a szocializmus felé negy
ven évvel ezelőtt megtett útjával együtt nemcsak napjaink és a jövő 
magyar mél'l1c'o:ei számára lehet lelkesítő példa és tanulság. hane,':1 
éi világ valamennyi mérnöke számára, ahogy azt az AMOSZ mér
nökei öntudatosan megállapították. 

Ez késztette őket arra, hogy néhány hdle! él. Tanácsköztársaság 
ki.kiáltása után relhivással forduljanak "A Világ összes technikusai
hoz!", melyben a magyar múszaki értelmiség példájánal\: követésére, 
a szocialista munkásmozgalomhoz, a kommunista Internacionáléhoz 
való csatlakozásra szólították fel a világ valamennyi mérnökét.95 

Jogos öntudattal állapították meg. hogya szocialista mérnök, 
mozgalom Magyarorsúgon elérte a célját, teljesítette feladatát: 
,.lVlozgalmunk irányelve az volt, hogya ... pToletárforradalom sikere 
azon múlik, hogya gazdasági termelés irányító szenTei, CL technika. _. 
8mberei . _. CI fizikai Illunkásoldwl ... szoros feg!JveTbaTátságban 
vívják meg ci negy harcot. Ezt sikerült is elérni, hogy az áttérés 
a kommunizm_usra minden zökkenö nélkül történt meg, Magyar
országon ma ];:ommuniz111us van. lVIagyarországon a munka zavar
talanul folyik tovább _ .. "* 

"' i',. kiált"'ány teljes szö\-egét 1. a :l0_ sz. dokumentumban. A szöveg 
fogalmazása egyes helyeken az akkori idószak!'a jelemző technokrata és 
\-ulgáris felfogást, az eh-i kérdések tisztáz",tlanságát is tükrözi - ez awn-
ban nem csorbítja értékét és haladó jellegét. 



Az elözőkben vázoltak alapján kétségtelen tehát, hogy az 
AMOSZ-mérnököknek a Tanácsköztársaság idején a proletárdikta
Leü'a érdekében - elsösGl.'ban aSzociális Termelés Népbiztassága 
keretében - kifejtett tevékenysége minden tekintetben megfelelt a 
szövetség új, má~' a prole:árdiktatúra kikiáltását követően elfoga
dott programjában lefektetett elveknek, melyek szerint legfőbb fel
adatának az új szocialista gazdasági és társadalmi rend kiépítése!., 
ilietve az abbélil >·.:,,1ó kÖZl'enlÜköc1'2st tekinti., .''''-'' 

A szövetség e feladat teljesítésére nemc3ak harcos forradalmi 
múltja alapján vállalkozhatott, hanem azért is, mel't az 1919, már
cius 21-ét követő tömeges belépések idején, amikor a szakszerveze
tekei elárasztották a karrierista elemek - a mérnökszövetség tett 
elsőként kísérletet a szervezet szocialista és osztályharcos jellegének 
megóvására, Az ATvIOSZ volt az első szakszervezeL mely felfigyelt 
a tömeges belépések veszélyeire; elzárkózott a tőkés elemek felvé
tele elől; a belépő új tagok jogait ped~.g hat hónapig tartó jelöltség
gel korl2ttozta, s hasonló intézkedéSekre szólította fel a többi szak
SZel'vezeteket is, Így kívánták biztositani. hogy csak olyan üzemi 
mémökök, illetve aU,alll1r:lZott mémökök léphessenek be a szövet
"égbe, alökben valóban érdeklődést és rokonszenvet keltett az a 
perspektíva, amit a Tanácsköztársaság tárt eléjük az ország jövőjét, 
cl múszaki és tudományos munka lehetőségeit illetően,' Mindenesetre 
sikerült elérniük, hogy bár a korábbi tapasztalt mozgalmi vezetöK,L 
az állanlÍ funkciók ellátása erősen lefoglalta, s befolyásuk a szak
szervezet életében és munkájában bizonyos mértékben csökkent -
a szövetség vezeiésének Íl'ányvonala lényegében mindvégig meg
maradt a kommunizmus elvi alapjain,lOo 

Sőt a szocialist9.-!;'::f)111111unista nlérnökök szövetségének állásfog-
lalása erős befolyást gyakorolt él. n1él~nökség egyéb szervezeteire: 
szjnte az egész mérnöki karra is. Jellemző erre a Tervező Magán
mérnökök Oi'szágos Egyesülete. a vállalkozó, tehát polgád - s ma
gukat polgárnak is tekintő - tervező mérnökök egyesülésének, 
illetve az egyesület egyik vezetőjének, Fonó Albertnek az állásfog
lalása - szóban, írásban és El. gyakorlatban,lOI 

Fonó Albert ugyanis - és ez csak egy példa a sok köz'LU - igen 
értékes munkát végZett a Szociális Termelés Népbiztos.sága kereté
ben létrehozott Ivlü~zalö Üzemfelügyelö"ég és a Ivlüegyetemen meg
indított mCiszaki üzemfelügyelőket képző tanfolyam vezetésével, 
illetve megszenrezéséveL U\. műszaki iparfelügyelőségnek, mint is
meretes, a tanácskormány fontos sze!'epet szánt az ipar múszaki 
vezetésében és tervszerü fejlesztésébf=n,) 



A szocializmus ügye melletti szilárd á!lásfogh?lá::a és a koráb
ban a szervezeten kivül levő mémökök közti -politikai munka jelen
tes kezdeti eredm2nye: jogosították fel a szövetséget arra, hogy fel
hívja a konnán:-·zat fig;.·elmét azokra a jelenségekre, amelyek sérI21-
mesek az értelmiségre. csökkentik munkakedvét és a szocializmus 
eszméi il'ánt.i rokonszenvét. veszélyeztetik az ANIOSZ egész addigi 
l1-:unkájának eredményeit. sőt magát a termelést is. 

:\ haladó müslGlki értelmiség és a Tandcsköztársaság viszonyá
nak eddig jobbára csak pozitiv oldalát tál·gyaltuk. Nemcsak a tör
ténelmi húség, hanem tanulsága miatt is meg ken emlékeznünk e 
viszony problematikus. sőt negatív oldaláról is. 

Alig két hónappal a proletál·dikt:.lÍúra kiki:'tltása után. ugyanis 
2 tanácskormány egyik igen fontos - termelési problémája a 
múszaki él,telmiség nagy része és a proletárdiktatúra közt meglazult 
jó viszony helyreállitása volt. 

"-\ Tanácsköztársaság és a múszaki értelm:ség közötti kapcsolat 
megwmlásának számos oka volt. A legföbb ezek közül az, hogy 
- m.il1t ismeretes - a "mérnökség" osztályhelyzete, a tem1elésben 
elfoglalt helye s igy politikai állásfoglalása sem egységes. :VIint álta
lában az egész él·telmi~gi réteg: heterogén - kispolgári-polgári 
eredetü --o ingadozó, sőt mivel a mérnöki munkakör általában ve
zető-iE\,,:,:[tó funkciót jele:1t az i;)arban. él régi társadalmi rend ma
gas tanulr:1ányi költségekkel gondoskodot:. hogy soraiban a polgári 
(sőt nagypolgári) elemek kerüljenek t::llsúlyb;s .. 

A politikailag tájékoz.atlanabb mérnökök a polgári szakemberek 
mellőzéseL a szak:11ailag talán kiváló, de politikailag ellenséges 
elemek elleni egyes intézkedéseket - a TRnácsköztársaság nehézsé
gei",?l pádmzamosan erősödő ellen:'Qges propaganda hctiá"ára -
"kari sérelemként" fogták reL 

?iIás oldalról viszont, mivel a munk.:"\smozgalommal szolidáris 
szocialista mérnökmozgalom a Tanácsköztársaság kikiáltásáig a 
múszaki él>telmiségnek csak mintegy :Wo;o-ál'a tudta kiterjeszteni 
befolyását, a mérnöki karnak tehát csak egy része, főképp az alkal
mazott mérnöki része volt az. melyet a mUI'.kásság valóban a saját 
ernbereinek: szövetségeseinek tekinthetet t. 

Ennek következménye lett az, hogya mm1l<:ásigazgatás proletár-
dikt.atúra á!ta~ ZétTehozott új: ü.zerni szervei: az üzen1 tern1előbiztosfl.. 
az ellenőrző munkástanács és a régi !l1úszaki vezetés között gyako:'i 
volt 2 súrlódás, összeütközés, hatáskörviszály. A múszaki vezetés 
(ti. a mérnökök) az új szervek múködését sokszor hatásköl,túllépés
nek munkája eredményes és felelősségteljes folytatása akadályának 
tekintette. An1.Íkor pedig a Szociális Termelés Népbiztossága ezen 
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<ol nehézségen úgy próbált segíteni. hogy egyre nagyobb számban 
nevezett ki termelőbiztosokká mérnéiköket ez szinte csak fokozta 
a nehézségeket. i~ ten112lőbiztos elsőrendű feladata ugyanis az 
összproletariátus. \'agyis a kormányzat érdekeinek képviselete az 
ü.zemben tehát könnyen összeütközésbe' kerülhetett az üzem 
helyi érdekeit képviselö munkástanáccsal, melynek tagjai a kapi
talistákkal szembeni harcmodort átvitték a proletárdiktatúra meg
változott viszonyai közé is. Ezek az összeütközések azután igen 
könnyen szembe állították a mérnököket is a kevésbé öntudatos 
n:unkásokkótl, akik csak azt látták, hogyamunkafegyelem képvi
selője az üzemben a kapitalizmus idején is és most is - mérnök. 

A mémökkérdést azonban valójában csak a párt és a szakszer
vezetek között megindult vita mérgesítette el. Ez a vita egyes túlzó 
elemek baloldali elhajlásai következtében majdnem értelmiségelle
nesség vágányára siklolt. Annál is inkább. mel·t ezek a baloldali 
túlzéK erös szövet:'égesre találtak a régi munkásmozgalmi pozíciókba 
belekényelmesedell. ve7.eLő szerepükre féltékeny szociúldemokraták
ban is. 

C'Jem lehetetlen azonban, hog~y e ll'.érnökellenes hL1.ngulai szít ú-
sában része volt él központi gazdasági sZel'vek politikailag el6 nem 
készített, kellő felvilágosító munkával nem kísért, túlzotian racionú
lis. műszaki szemlélet bői fakadó intézkedéseint'k is.) 

A mérnökök körében viszont nagy csalódúst okozott a Tanács
ki;zlúuaság bél'politikája. Az adott katasztrofálb gazdasági helyzet
ben a javak ará"l;:oS elosztását. vag~-is a munkústömegek érdekeit 
biztosító bérezéSi keEett bevezetni. és él bérpolitika átmenetileg nem 
lehetett tekintettel az értelmiség különleges munkájának magasabb 
dijazúsára. 

Ez az ún. mémökkél'dés' elsősorban azért \"éílt rendkívül J'ontossú. 
nH::1·t nür a nehézségek ellenére is konszolidált, söt bizonyos terüle
leken növelt tennelés további növelését. söt fenntartL~sál veszélyez
tette. I(ülönősen károsan hatott az ü.zernek 111unkafegyeln1él'c a 
111unkástanácsok 0S a rnü.szaki vezetés. illet'ie a ternlelöbiztos közti 
viszony tiszU~.zaUansága. 

Ezért a legfelsöbb vezetésnek ismételten fogIalkoznia 
kellett e három vezetö üzemi szerv (termelöbiztos. munkástanács és 
rnúszaki igazgatás) hatáskörének. való viszonyának és 
egy"i:tttn1üködéséne~~ pontos sz.abályozásá\~a1. (Többek között a Tanú-
csok L Országos Gyűlésén is napirendre kel'ült ez a kérdésY':! 

:\ Tanácskormány vezetői pedig - Kun Béla, 'Varga Jenő, He
vesi Gyula és Kelen József - még külön is foglalkoztak a mérnökök 
problémáival. s személyesen keresték fel az A::YIOSZ ez alkalomból 
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összehívott taggyüléseit, hogy állást foglaljanak a müszaki vezetés 
jogkörének megszilárdítása mellett, s biztosítsák a mérnökökel a 
Tanácskormánymck a közös harcok, közös mozgalmi múlt során 
kialakult bizalmáról és megbecsüléséről. 

Bármennyire is tanulságos lenne. azonban nem áll módunkban 
[,Z ATvIOSZ ezzel kapcsolatos vitájának anyagát mint dokumentumot 
közölni. Az a beszámoló ugyanis, mely az AlVIOSZ c. folyóirat jún. 
25-i számának csaknem egész terjedelmét - kéthasábos 24 oldalát 
- elfoglalja, nem fér e kötet keretei közé. Így tehát csak a tanul-

keretében ismerteThet jük e felszólalásokat, illetve azok 
Ion:osabb 1i1egállapítás,üt. 

A vita során a Tanácskormány részéről Kun Béla, Varga Jenü 
és Hevesi Gyula népbiztosok, az AlVIOSZ részéről pedig Sajó László 
plnök ismertették a Tanácsköztársaság értelmiségi politikájának 
egyes kérdéseit és a marxizmusnak az értelmiséggel kapcsolatos 
állásfoglalását. 

A vita öntudatos hangjára jellemző a mérnökség bírálatát köz
vetítő FfeiHeI' Ignác műegyetemi tanár felszólalása, alci hangsú
lyozta, hogy ,,(iZ AJ:fOSZ edcli~ji miiködéséveI már felégette 11WQCC 

j:,ögött cl hidat, hogi! ismét a kapitalista termelést kívánhatná. Ha 
t.ehát. mi kritikát gyakorolunk, akkor ennek eQ1;etlen motinu!1avCln, 
és ez az, hogy ... a kommunista tCI'meL2st veszélueztetve látjuk, (a 
szeri\:. kiemelése) félünk a kommunista termelés csődjétől . .. és 
attól, hogy diszkl'editálják hosszú időre cl kUG1l111.mista termelésnek 
még a gondolatát is ... "103 

Az elhangzott előadásokat és felszólalásokat tehát a vita heves
sége, sőt a bírálatok élesség e ellenére is a kölcsönös megértés és az 
együtrm~íködés őszinte vágya jellemezte. valójában még ez -
a reakciós propaganda által utóbb elferdített .. mérnökvita·' is 
lényegében a magyal' mérnökö7c Tanácsközfársc:ság melletT i állás-
foglalásának nem jelentéktelen sú.1yú meQnyiluánnlása lett. 

Sajó László, az ~"',J'/IOSZ eböke bangsúlyozta. bogya marxizll1us 
elrnélete alapján álba lehetetlen ellentétet találni ct .. rejmunkások" 
és a testi munl\:ások között ... akik ,már a fDrradalom előtt össze 
voltak lOrTva a közös cél érdekében: lehetetlen feltételezni, hogy 
szét tudnánai-;: válni akkor, ami~:or a proietariátus hatalmának meg
erősítésél'ő~. ,':1. proletárdiktatúra fenntal'túsúró1. az új, kon1n1uni~ta 
lend megteremtéséről van szó." 

KU:1 Béla 
az üzemekben felbukkan'Ó mémökellenes hangulatot kiválthaHák. 
l:talt arra, hogya K-8pitalista munkafegyelem képYiselői az üzemben 
iegtöbhszöl' mérnckök voltak. Rámutatott azonban al'!'a is. hogy ez 



a mérnökellenesség gyakran egy tőről fakad azzal a jobboldali sz<;-
ciáldemokrata demagógiával, mely 1918 januárjában a tanácsmoz
galmat és az országos sztrájk fol·ytatását szervező kommunista 
müszakiakat megrágalmazta, kihasználva a munkások körében 
tapasztalható mérnökellenes hangulatot. Ezzel kapcsolatban hang
sú.1yozta, hogy ,,l918-ban mérnökök voltak azok . .. akik a 1iwnkás-
ság élére álltak, akik feIrázták a háború ellen Magyarország mnn-
kásstigát, kiiIönösen CL budapesti munkásságot ... "104 

Ugyanezt. hangsúlyozta Varga Jenő is: a forradalmi szocialisták 
előre megmondták, hogy ha a magyar proletariátus az Grosz példát 
követve a proletárdiktatúra útjára lép:, ..... sokkal könnyebben 
fog boldogulni ... mert az intellektus és főleg a termelésben döntő 
fontosságú mémökség a proletárdiktatúra gondolatához sokkal 
közelebb álL mint Oroszország'ban. Megvan tehát a kilátás arra, 
hogya magyar mérnölö kar. .. a proletariátus diktatúrájának bol
dogulását nem fogja olyan szabotázssal megnehezíteni, amint azt 
Oroszországban tapasztaltuk." És hogy .,ez éppen azon tapasztalaton 
alapult, amire Kun Béla elvtársam is célzott, hogy éppen az AMOSZ
nak talán nem túl nagyszámú csoportja volt az, mely az 1918. év 
folyamán II munkássággal igen szoros kapcsolatbclll állott, s annak 
1JlÍntegy forradalmi éle8ztője 'Colt ... " Erre a közös múltra, közös 
harcra hivatkozva kéri a mérnökséget. hogy legyen türelemmel és 
belátással az átrneneti nehézségek idején. A kormány e sérelmek 
orvoslása érdekében mindent meg fog tenni, s a szocialista társada
lom ban ezeknek még a lehetősége is hamarosan meg log szünni. 105 

Hevesi Gyula arra 111'-1tatott .1'01, hogy bár a kommunista terme
lést és társadalmat a technika társadalmának is nevezhetjük ... 
"Semmi esetre se lehetne ezért azt a következtetést levonni, hogy 
ez a társacialom ugyanolyan értelemben a technikusok társadalma 
is lesz ... hanem az összes dolgozók társadalma, mert semmiféle 
foglalkozási kategória, semmiféle foglalkozáshoz :2.l'tozÓ egyének 
összecsége ... pusztán ... foglalkozása eimén nem '/in6ikúlhat magá
nak előjogokat a többivel szem.ben ... " 

Végül ő is kérte, hogya mérnökök i~ '/úllalják az általános 
nehézségek viselésében a reájuk háruló terheket.10t\ 

A viták során a mérnöke,k nagyobb részének úlláspontját 
PfeiHer Ignác müegyetemi tanár tolm~lcsolta. 

Foglalkozott a kommunista termelés n"'.unkafegyelmének kér
c1éseivel is, melynek öntudatos és fegyelmezett magatartásukkal, 
erkölcsi példaadásukkal szel'inte igenis a mérnökök kell legyenek 
a legfőbb őrei. Éppen élielmiségi illi voltuk, magasabb képzettségük 
kötelezi őket erre. 
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Elemezte a termelés sZ21'vezéS€ ten:::n szerzett orosz tapaszta1a
tokat és az értelmiségi politikában ennek alapján beállott változáso
kat. Idézte LeninneK ezzel kapcsolatban 1917-ben az "Állam és for
radalomban" kifejtett, lTlajd 1918-ban .,A szovjethatalom legköze
lebbi feladatai" c. írásában részletesen indokolt és félreérthetetlenül 
megfogalmazott véleményét, és hangsúlyozta, !1Dgy ,.ha mi Orosz
ország példája után indulunk. már pecEg ezen példa után j.; dl 
indulnunk, mert más példa előttünk nincs - akkor ... nem szükSÉ
ges, hogy a magunk kárán tanuljuk meg azt. amit az orosz példa ma 
már egészen világosan tüntet elénk".lo7 

ivlinc1el-ek alapján terjesztette elő "~i.~ i~.L?vIOSZ vezetősége 2Zt n 
- mél'l1ököknek a termelésben betöltött szerepével kapcsolatos -
határozati javaslatot. mely a mérnökökllek teljesen önálló és eg~vér:i 
felelösségén nyugvó hatáskört követelt az üzemek szervezésében és 
vezetésében. A javaslatot az AMOSZ 1919. június l-i taggyülése 
elfogadta, s helyességét a Forradalmi KOl'mányzManúcs jelenlev(j 
tagjai is elismerték. lOS 

preiHeI' Ignác professzor beszéde végén az AMOSZ-mérnökiik
nek a kommunista társadalomhoz való elkütelezettségét hangsú
lyozta. és kapcsolódva Kun Béla és Varga Jenő gondolataihoz. rámu
tatott arra, hogy Magyarországon él mérnökség azért nem szabotált 
és nem szabotál az új társadalmi rendben. ,.mert a hábol'ú alatt a 
saját testt·n ismerte meg a kapitalizmus igen nagy hibáit és búnei l 
az is, aki szociológiai kérdésekkel nem foglalkozott'· ... 

.. :-\ l ec:hr:ikusok a kommunista termelt'si rendbe igen könnyen 
(Olték be magukat ... azoknak ct ícclmiki!,dlwak, akik viZágéletii!~bel1 
iwzztÍ szoktak, hogy dolgozzallal~. és akil,: már lntelligenciájulmá1. 
ele fogICllko:::áslLknál jogl'n18 nemcsak (i kapitaI1z))wgnak, hallem fl 

l:özÉ:rt is tudnak dolr;ozni, azok egy olyan t;ilágrenclben, mely nekik 
kilátús!oa helye.:i, hogy ))únclen tudásukat, nlÍnclen ener[}iájul~(tt 

7[1Ctzán Cl léÖZ ja1.;tÍj·([ JflJ'clltlwtják, azoknak eou ilyen 1.'ilág idegen 
(lelH lehet .. . -"l{j~t 

preiHeI' Ignác és az ,-\MOSZ-mt':mökök, akiknek képviseletében 
beszélt, tehát ebben a vitában :.s a kommunizmus eszméje mellet t 
foglaltak állást. A "kommunista" gazdálkodásra való áttérés szüksé
gességét nemcsak hogy elfogadta, de eleve vitathatatlan kérdésnek 
tekintette, és ezért a hibák kijavítására. nem pedig kiélezés ére töre
kedett. Allásloglalásinak nagy része volt abban, hogy a vita. a 
n,indkét rÉ'Szról elhangzott pozitív megn~;ilatkozások nyomán meg
nyugtató befejezést nyert. s egy építőjellegü határozattal zárult. 

Persze mindez önmagábar. még nem tudta \'olna ellensúlyozni 
az egyre erösöclő l'2akciós propaganda hatását: nen1 tudta volna 



meg'szüntetni azt a. bizonytalanságot és zavart, amit a nehézségeket 
kihasználó és az elkövetett hibákat felnagyít ó propaganda támasz
tott az osztályhelyzete, összetétele miatt amúgy is szükségszerüen 
ingadozó mérnökség soraiban. 

Az azonban bizonyos, hogy a szocialista-kommunista mérnökök 
és a körülöttük csoportosuló szimpatizánsok ilyen állásfoglalása -
támogatva a tanácskormány intézkedéseitőI! - továbbra is meg 
tudt<i volna tartam a mérnökök többségének bizalm át, vagyis meg 
tudta volna őket tart<im a szocialista termelő- és építőmunka 
szolgálatában - ha erre a Tanácsköztársaság fennmaradása lehető
séget ad. 

A t<inácskorrnány ennek érdekében hozott merész és - mint 
arra új könyvében Hevesi elvtárs is rámutatott - talán még szá
munkra is tanulságos intézkedései azonban, rmnt azt a proletárdik
t<J.túra számos más intézkedésével kapcsolatban is látjuk, sajnos, 
már nem hozhatták meg a kivánt eredményt. A Tanácsköztársaság 
megdöntése, illetve a proletárdiktatúra nehézségeit, majd bukását 
kihasználó ellenforradalmi propaganda teljesen a feledésbe merí
tette ennek az eleve ellenséges szándékkal felfújt kérdésnek és az 
elferdített "mérnökvitának" rrlinden tekintetben pozitív mego!dásút. 

A jelen tanulmány keretein messze túlvezetne annak feltárása, 
hogyan történhetett az, hogy az ellenforradalomnak sikerült a 
magyar müszaki értelmiségnek az 1918-19-es forradalmi periódus 
idején kialakult haladó mozgaimát leszerelni, szétzúzni, sőt haladó 
állásfoglalásának szinte még az emlékét is eltörölni. 

A Tanácsköztársaság em.lékét bemocskoló, eredményeit megta
gadó propaganda, az ezzel kapcsolatos politikai mesterkedések és 
a jobboldali szociáldemokraták megtévesztő, áruló szereplése mellett 
- melyek a kevésbé öntudatos mérnököket is félrevezették - nyil
vánvaló, hogy itt különleges okok is közrejátszott<ik. Így pl. a mér
nökségnek az értelmiségiekre általában jellemző ingadozó állás
pontja, a mérnökök egy részének bizaimát megrendítő értehniség
ellenes tendenciák, a mérnöki kar reakciós elemeinek, jobboldali 
szárnyáp..ak a mérnökség "kari érdekeinek védelmében" kifejtett 
mesterkedései, amelyeket nemcsak az apolitikus mél'l1ökők hagytak 
szó nélkül, hanem egyes korábban magukat baloldali nak valló, de 
most mindenáron rehabilitáltatni akaró karrieristák érdemszerzö 
hangoskodása is erősített stb. De véleményem szerint megnehezítette 
a jobbra sodródás megállítását a baloldali mérnökök nagyarányú 
kivándorlása mellett az a tény is, hogy a szocialista mérnökmoz-
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galomnak a munkásmozgalommal inkább csak annak kommunista 
vagy baloldali, forradalmi szocialista elemein keresztül volt kapcso
lata. A KMP szétzúzása, a baloldali vezetők emigrációba kényszerí
tése vagy háttérbe szorítása után a vezetés nélkül maradt mérnök
mozgalomnak nem sikerült a .szakszervezeti mozgalommal való régi 
kapcsolatát helyreállítania. Ezt a szakszervezeti mozgalom vezetését 
visszahódító jobboldali szociáldemokraták közismert és nyilván
valóan pozícióféltésből fakadó ér"telmiségellenes magatartása is aka
dályozta. A szétszórt s illegalitásba kényszerített kommunista cso
portokkal legfeljebb egyes személyek tudtak összeköttetést találni, a 
mérnökök nagyobb csoportjai nem. 

így történhetett, hogy utóbb. a Tanácsköztársaság bukása után 
egy évtizeddel a vez2tés nélkül maradt, a szociáldemokrácia által 
tudatosan negligált, minden démagógiának kiszolgáltatott fiatal 
mérnökök jó részét a "nemzeti szocializmus" és a "tervgazdálkodá'3" 
jelszavai alatt előnyomuló jobboldali irányzatoknak sikerült meg
nyerniük és kihasználniuk saját céljaikra. 

A tanácskormány az üzemekben helyre kívánta állítani a 
müszaki vezetés teljes hatáskörét a termelési biztos és a munkás
tanács hatáskörének pontos meghatározásával. 

Ezenkívül a felügyeleti joggal felruházott Tudományos Műszaki 
Tanács megszervezésével a népgazdaság legfelső 1.:ezetésében is 
nemcsak tanácsadó és véleményező, tK.nem szakmai ellenőrző sze-
repet biztosított a müszaki tudományok legkiválóbb képviselőinek 
és általában az arra hivatott szakembereknek, 110 

Ennek megfelelően a kormányzat különböző müszaki munkakö
reiben is tovább erősödött a müszaki értelmiség szerepe, pozíciója, 
Jellemző erre, hogy nemcsak a Szociális Termelés Népbiztosságának 
szakmai főosztályait és osztályait vezették mérnökök, hanem a 
Földmüvelésügyi Népbiztosság is egy hatalmas mezőgazdasági mü
szaki szervezetet épített ki - Nyisztor Györ;gy kezdeményezésére, 
az AMOSZ mezőgazdasági szakosztály ának javaslata és programja 
alapján,lll A szervezet müködési köre kiterjedt általában minden, a 
mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos múszaki kérdésre. Felépí
tése a meglevő közigazgatási területi beosztást követte, s a munkát 
a járási müszaki biztosok, a hozzájuk beosztott mérnökök, gazdák 
és adminisztratív munkaerők a megy ei müszaki biztos irányítása 
alatt végezték. A szervezet méreteire jellemző, hogy az első - és 
Czeglédy Endre müszaki biztos által mintegy mintának megszerve
zett - Pest megyei müszaki hivatal apparátusa mintegy 180 szak-
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emberből (túlnyomórészt mérnökök ből) állott. A hivatal a mezőgaz
daság számára létkérdéssé vált, s a háború alatt elhanyagolt belvíz
védelem megszervezéséveL a leromlott utak és hidak karbantartá
sával, mezőgazdasági épitkezésekkel, a vízi társulatok támogatásá
val, egyszóval a mintegy 6 millió korona felhasználásával járó 
munkájával a mezőgazdasági termE.lés folyamatosságának biztosítása 
terén igen eredményes munkát végzett. Már az első eredmények 
láttán gyors ütemben meg is kezdték a többi megyei mezőgazdasági 
müszaki hivatal szervezését, éspedig Borsod, Heves· és Komárom 
megyékben. A hivatalok vezetésére pedig olyan kiváló szakembere
ket kértek fel, mint Rozsnyai Károly, Czverdely Andor és Kubik 
Gyula. 112 

A Tanácsköztársaság gazdasági vezetésének kezdeti s az egyes 
mérnököknek az egész gazdasági élet vezetésében, az egész Ipar 
irányításában talán túlzott szerepet biztosító szakasza után így 
jutott el a tanácskormány, aránylag igen rövid idő alatt, a müszaki 
értelmiség igazi hivatásának felismeréséhez és elismeréséhez: a ma
gyar müszaki értelmiségben rejlő tudás és tehetség szervezett moz
gósításához és felhasználásához, a benne rejlő képességek szabad 
érvényesülésének biztosításához a gazdasági élet minden terén és 
a gazdasági vezetés minden szintjén - az egész magyar nép, a 
szocializmus építése érdekében. 

E tekintetben a legjelentősebb eredmény kétségtelenül a lVIü
szaki Tudományos Tanács megszervezése volt. lVIúködéséről azonban 
az iratok elkallódása miatt nagyon keveset tudunk. 

Úgy látszik azonban, hogyatanácshatalom megdöntése már 
nem sok :dőt adott arra, hogy a Tanács szervezetének kiépítésén túl 
a tényleges munkát is megkezdje. Természetes azonban. hogya ter
melés szakmai irányítasa mellett a Tanácsnak - mint az AlVIOSZ 
korábban is tanácsadói és véleményezői szerepet betöltő szakosztá
lyai utódának - lett volna a feladata a népgazdaság müszaki 
fejlesztésének irányítása, az erre vonatkozó tervek kidolgozása, 
illetve felülbírálása is. (Erre ugyanis a lVIagyar Tudományos Aka
démia akkori állapetában nem volt képes.) 

Tehat a Tanács feladata lett volna, hogy mindazokat a terveket 
összefoglalja, egységes egésszé alakítsa, melyek a Tanács elődei ben 
(az AlVIOSZ szakosztályaiban és munkabizottságaiban, az Országos 
lVlunkaügyi Tanácsban vagy a lVIérnök- és Építésztanácsban) vala
mely szervezett munkaprogram keretében, vagy egyéni kezdemé
nyezésre - de mindenesetre az egész magyar müszaki értelmiség 
kezdeményezőkészségének, tehetségének eredményeképpen s haladó, 
hazafias állásfoglalásának is kifejezéseként - felmerültek. 
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És ez az a pont, ahol a magyar müszaki értelmiség legszélesebb 
rétegei valamennyi alkotó tagja, valamennyi haladó szellem ü 
képviselője - egymásra találtak! 

Az AlVIOSZ-nak a munkásellenőrzés, majd a termelés azonnali 
szocializálása melletti állásfoglalása, e gondolat népszerűsítése, sőt 

a szocializálás múszaki előkészítése, majd végrehajtása terén vég
zett munkája kétségtelenül a leghaladóbb megnyilvánulása volt a 
magyar mérnöki karnak, Ez azonban csak a mérnökök egy részének 
- az alkalmazott mérnököknek - az érdeme. 

Ezzel szemben az ország gazdasági és műszaki újjászervezésf:Íl'e 
vonatkozó tervezésekben a magyar mérnöki kar szinte valamennyi 
tehetséges és alkotó tagja részt vett - s a Tanácsköztársaság ren
delkezésére bocsátotta tudását és tehetségét. 

Ez a magyar múszaki értelmiség haladó hagyományokban gaz
dag múlt jának is olyan kiemelkedö mozzanata, amelynek jelentő
ségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. 

A kommunista párt, illetőleg a szocialista munkásmozgalom bal
oldali vezetői nem ok nélkül foglalkoztak megkülönböztetett figye
lemmel a szocialista mérnökszövetséggel. És nem volt eredmény
telen az itt kifejtett munkájuk, mint ahogy nem volt eredménytelen 
a kommunista m~rnököknek a mérnökség egyéb szervezeteiben vég
zeit politikai, felvilágosító tevékenysége sem. 

Ismeretes, hogya szocializmus építésében milyen döntő szere
p<:t. tulajdonított Lenin á Szovjetunió müszaki fejlesztésének, els6-
sorbpn a korszerű technikával felszerelt ipar, mezőgazdaság és köz
lekedés fejle,;ztéséb<:n nélkülözhetetlen villamosításnak. Éppen ezért 
adott már néhány hónappal a forradalom gyözelme után megbízást 
a Tudományos Akadémiának.hogy dolgozza ki az ország szocialista 
építésének 10-,-15 évre szóló távlati tervét. és elsősorban az ország 
villamosításának tervét, mely az energiagazclálkodás mOdel'l1, de 
abban az időben még ~ialakulatlan elveinek zseniális összefoglalá
sún nyugodott. 

Ismeretes Lenin azóta már su'iJlóigévé vált tézise: "Kommuniz
mus = szovjethatalom + az ország villamosítása", és ismeretes az 
is, hogy a mííszaki munka szerep ét oly nagyra értékelte. hogy az 
ország villamosításának tervét - második pártprogramnak ne
vezte. 1l3 (A kortársak beszámolói szerint Lenin nagy figyelmet szen
telt a magyar Tanácsköztársaság műszalzi tevékenységéről szóló tu
dósításoknak, beszán10lóknak is. Olyan érdeklődést tanúsított e 
mql1ka iránt, amilyet mi eddig elmulasztottunk felkelteni.) 

Külön tanulmány tárgyát képezhetné, hogy a magyar mérnö
kök (Seidnel' Mihály, Boól' Tempis Mór, Bogdánfy Ödön, Viczián 
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Ede stb.) Rltal kidolgozott energiagazdálkodási és villamosítási ter
vek, javaslatok mennyire egyeznek - szinte pontról pontra - a 
villamosítás lenini elveivel. Arra persze már nem volt idő, hogy 
ezeket a terveket ugyanolyan szerves egésszé fogják össze a tanács
kormány vezető gazdasági és müszaki tudományos szervei, mint 
amilyen átgondolt és egységes terv volt a GOELRO terve. Mindez 
azonban nem csökkenti azoknak a magyar mérnököknek az érde
meit, akik ezeket a terveket kidolgozták, sem azoknak a kommu
rüsta gazdasági és müszaki vezetőknek - elsősorban az energia
gazdálkodás ügyeit vezető Kelen Józsefnek - az érdemeit, akik ezt 
a munkát szervezték, támogatták, propagálták és később ezeket a 
terveket a gyakorlati munka, a népgazdaság fejlesztésének alapjául 
elfogadták. . 

Sőt van az akkori múszaki fejlesztési terveknek egy olyan vo
nása, ami csak növeli a magyar mérnökök édemeit. Éspedig az, hogy 
míg az egységes elvek alapján szerkesztett GOELRO felsőbb utasí
tásra jött létre, egy páratlan látókörü kommunista államférfi elgon
dolásainak megfelelően. addig az éppen csak körvonalai ban kibon
takozni kezdő magyar energiagazdálkodósi és villamosítási. sőt álta-
12\nos müszaki fejlesztési program a politikai tekintetben talán sok
szor homályban botorkáló, de feltétlenül haladó szellemü, népük 
és hazájuk feltétlen szolgálatától vezérelt, legkiválóbb szakemberek 
egyéni kezdeményezéséből született. , . A magyar gazdasági élet leg
égetőbb problémáinak talaján, sokszor hosszas, sőt már több éves 
müszab elő készit ó munka alapján, de egy olyan történelmi pilla
natban, aInikor úgy látszott, hogya forradalmi helyzet végre sza
baddá teszi az utat minden korábban elfojtott törekvés előtt.,. 

Ez a magatartás, kezdeményezés örökké világító például szol'
gálhat az egész magyar müsz?,ki értelmiség számára. Különösen ma, 
amikor az ország felelős gazdasági és müszaki vezetői a Tanácsköz
társaság hagyom:inyait folytatva, a szocializmus építésében bátran 
- és egyre bátrabban - támaszkodnak a szakemberekre,ll-l a szak
embel'ek felelőssegwdatára, hazafiasságára, a haladás vágyától fü
tött bátor és lendületes kezdeményezőkészségére. 



A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG INTÉZKEDÉSEI 
A lVIŰEG YETEM KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 

ÉRDEKÉBEN 

Már a polgári forradalom számDs intézkedése ::inóI tanúskodott, 
hogya kormányzat az új rend felépítésében - a régi rendszerhez 
ideológiailag is szorosabban hozzáláncolt egyéb értelmiségiekkel 
szemben - fokozott mértékben kíván a múlt tal szemben álló, a ha
ladó természettudományos gondü1kDdás szellemében nevelt mérnö
kökre támaszkodni. Még inkább érvényesült ez a politika a Tanács
köztársaság idején - a tervszerű gazdaságfejlesztés, iparfejlesztés 
kérdései előtérbe kerülésének, a műszaki tudományok szerepe,. je-
lentősége felismerésének hatására.l15 ' 

Hamarosan napirendre kerültek tehát a műszaki tudományok 
fejlesztésének, oktatása ksrszerüsítésének feladatai is. 

A múszaki tudományok és a műszaki értelmiSég előtt bonta
kozó új perspektívák a :Vlüegyetem életére sem maradtak hatástala
nDk. Felismerésükről, a múszaki tudományos élet fellendüléséről 
legelőször talán a fiatal mérnökök tudományos tevékenységének 
fokozódása, például a magántanári képesítésért folyamodók nagy 
száma adott hirt. Ekkor kértek és kaptak magántanári képesítést 
többek között, hogy csak a legismertebb Eeveket említsük: Pattan
tyús Á. Géza, Leitner Jenő, Sasvári Géza, Pöschl Imre, Schleicher 
Aladár és Varga Józ5eL1l6 Hamarosan követték ezt a kormányzat 
intézkedései is: a hallgatóság megnövekedett számának megfelelően 
szaporították a segédtanszemélyzet számát, új adjunktusi és tanár
segédi állásokat rendszeresítettek, s a kisegítő tanársegédek létszá
mát is emelték. Ekkor választották meg adjunktussá - többek kö
zött - Jáky (Janitschek) Józsefet is. ll7 A múszaki oktató munka 
fDkozottabb megbecsülésének jeIéül, egy ideiglenes státusrendezés 
során már 1919 februárjában a tanszemélyzetet csaknem kivétel 
nélkül egy fizetési osztállyai magasabb kategóriába sorolták, hogy 
megszüntes!?ék az ipari és az oktatói munka közti aránytalanságot. 
Összesen 37 adjunktus és 36 tanársegéd került magasabb státusba, 
s csak az újabb segédtanerők maradtak korábbi fizetési osztályuk-
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ban.11S Mái' első intézkedései során biztosította a polgáli kormány 
a nőhallgatók beíratkozását is a műegyetemre.119 

Az új idők jelei közé t.artozott az első továbbképző tanfolyam 
megszervezése is a közgazdasági osztályon, hogy ezen az esti tago
zaton a gyakorlatban már működő mérnökök is megszerezhessék 
a közgazdasági mérnöki oklevelt.120 

"Abban a meggyőződésben - mondta műegyetemünk egyik 
professzora, MöUer István -, hogy az oktatásügyre nehezedett régi 
rendszer megszűnésével a felszabadult légkörben reformjavaslataink 
nem fognak hiába el hangzani és módunkban lesz miiegyetemiink 
olyan kiépítésére, me ly hivatásának és az ifjúság érdekeinek meg-
JeId" - az egyes szakosztályok már 1919 elején egymás után t,űz
ték napirendre a műegyetemi oktatás régóta és addig hiába sürge
tett reformjának kérdéseit. '21 

Persze ezekkel a feladatokkal a polgári köztársaság oktatásügyi 
vonalon is tehetetlen kormányzata nem tudott megbirkózni. A re
formok kidolgozására és végrehajtására már csak a Tanácsköztár
saság idején került sor: a proletárdiktatúra Közoktatásügyi Nép
biztossága kezdte meg azok végrehajtását. 

Műegyetemünk javaslatai, reformtervei most az egyszer nem 
gáncsoskodásba, akadályokba ütközte}c, hanem a proletárdiktatúrá
ban megértő segítségre és hozzáértő támogatásra találtak, gyors és 
szakszerű elintézést nyertek. Ebben nagy része volt annak, hogy a 
kormányzat - a kérdés horderejének teljes tudatában - valfJban 
hozzáértő, ráterrnett szakemberre, a magyar műszaki élet egyik leg
kiválóbb alakjára, Kármán Tibor aacheni műegyetemi tanárra, mű
egyetemünk akkori meghívott előadójára bízta a műszaki felsőoktaJ 

tás ügyeinek intézését. 

Ismeretes, hogy IVlúegyetemünk a század elején Európa egyik 
legszínvonalasabb, megbecsült és elismert múszaki egyeteme volt. 
Jó hírét elsősorban a .mérnökképzés magas színvonalú elméleti, 
matematikai és természettudományos megalapozottságának köszön
hette. Ebben az időben - az 1910-es években - azonban a technika 
rohamos haladása és differenciálódása miatt éppen oktatásának, 
mérnökképzésének általános elméleti jeUegével már kezdett kor
szerútlenné válni. Súlyos kifogások merültek fel vele szemben szak
mai szempontból is, s még kevésbé felelt meg az új demokratikus, 
szociális követelményeknek. Az oktatás általános elméleti jellege. 
miatt - aminek persze elsősorban a gyakor[ati oktatás anyagi esz-
közeinek a hiánya volt az oka! - a végzett hallgatóknak a gyakor
latban kellett a speciális szakismereteket megszerezniük, ami meg
nehezítette elhelyezkedésüket. A legsúlyosabb volt talán a végzett 
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építészhallgatók helyzete, akiknek - általános vélemény szerint -
legalább kétéves szakmai gyakorlatra volt szükségük, hogy a mes
terségbeli ismeretek terén a végzett ipariskolások színvonalát el
érjék. 

Az építészmérnökképzés reformját azonban korábban hátrál
tatta az a körülmény, hogy ez nem egyszerü szakmai vagy anyagi 
(ti. költségvetési) kérdés volt, hanem közvetlen kapcsolatban állva 
az építészet esztétikájáról vallott felfogásokkal, világnézeti kérdés, 
a haladás és a maradiság harcának kérdése is. Éppen ezért az egyes 
szakok közül az építészmérnökképzés terén volt a legnagyobb az 
elmaradottság, s a proletárdiktatúra kikiáltása után ennek az e1-
maradottságnak felszámolása volt a leg sürgősebb feladat. 

Az építészoktatás mostohaságának és korszerűtlenségének jel
lemzésére talán elég megemlítenünk, hogy nálunk a tervezés okta
tása ekkor (1919-ben I) még mindig a múlt századi historizmus szel
lemében, a három építéstörténeti (úm. az ókori, a közép- és az új
kori építészeti) tanszék keretében folyt N agy Virgil, Möller István 
és Hültl Dezső vezetésével. Rajtuk kívül csak a középítéstani (Pecz 
Samu), az épületszerkezeti (Sándy Gyula) és az alkalmazott szilárd
ságtani tanszék (Czakó Adolf), tehát mindössze hat tanszék volt 
rendszeresitve az építészeti tárgyak oktatására. 122 

Bár az építészprofesszorok már maguk is felismerték, hogy 
s?:akitaniok kell a múlttal, és rá kell térniük a korszerü építőanya
gok és szerkezetek alapján való oktatásra, s a nézetek tisztázódása 
során kidolgozott Möller-féle reformjavaslap·2ö - melyet az építész 
osztály 1919. március l-én fogadott el - már lényeges haladást je
ler:tett a korábbi elképzelésekhez viszonyítvaY-l a tanácskormány 
számára mégsem állott rendelkezésre egy· olyan terv, mely minden 
tekintetben alapul szolgálhatott volna az építészoktatás megfelelő 
reformjához . 

. --i Közoktatásügyi Népbiztosság azonban a feladat sürgős-

ségére való tekintettel - ennek ellenére is elfogadta az előterjesz
tett javaslatot az épitészoktó.tás .,ideiglenes" rendezésének alapjául: 
"az Építésznel'elésllek mŰl'észi szempontból nlló elmélyítése és ci dol-
gozó társadalom szükségleteinek ClZ építés terén való én·ényesítése" 
érdekében. Megjegyezte azonban, hogya végleges tantervi és okta
tási reform kidolgozására bizottságot küld ki eö 

A reform. a kért tanszékek közül hatoL melvet minden körül
mények között szükségesnek talált, azonnal· rend;zeresített. 

A felállított új korszerü tanszékek és a kinevezett tanárok a 
következők voltalc városépítés és tervezés tanszék - Lessner Manó: 
ipari és gazdasági építészeti tanszék - Málnai Béla: két önálló ter~ 
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vezői tanszék ümárai - Pogány Móric és Hikisch Rezső; lakás
berendezés és belső dekoráció - Kozma Lajos; művészettöliénet -
Éber László. Mindegyikük szakmája kiváló, nem egy esetben kül
földön is ismert képviselője, s így nemcsak az új tanszékek felállí
tása, hanem a professzorok kiválasztása is jelentős mértékben hozzá
járult az építészoktatás színvonalának emeléséhez. Az új profesz
szorokat már 1919. április 29-én beiktatták áUásukba, s hamarosan 
kinevezték a tanszékek segédtanszemélyzetét iS. 126 

A reform továbbfejlesztésének iránya az építészek mesterség
beli felkészültség ének biztosítása és az építész- és építőmüvészkép
zés - már a Möller-féle reform alapján megvalósított - szétválasz
tásának megfelelőbb megoldása lett volna,12i (A Möller-féle reform 
ugyanis a tervező építészek - az építőművészek - képzésére csu
pán egy ötödik, nem kötelező évfolyamot rendszeresített.) Minderre 
azonban a Tanácsköztársaság hamarosan bekövetkezett bukása 
miatt már nem volt lehetőség. Sőt az ellenforradalom lemondásra 
kényszerítette a kinevezett új tanárokat, s ezzel megszüntette az 
újonnan rendszeresített tanszékeket 'is, noha azok szükségessége 
vitán felül állott. 

A Müegyetemnek utóbb például több mint két éviizedes válta
kozó sikerrel folyó küzdelenr árán sikerült csak ismét kiharcolnia 
a városépítési tanszék rendszeresítését (1942). Az ipali és mezőgaz
dasági épülettervezési tanszék felállítására pedig csak a felszabadu
lás után, 1950-ben került 501'.128 

Hasonló reformterv készítésére szólította fel a Népbiztosság a 
többi osztályokat iS,129 de még ezek elkészülte előtt rendszeresíteHe 
a mérnöki osztályon a régóta sürgetett II. hídépítéstani tanszéket, 
melynek professzorává dr. Mihailich Győzőt nevezte ki (1919. jú
lius 1) .130 

Az osztályok reformtel'vei közül először a gépészmérnöki osz
tály terve készült el, mely az egységes gépészmérnöki oklevél fenn
tartásával, a közös négy féléves általános elméleti alapképzés után 
a felsőbb évfolyamokon öt - a hallgatók érdeklődési köre, hajlamai 
szerint választható - irányba tagolt szakoktatás bevezetését java
solta (1919. július 28).";1 

A közös alapképzést a minden csoportban kötelező tárgyak: 
úgytnint a matematika (analízis és geometlia). az ábrázoló geomet
ria, a mechanika, a fizika és az elektrotechnika tudományos elvei, 
a kémia, a kémiai technológia, a fémek és fák mechanikai techno
lógiája, az anyagvizsgálat, valamint az üzemek szervezése és költ
ségvetése CÍmű tárgyak elmélywt és korszerüsített oktatása bizto
sította volna. A következő négy félév oktatási anyagát pedig a terv 
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szerint részben csoportonként kötelezően előírt, részben szabadon 
választható tárgyak alkották. 

A javaslat által bevezetni kívánt szakképzés egyes ágai a kö
vetkezőle 1. a gép gyári szerkesztő és üzemi mérnököket képző cso
port, 2. az elektrotechnikai csoport, 3. a közlekedésügyi gépészmér
nöki csoport, 4. a mezőgazdasági gépészeti és gyáripari csoport és 
5. a hajóépítő csoport. 

A program megvalósításához hét új t<tnszék szervezésére lett 
volna szükség, úgymint: 1. ábrázoló geometriai tanszék, 2. (új II.) 
mechanikai technológiai tanszék (főleg "a szerszámgépek szerkezet.i 
viszonyainak" és az "újabb tömeggyártási eljárásoknak" az ismer
tetésére!); 3. (II.) elektrotechnikai tanszék; 4. vasúti gépt<tni tan
szék (lokomotívok) ; 5. hajóépítési tanszék; 6. hajógépek és végül 
7. l11<ltematika és fizika t<tnszékre. A reformterv a választható elő
adások egy részének előadását meghívott előadókl'a kívánta bízni. 

A reform végrehajtására és az új tanszékek feállítására azon
ban a Tanácsköztársaság bukása miatt már nem került sor. A gé
pészmérnöki oktatás e tervezett és már ekkor időszerű szakosítását 
csak tíz év-vel később kezdheiie meg a Műegyetem, természetesen 
lényegesen szűkebb keretek között, és.a: szükséges tanszékek meg
szervezése nélkül. (Kivétel csupán a ~második elektrot.echnikai t<tn
szék, a "vilJamosmüvek és vasutak" t~nszékének megszervezése volt 
1929-ben.) . 

A refornlterv kelló értékeléséhez talán elég, ha megemlítjük, 
hogy például a mechanikai technológiai t<tl1szék által előadott s 
rendkivül differenciált, szelieágazó tananyag megosztására - amit 
már ez a reform tervezett - csak a felszabadulás után, kereken 
harminc évvel később, 1949-ben került sor a textiltechnológiai tan
szék megszel-vezésével, amit azután a későbbi években a gépgy'ár
tástechnológiai tanszék (körülbelül ez felel meg az 1919-es reform 
által tervezett II. mechanikai technológiai tanszéknek) és a könnyü
ipari tanszék megszervezése követett. Ugyancsak a felszabadulás 
után, 1952-ben szervezték meg a gépészkari ábrázoló geometriai tan
széket és 1950-ben a vasúti gépt<tn tanszéket is, amelyeket pedig 
már az 1919-es reform javasolt. 

Hasonlóképpen elkészült a vegyészmérnöki oktatás reformjá
nak terve is, amelynek alapelve szintén az általános elméleti alap
képzés elmélyítése és a felsőbb évfolyam okon a hallgatók speciális 
képzésének biztosítása volt.132 

Az előbbi tekintetben - a kémiai analízis előadásainak és gya
korlatainak az első évfolyamon való megkezdése érdekében - a 
Népbiztosság az általános kémiai tanszék kettéosztás át javasolt<t: 
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szervetlen kémiai és kémiai analízis tanszékre, amit azonban a 
vegyészmérnöki osztály nem t<lrtott feltétlenül szükségesnek, s a 
feladatot megoldhatónak vélte megfelelő előadók - úgynevezett 
adjunktus professzorok - (nevezetesen Putnoky László és Vuk Mi
hály) kinevezésével is. Egyetértett azonban az osztály és a Népbiz
tosság a fizikai kémia előadására szervezendő tan.szék felállításának 
szükségességében. Az osztály erre a tanszékre Groh Gyula meg
hívását javasolta. Hasonlóképpen szükségesnek t.alálták a gépész
mérnöki osztállyai közös s a felsőbb analízis és a természettudomá
nyok matematikai módszereinek oktatására hivatott alkalmazott 
matematikai tanszék felállítását is. 

A fakultatív tárgyak közül az osztály elsősorban a különböző 
mezőgazdasági kémiai technológiai, élelm.iszerkémiai és talaj kémiai 
ismeretek okt.atásának bővítését Ckívánta megvalósitani, de szere
pelt volna a nem kötelező tárgyak sorában a termodinamika, 111e
tallográfia és a szennyvíztisztítás is. . 

Különösen figyelemre méltó, hogy Kármán Tódor Műegyete
münk oktatásában - amit pedig éppen az általános elméleti és ter
mészettudományi alapképzés előtérbe állítása jellemzett - a szako
sítás bevezetésével egyidejűleg a természettudományi és matema
tikai alapképzés elmélyítését - részben módosítását, részben ki
bővítését - is szükségesnek tartotta.l33 

Hasonló figyelmet érdemelnek a mérnökök közgazdasági kép
zésének elmélyítésére vonatkozó - de a gyakorlatban már meg nem 
valósított - reformtervek, illetve elgondolások is.l34 

A Tanácsköztársaság fennállásának végén készült az az intéz
kedési tervezet, amely az oktatószemélyzet tudományos kut-ató mun
kájának biztosításáról kívánt gondoskodni: a népbiztosság javas
latot kért arra nézve, "nem volna-e célszerü a segéd tanerők tudo
mányos kutatása.it megkönnyíteni azáltal, hogy az adminisztratív 
teendők nagyobb részének elvégzése e célra alkalmazandó hivatal
nokokra bíza tnék" .135 

Müegyetemünk - meglehetősen konzervatív - tanári kara, 
illetve a tanári kar nagy része sem csupán az oktatási reformok 
kidolgozásában működött együtt a kormányzattal, hanem annak 
segítőkészségét látva, maga is készséggel sietett a kormány külön
böző intézkedéseinek támogatására. 

A lVIűegyetem tanári karának összetétele polítikai szempontból 
a lehető legheterogénebb volt: a klerikális elemektől a polgáli radi
kálisokig és a szabadkőművességig mindenfajta árnyalat képviselve 
volt belme. A tanári kar összességének magatartását azonban -
még 1918-ban is, ellentétben a haladónak nevezhető alkalmazott 



mérnökökkel - bizonyos fokú konzervativizmussal, sőt aulikus 
szellemmel lehetne a leg"találóbban jellemezni. 

Ez nyilvánul-:: meg például a rektornak a forradalmi fiatalság
gal szemben tanúsított állásfoglalásában is. Az őszirózsás fon'ada
lom elsöpörte ugyan 'ennek a magatartásnak legitimista vonásait, 
de még a polgári forradalom célkitüzéseit is inkább csak szakmai 
megfontolásokból, a gazdasági és műszaki fejlődés lehetőségének, 
illetve az egyetem fejlődésének reményében fogadták el. 

Csak a polgári köztársaságnak és még inkább a Tanácsköztár
saságnak a múszaki tudományok és a müegyetemi oktatás fejlesz
tése érdekében kifejtett következetes erőfeszítései voltak azok, me
lyek észrevehető változást okozt.ak a müegyetemi tanári kar egészé-
nek magat.artásában: egyre több tagját vonták be - fokozatosan -
a haladó mérnökök csoportjának körébe. 

Müegyetemünk professzorai - mint már említettük - már a 
köztársaság idején bekapesolódtak a gazdasági élet tervszerü fej
lesztése, irányitása jelszavával létrehozott Országos Munkaügyi Ta
nács munkájába. /'.z egyetem a Tanács ~rryes szakosztályaiba a kö
vetkező nyilvános rendes tanárokat delegálta: a magasépitési szak
osztályba dr. Hültl Dezsőt és Sándy Gyulát, az út-, híd-, vasút- és 
vízépítési szakosztályba dl'. Kossalka Jánost és Zelovich Kornélt, 
az ipari és üzemi szakosztályba Pfeiffer Ignácot, a bányászati és 
kohászatiba Schafarzik Ferencet, a közlekedésibe Zelovich Kornélt, 
az elektrotechnikai és energiagazdaságiba Söpkéz Sándort és Ziper
rwwsky Károlyt, él mezőgazdasági ipari és többtermelésibe dr. 'Sig
mond Eleket, a szakoktatási szakosztályba pedig Czakó "Cl.doHot és 
Rejtő SándortYJG 

Még 1918 novemberében az AIvIOSZ tagjai lettek, sőt mint vá
lasztmányi tagok aktív részt vettek annak munkájában is a már 
többször említett Pfeiffer Ignác és Bánki Donát. Hasonlóképpen az 
AMOSZ tagjai voltak Rejtő Sándor, sőt a később jobboidaira került 
Kossalka János is, míg Möller István a MÉMOSZ építész-szakoszb
lyában tevékenykedett. 

A Tanácsköztársaság idején Pfeiffer Ignác a Szociális Termelés 
Népbiztossága vegyészeti osztályának vezetője lett, míg az osztály 
tagjai tanszéki munkatársai vagy volt tanítványai soraiból kerültek 
ki. 137 Az épitészprofesszorok könil K0Zl11a Lajos és Lessner Manó 
a művészeti direktórium tagjaiként, illetve Lessner a Közoktatás
ügyi Népbiztosság művészeti és múzeumi főosztályának vezetője

ként is tevékenykedett. Mi sem jellemzőbb a Tanácsköztársaság 
nagyszabású müszaki fejlesztési programjának lelkesítő hatására és 

. vonzóerejére, hogy az erősen katolikus szellemű 'Sigmond Elek pro-
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tesszor is elvállalta a Népgazdasági Tanács mezőgazdasági-ipari osz
tályának irányítását. 

A rendkívüli tanárol~, magántanárok és előadók közül külön ő
sen kiemelkedő szerepet játszott Bogdánfy Ödön rk. tanár mint RZ 

AMOSZ alelnöke, energiagazdasági bizottságának elnöke és a víz
ügyi szolgálat vezetője: Fasching Antal magántanár, a földosztás 
és birtokrendezés állami ellenőrzésének vezetője; Kármán Tódor 
meghívott előadó, a Közoktatásügyi Népbiztosság h. csoportveze
tője, a müszaki felsőoktatási ügyek előadója; Leitner Jenő adjunk
tus, magántanár. a Müszaki Üzemfelügyelői Tanfolyam vezetője; 
Lux Kálmán magántanár, a müemléki hivatal építésze; Seidner Mi
hály magántanár, az AiVIOSZ alelnöke, a Ganz Villamossági Gyál' 
termelési biztosa; valamint Boór Tempis Mór magántanár, az ener
giagazdálkodás hasonlóan kiváló szakértője és még többen mások. 1:\3 

Számottevő támogatást jelentett a tanácskormány számára a 
Műszaki Üzemfelügyelőket képző Tanfolyam megindítása is a Mü
egyetemen. Feladata a termelés -ellenőrzése, illetve a szocialista át
szervezése érdekében létrehozott Müszaki Üzemfelügyelőség káder
szükségletének biztosítása volt. Vezetője, mint említettük, Leitner 
Jenő, előadói pedig a Műegyetem részéről Bánki Donát, Berrmann 
i\'l ik sa , PfeiffeI' Ignác és Schimanek Emil voltak.m 

A Műegyetemen kialakulóban levő új, demokratikus szellem 
egyik jellemző bizonyítéka az a készség is, mellyeI a Müegyetem 
tanácsa a népbiztosság segítségére sietett az uralkodó osztályok mü
velődési monopóliumának felszámolására - ti, ;i tehetségek szabad 
érvényesülésének biztosítására - irányuló lörekvéseiben. 

Mikor ugyanis (1919. július ll-én) a népbiztosság javaslatot 
kért arra vonatkozólag, hogy milyen feltételek mellett lehetne fel
venni a szabályszerü középisKolai végzettséggel nem bíró jelent
kezőket a Müegyetemre. a müegyetemi tanács maga állapította meg, 
hogy az ilyen intézkedéseket nem lehet a népbiztosság által említett 
esetekre korlátozni. Ki kell terjeszteni minden jelentkező felvéte
lére, így például azokra is, akik ugyan nem rendelkeznek semmiféle 
előképzettséggeL de esetleg "mint kiváló gyakorlati szakmunkások 
óhajtanak a lVIüegyetemre lépni" - és megfelelnek a felvét.el 121-
tételéül megállapítandó vizsgakövetelményeknekYo 

Ennek él. meginduló demokratizálódási folyamatnak, ennek él 

lelkes munkakedvnek és ezeknek a ragyogó perspektíváknak vetett 
véget egyik napról a másikra a Tanácsköztársaság bukása és az 
ellenforradalom győzelme. 

Kétségtelen, hogy a müegyetemi t<01nári kar egy része - bár 
korábban nehezen zökkent ki közömbös magatartásából - jó ideig 



ellenállt az ellenforradalmi erők nyomásának. Például - és ez eddig 
nem volt ismeretes - a Gépészmérnöki osztály 1919. szeptember 
13-i ülés én Schirnanek Emil indítványára, Rejtő Sándor, Bánki 
Donát, Rados Gusztáv és Wittmann Ferenc pártoló hozzászólásának 
hatására hét szavazattal három ellenében elutasított.a a dékán által 
felsőbb utasításra előterjesztett "numerus clausus" javaslatát.HI 

Természetesen az ellenforradalom uralomra jutását követő álta
lános retorzió a. lVIűegyetemet sem kerülhette el. 

A tanácskormány által kinevezett új tanárok - az építészpro
fesszorok - állását az ellenforradalmi kormányzat általános intéz
kedései haladéktalanul megszüntették, s a lVIüegyetem nem tehetett 
mást, mint hogy tudomásul vegye lemondásukat. Ragaszkodott 
azonban lVIihailich Győző professzor és még néhány más oktató sze
mélyéhez, és követelte a II. hídépítési tanszék felállításának jóvá
hagyását. Ismételt fellépésével sikerült is elérnie a tanszék felállí
tásának és a professzor kinevezésének megerősítését. 142 

A régi tanári kar néhány tagja ellen szintén fegyelmi vizsgálat 
indult, azonban néll;;:iilözhetetlensége, tudományos és társadalmi 
tekintélye s a tanári kar szolidaritása miatt átmenetileg még a leg
exponáltabb PfeiHer Ignác is megtarthatta katedráját. Annak elle
nére, hogy róla a belügyminiszter rendelete alapján a lVIérnökegy
letben működ ő fegyelmi bizottság határozottan megállapította, hogy 
.,0. proletárdiktatúra talaját előkészítő politikai csoporthoz tarto
zott", és hogy "nagy egyéni súlyával és tekintélyével, fokozott szal,
lTlai tevékenységével a proletárdiktatúra uralmál.,lk fennállását tá
mogatta ... '·H3 Sőt Pfeiffer, akit korábban inkább csak mint a szim
patizáns mérnökök képviselőj ét taliottak számon, bátor kiállással 
még a VKlVI fegyelmi bizottsága előtt is - annak hangsúlyozásával 
ugyan, hogya proletárdiktatúra politikájával több ponton nem ér
tett egyet - a kommunizmus hívének vallotta magát. H ! (Peificl' 
Ignác csak később, az ellenforradalom megerősödésekor távozott. 
állítólag önként, az egyetemről: tiltakozásul az emb~ri jogok esz
méivel összeegyeztethetetlen intézkedések életbeléptetése ellen.) 

. Hasonlóképpen e:nlékezetes marad Bogdánfy Ödön gelinces 
magataliása is, aki öntudatosan vállalta a felelősséget a Tanácsköz
társaság alatti tevékenységéért, hangsúlyozva, hogy az ország gaz
dasági felemelése érdekében végzett munkájáért nem büntetés, ha
nem elismerés illeti. Ugyanakkor bátran állást foglalt a Tanácsköz
társaság gazdasági vezetői, elsőso!'ban közvetlen fölöttese, Nyisztor 
György mellett is, akihez hasonló hivatott vezetője a földművelés
ügynek Magyarországon véleménye szerint korábban nem volt ... 
Természetes tehát, hogy hiába volt az ország legkiválóbb vízügyi 

62 



szakembere, nemcsak a vízügyi szolgálat éléről és a Műegyetemről 
távolították el, hanem egész közéleti és tudományos pályáját is 
tönkretették ... 145 

Ugyanígy távozniuk kellett egyetemünkről a rk. tanári. magán
tanári és előadói kar egyéb kiváló tagjainak: Fasching Antalnak, 
Seidner Mihálynak, Kármán Tódornak és még többeknek is. A Ta
nácsköztársaság bukáS8. után többé nem adhattak elő az egyetemen, 
sőt Kármán és Fasching emigrációba kényszerülve nemcsak. a Mű
egyetem, de a magyar tudományos élet számára is elveszett. 

Még végzetesebben érintette Műegyetemünket az ellenforra
dalmi időszak kultuszkormányzatának - a Tanácsköztársaság köz
oktatási politikájával éppen ellenkező irány"Ú - politikája: a leépí
tés és a műszaki tudományok oktatásának, a mérnökképzésnek erő
szakos visszafejlesztése, háttérbe szorítása a többi egyetem javára. 
Ez a kultúrpolitika - a Tanácsköztársaság és az azt megelőző for
l'adalmi periódus politikai tapasztalatain "okulva" - a haladást 
szolgáló müszaki és természettudományok fejleszt.ése és terjesztése 
helyett az idejét múlta társadalmi rend védelmét szolgáló tudomá
nyok müvelését és oktatását: az uralkodó rendszer megbízható tá
maszainak nevelt jogászok, bölcsészek és teológusok képzésének 
fokozását tekintette legfőbb feladatának. 

Az 1918-as polgári forradalom és a Tanácsköztársaság fényes 
perspektívákat nyitó rövid időszakát a magyar müszaki felsőoktatás 
történetének két és fél évtizedes legsötétebb korszaka követte -
csak nehéz és fáradságos munkával helyrehozható szellemi és anyagi 
rombolással terhes örökséget hagyva nemzedékünkre. 

Károlyi ZS"igmond 

" '> U.J 
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A "SZOCIALISTA MERNÖKMOZGALOM" ÉS A MÜSZAKI 
ÉRTELMISÉG ÁLLÁSFOGLALÁSA A POLGÁRI FORRA-

DALOM ÉS A ':i'ANACSKÖZTARSASAG IDEJÉN 

1. 

A szocialista mérnökmozgalom kezdetei 
(1917. május)* 

A gyan es műszaki tisztviselők szervezkedése 
Gyárak és közlekedési vállalatok tömeges csatlakozása. - A szer-
vezkedés kiterjesztése az egész országra. - A gyárközi bizottság 
állásfoglalása a drágasági pótlék és a MOSZ-akció ügyében és az 

általános választói jog mellett 

A legrészletesebb beszám'olónál is híveb b képet ad az első 01-
dalai nkat kitöltő rengeteg névsor arról a nagyszabású szervezkedési 
mozgalomról, amely úgyszólván forradalmi sebességgel hozza szak
szervezetünk körébe a legkülönbözőbb gyárak, müszaki és közleke
dési vállalatok alkalmazottainak napról napra növekvő újabb és 
újabb tömegeit. Úgy látszik, végleg betelt már az a mérték. ame
lyet a nélkülözésekből. kizsákmányolásból és jogtalanságból a tiszt
viselői kar eltűrni hajlandó, az a tisztviselői kar, amelyet eddig a 
társadalom legtürelmesebb és legnehezebben . megmozdítható réte
gének ismertünk. Úgy látszik, a háború kellett hozzá, hogy a ma
gántisztviselő is megtanulja azt, hogy nem "úr", hanem épp olyan 
kizsákmányolt proletár, mint a munkás. De ennél még többet is· 
megtanul tak a háború folyamán a gyárak tisztviselői. FeUsmerték 
a tennelésben elfoglalt helyzetük jelentő3égét: felismerték, hogy az 
ő munkájuk mennyire "nemzetfenntartó" munka, és hogy meny
nyire tényezője azoknak a hatalmas profithegyeknek is, amelyekről 
munkáltatóik olyan szent meggyőződéssel szokták hangoztatni, hogy 
azokat csak úgyegyszerűen az ő ,.tőkéjiik" kamatozza. Nem a szer
vezkedés, hanem az osztály tudatos szervezkedés szükségének a fel
ismerése mozgatta meg a magántisztviselők szétszórt táborát, s 
mindenki, aki Szövetségünkhöz csatlakozik, tisztában van vele, hogy 
a drágasági pótlék csak egyik legelső célja a szervezkedésnek s hogy 

5 " 

* A lVIagánalkalmazott. 1917. 16, évf. 5. sz, 20-22. lap. 
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azutan még sokkal nagyobb, sokkal általánosabb érdekeinkért ví-
vandó küzdelem következik. Ez testi igazán komollyá és nagy jelen
tőségüvé ezt a hátalmas arányokban megindult mozgalmat, s ez a 
biztosítéka annak, hogy nem múló szalmaláng, h~nem a mai komoly 
időknek megfelelő stilárd elhatározás és komoly cselekedni akarás 
fogja a ma megszerveződő tábort a jövőben is összetal:tani és igazán 
hatalmassá tenni. 

Beszámoló (( mozgalom eddigi állásáról 

Lapunk legutóbbi számában közöltük már, hogy azok a főtiszt
viselők, akik mintegy húsz budapesti gép- és elektrotechnikaj gyár 
tisztviselőinek egyébként teljesen szervezetlen közös akcióját a 
drágasági pótlék megfelelő rendezése ügyében vezették, mozgal
muk kudarcának tanulsága gyanánt megállapították a gyári tiszt
viselői kar egységes SZErvezésének szükségességét. Arról azonban 
legutóbbi referátumunkban még nem adhattunk hírt, hogy ugyanez 
a főtisztviselői bizottság néhány nappal később tartott újabb érte
kezletén még tovább ment a konzekvenciák levonásában, és meg
állapította azt is, csakis a saját kebeléből, mindennemü munkaadói 
érdekeltséget kizáró osztály tudatos szervezkedés felelhet meg komo
lyan a tisztviselői kar érdekeinek. Ezen határozatához híven átadta 
a mozgalom további vezetését azon gyárak tisztvL~elői karának, 

. amelyek már Szövetségünk kebelében megszervezve vettek részt az 
eddigi akcióban, s szervezettségük erejével ki is tudták eszközöini 
kívánságaik telj esítését. 

A mozgalom új vezetősége most már kisebb csoportokban gyors 
egymásutánban értekezletekre hívta össze az érdekelt gyárak egész 
tisztviselői karát, illetve az összes tisztviselői kategóriának képvise
lőit. Ez él'tekezleteken a tisztviselők egymásközt alaposan megvitat
ták a szervezkedés célját és feladatait. és e viták során az összes 
részvevő gyárak úgyszólván kivétel nélkül, egyhangú lelkesedéssel 
elfogadtá.1): az osztály tudatos szervezkedés eszméjét, azonosították 
magukat annak céljaival és eszközeivel, s ennek következtében ki-
mondották a Szövetségiinkhöz való csatlakozást. Elhatározták to
vábbá a szervez..1{edésnek minél szélesebb körökre való kiterjeszté
sét, és az ez il'ányú agitációt minden kartárs kötelességévé tették. 

A belső szervezés és a külső agitáció lázas munkája következett 
ezután, amelyből egész sereg mérnök, müvezető és tisztviselő kar
társunk a legnagyobb energiával vette ki a részét. Ez a munka tá
volról sem jutott még nyugvópontra, sőt még csak most kezdődik 
majd a javarésze, mégis rövid három hét után már több mint negy-
ven gyár, müszaki és közlekedési vállalat teljesen megszervezett 
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tisztviselői karának a megbízott<l.iból alakulhatott meg a Gyárközi 
Szervező Bizottság, amelynek célja a mozgalom továbbvezetése és 
a szervezkedésnek az egész or"zágra való kiterjesztése . 

.4 Gyárközi Szervez(j Bizottság első ii/ése 

A Gyárközi Szervezi) Bizottság május IQ-én tartotta meg elsö 
teljes ülését, amelyen a már megszel'vezett vállalatok 3-3 meg
bízottja vett részt. A résztvevő gyárak név szerinti felsorolását ez
úttal még nem tartjuk időszerűnek - eleget mond erre nézve az 
új tagok listája -, csak azt jegyezzük meg, hogy több olyan nagy 
vállalat tisztviselői is közte vannak, amelyeknél régi szolgálati prag-
matikák akadályozták ede/ig az alkalmazottak szervezését, de amely 
pragmatikákon az alkalmazottak most egységes elhatározással túl-
tették magukat, arra az igen helyes és követéS1'e méltó elhatározásra 
jutván, hogy a jövőben nem fogják tíirni szervezkedési szabadságuk 
bánnily irányban való korlátozását. 

Az értekezletet a Szövetség nevében Biichler J ózsef* kartárs, 
a Szövetség alelnöke nyitotta meg, majd Irsai Bélé* titkár kartárs 
ismertette a mozgalom eddigi lefolyását és a szervezés tei'én a Bi
zottságra váró jövőbeni feladatokat. Előadta többek közt, hogy a 
legutóbbi három hét alatt teljesen megszervezett negyven gyáron 
és vállalat.on kívül egész sereg üzemnél van folyamatban a szervezés 
munkája, de mindamellett még igen nagy és kitartó munkát kell 
végeznie nemcsak a Bizottságnak, hanem minden szervezétt kartár
sunknak is, amíg a szervezettség annyira általános és erős lesz az 
egész országban, hogy mint hatalmi tényező is olyan jelentőségre 
tegyen szert, mint amekkora a hozzátartozók összességének gazda
sági jelentősége a termelésben. Ezután részletes vita fejlődött ki a 
drágasági pótlék rendezése ügyében követendő eljárást illetőleg ... 

Végül egyhangú leleksedéssel elfogadta a Bizottság Hevesi 
Gyula gépészmémök kartársunk határozati javaslatát: 

HatáTozati javaslat 

"A Gyárközi Szervező Bizottság szükségesnek tarija az ország 
összes gyári, mfiszaki és köziekedési váLLalatainál alkalmazott min-
den kategóriájú tisztviselői kaT szervezését, ugyanazon osztálytucZa-
tos szaksze1'vezet.i alapoll, amelyen eddig túlnyomóall csak ezen vál-
lalatok munkásai szervezkecZtek. A szervezkedésnek csak egyik 

* Büchler József (1886-) jobboldali szociáldemokrata. nyomdász, 
1918 végén a lVISZDP titkárságán dolgozott. 

** Irsai f3éla baloldali szakszervezeti funkcionárius. 



momentán célja az, hogy a háborús drágaság okozta tűrhetetlen 

életviszonyainkat az egész tisztviselői kar szervezett erejének leg
energikusabb latbavetésével lényegesen megjavítsa. De célja leg
főképpen az is, hogy az ország tisztviselői kara ugyanezzel a szer-
vezett erő7dfejtéssel vegye ki a részét az ország demokratikus' át-
alakításának abból a munkájából, amely nélkül elképzelhetetlen 
a tisztviselői kar gazdasági és kulturális érdekeit feltétlenül bizto
sító intézmények és közállapotok megvalósítása. 

lVIegállapítja a Bizottság, hogy mindkét cél szempont jaiból 
egyaránt a legnagyobb mértékben előnyös, sőt elkerülhetetlenül 
szükséges is, hogy ez a szervezkedés a munkásszervezetekkel szoli-
daritásban, habár egyébként azoktól teljesen függetlenül. történjék. 
(A szerkesztő kiemelései.) 

A Gyárközi Bizottság és a bizottságban képviselt gyárak egész 
tisztviselői kara is a legnagyobb mértékben helyteleníti azokat a 
törekvéseket, amelyek a tisztviselői szervezkedést pusztán a drága
sági pótlék kérdéseire akarják lokalizálni; és a legnagyobb mérték
ben elítélik azokat a próbálkozásokat is, amelyek hangzatos, de a 
szervezettség minden erejét nélkülöző drágasági mozgalmakkal 
akarják a tisztviselői kar figyeimét az osztály tudatos szervezkedés
től elterelni. A Gyárközi Bizottság meg van győződve róla, hogy 
ennek az aknamunkának - amelynek erőfeszítéseit úgyszólván már 
szervezkedésünk egyik sikere gyanánt határozottan konstatálni kEll 
- nem lehet eredménye annál a tisztviselői karnál, amely a háború 
és a vele kapcsolatos tödénelmi események tanulságaiból egyaránt 
felismerte a termelésben elfoglalt jelentőségét és a társadalomban 
való alái'endelt nyomorúságát ... 

Azokat a ti.sztviself5 kartársakat pedig, akik még minden sze7'-
vezkedésiől távol állnak. felszólítja a Gyárközi Bizottság, hogy lép.1e-
ne7~ be 1ninéZ hamarább és minél tömegese bben a Magántisztviselök 
és Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szöüetségébe (VII, Erzsé
bet körút 41), amelynek keretein belül a legrövidebb időn belül 
meg fognak alakulni a mérnökök, müvezetők, irodai és üzemi tiszt
viselők külön, de egymással szoros szolidaritásban együttműködő 

szakszervezetei - hogy ilyen módon minél hatalmasabb erővel 

kezdhessük meg mielőbb mindazon problémák megoldásának a 
kikényszerítését, amelyeket számunkra a háborús drágaság a leg
éget,őbben sürgőssé tesz! 

Ezzel a felhívással egyidejüleg. egyhangúlag megállapítja a 
Gyárközi Bizottság, hogy 

Magyarország közállapotának és a tisztviselői kar érdekeinek 
megfelelő múlhatatlanul szükséges megváltozását csakis a minden:" 

70 



nemü vagyoni cenzustól mentes, legalábbis a katonai kötelezettség 
korhatárától számítandó és nőkre is kiterjedő áLtalános, titkos vá-
lasztói jog alapján összeülő' törvényhozástól várja. Ebben a kérdés
ben a szervezett tisztviselői kar teljesen szolidáris a munkásság köve
ieléseiveL és ha arra kerülne a sor, a munkássággal együtt minden 
energiájával ki fogja venni részét a választójogért vívandó küzde
lemből. 

A Gyárközi Szervező Bizottság felkéri a Szövetség elnökségét, 
hogy ezt a határozatot kinyomassa és azt lehetőleg Magyarország 
minden szervezetlen vagy a MOSZ-hoz tartozó tisztviselőj éhez 
eljuttassa. 

2. 

A szocialista mérnökmozgalom kezdetei: 
az Ipari és Közlekedési Tisztviselők Egyesületének 

megalakulása * 

Négyezer taggal alakult meg Szövetségünk keretein belül az 
Ipari és Közlekedési Tisztviselők Egyesülete 1917. július hó l-én, 
vasárnap, a régi képvi.selőházban. 

Boldog örömmel és büszke tudattal jelentjük ezt Magyarország 
osztály tudatos magánalkalmazottainak. Ezzel egyúttal azt is mond
hatjuk, hogy Budapesten alig van most már számottevő gyár, amely
nek tisztviselői kara ne tartoznék Szövetségünkhöz. És ha visszate
kintünk arra a munkára, amelyet végeznünk kellett addig, amíg 
eljutottunk ehhez a fontos állomáshoz, elmondhatjuk - és ezért ne. 
illessen bennünket a szerénytelenség vádja -, hogy bizony nagy 
és alapos munkát végeztünk az újonnan belépett kartársak megszer
vezésével. Nagy volt a munka, mert hiszen maga az a tény, hogy 
közel négyezer új ember jött a mi harcos táborunkba, olyan hullá
mokat vert, amellyel megbirkózni nem volt könnyü feladat. Ha 
tekintetbe vesszük, hogy az adott szám kÖrülbelül ötven gyár tiszt
viselői karából kerül ki, és hogy egyetlen gyár tisztikara sem jött 
közénk anélkül, hogy velük előbb értekezleteket ne tartottunk volna, 
csak így bontakozik ki valóban a feladat nagysága, amely a szerve
zés előtt még előttünk állott. 

A farkasvermek egész rendszerét kellett óvatosan kikerülnünk, 
hogy el ne bukjék az ügy. . 

~ A Magánalkalmazott. 1917. júl. 14. 16. évf. 8. sz. 1-2. lap. 
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Kíméletlen és brutális harcot kellett folytatnunk a gyárak jól
lakott igazgatóival, akik kiváló szimattal érezték meg, hogy ez a 
szervezkedés az ő és a részvényesek érdekei szempontjából vesze
delmesebbnek mutatkozik az öreg, immár végképpen berozsdásodott 
szervezkedési módszereknél. Itt már nem lehet a mozgalmakat azzal, 
hogy egy-két tisztviselőt jobb viszonyok közé helyeznek, leszerelni. 
Itt már egyik oldalon őrködik a gyár tisztikarának összessége, éber 
szemekkel vizsgálódik a másik oldalon a szervezet. És itt nem hall
gatjuk bizony el, hogya magyar gyáriparosok, akik kifelé szeretnek 
hivalkodni azzal, hogy ők epednek egy demokratikus uralomért, be
felé a legreakciósabb, a leguszítóbb szerepre voltak hajlandók. Fene
kedtek és fenyegettek. agitáltak és kényszerítették a tisztviselőket, 
hogy ne szervezkedjenek. Módunkban lesz még ezeket a kitúnő 
férfiakat a jóízlésú emberek ítélete elé állítani, akik nem szégyelték 
elbocsátással megfenyegetni azokat, akik szervezkedni merészeltek. 

Igen gyakran beleütközWnk a gyárosok egyik-másik érdekkép
viseletének utunkba tett gerendájába is; de ezeket szépen félrelöktük 
az útból, és haladtunk tovább célunk felé. 

Az álszervezetek elleni küzdelemre is sok energiát kellett elpa
zarolnunk. Lépésről lépésre küzdenünk kellett ellenük, míg végre 
legyőztük őket, és most már erőnk biztonságérzetével tattjuk állá
sainkat. 

Igen sok helyütt kellett keményen szembeszálli1i azokkal, akik 
a polgáli vagy még inkább kispolgári ideológiával tömötten állottak 
elénk, és magyarázták, hogy "a tisztv1selő nem lehet szocialista". 
Ezeket aztán külön-külön győztük meg álláspont juk helyielenségé
ről. Rámutattunk arra, hogy csakis a szociáldemokrata párt az egyet
len, amelynek programjában van a dolgozók, a munkájukból élők 
érdekében való szűntelen és kíméletlen harc a kizsákmányoló tőke 
ellen. De nemcsak holt program ez, hanem al11Ínt ezt az elet is bizo
nyítja, ezért állandóan dolgoznak és harcolnak. Ez az egyetlen párt, 
amely tervszerúen és céltudatosan munkálkodik a dolgozó és ki
zsákmányolt osztályoknak a tőke rabságából való felszabadít~sáért. 

Meg kellett mutatnunk a gyári tisztviselők előtt azt is, hogy 
van-e értéke a gyári munkásság szo1idaritásának, és ez megnyilvá-
7llLl-e akkor, ha e7'1'e adott esetben szükség van. Itt már igen erőteljes 
eredményeket is tudtunk fellnutatni. A Lipták-gyárbóI, a FegyJer-
gyárból, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Gyárból, CL Magyar 
Magnezitipartól vett példák eléggé igazolták azt CL meleg és meg
nyugtató együttérzést, amellyel a gyárak nwnkásai, ha erre őket 

saját szervezeti vezetőségiik felszólítja, a gyárak tisztviselői iránt 
viseltetnek. (A szerkesztő kiemelései.) 
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Ezeken kívül is volt még igen sok szemléltető példa, amely 
kitűnően megmutatta, hogy lnilyen úton kell haladnia az új egye
sületnek. A magánalkalmazottakért való megalkuvást nem ismerő 
kíméletlen harc kifelé, bent megértés, a kölcsönös bizalom, a szor
gos munka, a kitartás és az együttérzés ápolása - ezek legye
nek azok az eszközök, amelyek elvezetnek bennünket a robotos élet 
legszebb célja: a munka felszabadítása felé. 

Nagy a mi öröl11ülL.~ eme új egyesület megalakulásának láttán. 
Szívünk melegével köszöntjük az új alakulásL s reméljük, hogy az 
egyesület munkáját mindig és mindenütt a szocialista világnézet 
fogja irányítani. Ez a szellem lesz a kartársak érdekei védelmének 
legfőbb biztosítéka. 

A közgyűlés lefolyásáról az alábbi tudósítást adjuk: 
Reggel 10 órakor nyitotta meg a közgyülést a Magántisztviselők 

és Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége központi veze
tősége nevében Deutsch Jenő szövetségi titkár kartárs· ... 

Ezután megejtik a választásokat ... 

Loránt kartárs a szavazatszedő bizottság nevében bejelenti, 
bogya közgyúlésen megjelent kartársak megválasztották elnökük
nek: Balog Arthw',* Helfgott Ármin,* Zádor PáL (ügyvezető) kaliár
sakat, alelnöknek Wischnyowsky Ignác,* titkároknak Hevesi Gyula,"' 
Urbanesek László", Irsai Béla (ügyvezető) kartársakat. Jegyzők: 

Kellermann Mariska, ManoviU Margit. Pénztáros: Szántó Dezső. 

Ellenőrök: Bán Miksa, .Fenyő Emil. Háznagyokul Haskó Lajos", 
Ökröss János, TalT Sándor kartársakat választotta meg a közgyűlés. 
Választmányi tagok lettek: Ambrus Marcell, Balla Mór,* Balog Imre, 
Berkovits Miksa, Beute Agost, Dióssy Pál, Ehr:mann Henrik, Farkas 
Balázs, Faragó Józsefné. Herczeg Er71ő,* Hoffmann Tivadar,* Jellinek 
Lajos. Kertész Dezsö, Kertész Mór, Ledács Kiss Alaclár,* Loránd 
I mre/ II.Iészáros Gábor, Novák József, Perczel Aladár, Pernyész 
József, Prigye Sándor. Róna Lajos. Schill Gusztáv, Schlesinger Sán
dor, clr. Seiclner j}1ihály,* Simonyi Akos, Somló Károly, Strausz 
Aranka, Sziklay Dénes, Zsoh1ay Lajos kaliársak. Választmányi pót
tagok: Braunel' Alfrédné, Farkas Dezső. Fazekas Sándor, lVIensatóris 
Károly. Réd€r János kartársak. Felügyelő bizottsági tagoknak 
Kerékgyártó Káln1án, Láng Endre, Salamon Lajos, Szentesi Kál
mán, Vv'inkler Sándor kartársakat választotta meg a közgyülés. 

Az eredmény kihirdetése után Helfgott Armin kartárs, az Egye
sület új elnöke foglalta el az eh1öki széket. 

" lVIúszaki tiszt"viselők, mérnökök, a későbbi AlVIOSZ szervezői 63 
vezetői. 
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Helfgott kartárs a maga és a megválasztott választmány nevé
ben köszönetet mond a bizalomért, amellyel a közgyűlés megtisztelte 
őket. Ö ezt a tisztséf5et nem tekinti rangnak és dísznek, hanem pa
rancsnak, a szervezett kartársak parancsának, amely őt és társait 
arra utasítja, hogy tegyenek meg minden emeberileg lehetőt, hog;:.' 
a még kívül állókat behozzák a szervezetbe, a bent levőket pedig 
megtartsák. Ha ez így lesz, a tőke hiába fog fenyegetni, hiába fog 
cröszakoskodni, annak semmi hatása nem lesz. Eddig tehettek 
velünk azt. amit akartak, nem találtak ellenállásra, ma azonban 
már itt van a gyári, műszaki, közlekedési tisztviselők hatalmas, 
erős szervezett tábora, ez vissza ver minden támadást bármily erős 
helyről jöjjön is. (Lelkes éljenzés és taps.) 

Helfgott elnök kartárs ezután Zádor Pál kartársnak, az egye
sület új ügyvezető elnökének adta át a szót, aki beszédében az Ílj 
szervezet jövő munkájára adott programot. Nyomatékkal mutatott 
rá arra, hogy azoknak a tisztviselőrétegeknek a szervezkedése, ame
lyek a középosztályhoz tartozóknak vallják magukat, ma még java
részt hangulati alapokon nyugszik, és a szervezők eddigi munkájuk 
során állandóan hatalmas segítő társakul látták maguk mellett egy
felől a mindinkább kirívóbb hivatalnoknyomort, másfelől a hadi álla
potot, amely a minimális megéll1etési alap biztosítását egyenesen 
állami, helyesebben hadvezetési problémává tette. A szociális viszo
nyok leromlása váltotta ki és az osztály tudatos alkalmazotti szerve
zetek propagandamunkája tartotta ébren a szervezkedés gondolatát, 
teremtette és érlelte azt a közhangulatot, amely a szervezkedés 
gondolatának szabadabb pályát biztosított, és a gondolat új harcos 
tömegei számára táborhelyül az Ipari és Közlekedési Tisztviselők 

Egyesületét jelölte ki. 
N em szabad és az alkalmazotti kar életérdekeinek sérelme nél

kül nem is lehet <lzonban megfeledkezni pillanati'a sem arról, hogy 
ez a tábor a Magánalkalmazottak Szakszervezetének egyik hadse
rege, amely komoly és maradandó sikereket csak akkor érhet el, ha 
ennek a szervezetnek többi hadseregével szoros bajtársi közösségben 
állja a harcot mindenütt. 

lVIel·t nagy, szinte napról napra kiújuló harcok várnak erre a 
szervezetre. Javarészt olyan emberek gyültek itt össze, akiket élet
viszonyaik elviselhetetlensége sorakoztatott a régi harcosok mellé, s 
ezeknek a jobb sorsáért a harcot fel kell vennünk szinte nap nap 
után. És úgy kell majd harcolnunk, mint a biblikus hősöknek, akik
nek kard volt az egyik kezükben s a másikban ásó: harcolnunk és 
építenünk kell egyszerre, 
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A szervezkedés mai hangulati alapjai mellé a szervezkedés 
öntudati alapjait kell leraknunk tömegeink lelkébe, mert a háború 
befejeztekor az a szervezkedési konjuktúra, amelynek útjait máig 
a rendkívüli idők tömeghangulata, a hadiüzemek nagy jövedelmei és 
az üzemek zavarialan funkciójához fűződő hadiérdekek is egyen
getik - előreláthatóan visszahanyatlik. Olyan szervezkedés gondo-
latát kívánjuk propagálni, amely tagjaink erkölcsi és anyagi érde-
keiért, ha kell, napról napra is harcba száll, de horizont ját a fizetés-
Javitási mozgalmakon túl is messze kitágítja. Az építés munkáját is 
már most a napról napra való harcok idején kell felvennünk, a 
szervezetet. amelynek ma kereteit szabtuk meg, dús tartalommal 
kell megtöltenünk. Ma négyezren vagyunk a Magánalkalmazottak 
Szakszervezetének egyedül ebben az egyesületében, és szaporodni 
fogunk idők során, a vidék tovább nem halasztható megmunkálása 
révén is igen jelentősen. Mi az egyesületet a magunk, a tagjaink és 
a magánalkalmazottak összessége, az egész dolgozó társadalom szá
mára akarjuk új és nagy értékké tenni, és ezért a tagok verbuválása 
után munkánk javát tagjaink nevelésének, felvilágosításának, öntu
datra ébresztésének akarjuk szentelni. 

Rendszeres tanító- és nevelőmunkánk hajléka lesz az új egye
sület. Szakelőadásaink révén szakmájukban, munkaköliikben való 
értéküket, társadalomtudományi és szociálpolitikai előadásaink ré
vén emberi értéküket akarjukemcini tagjainknak. A mérnőköknek, 
a tisztviselőnek, a művezetőnek a munkában, a termelésben való 
szerepére és igazi rendeltetésére akarjuk ráirányítani tagjaink fi
gyeimét és az eleddig helyesen nem informált társadalom figyeimét 
és becsüiését is. 

Tagjaink életszínvonalát, tagjaink szociális és kulturális igé
nyeit, tagjaink belső értékét akarja tehát emelni munkánk, amely
nek irányait idő híján ma sajnos csak jelezhetjük. Ám ha a részle
tes program-vallást az evégből összehívandó taggyülésünkig el is 
kell halasztanunk, reméljük, minden kartársunk megérti, hogy az 
új szervezet új utakon kíván jámi és fog járni. (A szerkesztő kieme
lései.) 

Az új szervezet a szociáldemokrácia soraiban, a szociáldemokrá
cia harci eszközeivel száll küzdelembe - mondotta a közgyűlés 
tüntető helyesiése, tapsai köz€pette Zádor karik's -, aki ezután 
beszédét a következőkkel fejezte be: 

A mérnök és a művezető kizsákmányoltságának, a hivatalnok 
nyomorúságának, páriasorsának, a megszüntetéséhez az ilyen harcos, 
szervezkedésen, az ilyen munkán keresztül vezet az út. Intenziv és 
tudományos nevelőmunkánk kedves feladatát látjuk abban, hogy ezt 
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az igazságot mindenki tudatába mélyen belevéssük, és tömegeinket 
nem retorikával akarjuk megmozgatni. Julius Caesar gJ'ilk06ai ellen 
sem retorikával lázította fel a népet Antonius, hanem úgy, hogy a 
nép előtt Caesar tetemét mutatta fel. Mert a fájó valóság meglátása 
az, ami lázít, és a retorika fegyvertárára ott. ahol mély sebek sajog
nak, nincs szükség, Örömtelen sorsunk, méltánytalan elhelyezkedé
sünk igaztalan értékelésünk: ezek a fájó valóságok, ezek világoslt
ják fel, ezek ébresztik fel az embert, és ezek lázít ják. (Lelkes taps.) 

Ezután \Vischnowszky István alelnök kartárs indítványt nyújt 
be aziránt, hogy hívja fel a közgy·ülés a ma még nem tisztán és való
ban szakszervezeti alapon álló tisztviselő-egyesületeket, hogy csath
kozzanak a Szövetséghez. 

Ezután Helfgott kartárs a közgyülést berekeszti ... 

3. 

il mérnökszakosztály megalakulása az Ipari és Közlekedési 
Tisztviselők Egyesületében -;: 

Vasárnap, 1917. évi december hó 30-án délelőtt az Ipari és Köz
lekedési Tisztviselők Egyesületének nagytermében impozáns külső
ségek közepette alakult meg szakszervezetünknek az az új szakosz
tálya, mely az alkalmazott mérnököket a munkáltatókkal szemben 
való önvédelmi harcra egyesíti, és a szellemi munka jobb megbecsü-
léséért, méltóbb értékeléséért való küzdelmet immár az osztályharc 
fegyverzetében veszi fel. 

A szervezetben már benn dolgozó mérnök kartársak nagy 
munkája és a még csatlakozott mérnökökn~k egyre fokozódó érdek
lődése hívta életre ezt a szép alakulást. amelynek hitün!;;: szerint 
nagy jelentősége és nagy jövője is van. A Szövetség melegen kö
szönti az új küzdőket, akik mikor gazdasági érdekeik védelmére 
osztályheIyzetük felismerése után most közénk állnak, annak a 
nagy célkitüzésnek is szószólói kívánnak lenni, hogy a tudomány és 
a technika hal{[dását a dolgozó osztályok fe/sza badításáért megví-
1)andó küzdelmek szolgálatába kell állítani. 

A nagy jelentőségű alakulás részleteiről a kevetkező tudósítá
sunk számol be: 

il. mémöJcszervezkecIés céljairól: 
Helfgott Armin főmérnök az ülést az összehívók nevében meg

nyitván a jegyzőkönyv vezetésére Selymes Emilt; a hitelesítésre 

/~ " lVIegalahllt a mernökök szakoszt.álya. - Az alkalmazott mernökö!;;: 
szak.szervezetünkben. A lVIagánalkalmazottak 191~ jan. l-2. sz. 4-5. lap. 
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Hamvas Lászlót és Szoyka Gábort kéri fel. A formaságok elintézése 
után az ülés elnöke megnyitój:~.ban a következőket mondotta: 

A.z örökké emlékezetes 1917. év végéhez közeledik. Ebben az 
évben történt az orosz forradalom diadalmas 1wpjának első sugarai-
nál az a kihatásai ban jelentős lépés, hogy a magyar polgárság egy 
számban és szellemi értékben tekintélyes rétege, a tisztviselők osz-
tálya, núnden fenntartás nélkül csatlakozott a nemzetközi szociál-
demokráciához, anti legjobb bizonysága a 1Wgy szellemi mozgaloln 
mindent m<1gával ragadó erejének és benső igazságán<1k. [gy jött 
létre az a hatalmas, nagyarányú fejlődés, amelyben a mérnökök elol 
Jártak. És úgy érezzük, hogy ez a csatlakozás nem konjukturális 
alakulat, nem gyomorszocializmus, mert bennünket az eszme vitt 
ebbe a körbe, az igazság belső eTeje. 

A nagy szintétikus processzus, az integráló munka egyesüle
tünkben most már javarészben befejeződött és a differenciálódás 
szükségessége előtt állunk. Ez a differenciálódás nem jelent szepará
ciót, hanem az egyes homogén rétegek sajátos energiájának egyesí
tését és ezzel a jobb hatásfok elérését, a nagyobb ökonomiát. A mi 
szakosztályunkban kell egyesülni az összes magyar mérnököknek, 
akár magánszolgálatban állnak, akár közszolgálatban. És amidőn a 
magunk érdekeiért dolgozunk, 'ezzel egyúttal már a közösség érde
keit is előmozdítj uk, mert csak oly társadalom juthat előre, a\l1ely
ben kellően megbecsülik a szellemi értékek produkálóit. Ha mi rövi
debb munkaidőt, jobb megéThetési viszonyokat követelünk, ez egy
úttal az egész társadalom fontos érdeke is. A nagy Helmholtz mon
dotta, hogy" ... a munka egymagában a világosságot terjesztő 
eszméket életrehí vni nem tudja. Ezek az eszmék, mint Minerva 
Jupiter fejéből, hirtelen, váratlan pattannak ki: nem tudjuk hon
nan jönnek. Csupán egy bizonyos: annál, ki az életet csak könyvek
ből ismeli és annál ki munkától fáradt és kimerült, annál sohasem 
jelentkeznek. Az életörömre és az erő érzésére is szükség van, melyet 
főként a hegyek tiszta levegőjében való vándorlás nyújt ... " 

Mindenhonnan felhangzik körülöttünk a többtermelés jelszava. 
Ezzel a többtermeléssel akarják a tönkrezüllött világot regenerálni. 
De ennek a többtermelésnek a forrása nem az agyondolgoztatás, nem 
a túlságos munkával elsorvasztott test és elme, a jobb munka igazi 
forrása a friss, egészséges pihent agyakban van. Be akarjuk vin111 
a köztudatba a szellemi higiéne szempontját, meg akaTjn1c szüntetni 
úzt a rablógazdálhodást, amit a szellemi eneTgiál.'ClI eddig végeztek. 
És e törekvéseinkben 11lÍndig együtt akanlnk haladni a szeTvezett 
11wnkássággaI, hiszen mi is mtinkások vagyunk, akik talán még 
jobban ki vagyunk zsákmányolva a testi munkát végzőknél. Tudjuk, 
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hogy a munkásság meg fogja érteni, hogy mi nem vagyunk a tőkés 
kizsákmányolás eszközei, a tőkés gazdasági rend támogatói és kiszol-
gálói, hanem éTtékes fegyvertáTsak a szociális haladáséTt való nemes 
küzdelemben. 

. Sohas~m fogjuk szem elől téveszteni a nagy ált.alános célokat, 
ezek szolgálatában fogunk állni elsősorban. 

Elborulva látjnk, hogy dacára az emberi tudomány, a technika 
óriási fejlődésének, az emberiség boldogsága mégsem jutott előbbre, 
ez a boldogságnívó éppen ellenkezően, nem emelkedett, de lejjebb 
szállt. Ennek .olca az, hogya tudományos haladás nem, elég, sőt tel-
jesen hiábavaló, ha a társadalmi rend nem megfelel.ő. Az ok a mai 
immár anakToniz1nussá vált kapitalista rend, (a szerkesztő kiemelése) 
amely az anyagot teszi mindennek a középpontjába, holott a mi 
modern természettudományi felfogásunk szerint nem az anyag, 
hanem az energia, a munka a centrális principium. A természettu
domány modern eszméi egybevágnak a szocializmus eszméivel. 

Az a vágyw,k, hogy az átmenet, amelyről ma oly sokat beszél-
nek, ne a régi békeidőkhöz, hanem az új gazdasági rendhez legyen 
átmenEt, amel.y c fejlődésnek új, pompás perspektíváját nyújtja. 
(A szerkesztő kiemelése.) 

Abban a reményben, hogy ez a szakosztály mindig ezeket a 
nagy" célokat fogja maga előtt látni, hogya mémöki kar és az egész 
dolgozó emberiség javáért minden erejével. kitartó munkával küz
deni fog, üdvözlöm a megjelenteket az alakulás alkalmából, és az 
alakuló gyülést. megnyitom. 

Az okleveles és gyakorlati mérnökök együtt. 
Az elnöki megnyitó után Sajó László kartárs az előkészítő bi

zottság munkájáról a következőkkel számolt be: 

A mérnökök szakszervezetének, illetőleg az alkalmazott mérnö
kök anyagi, gazdasági érdekeit képviselő szervezetnek megalkotása 
régi óhaja már a mérnöktársadalomnak. Körülbelül egy évtizede 
indultak meg ez irányban az első kísérlet!"k. azonban azok nem ál
lottak szilárd alapon, me1't nem voltak kapcsolatban a dolgozók 
szélesebb rétegei vel. Az az óriási átértékelés, amelyet ez a háború 
kiváltott, a mérnökök agyát ennek a gondolatnak a befogadására is 
megtermékenyítette. A mérnököknek, akik a tudományok gyakor
lati végrehajtói, le kellett vetniök m.inden előítéletet és így keH be-
menniök a szervezetbe, az új társadalmi rend megalkotásáért ha7'-
coló hadseregbe. Amikor megalakít juk a mérnökök szakosztályát, 
előjogot nem ismerünk el, nem szabad különbséget tennünk abban, 



hogy valaki túdását hol szerezte, a miiegyetemen-e vagy a gyakorlati 
életben? Ezt a felfogást már a Magyar Mérnök és Építész Egylet is 
elismerte, amikor a megalkotandó . mérnöki kamara ügyében hozott 
határozatban megállapította, hogy mérnök az, akinek erre a munkár,! 
a megfelelö képessége, tudása, rátennettsége megvan. Mi nem lehe
tünk szűkkeblübbek a Magyar Mérnök és Építész Egyesületnél, a 
mi felfogásunk is az, hogy meg kell adni az érvényesülési lehetősé
get mindenkinek, ittat kell nyitni mindenkinek, akiben tehetség 
van. A tehetségnek pédig az élet a hivatott bírája. A bizottság java
solja az alakuló gyülésnek, hogy a mérnökszakosztálynak tagja 
lehessen minden mérnök, akár diplomája van, akár pedig az életben 
szerezte meg a mérnöki hivatás gyakorlásához sziikséges mémöki 
tudást. Ebből a szempontból kiindulva állította össze az előkészítő 
bizottság a szakosztály megalakítására és a megalkotandó szakosz
tály vezetőségére vonatkozó javaslatát is, melynek felolvasása után 
az elnöklő kartárs nagy tapsok közepette a szakosztály megalakulá
sát mondotta ki. Az ülést ezután néhány percre felfüggesztette az 
elnök. hogy ez idő alatt a jelölőlistákat szétoszthassák és ezeket a 
jelenlevők kitölthessék. Javaslatára lVlüller, Ferenczy, Lóránt és 
Hauser kartársakat az alakulógyülés szavazatszedő bizottságként 
küldte ki. 

A vezetőség megválasztása. 

A szavazatok összeszámlálása után az elnöklő kartárs az ülést 
újból megnyitván, kihirdette a választási eredményt, mely ~zerint a 
Mérnökök Szakszervezetének vezetősége a következőképp alakult. 
Elnök: Sajó László* okI. gépészmérnök ; alelnökök H elfgott Ármin* 
okI. vegyészmérnök; Hoffmann Ernő* gyakorlati gépészmérnök, 
Picker Gerő okleveles gépészmérnök; titkárok: Haskó Lajos* okJ. ve
gyészmérnök, Klein (Kelen) JÓzsef'c. okI. gépészmérnök; jegyző: 
Perl Leó okl. gépészmérnök. Választmányi tagok: Andrásovszky 
Zoltán, Balla Mór, Balog A.rtúr,* Bartha Aurél, Berend Géza, Bittera 
Kálmán, Bognár Dénes, Ditmayer Ferenc, Eisenbctch Hugó, Faragó 
Gyula, Fazekas Sándor, Ferenczy Pál. Gehringer Károly, Herczeg 
Ernő, Hevesi Gyn/a/, Kertész Ferenc, dr. Kovács Jenő, Ledács Kiss 
Aladár, Loránd Imre,'" Mezei Albert, Müller József, Oláh György, 
Orován Berthold, Perczel Aladár, Rind Berthold. Selymes EmiL dr. 
Seidner :!.Vlihály, Singer Henrik, Steiner Pál,* Székely Mihály, Telkes 
József, Theile Lajos, Torday László, Urbancsek László. 

* A későbbi AMOSZ szel'yezöi. kommunistu mérnökök. a KM? 
részben alapító - tagjui. 
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A munka progra ni. 
A választási eredmény bejelentése után Helfgott kartárs a szak

osztály megválasztott elnökének, Sajó Lászlónak adta át az elnök
lést, aki székfoglalójában a következőket mondotta: 

Amidőn kartársaink bizalmából cl ránk ruházott tisztségeket 
vállalj nk, tudjuk, hogy kartársaink nem személyekbe vetették bizal-
mukat, hanem azokba az elvekbe, amelyek bennünket áthatnak. 
Nem a személyek erejével fogjuk megvívni harcainkat, hanem azok
kal az elvekkel, azokkal az igazságokkal, amelyeknt;'k mrdetői va
gyunk. Amikor mi a szakszervezetbe bejöttünk, tettük ezt abban a 
felfogásban, hogy ot.t a helyünk nekünk is, ahol más szellemi mun
kások is elfoglalták helyüket. Hogy mi külön szakosztál;;,rt létesítet
tünk, ez csak azt jelenti, hogy oly területeken akarunk agitálni, 
amelyeken eddig nem lehetett, hogy így a mérnöki kapcsolat foly
tán azokon a területeken is nagyobb eredményeket érhessünk el. A 
dolgozó osztályok úgy a békében, mint ma is, a háborúban ki van
nak zsákmányolva kevesek javára, pedig mi, akik a javak termelé-
sében aktív részt veszünk, akik a természettL~dományok gyakorlati 
alkalmazásánalc emberei vagyunk, mi tudjuk, hogya technika mai 
fejlettsége, a technika eddigi vívmányai már elegendők aTra, hogya 
tennelés hatályosabbá tételével az emberi megélhetést mindellJd 
részére lehető!)é tegyék. 

Ez a szakosztály van aTra hivatva, hogy ezt az igazságot az 
indifferensek nagy tömegeibe bevigye. Jól tudjuk, hogy programunk-
kal az egész 1n7rnöki kart nem lehet egy tömegbe összeolvasztani, 
mert a társadalom mai rendje a tennelésben elfoglalt helyzetünk 
szerint szétválaszt bennünket. Tudjuk, hogya kapitalista mérnök 
közibénk nem jön, de azoknak a mérnököknek, akik nem kapitalisták 
és akik nem a kapitalisták bizalmának letéteményesei, azoknak mind 
ide kell jönniök (A szerkesztő kiemelései.) Ideális céljaink mellett 
természetesen anyagi érdekeink is szemünk előtt leb€gn€k, amikor 
siervezkedünk. Azért a jogunkért szállunk küzdelembe, hogy a ter
melésnek vezérkara legyünk. Erre a tudatra kell ránevelnünk ön
magunkat, de meg kell nevelnünk utódainkat is, a jövendő mérnö
keit, akit utánunk fognak jönni, hogy hivatásunk magasztosságának 
tudata éljen majd bennük is. 

Hallatni akarjuk szavunkat az átmeneti gazdálkodás kérdései
nek megoldásánál is. Már halljuk a kapitalista berkekből, hogy az 
óhajtott többtermelés a munkabérek leszorítása és a munkaidő 

meghosszabbítása révén érhető el. A "Honi Ipar"-ban a Lipták-gyár 
igazgatójának tisztét betöltő Cséthy kollégánk azt az áliáspontot 
vallja, hogy nagymértékű kizárásoknak kell következni, hogy aztán 
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az éhes gyomor kapcsolatban a kivándorlással vigye vissza a társa
dalmat a régi állapotokhoz. Mi szerintünk a többtermelést a 
jobb berendezéssel, a jobb beosztással, a szélesebb tudással lehet 
elérni: nem pedig a munkaidő hosszabbításával, nem a kis fizetések
kel, hanem éppen ellenkezőleg, a rövidebb munkaidö, a nmnkának 
megfelelőbb anyagi elismerése, vagyis a további munkára való jobb 
felkészülés teszi lehetővé a termelés fokozottságát. A továbbképzés 
lehetövé tétele, új eszközök, új módszerek kellenek és ezeket nem ök, 
a kapifalisták, hanem mi, alkalmazott mérnökök, fogjuk megalkotni. 
Szakosztályunk feladatai ennek megfelelően a következők: Először: 
az indifferens mérnökök felvilágosítása; az agitálás, a szervezés 
munkája. Olyan munka ez, amely nem csupán a vezetőséget illeti, s 
amelyhez mindenkinek el kell hoznia a maga porszemét. Második 
jeladatunk a mérnökképzésnek oly kiegészítése, hogy bár szakmájá-
ban mindenki specialista legyen, a társadalnú mozgalmak terén 
enciklopédista legyen. (!) (A szerk.) Kant állítja az intellektuális filo
zófia alapelveiben, hogy az emberi szellem inkább az általánosításra 
hajlik, specialistákká az emberek csak lesznek, de ekkor többé már 
nem tudj~1{ feladatukat áttekinteni. Enciklopédistákká kell tehát len
nünk amikor a termelési rendről van szó. át keE tekintenünk a ter-
melési folyamatok összességét. És érvényre kell juttatnunk a törté
nelmi materializmus tanítását. ami Loria szerint nem más, lrunt 
a társadalom ökonomiája. Mi mérnökök, az ökonólnia emberei 
vagyunk, arra kell tehát törekednünk, hogya társadallni termelés 
minden folyamatában meg legyen az ökonómia, érvényesüljön 
a szocializmus tanítása: a történelmi materializmus. 

Harmadik feladatunk a termelés üj rendjére való átmenet meg-
alkotása. Mi hivatott kritizálói, útmutatói vagyunk a termelési 
rendnek. Az átalakulásnak a mi felfogásunk, a materialista törté
nelmi felfogás szerirü kell megtörténnie. 

Az általános tetszéssel fogadott székfoglaló után a Tisztviselők 
és Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége nevében Zádor 
Pál kartárs, szövetségi alelnök üdvözölte az alakuló gyűlést, és 

beszédében a következőket mondotta: 
A szeÍ'vezés gondolatának a termelési rendben a mérnök a tu

lajdonképpeni hordozója és a mai alaJw/ás azt az elhatározást jelzi, 
hogV a mérnök a szen:ező hivatását a maga jen"ára és a társadalom 
javára is a társadalmi munka egész területén teljesíteni akarja. 
Nagy a jövője ennek az alakulásnak. azért is mert megteremti 
cl demarkációs von·alat a kapitalista és az alkalmazott rnérnök között. 
Az alkalmazott mérnök képzettsége és munkája magasrendűségének, 
hasznosságának tudatában kizsákmányoltság át a többi bérért dol-
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gozóknál is fájóbban érzi, és az öntudatra ébredt mérnök értékes és 
megbízható küzdő lesz az osztályharc porondján. A szellemi munka 
felszabadulásáért száll küzdelembe a mérnök, aki éppen ezért a 
politikai hatalomn{lk azért az igazságosabb megoszlásáért is küzdeni 
fog, amely a munka felszabadulásának teljesértékű biztosítékait 
fogja megteremteni. A maga és szűkebb oszt.ályostársainak és a dol-
gozók egész nagy osztályának magasabb életszínvonaláért való küz
delem gondolata lelkesíti most az alkalmazott mérnököt. aki azt az 
viat keresi, anw[y a kapitalista termelési rend a71archiájából a tár-
sadalmilag leghasznosabb munkaszerüezet felé vezet. Ez a jelentős 
célkitűzés és a szolidaritásnak már is megnyilvánult nagy készsége 
a dolgozók széles rétegeinek rokonszenvét biztosítja majd az Alkal
mazott Mérnökök Szakszervezete számára mielőbb. A tisztviselők és 
kereskedelmi alkalmazottak húszezres tömege pedig büszkeséggel 
köszönti a derék alapítókat, akik nemcsak szervezkedési alapul, de 
világnézetiil is a szocializmust vallják. 

A szövetségi alelnök üdvözlő beszéde után a szakosztály ok kül
döttei mondották el üdvözletüket. 

A Magántiszt.viselők Egyesülete nevében amegalakult szak
osztályt V ágó Béla szakosztályi elnök köszöntötte: 

Az előadottakb'il örömmel látja a szóló, hogy a mérnökök nem-
csak azért lettek szociaIistákká, mert a nyomor hajtotta őket, 

hanem. tudományos meggyőződésiik, tanulmányaik alapján. (A szer
kesztő kiemelése.) A mai társadalomban a termelés és a fogyasztás 
között nincs me9 a helyes kapcsolat, anarchia uralkodik, és míg egy 
kisebbség jólétben tobzódik, a nagy tömeg nyomorban, utálatos 
életviszonyok Lözött sínylődik. Ennek az állapotnak koronája a 
háború, amelyben ennek az anarchiának minden gennye kifakadt, és 
amelyben mdyebbre süllyedt az emberi társadalom mint enl1ek 
előtte. Ennek az állapotnak köszönhető azonban a szociáldemokmta 
lli.Ozgclom TeneS2:ÓnszCL . . A mérnökök is minden áldozatra készen 
állanak a társadalmi átalakulás szolgálatába és ezt nemcsak a gyo
mor tette, hanem a társadalmat újjáteremtő elvek nagy ereje. Az 
igazi szocializmus, az igazi forradalmiság harcosait látjuk iti; fel
vonulni és ez a megmozdldás összefügg az egész munkásmozgalom 
irányának. szeIlemének átalakulásával. (A szerk.) A demokratikus 
elvek, amelyek eddig holtan feküdtek. új életre keltel\:. Cselekvése
ket várunk melyeknek elkövetkezése az egész emberiség érdeke. s 
az erők összegyüjtése és a felvilágosítás terén a mérnökökre igazán 
szép feladat vár. 

A Munkásbiztosító Tisztviselők Egyesülete nevében Andorka 
kartárs üdvözölte a szakosztály t ... 
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A művezető-szakosztály üdvözletét adta át azután Wischnowsky 
kartárs: 

A mérnök legyen az - mondotta aki a termelés rendszerte-
lenségének 'megszüntetése nagy munkájából a legnagyobb részt 
veszi ki. A gyárakban a mérnökök javadalmazását az improduktív 
rezsi hez számítják. Ez mutatja milyen igaztalan ma a gyárak élete. 
A mai gyár, a mai műhely olyan terület, ahol a mérnöknek és mű
vezetőnek nem könnyű a dolga. Biztosítanunk kell a fejmunkás 
értékelését egyrészt az üzemben, másrészt pedig a társadalmi 
vonatkozásokban is. A művezetők a mérnökök Co.--:atlakozását öröm
mel és a szolidaritás készségével várják. 

Még Bíró Jenő kartárs a Biztosítási Tisztviselők Országos Egye
sületének nevében üdvözölte elismerő szavakkal az új szakosztalyt 
és azután Et mérnökök nevében Sajó László kartárs viszonozta meleg 
köszönö szavakkal a szövetség és a szövets'égi szakosztályok kép
viselőinek üdvözletét. Az összes szakosztályok szolidaritásám:k 
megajánlását ugyancsak a szolidaritás teljes készségével fogadja az 
Alkalmazott Mérnökök SzakszeI'Vezete, amely minden küzdelemből 
becsülettel és áldozatkészen fogja részét kivenni. 

Az elnök zárszava után az alakulóülés ünnepi hangulatban 
oszlott szét. 

4. 

A Népszava a budapesti munkások január 13-i békegyiiléseirőI 
és a munkástanácsok szervezésére vonatkozó határozatróI* 

(1918. január 15.) 

Budapest munkássága vasárnap délelőtt hat népgyűlésen adott 
kifejezést békevágyának, hat gyűlés hallgatósága követelte, hogy 
az oroszo~kal való tárgyalásokat olyan mederben folyiassák, hogy 
e tárgyalások megállapodásai olyanok legyenek, amelyek elősegítik 
az általános békét. Az jutott kifejezésre, hogy Németországnak és 
a Monarchiának meg kell mutatnia, hogy valóban nem a hódítások 
háborúját akarja, hogy az emberek legyilkolását nem akarják a vég
telenségig folytatni, hanem nemes mérséklettel beigazolják, hogy az 
annexió és kártérítés nélküli békére kaphatók, hogy komolyan el 
akarják hárítani azokat az akadályokat, amelyek a háborús viszá
lyok okai. Lehetetlen visszatükrözni azt a hangulatot, amely a nép
gyűlések tízezernyi hallgatóságát jellemezte. (A cenzúra 6-8 sort 
törölt.) 

* A munkásság és a háború. Népszava, 1918. január 15. 

G* 83 



Az Építőmunkások Otthonában (VI., Aréna út 68) Weltner elv
társ volt a napirend előadója. Arról beszélt, hogy az orosz forrada
lom nyitotta meg a béke útját. Az orosz munkásság rengeteg sok 
áldozattal megdönt ötte a cárizmus hatalmát, és arra kényszeritette 
uralkodó osztályait, hogy az annexió és kártérítés nélküli béke alap
jára helyezkedj enek. Nagy, véres áldozatokkal telített küzdelem volt 
ez, mert még a forradalom polgári kormányai is a hódítások poli
tikájában látták Oroszország boldogulását. :lVIegbukott Milj uk ov, 
utána jött Kerenszkij, és végül amikor ezek nem akartak a békés 
politikáról tudni, a munkások forradalma megdöntötte a burz-soák 
kormányait és ma a szociáldemokrata politika irányítja Orosz
ország sorsát. Az orosz forradalmi kormány az összes kormányokat, 
az összes népeket fölhívta, hogy az általános békéről tárgyaljanak. 
Az antant nem ismerte el a bolsevikiek kormányát, de a központi 
hatalmak hajlandóknak mutatkoztak a tárgyalásokra. Breszt
Litovszkban most tárgyalnak a békéről, de meg kell állapítanunk, 
hogy a német kormány olyan föltételeket szab az ol'oszoknak, ame-
lyeket azok elveik feláldozása nélkül nem fugaclhatnak el. Kiderült 
ezeken a tárgyalásokon, hogy anémet kormány nem a német par
lament többségének követeléseit képviseli, hanem anagynémetek 
maroknyi csoportjának annexiós és imperialista hóbortjait. Nyiltan 
elárulják, hogy olyan területeket akarnak ann ektálni , amelyek nem 
tartoztak Németországhoz, hogya nemzetek egyenjogúsításáról és a 
szabad döntésről hallani sem akarnak. A német kormány még ma 
is az uralkodó osztályok egy kicsiny csoportjára akarja bízni a dön
tést a nemzeti hovátartozandóság kérdésében, és fegyveresen meg
szállva akarja tartani azokat a területeket, amelyeken szavazni kell 
az államok létéről ... 

A gyülés ezután a következő - a pártvezetőségtől benyújtott -
határozati javaslatot fogadta el: 

"Budapest munkásainak 1918. január 13-án tartott gyülése test
véd üdvözletét küldi az orosz munkásoknak, akik diadalmas forra
dalmukkal előbb legyőzték saját országuk imperialistáit és milita
ristáit, most pedig eltökélt. szilárd szocialista elvhüséggel munkál
kodnak a demokratikus béke megteremtésén, amivel az egész világ 
impelialistáira és militalistáira mérnek döntő csapást. 

Mély sajnálattal állapítja meg a gyűlés, hogy az orosz szocia
lista forradalomnak egyelőre nem sikerült az általános békére irá
nyuló tárgyalásokat napirendre túzni. de bízik abban, hogy azon 
országokban, amelyekben az uralkodó osztályok még útjában álla
nak a béketárgyalásoknak, az ottani szocialista pártok erőteljes föl
lépésének mielőbb sikerülni fog kormányaikat rákényszeríteni a 
demokratikus megegyezéses békére. 
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A gyülés megelégedéssel fogadja, hogy az orosz szocialista köz
társaság az általános békére irányuló törekvések egyelőre való meg
hiúsulta után különbékére is hajlandó a központi hatalmakkal a 
népek teljes őnrendelkező joga alapján, minden annexió és hadi-
kárpótlás kizárásával. Kijelenti a gyülés, hogy az ezen elvek alap
ján létesítendő békét az általános békéhez vezető első lépés gyanánt 
is legnagyobb örömmel fógadná, és ezért elvárja Ausztria-Magyar
ország korrnányaitól, hogy teljes őszinteséggel, minden hátsó gon
dolat nélkül erre az alapra helyezkedj enek. 

Kimondja a népgyülés, hogy amennyiben ezen utóbbi várako
zásában csalódnék: Magyarország munkássága teljes erejével és el
szántságával fog síkraszállni a megegyezéses, demokratikus béke 
mellett, és mindent el fog követni annak megakadályozására, hogy 
akár emiatt a béketárgyalások meghiúsuljanak. akár, hogy az orosz 
köztársaságra valamilyen nyiltan vagy leplezetten hódító béke kény-

szeríttessék í'á." 

Mosolygó elvtárs a pártvezetőség határozati javaslatát kielégí
tőnek tartja és kéri a gyülést, hogy amellett fogadja el a következő 
határozati javaslatot : 

"Budapest munkássága megállapítja. hogy a mai időknek meg-
felelő, a mindenkori eseményekhez azonnal alkalmazkodó s az osz-
tályharc nlinden lehetséges eszközét lnegalkuvás és félelem nélkül 
főlhasználó szocialista pártpolitika csakis úgy folytatható, illetve 
kezdhető meg, ha a munkásság a pártpolitika irányítását és ellen- -
őrzését áLLandóan és közvetlenül maga veszi a kezébe. (A szerkesztő 
kiemelése.) A proletármozgalom ma elérhető céljai érdekében a 
munkásság múlhatatlanul szükségesnek tartja, hogya pártvezető
séget a reája nehezedő politikai és történelmi felelősség alól ilyen 
módon tehei'mentesítse, s ezáltal határozottabb és messzebbre te
kintő politikát tegyen lehetségessé. Ennek gyakorlati megvalósítása 
céljából azonnal megalakítandó a Budapesti Munkástanács, amely-
ben nlÍnden gyár és minden sza kmai szervezet valamely kidolgo
zandó demokratikus szervezeti szabályzat alapján képviselve legyen. 
(A szerkesztő kiemelése.) Ez a tanács a vidéken megalakítandó mun-
kástanácsok kiküldötteivel kiegészítendő. A pártvezetőség minden 
tenykedéséért a Budapesti lVlunkástanácsnck felelős legyen, s tar
tozzék núndenkor a munkástanács politikájának megfelelő módon 
eljárni. A munkástanács lét€sítésének és szervezeti szabályzatának 
megállapítása céljából az összes gyárak és szabadszeI'Vezetek meg", 
bízottai mielőbb összehívandók." 

A gyűlés ezt a határozati javaslatot is elfogadta ... 
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5. 

Hevesi Gyula cikke az orosz proletárforradalom hatásáról, 
a magyar szociáldemokrácia reformista politikájáról 

és a munkástanácsmozgalom leszereléséről* 

(1917 november-1918 január) 

Az orosz forradalom kitörése lázas izgalomba hozta Európa 
egész proletariátusát. Először látták maguk előtt bebizonyítva, hogy 
a legnagyobb seregek is megtagadhatják az engedelmességet para n
csolóiknak, s leghatalmasabb dinasztiákat is elkergetheti a mun
kás- és katonatömegek egyetlen szervezett megmozdulása. Hiába 
igyekeztek a kadetek még továbbra is harderekre vinni a népet, 
mindjárt előn: látható volt, hogy ennek a forradalomnak a békét 
is meg kell hoznia Oroszország számára. 

A proletariátus izgalma mellett a burzsoa militarista osztályok 
meghökkenését is kivá1tották az orosz események. A példát követni 
is lehetne - gondolta magában minden proletár, de minden bur
zsoa és minden uralkodó is. Demokratikus szólamokat kezdenek 
pengetni, hogy eltereljék a tömegek figyelmet a forradalmi mód
szerek gyökeres megoldásától. A tömegek pedig rohamosan élnek 
a valamivel megkönnyített szervezkedési lehetőségekkel, tömegesen 
tódulnak a szakszeí'vezetekbe olyan mtmkás- és tisztviselő l'étegek 
is, amelyek azelőtt a szervezkedésnek soha megnyel'hetők nem vol-
tak. Téves az a beállítás, hogy a drágaság és a rossz élelmezési vi
szonyok hozták ezeket az embereket a szakszervezetekbe, mert 
hiszen az orosz forradalom a drágaságnak semmiféle olyan ugrás
szerű emelkedését nem hozta maga után, amivel a szervezkedési 
mozgalom ilyen ugrásszerü rohamos emelkedését magyarázni le
hetne. A béke vágy, az a meggyőződés - amely talán a legtöbbjük-
ben még c~ak homályosan kezdett kialakulni -, hogya háborúnak 
csak forradalomnwl Lehet véget vetni, ez vitte az emberek tömegeit 
a párt- és szakszervezetekbe, amelyeket a forradalom előkészítő sze7'-
~'einek tekintettek. (A szerkesztő kienielése.) 

A szociáldemokrata párt a tömegeknek a békevágyukból szár
mazó minden forradalnú energiáját a választójogi harcra igyekszik 
koncentrálni és lokalizálni. Belép a választójogi blokk legvegyesebb 
polgári. társaságába, megalkuszik velük egy választójogi tervezet
ben, ami Jnég nagyon messze van az általános .és titkostól is, s ennek 

*Hevesi Gyula: A kommunista "Internacionálé". = Internacionálé, 
1919. febr. 22. 40-43. lap. 
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a tervezetnek kedvéért az osztályharcot l1únden· vonalon felfüg-
geszti . .. 

A párt teljesen belemerillt a választójogi alkudozásba, és észre 
sem vette a tömegekben ezen politikával szemben egyre növekvő 
elégületlenséget, vagy ha észrevette, mit sem törődött vele. A bol
sevikiek győzelme Oroszországban november első napjaiban még 
nagyobb lendületet adott a tömegek békevágyának és forradalmi 
készségének. Ezt még mindig a választójoggal igyekszik fékezni a 
párt. "A választójogi reform egyenesen függvénye az orosz forra
dalomnal;;: (!)" (Népszava, 1917. november 7.). "A magyar-belső poli
tika most már egészen a választójog jegyében jár" (Népszava, 1917. 
november 9.). "Követeljük a kormánytól, hogy minden egyéb kér-
dés helyett, politikai erejének teljes latbavetésével a választójog 
kérdését juttassa dűlőre" (Népszava, 1918. január 13.). 

A bolseviki forradalom első napjaiban jött ugyan néhány nagy 
cikk a Népszavában a békéről az orosz bo1seviki testvérek érdeké
ben, de a párt tényleges tevékenysége, mipt előbbi idézeteink is mu
ült ják, tisztán csak a választójogi alkudozásokra szorul. Ez a poli
t.ika természetesen nem állhat ta meg a tömegek kritikáját, különö
sen nem azokét, amelyeket még nem kötött egy 25 esztendős múlt 
a szakszervezeti mozgalomhoz, és így nem tanuThatták még meg 
elég jól, hogy a választójog békében és háborúban egyformán a leg
magasabb politikai szentsége a szociáldemokrata pártnak. A jogos 
elégületlenség a párt politikájával szemben olyan általános lett, 
hogy csakhamar több oldalról is megszerveződni kezdtek a mun
kásság elégületlen rétegei ... 

Mindenhonnan egyre általánosabban az a kívánság meriilt fel, 
hogy orosz núntám a párt munkástanácsot létesHsen, amelynek tag-
jait közvetleniil az üzemek válasszák, és ez, a nwnkássággal a leg-
szorosabb kontaktusban levő testiilet vegye kezéje a párt politiká-
jának irányítását. A. nwzgalonmak az ipari tisztviselőknél össze-
találkozott vezetői egy határozati javaslatot szövegeztek meg a nwn-
kástanács létesítésének érdekében, és ezt a gyárak munkásai egy-
más után kiilön gyári taggyűléseken a legnagyobb lelkesedéssel tet-
ték magukévá. (A szerkesztő kiemelése.) Ter:mészetes, hogy ez a 
mozgalom minden hivatalos párt- és szakszervezeti fórum mellőzé
sével bonyolódott le, mert hiszen azok hatalmukat féltették ezzel 
az akcióval szemben, és ennek megakadályozására minden lehetőt 
ell;;:övettek. 

1918. január 13-raa párt hat helyre népgyűlésre hívta össze 
Budapest munkásságát, egy, az oroszokkal folyó béketárgyalás 
ügyében hozandó határozat előterjesztése céljából. E gyűléseken 
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óriási tömegekben jelent meg a munkásság, meli tervezve volt, hogy 
kimondják ezeken a munkástanács megalakulását is, Négy gyűlésen 
lett ez a javaslat előterjesztve, amelyeken óriási többséggel hozta 
a munkásság a következő határozatot, , ,* 

A pártvezetőség fütyült a 71nmkásság azon határozatára, hogy 
a munkástanács 1nielőbb megszerveztessék, és eszébe se jutott e ha-
tározatn{1k megfelelően az előkészítés munkálatait megkezdeni. 
(A szerkesztő kiemelése.) Úgy látszik, hogy ekkor is, mint mindig, 
csak olyan határozatot tekintett a párt a munkásság akaratának, 
amelyet elhatározás végett ő maga terjesztett eléje. A munkásságot 
rendkívül elkeserítette a pártvezetőségnek ez a magataliása, s még 
jobban provokálta ezen elkeseredését, hogya pártvezetőség rendü
letlenül megmaradt a maga mindenekfeleti választójogi politikájá
nál. Ilyen gondjai varmak január 17 -én még a pártvezetőségnek : 
"Miért kellett a dolgoknak ennyire elfajulniok, miéli kellett a vá
lasztójogi kormánynak a reform letárgyalása küszöbén válságba 
jutnia? Miért kellett abban a pillanatban, amikor a legnagyobb 
sziikség van Tá, hogy a választójogot becsiilefesen akaró pártok és 
politikusok között a legteljesebb egyetértés legyen (!! l), viszályko
dásnak kitörnie?" 

Január 14-én tört ki Wiener Neustadt-ban az élelmezési zava
rok miatt az a sztrájk. amely 17-én már Bécsben folytatódott és 
egész Ausztriában általános politikai sztrájkká alakult, válaszul 
Hoffman tábornok Breszt-Litovszk-i kardcsörtetésére és a német 
annexiós törekvésekre. Lehetetlen lett volna ebbe a sztrájkba be 
nem kapcsoini a magyar munkásságot is. Január 19-én Budapesten 
is kimondották az általános sztrájkot. és három napra rá a páli
vezetőség indítványára .,a pártbizalnli testület január 21-én, vasár
nap este kimondott.a. hOlfi a külügyi kormány és a magyar kormány 
nyilatkozatai alapján az általános sztráj:.;;: azonnal befejezendő." 

Az egész sztrájk alatt a 17wnkásság núnden gyíilésen a leghango-
sabban követelte a munkástanácsot, és Helfgott Ármznnak és több 
társának a kiszabadítását, akiket a katonai ügyészség a nwnkás-
tanács-}evaslat előterjesztéséből kifolyólag letartóztatott. (A sZer
kesztő kiemelése.) 

A hivatalos szónokok a legprovokálóbb semmibevevéssel kezel
ték a munkásság e követeléseit, és a pártvezetőségnek eszébe sem 
jutott a mUlúástanács megalakításál'a bármit is tenni. Ez a vég
letekig fokozta a munkások elkesered€sét a hivatalos pártpolitiká
val szemben, s ennek a következménye volt, hogy a munkásság t151-

* L. az e:őző, 4. sz. dokumentumban. (85. lap.) 
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nyomó része a sztrájk befejezésére vonatkozó fent idézett határo
zatra sem kezdte meg újra a munkát. A Vas- és Fémmunkások 
Szakszervezetének elhatározása volt itt döntő, amely nagy többség
gel kimondta, hogy nincs megelégedve a sztrájk eredményével a 
Czerrün és Wekerle-féle nyilatkozatokkal, és bizalmatlan a vezető
ség politikájával szemben. 

A munkásság szembehelyezkedése a pártfórumokkal - ami a 
legélesebben mutatta, hogy ezek a pártfórumok nem a munkásság 
tényleges akaratát képviselik - már olyan jelenség volt, amit nem 
lehet úgy semmibe venni, mint a munkást.anács-határozatokat. De 
a pártvezetőség, ahelyett, hogya tényleges okokat kutatia volna -
elérkezettnek látta az időt, hogy minden erejével "lehengerelje" ezt 
az ellenzéki mozgalmat (mint nlinden előbbit) és "kiirtsa" a pártból 
Gzokat, akikben a mozgalom szervezőit sejtette. Annyira csalhatat-
lennak hitte magát a saját politikájában, hogy nlinden eszközt, a 
legalantasabbat is jogosultnak tartott a magukat már akkor nyí/tan 
bolsevikitfl,knek valló ellenzékiekkel szemben. A vas- és fémmunká
sokkal nem kezdhettek ki, mert ezek a párt többségét képezték és 
fontos volt, hogy ezek bent maradjanak a nyájban. Elhatá7'Ozták 
ennélfogva, hogy az ipari és közlekedési tisztviselők ellen rendez-
nek pogr,(Jlnot, tudván nagyon jól, hogy ez a legalkalmasabb eszköz 
a tömegek figyelmének a politika igazi kérdéseitől való elterelésére. 
(A szerkesztő kiemelése.) 

Ahelyett, hogy elismerték volna azt. amit a tömegek úf1:Y 
is tudt.ak, hogy ez a sztrájk a proletariátus súlyos kudarcával vég
ződött ... a legfényesebb győzelmi eredmény gyanánt fújták fel a 
Czerrün és Wekerle-féle nyilatkozatokat ... 

"Akik meg tudják bírálni, hogy milyen kolosszális jelentősé
gűek (l!l) azok a kormánynyilatkozatok, amelyeket a munkásság 
tömegmozgalma csikart ki, azok valamennyien a párt álláspontjára 
helyezkednek." (Népszava, vezércikk, január 22.) 

Mi is volt ezekben a "kolosszális jelentőségü" kormánynyilat
kozatokban? 

Néhánya békére vonatkozó általános és semmire nem kötelező 
frázis mellett ezt mondja egyebek között Wekerle: "Czernin gróf 
figyelmeztetett minket arra, hogy az olyan események, mint az 
ausztriai tömegsztrájk, komolyan veszélyeztetik a béketárgyaláso
kat. Ha a békének olyan őszinte barátja, mint Czerrun gróf, szük
ségesnek tartja a komoly intelmet, akkor önöknek; akik velünk 
együtt igazán óhajtják a béke létesülését, oda kell hatniok, hogya 
normális viszonyok nyomban helyreálljanak." 

A pártvezetőség úgy látszik teljesen belátta a béke ez őszinte 
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barátai felfogásának a helyességét, és mint eddig is, most is oda 
hatott, hogy az osztályharc élesség e "ne veszélyeztesse komolyan a 
béketárgyalásokat" ... 

6. 

A mérnökök a polgári forradalom rnellett* 

... A nemzeti forradalom kitörésekor a magyar mérnökség ko
moly hivatásához hiven, a legválságosabb órák közepette is helyén 
maradva teljesítette kötelességét: biztosítván az összes köz- és ma
gánüzemek zavartalan működését, nem csekély része volt abban, 
hogy a nagy átalakulás különösebb megrázkódtatások nélkül, úgy
szólván simán folyhatott le. 

Az események ezalatt harmonikus egyetértésben hozták össze 
Egyletünkben a különféle mérnök-testületek. vezetőit, kik 1918. no
vember hó 3-án elnökünk, KájÚnger Mihály vezetésével n~gyszámú 
küldöttség kíséretében fejezték ki a lHagyar Nemzeti Tanácshoz 
való csatlakozásunkat. Nyomban ezután, november 6-án a kari é]'
dekű és közérdekű kérdésekben való egységes és gyors megnyilat
kozás végett mega1akítottuk a Mérnök- és Építésztanácsot, mely az 
utóbb csatlakozott testületekkel együtt kiküldött képviselőik útján 
az összes mérnök- és építészérdekeltségeket felölelte. Ebben a for
radalmi szel'Vezetben a Magyar Mérnök- és Építész-EgyLet 30, a 
kaposvári, miskolc-diósgyőri, Nógrád megy'ei, nagyváradi, szegedi 
és temesvári vidéki osztályaink összesen 14, a Magánmérnökök Or
szágos Szövetsége 10, a Magyar Államvasúti Mérnökök Országos 
Szövetsége 8, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 10, az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 10, az Alkalmazott Mér
nökök Országos Szövetsége 10, a Magyar Építőmüvészek Szövetsége 
10, az Országos Erdészeti Egyesület 1Ü', a Hadviselt Mérnökök és 
Építészek Országos Szövetsége 15, a Városi Mérnökök Országos Szö
vetsége 4, az Okleveles Építészek Egylete 6, a Hites Szabadalmi 
Ügyvivők Testülete 2, a Mérnöktisztek Testülete 3, az Aradi Mér
nök és Építész Egylet 2, a Felső-magyarországi Mérnök-Egylet pedig 
4 taggal vett részt. A Tanács az alakuló ülésen megválasztott s a 
Magyar Nemzeti Tanácsba küldött delegált jai útján jelentőségéhez 
képest kapcsolódott bele a köztársasági államszel'Vezetbe is. 

Úgyszólván pemlanens ülések alatt kifejtett értékes munkál-

* Szabó Gusztáv: Tiszti jelentés a Magyar Mérnök- és Építész-Egy-
let 1919. évi rendes közgyűlés én. lVIlVIÉEK, 1919. 53. évf. 14-15. ~z. 
107-115. lap. (Részletek.) .~ r 
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kodásában főleg a sürgős munkaalkalmak megteremtésére, az or
szág gazdasági egységének megvédésére, a termelőmunka biztosítá
sára és az országnak a többtermelés útján való megerősítésére for
dította figyelmét. 

A kormányhoz felterjesztett minden oldalról nagy elismerésben 
részesült, gyakorlati érték ú javaslatai közül feljegyzésre érdemesek: 
Lamm Dezső dr.-nak a Hadi- és Fémanyagok biztosításáról; Ador-
ján Dezsőnek A gyors munkaalkalmakról; Zsigmon d y Árpád és 
Vizer Vilmosnak a Széntennelésünk fokozásáról; Seidner Mihály dr. 
és Fehér Lajosnak Budapestnek kooperáció útján való energiaellá-
tásáról; Bánki Donátnak A kis vízierők kihasználásáról; Varsányi 
Emil dr.-nak A gabona helyes bemktározásáról; Kellner Bélának 
Az ökonomikus többtennelésröl; Vajda Ödönnek A földfelosztással 
kapcsolatos többtermelés szempontjai.ról; Leopold Andor dr.-nak 
A, műtrágya-nwnopólium kérdéséről készítet.t alapos tanulmányai. 
Ezeken kívül kidolgozta a közmunkaügyi minisztéTÍmn szervezetét 
és foglalkozott a közlekedési minisztérium felállításával, valamint 
a mezőgazdasági termelők lakásigényeinek kielégitésével ... 

A Tanács múködéséről egyébként külön füzetben megjelenő 
részletes jelentés számol be. 

(Országos Munkaügyi Tanács) 
A Mérnök éS Építész Tanács tárgyalásai folYéL11lán kialakult az 

a vélemény, hogy a kidolgozott közérdekú javaslatok és a még meg
oldásra váró kérdések gyors megvalósítása csak úgy biztosítható, ha 
azokat valamely egységes kormányzati szerv hajtja végre. A Tanács 
ezt, felismerve, a közmunkaügyi minisztérium rég vajúdó ügyét vette 
tárgyalás alá. Dubszky Alfréd dr. által készítet.t tervezet alapján, 
beható megvitatás után, javaslatot terjesztett a kormány elé a köz-
munkaügyi minisztérium felállításáról. • 

A javaslathoz fúződő nagy érdekeket átérezve, kitűnő kartár
sunk, Méhely Kálmán, a kereskedelmi minisztérium államtitkára, 
az igénye..1{et úgy vélte leggyorsabban kielégíthetőnek, hogy az ille
tékes minisztériumok és hatóságok, valamint a közélet kiváló szak
embereiből egy az ország minden jelentős gazdasági és múszaki kér
dését felölelő irányító és véleményező szervet alkot. Közgazdasági 
életünk hivatott képviselőinek részvételével tartott éliekezletE:l1 
megnyilvánult az az óhajtás, hogy megalakítandó egy Országos 
Munkaügyi Tanács, melynek szervezeti szabályzatát Beke József,* 
Buday Béla, Forbáth Imre dr., Marton Akos, Sajó László* és Szesztay 
László tagtársunkból álló bizottság dolgozt.a ki. A. Tanács a terve-

* A szocialista mérnökszövetség, az Al\IOSZ \'ezetöségének tagjai. 



zet. szerint 8 szakosztályból áll, mégpedig a magasépítési, az út-, 
híd-, vasút- és vízépítési, az ipari, a bányászati és kohászati, a köz
lekedésügyi, az Elektrotechnikai és energiagazdasági, a mezőgazda
sági ipari és többtermelési, végül a szakoktatási osztályokból ... * 

7. 
"Az Országos Munkaügyi Tanács alakuló ülése"** 

(1919. február 8.) 

A vajúdó új Magyarország kétség és bizonytalanságtól komor 
napjai közepette valóságos ünnepszámba ment az Országos Munka
ügyi Tanácsnak a Míiegyetem. falai között e hó 8-án lezajlott ala
kuló ülése. 

ünneppé avatta ezt az aktust nemcsak a keret, amelyet a Mü
egyetem díszes csarnoka számára nyújtott, a köztársaság ideiglenes 
elnökének, K.iírolyi Mihálynak, valamint a népkormány tagjainak 
személyes jelenlétével, de különösképp maga a tárgy, a cél, amely 
köré az egész aktus fonódott. 

Nekünk mérnököknek külön is örömet hozott ez az ünnepség 
azért, mert az Országos Munkaügyi Tanács összetételében mérnök
társadalmunk - közéleti szereplésében ezúttal talán először - súlyá
hoz és munkásságához méltó képviseltetéshez jutott. 

Az immár hónapok óta tartó általános munkátlanság nYD
masztó érzése után, mint a reflektornak a sötét, kietlen éjszakában 
felvillanó fénye világította meg az Országos Munkaügyi Tanács 
szervezetének és programjának l~ifejtése azt az irányt, amely felé 
haladva, az ország a tespedésnek, az anarchiának fertőjéből a tár
sadalmi megértés és gazdasági megújhodás útjára léphet ... 

Méhely Kálmán államtitkár, az Országos Munkaügyi Tanács 
elnökének lendületes megnyitó beszéde a Tanács céljának, prog
ramjának és szervezetének összefoglaló ismertetését adta ... 

E szervezet megalkotásánál a tiszta technikai gondolat vezetett: 
a munkamegosztás és a munkaegyesítés elvének alkalmazása; a ko
ereje, energia- és anyagkészletei felett való gazdálkodásnak a tiszt.a 
operáció és a koncentráció elvének alkalmazásával az ország munka
közérdektől vezetett, a nemzet és az emberiség szolidáris érdekei
nek jegyében való irányítása ; harmonikus egyesítése a hivatalos 

" A beszámoló a to,'ábbiakban az Országos IVlun.1(aüg\·i Tanács meg-:
alakulásával és szeryezetével foglalkozik. L. a 7. sz. dokumentumot. 

** = MMÉEK. 1919. 53. évf. 7. sz. 49-52. lap. (Részletek.) Ugyanerre 
vonatkozóan l. még a 33. sz. dokumentumot is. A dokumentum bírálatát 
a bevezető tanulmányban. (32-34. lap.) 
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adminisztrációnak a külső gyakorlati szaktudással és tapasztalatok
kal, egyesítése a legjobb erőknek a társadalom minden rétegébőla 
mezőgazdaság, ipar, kereskedelem és közlekedés, a munkaadók és 
alkalmazottak, a szocialista tisztviselő- és munkásszervezetek leg
kiválóbbjainak részvételével ... 

A krízisek után nagy fellendülés szokott bekövetkezni, a ride
gen nyerészkedő spekulációnak, a szélhámoskodó gründolásnak 
minden nem kívánatos túlzásai val és veszélyeivel. Ma, amikor 'Jly 
nagy hiány van munkaerőben, természeti energiában és anyagban, 
a magániniciatívát nem lehet teljesen sza badon magára hagyni. 
Evégből szükséges e munkának állami ellenőrzés mellett való köz-
pontosítása. 

És ezt a mai pillanatot kell megragadnunk, mert csakis forra-
dalmi időkben lehet teremteni, csakis most lehet alkotni, amikor 
nem állják az alkotási vágy ídját megszokás, tradíció, nagyképfí 
hivatalos bürokrácia, összefonódott érdekhálózatok vasbetonná ke
ményedett kapcsolata. (A szerk. kiemelései.) 

Ez a szellem hatja át az Országos Munkaügyi Tanácsot, amely
nek feladatát és szervezetét a magyar népköztársaság minisztert1-
nácsa megállapította szervezeti szabályzatok biztosítják. A Tanács
nak minden szakosztálya 36 taggal alakult, akik közül 18 a társa
dalmi érdekeltségek delegátusa, mégpedig az osztály tagolás szem
pontjából munkaadókból, alkalmazottakból és pártatlan kiküld öt
tekből: a hátralevő 18 tag közül 12 a kormányhatóságok vezető fő
tisztviselője, végül 6 tag a kormány által kinevezett szakférfiú. Gon
dunk volt a vezetőség összeállításánál arra, hogy alkalmazott.ak és 
a munkásság vezetői oly domináló szerephez jussanak, mely akciónk 
részére a nagy néptömegek teljes bizalm át biztosítja. 

Az Országos Munkaügyi Tanács egyelőre 8 szakosztályból 311. 
A l1wgasépítési szakosztály hivatása a máris megindított áll,uni 

kislakásépítési akciónak sikerét biztosítani, ezt az eddig a főváros
ban 10 OOO kislakásra kontemplált akciót a vidékre is minél előbb 
kiterjeszteni, de emellett a közhasznú jellegű magánépítkezés m2g
indulását is lehetővé tenni és támogatni. 

Az út-, híd-, vasút- és vízépítési szakosztály a legnagyobb mUl1-
kástömegeket tudja foglalkoztatni: utak, hidak és vasutak rendbe
hozatalával, hajózható és talajjavításokra szolgáló vízépítésekk21. 

Az ipari szakosztálynak feladata egyrészt a régi egészségtelen 
szubvencionálási rendszer helyébe állítandó általános és közhasznú 
jellegű, mindenki által hozzáférhető használható intézmények meg
valósításával a munkát megindítani minden iparágban, de különö
sen azokban, amelyek a technikai eszközöket, a szerszámokat és gé-
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peket adják az összes szakosztályok működéséhez, továbbá amelyek 
a Nagy Magyar Alföld mezőgazdasági termelésével és a néptáplál
kozással kapcsolatosak. Különös fontosságú feladata a modern gyári 
alkotmány megalkotása és az ipari béke biztosítása. A munka
viszony eddig alárendeltségi alapon állott, amely az alkalmazottú:
ból kiölte a gondolkodást, a munkáltatóval való szolidáris együtt
munkálkodás érzését és ezek helyett vak engedelmességet követelt. 
Ennek az öntudatlan vakfegyelemnek. helyébe, amelyet a felszabadu
lás utáni vágyakozás pusztító lázongásra tüzelt, belénevelni óhajt
juk az összes alkalmazottakba az ipari üzemi szervezet megértését 
és azt a belátást és öntulatot, amely az ipari üzem működésének si
keréhez az együttes szolidáris közreműködést kívánja. Nem vak
fegyelmet. hanem öntudatot, belátást és a szervezett együttműködés 
szükségességének teljes átérzését kívánjuk az új munkaviszonyban 
társadalmilag és törvényes úton megvalósítani. C!) (A szerk.) 

Ugyanilyen célú a bányászati és kohászati szakosztály, melynek 
különleges feladata a bányászatnak iparfejlesztési alapon való ki
fejlesztésén kívül, főleg a tüzelőanyagok pótlására új tüzelőanyag
szerző lehetőségeknek feltárása, az Alföld földgáz- és a Dunántúl 
tőzegtelepeiben, valamint a fővárost övező hegyláncolatokban új 
széntelepek után való kutatás, és azokn.ak minél sürgősebb kiak'1á
zása. 

A közlekedésiLgyi szakosztály legsürgősebb programpont ja gY:l
nánt kívánjuk Budapest környékét a fővárossal sugárirányú és köl'
vasúthálózattal bekapcsolni, hogy ezzel lehetővé tegyük a bolgár 
kertészeti termékek behozatalát, a környéken való lakhatást, és a 
saját tűzhely építését. Az alföldi nagy magyar városok szétszórt 
tanyáit pedig gazdasági körvasúthálózatokkal kívánjuk egybekötni, 
hogy így a mezőgazdasági termelés fokozását lehetővé tegyük. 

Az elektrotechnikai és energiagazdasági szakosztály feladata az 
ország természeti energiáinak egységes szellemű központos iránvl
tása és a cél megvalósítására hivatott nagyszabású közművek léte
sítése. 

A mezőgazdasági és ipari többtermelési szakosztály kiemelt je
lentőséggel foglalkozik a mezőgazdasági iparok fejlesztésének, me
zőgazdasági termelésünk indusztrializálásának mérnöki és kereske
delmi szellemmel való átitatásának, röviden: a többtermelésnek 
problé.~1áival. 

Külön szakoktatási szakosztályban foglalkozunk végül mind·· 
ezeknek a feladatoknak ellátására hivatott szakmunkások és tiszt
viselők nevelésének követelményeivel a nagy tömegek kulturális és 
szakirányú képzésének fejlesztésével, hogy kiválogassuk azokat az 



új erőket, amelyekre a jövő társadalom alkotó tevékenységének fel
adata hárul. A megújhódás a földből jön: nyissuk meg útjait és 
tegyük gyümölcsözővé. 

E szakosztályok mindegyike elsősorban és haládéktalan sürgős
séggel azokkal a feladatokkal kíván foglalkozni és azokat forszí
rozni, amelyekből a mai viszonyok között a leggyorsabban haszon 
származik. 

A leggyorsabb hasznosság elve mellett azonban olyan nagysz8.
bású közmunkák előkészítésén fáradoznak, amelyek a szellemi és 
testi munkások minél nagyobb tömegben keresethez való juttatására 
alkalmasak. Két hónapon belül annyi munkaalkalmat kívánunk az 
ehhez szükséges munkaszervezetek, szerszámok és anyagok elkésZÍ
tésével előállítani, amely legalább 400 OOO munkás foglalkoztatását 
tegye lehetővé úgy, hogy április hó l-től kezdve mindennemü ingye
nes munkanélküli-segély beszüntethetővé váljon, a munkanélküli
ség minden végzetes súlyú anyagi terheivel és immorális visszaha
tásaival. hogy teljes becsületességgel és eréllyel alkalmazhassuk a 
mai időknek azt az in hoc signo vinces jelmondatát, hogy aki nern 
dolgozik, az ne egyék . .. 

Károlyi Mihály, a köztársaság ideiglenes elnöke, a következő 
szavakkal üdvözölte a Tanácsot: 

A Munkaügyi Tanács megalakulása alkalmából fogadják melt>g 
üdvözletemet. üdvözlöm ezt az alakulást azért, mert ebben a szor
gos munkafelvételben látom hajnalhasadását a dolgozó új Magyar
országnak, ez lesz megerősítője és biztosítéka a demokratikus, szo
ciális tartalommal telített köztárs1}sági Magyarországnak, amelyért 
mindannyian küzdöttünk ... 

Az Önök munkája fogja megszervezni az új Magyiwországot. 
A laboratóriumokban nem fognak többé ekrazitot gyártani, hanem 
alkotó munkát fognak végezni. Nem fogunk többé gránátot adni ElZ 

emberek kezébe, de ásót, ekét és kalapácsot. Ezzel fogjuk össze
kovácsolni, összeforrasztani Magyarországot. És új erkölcsöt fogu:1k 
adni, és ez az új erkölcs, ez a munka, a morális, demokratikus m"D
kának morá1ja lesz, amelyen az új Magyarország fel fog épülni, és 
amely méltóvá fog bennünket tenni arra, hogy a ljagy és nyugati 
államokhoz hozzákapcsolódjunk. Ebben a reményben üdvözlöm 
Önöket. Azt kérem, hogy támogassák ezt a rendszert. amely 8.Z 

Önök rendszere, amelyeminensen az önök akaratából született. Ha 
meg akarjuk alapozni a köztársasági rendszert, azt csak munkával 
és erős akarással lehet megalapozni. Ezért kérem önöket és kérem 
az itt levő fiatalságot. támogassanak ebben a nagy munkában, ter
jesszék a munka megbecsülését és velünk együtt dolgozzanak azon, 
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hogy itt, ebben az országban csak annak legyen jövője, aki igazán 
akar és igazán tud dolgozrü ... 

Igen nagy sikere volt Garami Ernő kereskedelemügyi miniszter 
beszédének ... 

A Munkaügyi Tanácsnak két vezető alapgondolata van. A.z 
egyik a munka, a termelés ordanizációja, a másik a munka, a ter-
melés állami feliigyelete és irányítása. Önök pedig velem együtt 
nagyon jóL tudják, hogy ez a két alapelv színtiszta szocialista gon-
eZolat. (A szerkesztő kiemelése.) 

Nekünk, szocialistáknak a termelés eddigi rendje ellen mindig 
legfőbb és legkardinálisabb kifogásunk az volt, hogy anarchisztikus 
természetű azért, mert teljesen egyéni; rendszertelen, mert teljesen 
nélkl.UÖz minden központi felügyeletet és irányítást, vagyis szükség
szerűen eröpocsékolással jár. Ezzel szemben mi, szocialisták a ma
gunk elképzelt és elgondolt termelési rendjének vezető gondolatául 
mindig a rendszerességet, a központi vezetést láttuk, amely meg
szabadítja a termelés rendjét az eddig fennállott igen lényeges ba
joktól és csalódásoktól. A termelés ilyen organizációja kizár min
den hiányos termelést, mert magával hozza és magából kifejle-ilti 
a többtermelés rendjének csíráit. A mai termelési rend, igaz, hogy 
a saját önös érdekeiböl, de mégis kényielen volt a szervezés bizo
nyos formáit megalkotni, és így jöttek létre akartellek, trösztök és 
szindikátusok. Miután azonban azok, akik a szervezésnek ezt a 
munkáját végrehajtották - s küliöldön sokkal nagyobb mértékben, 
mint nálunk -, nem a köz érdekét tartották szem előtt, han-::m 
önös, önző érdekeiket, természetes, hogy a termelés eme módjából 
közvetlen hasznuk csak nekik volt, és a köz számára csak közvetett 
hasznot nyújtottak. 

Mégis el kell ismernünk és elsősorban a szocialistáknak kell el
ismerniök, hogy az ipari munkának ily természetű megszervezése 
is történelmi jelentőségű munka volt, mert éppen az előrehaladot
tabb államokban ez teremtette meg a további szervezés, központi 
irányítás lehetőség ét és annak majdnem kész szervezetét is. 

Mit itt Magyarországon - azt kell mondanunk -, majdnem 
teljesen híján vagyunk ennek a kapitalista előmunkálatnak a 5Z0-

cialisztikus termelés számára, és el kell ismernünk, hogy ebben a 
pillanatban, amikor mi tudatosan a központilag és államilag meg
szervezett termelés felé akarunk haladni - ez hátrány. Nem lehet 
azonban olyan hátrány, amely minket ennek a munkának megkez
désétől elriasszon, mert ez a hátrány nem döntő ... 

Számomra és .minden szocialista számára egészen kétségtelen, 
hogy a forradalom a munkásság számára - és ezalatt értem úgy a 
kézi ipari, mint a szellemi munkások minden kategóriáját - való-
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jában és igazában, csak akkor jelent új, korszakot, ha nemcsak ,)01-
gá ri szabadságjogokat ad nekik, hanem hogyha rátereli az orszftg 
gazdasági termelésének rendjét is arra az útra, amely közelebb lisz 
a szociális termelés felé, 

11':n nem vagyok fantaszta, és azt hiszem, nincs nagyobb vesze
delem. mint a fantasztikum gazdasági kérdésekben, de nem tarto
zom azok közé sem, akik annyira reálpolitikusok, hogy mindent az 
!dő úgynevezett érlelő hatására akarnak rábízni, Azok közé tarto
zom. akik azt kívánJák az emberektől, hogy azt a célt, amelyet vilá
gosan látnak. annak közelebb hozatalát ne az idő múlásától várják, 
hanem a maguk megfeszített, áldozatkész szorgalmától. 

Ezért örülök és boldog vagyok mint szocialista, hogy miniszte"
ségem alatt részem lehetett az itt megalakuló Munkaügyi Tanács 
létrehozásában. Örülök, hogy sikerült az elnök úrnak és a kormány 
minden egyes tagjának megértő támogat:isát az intézmény szá
mára megszereznem; boldog vagyok, hogy sikerült megszereznem 
az önök közremúködésének ígéretét, melyről tudom, hogy be is 
váltják. Az Önök munkája jelenti az ország vérkeringésének meg
indulását, amit a háború megakasztott, jelenti azt, hogy a magyar 
állam ismét élni, gyarapodni és boldogulni fog ... 

8. 

A Szocialista Mérnökszövetség, az AMOSZ (Alkalmazott 
Mérnökök Országos Szövetsége) megalakulása* 

(1918. november 17.) 

"Az ország összes alkalmazott rnérnökeihez!" 

Az a program, amelyet következő cL~künkben az Alkalmazott 
Mérnökök Országos Szövetsége programja gyanánt kifejtünk,'~* 
n1Índen dolgozó mérnök előtt világossá teheti, hogy munkájával és 
csatlakozásával támogatnia kell azt a szervezetet, amely ezeket a 
célokat maga elé tüzte. Senki sem vonhatja ki magát abból a m02-
galomból és abból a munkából, amelynek eredményessége végre az 
egész mérnöki karnak olyan társadalmi elhelyeződést fog biztosÍ
tani, amely a munkájánál, a termelésben elfoglalt helyzeténél fogva 
joggal megilleti. 

Mielőtt azonban új szakszervezetünkkel, új utainkon megindLll-

.A' * = Alkalmazott Mérnökök Országos Szö\'etsége. 1918 nov. 1. lap, 
Az AMOSZ kiáltványa megalakulása alkalmából. 

** L. a köv. 9, sz. dokumentumot. 
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nánk, vessünk egy pillantást a dolgozó és szenvedő tömegek forr:l~ 
dahni megmozdulásaival alapjaiban megingatott régi társadalomra. 

A lóerők százezrei és milliói dolgoznak a legkülönbözőbb for
mákban az emberért és az ember helyett; gépek és eljárások, [1Z 

emberi alkotóképessÉg legbámulatosabb remekművei, szerkezet,"k 
és műszaki berendezések óriási tömegei állnak üzemben, amelyek a 
legnagyobb jólét és a legvirágzóbb fejlődés társadalmának lehett~k 
volna a megteremtői és fenntartói. És mégis: az emberek órijsi 
többsége éppoly nyomorúságosan küzd, éppolyelnyomatásban szen
ved és épp annyit - talán még többet és rosszabb viszonyok között 
- dolgozik, mint évszázadokkal ezelőtt, midőn ennek a műszaki kul
túrának még nyoma sem volt. 

A tőke hatalmi eszközévé alakult ez az egész kultúra, amelY2t 
a dolgozó milliók munkájával együtt teremtett meg és tart fenn 3 

mérnökök alkotóképessége, tudása, invenciója lnindennapi szellemi 
tevéker;ysége. 

A társadaLoln nlinden nyomorának és szerencsétlenségének o!c·)-
zója lett az, hogy ez a kultúra azok kezére jutott, azok tulajdoná"'tí 
vált, akiknek semmi közük sem volt a létrehozásához, sem a mun-
kájttkkal, sem a szellemi képességeikkel, akik csak ahhoz él'tettei:. 
hogy az egyszer megszerzett ktLltúrjavakkal (termelési és hatalmi 
eszközökkel) olyan társadalmi kordába szorítsák a fizikai és szel-
lemi dolgozókat, hogy alkotónwnkájuk llúnden további eredménye 
is automatikusan az ő birtokukba kerüljön. (Valamennyi kiemelés 
a szerkesztő kiemelése.) 

A munkásság Inál' e kapitalisztikus fejlődés legelején felismerte, 
hogy tulajdonképpen maga teremti meg saját kizsákmányolásának 
és elnyomatásának eszközeit, s megkezdte a maga "osztályharcát" 
ezzel a rendszerrel szemben. A mérnök azonban nem veszi észre, 
hogy ő is elnyomott és kizsákmányolt, sőt sokkal nagyobb mérték-
ben, mini ([ munkás. Gondolkodás nélkül szolgáltatja ki a tőké.C),ck 

és teszi számára használhatóvá a tudomány minden eredményét. és 
ezzel teremti meg a tőke minden hatalmi fölényét a munkásság ,)'o'Z

tályharcával szembe21 is. Odáig süllyed, hogy a kapitalizmus leg
nagyobb gaztettéhez, a mérnöki munka teremti meg a tudományf):)] 
a negyvenkettes ágyút, a tankot, a tengeralattjál'ót, a lángszórót és 
a gázbombát, az emberi kitalálás legalávalóbb gyilkolási eszközeit. 

Most azonban már elég volt ebből! Nem akarunk továbbra is a 
kultúra öntudatlan elárulói lenni, akik nyomorúságos proletárexisz
tenciájukért a tudomány minden kincsét kiszolgáltatják az elny:)
móknak és kizsákmányolóknak. Törődni akarunk a sorsunkkal és 
azzal is, hogy mivé lesz a munkánk eredménye! 

Csak akaratunktól és akaratunk szervezett végrehajtásától függ, 
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hogy ezentúí ne a tőke hatalmi eszközeit, hanem a mW1ka és az er
kölcsi jog társadalmának műszaki életfeltételeit teremtse meg a 
munkánk! 

Minden egyéni és kari érdekünk is követeli, hogy olyan társa-
dalomban éljünk, amelyben csak a nwnka, a tudás és a tehetség 
lehet minden hatalomnak és jognak a forrása. És ez a társadalmi 
ideál az utópiák ködéből a közvetlen valószínűségek realitásává vá
lik abban a pillanatban, amikor a Munka és a Tudomány gazdasági 
l'eprezentánsai - a munkástömegek és a mémöktömegek - együtt 
rognak hozzá a megvalósításához. 

A társadalom, ilyen átalakítására egy tábo7'ban van helye min-
den dolgozónak és 1ilÍnden dolgozó proletá7'1nérnöknek is! 

Senki se üljön rel holmi "radikális" alakulatok jelszavainak, 
amelyeknek csak egy céljuk van, hogya kapitalista mérnök,öt a pro
letármérnökkel összeszervezze, a kitűzött jelszavaik megvalósulását 
megakadályozzák. És ne üljön fel senki a "ralanszter kommuniz
mus"-sal való ostoba rémítgetéseknek sem. A szocialista társadabm 
csak a földet és a termelőeszközt kommurüzálja, de senkit sem akar 
természetellenes egyenlőségbe hozni a másikkal és minden átlagon 
felüliségnek, n1Índen tehetségnek, minden egyéni invencÍónak a leg
szabadabb érvényesülési lehetőségeket kínálja. 

Minden erkölcsi, anyagi és társadalmi érdekünk megköveteli, 
hogy speciális mérnöki feladataink és céljaink szolgálatára vala
mennyien egyesüljünk most 111egalakult mérnöki szakszervezetünk
ben és csatlakozzunk az Alkalmazott Mérnökök Országos Szövet
ségéhez! 

9. 

"Az AlVIOSZ céljai és feladatai"'" 
(1918. november 17.) 

Az Alkalmazott Mérnökök Országos Szövetsége az ipar, közle
kedés és közigazgatás minden ágában alkalmazott mérnökök szak
yrvezete, amely az összes dolgozó szellemi és fizikai munkásosztá-

\ * = Alkalmazott Mérnökök Országos Szöyetsége. 1918 no\'. l-2. lap. 
(Az AMOSZ programja.) 

E dokumentum és a ll. sz. dokumentum \ .. l'vIemorandumunk a 
kereskedelmi és népjóléti miniszterekhez") kiemelései - a közelebbi 1el
adatok és távolabbi célok megkülönböztetésével világosan mutatják az 
AlVIOSZ kommunista vezetőségének taktikáját. mely pontosan megfelelt 
a KMP általában követett. lépésről lépésre haladó taktikájának; a töme
gek mindennapi érdekeiért folytatott küzdelmet úgy tekintettéjr, mint a 
proletárforradalomért vívott harc részét. 



lyok társadalmi érdekazonosságának az alapján áll. Célja az albl
mazott mérnökök mindennemú gazdasági és politikai érdekeinek -
a speciális mérnöki Érdekek különös propagálása mellett - a szer
vezettség erejével való érvényre juttatása. Olyan elhelyeződést akar 
a mérnököknek a társadalomban és az államban biztosítani. amely 
megfelel a termelésben eddig csak technikailag elfoglalt, de' gazé:h::
ságil"L!L.még el nem ismert helyüknek, amelynek ők a szellemi fenn
tartói, organizátorai, kulturális előbbrevivői. Mind e törekvésekben 
:lZ AMOSZ a szervezett munkássággal egyetértésben, velük min
denkor szolidárisan jár el. 

A.z lllVIOSZ legközvetlenebb feladatának és kötelességének te-
kinti: 

1. II forradalom vívmányainak megvédését, mcgszilárdítását és 
további kiépítését. Ebben a munkában tagjainak minden múszaki 
tudás ával és társadalmi hatóképességével részt kíván venni. Ezzel 
ka pcsola tosan 

2. sürgősen ki fogja 'dolgozni az üzemek szocÍalizálásának míí-
szedd előfeltételeit. Legalább is a te7'1neLésnek oLy mérvii áHami 
eUenő7'zés és irányítás alá jutását kívánja lehetövé tenni, amely a 
társadalmi ökonómia követeLményeit a magángazdasági érdekek 
feLett minden vonalon érvényre tudja juttatni. (A szerkesztő. ki-o 
emelései.) Igyekezni fog az egyes üzemekben lokálisan is teljes össz
hangot teremteni a munkásérdekek és a termelés 'műszaki érdel.;:ei 
között. 

3. Ki fogja dolgozni az egyes üzemek és iparágak speciális vi
szonyainak megfelelő munkásvédelmi intézkedéseknek tervezeté:, s 
közvetlenül részt kíván venni azok végrehajtásában. 

4. Az egész termelés szervezésének és szabályozásának progca
munk 2. pontjában követelt új alapokra helyezése, valamint 3. prog
rampontunk is elsősorban az ipm'feIiigyelet Tendszerének reformjú-
ban nyilvánulhat meg. Az AlVlOSZ nemcsak e reformok megalkü':ú
sában kíván részt venni, hanem azok végrehajtásában ís intézményes 
részt kíván magának, mert csakis ebben látja biztosítékát annétk. 
hogy az új iparszabályozási elvek érvényesülését kapitalista befu
lyások nem fogják meghamisíthni. Ugyanebből a szempontból szük
ségesnek tartja az AiVIOSZ a munkásszervezeteknek is az iparfel
ügyeletbe való megfelelő bevonását . 

. 5. A termelés legmaga&..'lbbrendü érdekeinek jövőbeni biztosí
tása szempontjából követeljük a lVlüegyetem azonnali reformját. 
Elsősorban tanulmányi és szervezeti derl1okratizálását, hogy úgy a 
tanári székek betöltésénél, mint a tanulmányi előmenetelnél csak a 
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tehetség és a tudás érvényesülhessenek. Addig is, míg erre vonat
kozólag konkrét javaslataink elkészülnek, szükségesnek tartjuk a 
lVIűegyetemnek a vallás- és közoktatásügyi tárca köréből a keres
kedelmi minisztérium hatásköre alá utalását, s követeljük a nők szá
mára való azonnali megnyitását. A műegyetemi hallgatók szociális 
nevelésével az AlVIOSZ maga is intenzíven kíván foglalkozni, külön 
főiskolai szakosztály keretében. 

6. Ugyancsak a népállam termelési érdekei szempontjából kö
veteljük, hogy az állam és a közüzemek müszaki állásainak betöl
tése körül gyökeres szakítás történjék az eddigi protekciós rend
szerrel; amelynek gazdasági életünk jelenlegi kOlTumpáltságában él. 

legnagyobb bünei vannak. Követeljük, hogy minden egyes meg
üresedő vagy újonnan kreálandó müszaki állásról a minisztériumok, 
a közhatóságok és a közüzemek az AlVIOSZ-t kellő időben értesít
sék, s azok betöltésénél az AlVIOSZ által ajánlott pályázatok elsősor
ban vétessenek figyelembe. 

7. FelszóIítjuk az összes minisztériumokat, hogy minden mü
szaki természetű vagy a termeléssel egyébként összefüggő törvény
tervezetet és rendeletet előzetes véleményezés végett Szövetségünk
nek bemuta&Gon. 

8. Szoros kapcsolatot fogunk keresni a külföldi hasonló mérnök
szervezetekkel és a mérnöki és természettudományos munka inter
nacio112Jis egyetemességével dolgozni akarunk a nemzetek közti 
gyűlölségek lerombolásán. Ebben az irányban azonnal kezdemé
nyezrli fogjuk egy szociális alapon álló nemzetközi mérnökszövetség 
megalakítását. 

A speciális mérI"lökgazdasági érdekek sorában követeljük 

1. az alkalmazott feltaláló találmányaihoz való gazdasági tubj
donjog~nak feltétlen biztosításat. lVIégpedig 11emcsak a szabadalma
zott találmányokra vonatkozólag, hanem azokra is, amelyek nenl 
szabadalmazhatók, de a munkaadónak mégis lényeges gazdasági 
hasznot jelentenek és azokra is, amelyek munkaadói magánérde
kekből gyártási titkok gyanánt vonatnak el a szabadalmaztatás le
hetősége alól. Ennek biztosítására követeljük a tisztán kapitali:::z
tikus termelési szempontokat szolgáló szabadalmi intézmény mellett 
egy találmányvédelmi hivatal létesítését, melynek múködése eset
leg a javaslataink értelmében megreformálandó iparfelügyeleti szer
vezet kereteibe is beilleszthető volna. Ezzel kapcsolatban szükséges
nek tartjuk - esetleg ugyancsak az iparfelügyeleti reform kereté
ben - a gyártási titkok gyanánt kezelt eljárások állami ellenőrzés 
alá vételét, hogy azok a termelés vagy a technikai haladás magasabb 
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érdekei szempontjából - il. tényleges feltalálók jógos érdekeinek 
kielégítése mellett - kisajátíthatók és nyilvánosságra hozhatók 
legyenek. 

2. Az alkalmazott mérnök fizetési viszonyainak rendezésénél 
elvül kívánjuk kimondani, hogy ne csak a szolgálatban eltöltött idő, 
hanem a műszaki munkateljesítmény tényleges gazdasági értéke is 
honoráltas.sék. Nevezetesen mindazon nem találmány jellegű munka
teljesítmények is, amelyek az alkalmazott fizetésével arányban nem 
álló túlmagas gazdasági hasznot hoznak a munkaadónak, külön is 
megfelelően fizettessenek, akár szabad megegyezés, akár ugyancsak 
az iparfelügyeleti reform keretében erre a célra kreálandó bírósági 
szerv útján. Ámbár ilyen természetű munkák tömegesen leginkái:;b 
a mérnöki foglalkozások körében fordulnak elő, szükségesnek ~ar
tanók szociális szempontból - az ipari és kulturális fejlődés gyor
sabb haladása érdekében - ezt a fizetési elvet mindennemű 3z:,1-
lemi munkára törvényesen megállapíttatni. 

3. Követeljük az alkalmazott mérnök munkaidejének napi 6 órú
ban való maximálását, hogy tudományos továbbképzésükre is ele
gendő időnk maradjon. 

4. Ugyanebből a szempontból követeljük az alkalmazott mér
nökök szabadságidejének kOI'mányhatósági úton való szabályozását, 
még pedig minimálisan 3 hétben, előrehaladottabb praxissal meg
felelően nagyobb mértékben. Ezzel kapcsolatban nem mulaszthatjuk 
el már itt kimondani, hogy nemcsak szociális, de közvetlen terme
lési szempontokból is J;l1úlhatatlanul szükségesnek tartjuk az ipari 
munkásság évi szabadságidejének állami vagy munkaadói költségen 
való mielőbbi biztosítását. 

5. Követeljük végül mindazon szociális ~s politikai reformok:lt, 
amelyek nemcsak mérnöki, hanem általános alkalmazotti érdek"k 
is. Így elsősorban a munkanélküliség elleni biztosítást, a kötelezc, 
egységes nyugdíj biztosítást, a fogyasztási adók eltörlését stb. 

Ennek a programnak a végrehajt\'isához és céljaink biztos eléré
séhez szükségünk van minden alkalmazott :.-nérnök tudására és mun
kájára. Szakbizottságokat alakítunk az egyes részletek kidolgozásá
hoz és kivitelére, de a bizottságokol1 kívül is minden egyes kartár
sunknak joga, sőt kötelessége is, hogy javaslataival, tapasztalatai
val, közlésével vagy bírálatával e bizottságok munkáját támogassa. 
Lapunkban, amelyet speciális érdekeink szolgálatára "Az Alkalma
zott Mérnök" eimmel azonnal meg fogunk indítani, teret fogunk 
nyújtani az előttünk álló nagy feladatok elméleti tísztázására is. 
Ezzel a munkaprogrammal szólítunk fel minden magán- ·és mind·-=l1 
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közalkalmazásban levŐ mérnököt, hogy - egyébként üzemi szak
szervezetében továbbra is megmaradva - azonnal csatlakozzék ['Z 

A1\I108Z-hoz, s annak ne c3ak tagja, de dolgozó munkása is legyen. 

10. 

"A szervezkedés eddigi munkája''':' 
(1917. december 30-1918. november 17.) 

A kezdeményezés az Alkalmazott Mérnökök Országos 8zövet-
:ségének megalakítására az Ipari és Közlekedési Tisztviselők Egy,,
sülete mérnöki szakosztályából indult ki. A budapesti gyárak és 
közlekedési vállalatok mérnökei már a háború legelején felismer
ték azt, hogy társadalmi és gazdasági érdekeiket csak az ipari mun
kásság erős szervezeteihez hasodó, minden munkaadói érdekeltsé
geketa maga kebeléből kizáró szakszervezetbe tömörülve védelmez
hetik a leghatásosabb an. Nagyarányú szervezkedési mozgalmat kez
deményezteka gyárak alkalmazottai körében és megalakították az 
Ipari és Közlekedési Tisztviselők Egyesületét, amely csakhamar a 
leghatalmasabb intellektuális szakszervezetté nőtte ki magát. A spe
cüÚis mérnöki szempontok már itt szükségessé tették egy különálló 
mérnöki szakosztály létesítését. Az akkori kormány csakhamar látni 
és érezni kezdte, hogy ez az új szakszervezet - amelyet a munkás
szakszervezetek is mindenben támogattak - milyen számottevő 

harcosa lett az üzemek szellemi proletárjai érdekeinek a munkaadói 
és háborús érdekeltségekkel szemben. Természetes, hogya Tisza
Szterényi-rezsinmek cseppet sem tetszett ez az alakulás, amel'ynek 
fejlődését azonban a kormány ellenséges magatartása és a munka
adók terrorja sem akadályozhatta meg. Mihelyt azonban a mér-
nöki szakosztály is megalakult és észrevették, hogy i1nmár a mér
nökök, "a társadalmi rend" eddig legmegbízhatóbb szolgái is fd-
ismerték osztályhelyzetiLket, és nyíU harcra készülnek a háborús ki-
zsákmányolók és egész politikájuk ellen, nyílt erőszak1'a határoz-
tá.k el magukat. Feloszlatták az Ipari és Közlekedési Tisztvisdők 
Egyesiiletét, természetesen a mérnöld szakosztállyaI együtt. A l:ezc-
tőket bevonuItatással, megrendszabályozással, sőt jogtalan birói el-
járásokkal isiilclözték, s többen börtönbe is jutottak. lsmer2te.~, 

hogy Helfgott Annin és Kelen József kartársaink is hónapokig ii!!ek 

,. = Alkalmazott lVIérnökök Országos Szövetsége. 19.18 nov. 3-4. lap. 
(Az AlVIOSZ megalakulásának előzményei, az alakuló közgyülésen el-
han~zott beszédek és a me!5választott tisztikar.) 



a katonai fogházban, míg vádalap híján szabadon bocsátották őkd. 
(A szerkesztő kiemelése.) 

A forradalmi szabadság azonban teljes erejében új életre kel
tette az Ipari és Közlekedési Tisztviselők EgyesületéL amely azóta 
úgyszólván naponta a tagok ezreivel gyarapszik. Annál inkább sz~i,~
ségessé vált, hogya mérnökök is külön is csoportosuljanak. Miután 
azonban az egyesülési szabadság most már egész új szervezetek lé
tesítését is lehetővé tette, célszerünek mutatkozott a különbö: .. ;j 
üzemi szakszervezetekhez tartozó mérnököknek egy különálló szak
szervezetbe való egyesítése. Az ipari és közlekedési, a közalkalrna
zásban és a vasútnál dolgozó mérnökök megbízottaiból előkészít ii 
bizottság alakult, mely elhatározta az Alkalmazott Mérnökök Orszú
gos Szövetsége megalakítását. Megkezdte ez irányban a szerve~és 
munkáját és csakhamar az ország minden részéből tömegesen je
lentették be cSatlakozásukat mérnökkaliársaink. 

A november hó 17-én megtartott alakuló közgyülésen a legkülön
bözőbb gyárakból, állami és városi hivatalokbóL az ország mind·:;n 
részéből összegyült mérnökök nagy tömege zsúfolásig ~1egtöltötte a 
Magyar Mérnök és Epítész Egylet nagy termét. Nagyszámmal jelen
tek meg a Müegyetem hallgatói is, hogy megalakítsák a maguk fő
iskolai szakosztályát a mérnökszövetségben. 

A gyúlést Sajó László elvtárs nyitotta meg. Megnyitó beszédé
ben megemlékezett az ipari mérnökök eddigi osztály tudatos sZer
vezkedő munkájáróL amelyet a bukott kormányrendszer mind2i1 
eszközzel üldözött és lehetetlenné tenni igyekezett. Kifejtette a mé,'
nökök nagy feladatát az új társadalmi rend müszaki megszervezé
sében és rámutatott arra, hogy a mérnökök kari érde:~eit is csak az 
a társadalom elégítheti ki, amelyben csak a munka és tehetség lehet 
minden jognak és hatalomnak a forrása. A mérnököknek tehát min
den gazdasági érdekük is megköveteli, hogy tudásukkal és minden 
szervezett erejükkel támogassák a szervezett munkásságnak az ilyen 
társadalmi rend megvalósítására irányuló törekvéseit. 

Ezután Hevesi Gyula elvtárs adta elő az új mérnökszöveisép; 
céljait és feladatait. Előterjesztette azt a programot, amelyet máso
dik cikkünkben egész terjedelmében közlünk. Malasits Géza elvtárs 
a Magyarországi Vas- és Fémmunkások Szövetsége nevében üdvö
zölte az új mérnökszövetséget. Ö rÖ111!:l el látja, hogy végre a 11121"

nökök is felismerik társadalmi osztályhelyzetüket és belátják, hogy 
sokkal szebb jövő és sokkal nagyobb társadalmi megbecsülés vár a 
mérnöki karra, ha nem lesznek többé akarat nélküli végrehajtói a 
kizsákmányoló tőkének, "amelynek ők adták a kezébe mindazokat 
a technikai eszközöket, amelyekkel az a munkásságot éppen úgy el-
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nyomta és szabad boldogulásában megakadályozta, mint a ménö
köket. 

Szakasits Arpád elvtárs az Építőmunkások Szövetsége nevében 
üdvözölte a mérnökök szakszervezetét. A D,mnkásság teljes mérték
ben belátja és méltányolja annak a jelentőségét, hogy a mérnökök 
- akik eddig minden szellemi munkájukkal csak a kapitalista ha
talom eszközeit teremtették meg - most a társadalom szociali'3ta 
fejlődésének szolgálatába állanak. Ha a mérnökszövetség erélyesen 
hozzáfog szociális programjának végrehajtásához, akkor végleg le 
fog dőlni minden ellentét, amelyet a munkás és a mérnök közé mes
terségesen igyekezett beékelni a tőke. 

Pfeifer Ignác müegyetenú tanár kifejtette a főiskolai hallgatók 
szociális szellemben való nevelésének fontosságát. Ö és tanártár~ai 
- nem számítva talán kevés kivételt - eddig is ilyen szellemben 
nevelték az ifjúságot. RámutatJtt arra, hogy noha a mérnökök n::lgy 
tömege csak most csatlakozott a szocialista táborhoz, nagyon sokat 
közülük még sem nevezhetünk konjunktúra-szocialistának, mert 
csak azél't nem csatlakoztak előbb, mert él. párt eddig főleg csak 
a fizikai munkások megszervezésének tulajdonított jelentőséget. 
Örömmel állapítja meg, hogy ebben az irányban a páli felfogásá
ban is hasznos változás tÖliént. 

Ezután a közgyülés megválasztotta a Szövetség vezetőségéül a 
következő elvtársakat: Elnök: Sajó László; alelnökök: Bogdán.Ey 
Ödön, Helfgott Armin, dr. Seidner Mihály, Susnik József; titkárok: 
Hevesi Gyula, Valkó Viktor: jegyzők: Fai Antal, Haskó Lajos, Lő
rinczi Mihály, Popper Miklós: pénztáros: Selymes Emil; ellenőrök: 
Eisenbach Hugó, Stromayer Sándor, Szekeres Elnő; könyvtár·)s: 
Singer Henrik; háznagy: Ferenczy Pál. Megválasztották továbbá a 
választmány t, amelynek tagjai lettek: Balla Mór, Balogh Artur, 
Bánki Donát, Berend Géza, Bittera Géza, Boros Mihály, Csató La
jos, Domokos Gyula, Egán Ede, Weisz József, Györky József, Hajdú 
Imre, Hamvas László, Hegedüs Vilmos, Hlavács Kornél. Hoffmann 
.Ernő, Hoffmann Oszkár, dr. Hollós Andor, JaIm Ede, Kallós Zsig
mond, Kelen J ózset Keller Bence, Kemény Miklós, Kovács Dén2s, 
László Artur, Ledács K. Aladár, Lóránd Imre, IVlellinger Endre, MG
zey Béla. Mike Béla, Müller József, Orbán Antal. Orován Berth'Jld, 
Papp Gyula. PerceI Aladár, Perl Leó. Pick er Gerő. Reininger Her
mann, Sajó Elemér, Steiner Zsigmond, Szász Albert, Szekeres Sá
mueL dr. Szentpály Zoltán, Szikl2. Gusztáv. Vas Ernő, Zachara La
jos: póttagok: Ambrus Marcell, Faragó Gyula, Laufer Henrik, Lip
tay Gyula, Matics Arpád, Steiner Pál, Zelewsky Sándor, Mészáros 
Lajos. 
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Ezenkivül a választmányba kiküld még a szakosztály négy meg
bízottat tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül. 

A főiskolai szakosztály választmányába ugyancsak tanácskozási 
joggal, de szavazati jog nélkül kiküldettek: Hoffmann Oszkár, Kelen 
József, Mezey Albert, Singer Henrik. 

A választás megejtése után Pick er Gerő kartárs bejelentette, 
hogya Szövetség lapja Alkalmazott Mérnökök Lapja címmel rövi
desen megindul és felszólítja a jelenlevőket" hogy valamennYiE-n 
- ha még nem volnának előfizetői - fizessen~ek elő a Népszavá'.'Cl.. 

Efzu.tán Hevesi Gyu.la kartárs indítványt tett a szociaLista ala-
pon álló Nemzetközi IvIérnökszövetség megalakításám. Egyesít'mi 
keLL a világ összes proletármérnökeit abban a munkában, am~ll1 
megteremtheti miíszaki előfeltételeit (lZ egész tenne1és társaclalma-
sításának. (A szerkesztő kiemelése~) Majd határozati javaslatot nyúj
tott be a kereskedelmi és népjóléti miniszterhez benyújtandó rrie
morandum tárgyában, amely kifejti mindazokat a követeléseket, 
amelyek a Szövetség program.jából már most megvalósíthatók. Ré:;z
letesen felsorolta azokat a munkaalkalmakat. amelyek a hadsereg
ből visszatért mérnökök számára azonnal létesítendők. Kimutatja, 
hogy semmi megterhelést nem jelent az államra, mert nincsen 
annyi mérnök Magyarországon, amennyire az ország müszaki ÚJjá
építésére szükség volna. 

Zador Pál elvtárs az Ipari és Közlekedési Tisztviselők Egyesü
letének nevében üdvözölte a mérnökszövetséget. Kifejtette, hogy a 
mérnöki alkotóképességnek igazán szabad teret és érvényesülési le
hetőséget csak a szocialista társadalom adhat. 

Egán Ede kartárs a Szövetség nevében megköszönte és viszo
nozta a munkásszervezetek üdvözletét. 

Sajó László kariárs zárszavai után a közgyülés tagjai eloszlot
tak, hogy a szervezés munkáját az egész országban tovább vigyék. 
A közgyülés után azonnal megalakult az Alkalmazott Mérnökök 
Országos Szövetsl:':gének főiskolai szakosztálya is, 

11. 

Memorandul11unk a kereskedelmi és a népjóléti miniszterekhez~: 

Az Alkalmazott Mérnökök Országos Szövetsége 1918. noz;embcl' 
17 -én tartott alakuló közg~yűlésén a következő határozatot hozta: 

1. Az AMOSZ mint az összes magál1- és közüzemekben, városi 
és állami hivatalokban alkalmazott, valamint a hadból visszatél.'t, 

t-. = Alkalmazott Mérnökök Országos Szövetsége. 1918 nov. 2-3, lap. 
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jelenleg alkalmazás nélküli mérnökök érdekképviselete, legfőbb cél-
jának és kötelességének a forradalom vívmányainak a megvédését 
és további kiépítését tekinti. Legelső feladata ebben az irányban az, 
hogy műszakilag biztosítsa a termelés zavartalan folytonosságát, a 
mindinkább fokozódó békeszükségletek kielégítését, a harctérről 

visszaözönlő tönwgeknek munkával való racionális ellátása mellett. 
2. Ezzel kapcsolatosan az AMOSZ mindenekelőtt nyomatékosan 

felhívja a kereskedelmi és népjóléti miniszter elvtársak figyeImét 
arra a mind általánosa bban tapasztalható passzív rezisztencíám, 
mellyel a gyárosok és vállalkozók ?1wgát a termelést, a békecíkkekre 
való áttérést, a maximált termelőképess~g kihasználását megnehezí-
tik és akadályozzák. Akár pusztán a profitnak a munkásvédelmi, 
népjólét'i és adózási reformok által fenyegetett esetleges csökkenése 
az oka ennek, akár szándékos veszedelembe dönteni akarása a for
radalom vívmányainak. rá kell mutatmmk ennek a kámoly vesze-
delemnek egyetlen elhárítási lehetőségére. Nevezetesen arra, hogyJ 
li gyárak műszaki és bizonyos mértékben - egyelőre csak ameny-
nyire a műszaki szempontok megkívánják - kereskedelmi iLzem-
vitele is az ott alkalmazott mérnökök és munkások célszerű ellen-
őrzése alá helyeztessék, (A szerkesztő kiemelései.) ami a magánt'..l
lajdon elvének fenntartása mellett is keresztülvihető. Szükséges 
az011ban, hogy ebbe az ellenőrzésbe megfelelő módon az állam is 
bevonassék, hogy a lokális érdekek mindenkor az államgazdas:igi 
érdekekkel és szükségletekkel összhangban érvényesülhessen2k. 
Ezt a kérdést legegyszerübben az állami iparfelügyelet gyökeres re
formja keretében tartjuk megoldhatónak, amely egyrészt a munkás
ság ellenőrzése alá helyezendő, másrészt a gyárak (közlekedési, épí
tési stb. vállalatok) műszaki üzemvitelére is kiterjesztendő; A tel'
melésbe való ilyen értelmü beavatkozást a békeszükségletek fede
zése, a racionális ipari többtermelés, valamint a technikai fejlődés 
biztosítása érdekében akkor is sürgősen szükségesnek tartanánk, ha 
a vállalkozók passzivitásából származó esetleges veszedelmek nem 
is állanának fenn. Erre vonatkozó konkrét javaslatainkat a legsür
gősebben a miniszter elvtársak elé fogjuk juttatni, abban a feltevés
ben, hogy azok, mint a termelés viszonyainak legjobb ismerőit61 
jövők, kellő figyelemben fognak részesülni. 

3. A termelés legmagasabb rendű érdekei szempontjából köve
teljük: 

a) Az állami. közigazgatási és közüzemi mérnöki állások pályá
zat útján való betöltését... (Ugyanaz, mint a 9. sz. dokumentum 
6. pontja.) 

b) Mindazokból a magasabb állásokból, amelyekben müszaki 
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munkák feletti ellenőrzés vagy intézkedés jogi képesítésekhez van 
kötve, a jogászok azonnal műszaki munkaerőkkel pótoltassanak. és 
az ilyen állásokhoz a jövőbEm is műszaki képesítés kívántassék meg. 

c) Követeljük a lVIűegyetem azonnali reformját ... (Ugyanaz, 
mint a 9. sz. dokumentum 5. pontja.) 

d) Ugyancsak szükségesnek tartjuk, hogy azok az állami, ipari 
bányászati üzemek, amelyek jelenleg más minisztériumok hatás
köre alá tartoznak, szintén a kereskedelmi minisztérium kebelében 
egységesíttessenek mindaddig, amíg külön közri.wnkaügyi és ipad 
minisztérium fel nem állíttatik. 

e) Követeljük az alkalmazott feltaláló érdekeinek hatályosabb 
védelmét és annak intézményes biztosítását, hogy minden műszaki 
szell!=mi teljesítmény - még ha nem szabadalomképes találmány is 
- annak tényleges gazdasági értéke arányában honoráltassék. Az 
alkalmazottak és mérnökök ilyen módon felfokozott műszaki ambí
ciója a leghathatósabb ellenszer minden vállalkozói passzivitással 
szemben és leggyorsabb rugója a technikai haladásnak is." 

4. Felajánljuk a kormánynak minden műszaki tudásunkat és 
gyakorlati tapasztalatunkat és felszólítj uk az összes minisztériumo
kal. hogy minden, a termeléssel kapcsolatos vagy egyébként :nü
szaki vonatkozású törvény tervezet et és rendeletet előzetes vélemé
nyezés végett Szövetségünknek beküldjön. 

A hadból visszatérő vagy a hadiüzemek megszűntével munka
nélkülivé vált mérnökök tömegei számára sürgősen új munkaalk,ll
lIi.ak létesítendők. Ez az állam minden megterhelése nélkül lehei';é-' 
ges, sőt • a termelés konszolidálása legfőbb követelménye is. m:,rt 
nincs annyi mérnök MagyarországoD, mint amennyire az ország SZG

ciális rekonstrukciójának műszaki munkájában szükség lenne. A 
békére 'VaZó átmenettel kapcsolatosan, már eddig terr be vett mun-
káZatokon kívül felhívjttk a 111Íniszter elrtársak figyeZmét a köret-
kezőkre: 

a) A stacionar veszedelem gyanánt nwtatkozó szénhiánnyal 
szemben sürgősen szükséges az összes 'Vízierők, egyéb természeti 
energiák kihasználásának a megkezdése. (A szerkesztő kiemelései.) 

b) Mindazok a vállalkozók, akik termelési szempontokból fon
tos vasúti koncessziók birtokában vannak, köteleztessenek a munka 
azonnali megkezdésére koncesszióik megvönásának terhe mellett. 

e) Követeljük egy megfelelő élelmiszertörvény mielőbbi életbe
kléptetését és a fennálló rendeleteknek a mai szociális követelmé-

* -Az "újítás" fogalmának felvetése és jutalmazásának javaslata! 
L. még a 9. sz. dokumentum erre vonatkozó pontját IS: '"A speciális mér
nökgazdasági érdekek" ... 1. pont, 
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nyeknek megfelelő reformját: az ehhez szükséges vegyvizsgálati és 
kísérleti intézetek azonnali megszervezését. 

d) A mezőgazdasági tennelés intenzívebbé tételére országszerte 
agrokémiai intézetek felállításat. 

e) A főldreformmal kapcsolatos parcellázások azonnali megkez-
dését. 

f) Az iparfelügyelet reformjával kapcsolatosan az iparfelügye
leti körzetek kellő megszaporítását; a magánüzemeknek racionáli
sabb termelésre való szorítását, mérnöki munkaerők nagyobb szám
ban való alkalmazásával. 

Az összes állami üzemekben a mérnöki munkaerők számának 
il. termelés érdekeihez mért azonnali megszaporítását. 

g) Kőveteljük új miiegyetem felállítását és cl meglevő n is para-
lel tanszékek és laboratóriumok felállítását. 

Mindezek a sürgős szükségességek bőven elláthatnak minden 
mérnököt munkával, aki csak munkára jelentkezik. Követeljük 
ennélfogva, hogy minden hadból visszatért vagy hadiipar megszünte 
folytán munkanélkülivé vált mérnök, ha ezen munkákra jelentk·:
zik, azonnal "rendelkezési állományba" vétessék és jelentkez~se 
napjától tisztességes megélhetést biztosító fizetésben részesüljön. A 
fentebb felsorolt munkaalkalmak sürgős megszervezésére és a je
lentkező mérnökök megfelelő elhelyezésére szükséges lenne 1nii-
szaki kormánybiztosságok létesítése, amelyek munkáját Szövetsé
günk a legnagyobb mértékben támogatni kívánja. 

A Szövetség vezetősége utasíttatik, hogy jelen határozatunkat 
az összes illetékes minisztériumokkal átiratban közölje, és annak 
végrehajtása irányában a kereskedelmi és a népjóléti miniszter elv
társakkal, valamint a pénzügyminiszter úrral közvetlenül is érint
kezésbe lépjen. 

Ezt a memorandumot e hó 21-én nyújtotta át a Szövetség el
nöksége a kereskedelmi miniszternek, aki nagy- érdeklődéssel és 
figyelemmel hallgatta meg az előterjesztéseket. Kijelentette Garami 
elvtárs, hogy teljesen elismeri a mérnökök ilyen irányú erőteljes 

szervezkedésének szociális jelentőségét. Szívesen hajlandó minden 
műszaki és termelési kérdésben a mérnökszövetség véleményét fi-
g}relembe venni. Intézkedni fog,· hogy az állami és közüzemi mü
szaki állások a szakszervezet útján beszerzendő pályázatok alapján 
kerüljenek betöltésre. A hadbavonult mérnökök számára felsorolt 
munkaalkalmak, az ipari többtermelés és a földreform kérdései vel 
kapcsolatosan sürgősen megszerveztetnek. 

A küldöttség egyidejűleg a folyó hó 19-én megtartott választ
mányi ülés határozatának megfelelően, konkrét indítványokat tett 
a szénhiánnyal járó nehézségek leküzdésére és dr. Seidner és Feht!J' 

109 



mhnőkők által kidolgozott kész tervezetet nyújtott át a budapesti 
gyáripar energiával való ellátásának centralizálására, ami évente öt-
millió métermázsa szén megtakarításával járna. Ez a munka aZ:Jn
nal megkezdhető és két éven belül teljesen lebonyolítható. A pilb-
natnyi szénhiány ellensúlyozására az üzemek koncent7·álásánofc 
azonnal való széleskörű keresztülvitelét javasolta a küldöttség. At
adták még továbbá Hevesi Gyula elvtárs tervezetét az iparfeWgye-
let refonnjáról (A szerkesztő kiemelései.), amelyet legközelebbi ki
adványunkban közölni iogunk. 

Garami elvtárs kijelentette, hogya dr. Seidner-féle javaslat ki
vitelét sürgősen meg fogja vizsgálni. Az üzemek koncentrációjára 
vonatkozóan pedig felszólította a szövetséget, hogy mint a termelés 
viszonyainak legjobb ismerője, mielőbb terjessze elő konkrét javas
latait. Az iparfelügyelet reformját illetőleg még a dolog néhány hc[i 
elhalasztását tartja szükségesnek, mert az egész iparfelügyeleti üg'y 
a munkaügyi és népjóléti minisztérium hatásköre alá kerül, s meg 
kell várni, amíg ott foglalkozhatnak ajavaslattal. 

Közölte még Garami elvtárs a küldöttséggel, hogyha szükség 
van rá, sZÍvesen lesz a Szövetségnek mindenben segítségére, hogy 
fejlődését és megerősödését előmozdítsa. Sajó elvtárs mint Szövet
ségünk legégetőbb problémáját, a helyiség kérdését említette meg. 
miután a Magyar Mérnök és Építész Egylet szívességből rendelke
zésünkre bocsátott helyiségei már most sem elegendők. Garami el v
társ annak a nézetének és kívánságának adott kifejezést, hogy ezt 
az ügyet a Szövetség Garbai elvtárssal, mint alakásügy intézőjével 
rövidesen kedvezően el fogja intézhetni. 

12. 

AlVIOSZ választmányi és taggyűlések1: 

Szövetségünk választmánya novem ber hó 28-án, december hó 
3-án, lD-én és 19-én üléseket tartott, amelyeken Szövetségünk SZ21'

vezeti tevékenységével kapcsolatos ügyeken kívül elsősorban a te:'
melés szocializálásának a kérdésével és a közmunka szindikátusok 
ügyének megvitatásával foglalkozott. Részletes megbeszélések tár
gyát képezte továbbá a hadból visszatért kartárs aink nak munk:t
alkalmakkal való ellátása is. Mindezekről az ügyekről közlemé
nyeink más helyén részletesen beszámol unk. Foglalkozott a választ
mány a széntermelés fokozásának a lehetőségével, erre a célra Szilda 
Gusztáv, Helfgott Armin és K. Ledács Aladárból bizottságot küldött 

* = Alkalmazott lVlél'l1ökök Országos Szövetsége, 1919 jan. :3-4, Llp. 
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ki, a bizottság egyelőre a salgótarjáni és a Pest környéki bányák 
termelési lehetőségének a tanulmányozásával foglalkozik és össze
köttetésben áll a bányamunkások szakszervezetével és Peyer szén
kormánybiztossal is, hogy tapasztalatait a széntermelés fokozásál'a 
közvetlenül érvényre juttathassa. Magáévá tette a választmány dr. 
Seidner Mihály és Fehér Lajos kartársunknak Budapest energia
ellátására vonatkozó reformtervezetét, amely a jövőre nézve igen 
jelentékeny szén- és munkamegtakaritást jelent. Bizottságunk köz
benjárására a kereskedelmi minisztérium ezt atervezetet beható 
tanulmányozás tárgyává tette, és valószínű, hogy rövid időn belül 
már a kiviteli előmunkálatok is megkezdődnek. 

Kimondotta a választmánya Szövetségnek szakosztályok sze
rint való tagozódását és egyelőre a mérnöki, építészi, vegyészi, gé
pészeti és közlekedési szakosztályok megszervezését határozta el. A 
mérnöki és gépészeti szakosztály már meg is alakult. A többiek " 
legközelebbi napokban tartják alakuló gyűlésüket. 

Taggyűlést tartott a Szövetség december hó 15-én, amelyen 
Hevesi Gyula kartárs tartott előadást a termelés szocializálásának 
a kérdéséről. Előadásának tárgyát első cikkünkben ismertetjük. 
Ugyanezen a gyűlésen ismertette továbbá Beer Rezső kartárs a köz
munkaszindikátusok tervezetét, amelyet ugyancsak külön cikkben 
közlünk."' 

Taggyűlést tartott Szövetségünk december 21-én. amelyen vitát 
kezdett a szocializálás kérdéséről. Ezen a gyúlésen az elnöki beje
lentések után Hevesi Gyula elvtárs a Szövetség termelés gazdasági 
bizottságának nevében határozati javaslatot nyújtott be, amely az 
egész termelés szocializálásának azonnali megkezdését kívánj.a. A 
javaslat kifejti, hogy legelőször is állami beavatkozással függetle
níteni kell a nagyobb üzemek termelését, a jelenlegi tulajdonosok 
politikai és profit szempont jaitól, amelyek egyformán akadályozzák 
a termelésnek a szükségletek kielégítése szempontjából való leg
racionálisabb lebonyolítását. A javaslat indoklása rámutat 'lrra. 
hogy itt nemcsak átmeneti okok szerepelnek. Éppen az átmen:::ti 
nehézségek idejének elmúlia után, amidőn a proletárosztályok Jé
nyegesen fokozott igényeinek a kielégítésére a termelésnek sokk:d 
többet kell produkálnia, mint eddig (amihez még a háborús kánk 
helyreállitása is hozzájárul), mutatkoznia kell az anarchikus tőkés 
gazdasági rendszer teljes csődjének. Nagy kulturális és gazdasági 
katasztrófát háríthatunk el azzal, ha a termelés azonnal való ';20-

* Hevesi Gyula előadását L a következő, 13. sz. dokumentumban. 
Beer Rezső előadását a februári számban kívánták közölni, ez azonban 
nem jelent meg, illetve nem ismeretes. 
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cializálásával egy elkerülhetetlen termelési válsag rázkodtatásaitól 
kíméljük meg a társadalmat. A szocializálás első lépése (A szerl~. 
kiemelései.) gyanánt azt kívánja a javaslat, hogy az összes nagyobb 
üzemekhez termelési biztosokat nevezzenek ki, akik mint a kor
mány és a munkásság bizalmi férfiai - az eddigi igazgatóktól és 
tulajdonosoktól teljesen függetlenül, pusztán a termelés és az állam 
érdekeitől vezéreltetve, a gyári nwnkásválasztmányokkal együtt ve
zessék tovább az üzemet és készítsék elő az egész termelés centráéi.s 
szervezését. 

A vita során számos felszólaló konkrét adatokkal támogatta a 
javaslatot, súlyos tényeket és eseteket hoztak fel annak jellemzé
séül, hogy a tőkés tulajdonosok érdekei milyen nagy károkat okoz
nak a termelés mai korlátolt lehetőségei mellett is. A gyűlés elhatá
rozta az erre vonatkozó adatok részletes, statisztikai felvétel(~t. 

Weinberger elvtárs javaslatot tett egy Népgazdasági Tanács szene
zésére, amely az egész termelés irányítója és ellenőrzője legyen. 
Követeli az összes termelőeszközöknek minden megváltás nélkűl 
való kisajátítását, mert enélkül a kapitalisztikus kizsákmányolásnak 
véget vetni nem lehet. A javaslat részletes kidolgozását a gyűlés a 
termelés-gazdasági bizottsághoz utalta. Pfeifer Ignácz műegyetemi 
tanár a termelés folytonosságának a biztosítását tartja mindenek 
felett fontosnak. Nagyon szükséges ebből a szempontból, hogy mér
nökök és munkások között olyan egymást megértő viszony legyen, 
amely a szükséges műszaki fegyelmet a szocializált üzemben is kel
lően biztosítja. Szükségesnek tartja, hogy a szocializálás keresztül
vitelére fokozatokat állapítsanak meg, annál is inkább, inert a mér
nökszövetség csak olyan tervezettel jöhet nyilvánosság elé, amely
nek a végrehajtását és eredményességét is garantálni tudja. Ezután 
dl'. Varga Jenő elvtárs szólt hozzá a szocializálás kérdéséhez. A ,zo
cializálást nem lenne helyes csak egyes kiválasztott üzemekben vagy 
üzemágakban keresztülvinni csak az összes üzemágak kisajátításá
val lehet a szocializált termelés feladatait megoldani. Szükséges 
azonban, hogy bizonyos sorrend tartassék be a kisajátítás keresztül
vitelénél. Elsősorban a monopólium jellegű üzemek alkalmasak a 
szocializálásra. Ezután a nyersanyagot termelő üzemeket, majd a 
félgyártmányokat előállító és csak legvégül a készárut term21ő 
üzemágakat kell szocializálni, ezen üzemágak technikai és gazdasági 
összefüggésének megfelelően. A szocializálás gazdasági lebonyoHtú
sának - bizonyos fokon túl 1000/0-ot elérő vagyonadóval tartja 
megoldhatónak, amelynek nem a cégeket, hanem az egyes fizikai 
személyeket kell sújtaniok, mert ilyen módon az állam a rész
vények domináló részéhez juthatna hozzá, A részvények kezelését, 
illetve a szocializált üzemek egész financiális ügyviteIét egy állanu 
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bank bonyolítaná le, amely mellett a többi bankok teljesen jel911-
téktelen intézetekké válnának. Számos további fölszólalás után He
vesi Gyula elvtárs összefoglalóan válaszolt a vitában elhangzottakra, 
és különösen utalt arra, hogy ezt a kérdést nem lehet politikai párt
állás alapján vitatni, amidőn a szocializálás szükségszerűsége tisztán 
műszaki szempontokból is fennáll. Pfeifer tanár szavaira reflektálva 
megállapítja. hogy a szövetség garantálhat ja a szocializálás keresz
tülvihetősége mellett a produktivitás azonnali fokozását is, mert a 
tőkés tulajdonosok passzív, sőt aktív rezísztenciájából szárm9.zó 
hátrányokat mindenesetre azonnal kiküszöbölik. Utal arra, hogy a 
német népbiztosok kormánya már 1918. november 25-én rendeleti
leg léptette életbe a termelési biztosok intézményét, kb. ugyanabban 
a formában, mint ahogy azt a javaslat magában foglalja. Egyetért 
Varga elvtárssal abban. hogy nemcsak a készárukat, . hanem a :f'él
gyártmányokat és nyersanyagokat termelő üzemek et egymás5al 
összefüggően szocializálni kell, nem látja azonban szükségesnek ezek 
egymásutánját, ha ez egyidejűen is keresztülvihető. Szükségesnek 
tartja azonban, hogy a szocializálás lebonyolítási tervét lehető ieg
nagyobb műszaki részletességgel mielőbb kidolgozzák. 

Sajó László elvtárs elnök ezekután azt indítványozta, hogy az 
előterjesztett javaslatokat két részre osszák: az indokolás, miután a 
szocializálás szükségességét, kivihetőségét illetően a nézetek 
általában megegyeznek, maradjon meg, a műszaki részét azonban a 
termelés gazdasági bizottság még részletesen dolgozza ki és készítse 
elő arra a kongresszusra, amelynek összehívását a pártvezetőség a 
szocializálás ügyében már a lVIunkástanácsban bejelentette. Ehhez 
az indítványhoz a taggyülés hozzáj árult. A vitát a legközelebbi tag
gyűlésen is folytatni fogjuk. 

13. 

"A termelés szocializálása"* 
(1918. december 15.) 

Azok a nehézségek, amelyek a mai anyaghiánytól is függetlenül 
a termelésben mutatkoznak, s amelyek egyre nyilvánvalóbbá teszik 
azt, hogyatermelőeszközöknek magántulajdonban hagyása mellett 

.~. * = Alkalmazott l'vIérnökök Országos Szövetsége. 1919 jan. l-2. lap. 
Az AMOSZ termelésgazdasági bizottságának határozati javaslata, a ter
melés szocializálása ügyében. (Indoklás.) Elhangzott a bizottság 1918. 
dec. 15-i ülés én ; elfogadta.a Szövetség dec. 21-i taggyülése. Némi változ
tatással - mint a javaslatot kidolgozó Hevesi Gyula cikke - az Inter
nacionále januári számában is megjelent. A határozati javaslat második 
részét 1. az Internacionále februári számában. 
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nemcsak a jelenlegi átmeneti időben nem lehet a termelés raciona
litását biztosítani., hanem még sokkal kevésbé lesz lehetséges a jövő
beni lényegesen fokozódó fogyasztási szükségleteket kielégíteni, 
kényszerítőleg tolván minden érdeklődés előterébe a termelés szo-
cializálásának a kérdését. Miután a legszorosabb összefüggésben vun 
a termelőeszközök magántulajdonának a kérdéséveL a legtöbben 
politikai pál'tállásuk és érdekeltségük szerint ítélik meg ezt a ké::
dést. Az ilyen politikai elfoguliság a legkevésbé sem alkalmas e 
rendkívüli jelentőségü probléma helyes megítéléséhez, és ezért a 
Mérnök Szövetség Igen fontos feladatot teljesít, ha tisztán a müszaki 
és gazdaság] szükségszerúségekből és lehetőségekből kiindulva, a 
helyes megvilágításba állítja ezt az egész problémát. 

Ez a probléma tulajdonképpen két kérdést foglal magában. Az 
egyik: képes-e egyáltalában a kapitalísztikus termelési mód aszük·· 
ségletek további kielégítésére? Ha úgy találj uk. hogy nem, akkor a 
második kérdés már nem kérdés többé, hanem föladat! Mert ebben 
az esetben meg kell teremtenünk eg:,' jobb. pl'oduktívabb termelési 
rendet, ami másképp, mint a társadal:ni mun...1{a kooperatív hatás
fokának a tényleges fokozásával nem lehetséges. Nem lehet tehát 
kérdéses többé az, hogy szocializáljuk-e a termelést vagy nem, me1't 
előttünk m{ll' csak a szocializálás föladata álL s csak a kiviteli mó
dozatok lehetnek múszaki meggondolásnak tárgyai. 

Hogy tehát tárgyilagosan állást foglalhassunk a szocializálás 
ügyében, meg kell előbb a probléma első részét vizsgálnunk: tart
ható-e tovább egyáltalában a kapitalisztikus termelési rendszer. 
Vegyük e célból kissé tüzetesebben szemügyre a kapitalizmus eddig] 
fejlődését és mai állapotá t. 

Teljes jogosultsággal foglalta el a technikai fejlődés első kOl'-
szai~aiban a zárt céhek kisipari rendjét a ,.szabad versenyt" mag':l
val hozó tőkegazdaság. Jóval nagyobb produktivitása volt aL: előbbi 
termelő rnóclnáL nemcsak mert a birtokába vett múszaki vívmá
nyokkal megteremtette a gyári nagyüzemet, és érvény re juttatta az 
üzemi mun!tamegosz:ás produktívelőnyeit hanem azért is, mert a 
szabad gazdasági verseny maga. lényeges fejlesztője volt a techníké1i 
haladásnak és ezzel a társadalom termelési produktivitása állandó 
fölfokozódásának. A profit jó hajtómotorja volt ennek a fejlőd§s

nek, minél Jobban és tökéletesebben tem1elt valaki. annál töboc,t 
keresett is a termelésen. N em lévén még meg a kapitalizmusnak 
nagykereskedelmi szervezete, trösztökkel. titkos és nyílt kartellek
kel, a profit közvetlenül csak ezektől a múszaki tényezőktől függött 
és a "szahad verseny" egy egészséges múszaki verseny volt, amely 
valóban a technikai haladást szolgálta. lVIinél nagyobb lett azonban 
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a technikai fejlődéssel az üzemek műszaki pl'Oduktivitása, annál 
inkább kezdett ez a szabad műszaki verseny kereskedelmi versen.1.yé 
áfalakulni. lVIind nagyebb mértékben igyekeztek a termelőeszköz::ik 
birtokosai műszaki javítások helyett kereskedelmi manőverekkel 

szaporítani a profit jukat és a műszaki haladáshoz inkább csak a 
tőlük szinte egészen függetlenedett természet és technikai tudomá
nyok fejlődésének kényszerű asszimilálásavai járultak hozzá. Már 
ekkor kezdi a kapitalisztikus magángazdasági termelés a történel:11i 
materializmus értelmében vett létjogosultságát elveszíteni, és elér
kezett történelmi hivatásának teljes befejezettségére a kartellek és 
trösztök nagy Lőkekoncentrációiban..,A kartellnek már alig \'al1 

érdeke a technikai produktivitás fejle~hésében, mert a megegyezé
ses profit, amely a müszakilag legrosszabbul termelő kartelltagot is 
kielégíti, a többieknek pedig jelentékeny differenciális járadékot 
nyújt. biztosítva van a müszaki produktivitás teljes változatlan3á~<1 
mellett is. Még kevésbé hajtja a tröszt öt a technika fejlesztésére a 
piacon való egyeduralom. A trösztszerü tőkekoncentráció kialakulá
sával a kapitalista termelés elérte a maga produktivitási lehetősó
gének a maximumát, s most már csak a kapitalisztikus gazdálkodác; 
óriási produktivitási hátrányai kezdenek mutatkozni. Csak röviden 
akarunk itt ezekre a termelőeszközök kommunizálásával azon!1al 
kiküszöbölhető hátrányokra rámutatni. A tőkekoncentráció n,=m 
jelent egyúttal ugyanilyen mérvű müszaki koncentrációt is. A leg
nagyobb tl'ösztnek is vannak kisebb és nagyobb gyárai, melyek kö
zül az előbbiek kevésbé ökonómikusan dolgozn<1k. Olyan irán~'ú fej
lődés, bogy kis- és középüzemek ne is keletkezhessenek. a kapita-· 
lista termelési mód mellett egyáltalában nem is lehetséges, me1't 
hiszen ez a "szabad verseny" oly mérvü korlátozását jelentené, arni 
a tőkegazdaság lényegével összeegyeztethető nem volna. De a tl'ÖSZ
löknek nem is áll érdekükben. hogy müszakilag rosszabbul dolgozó 
üzemek ne szerepeljenek a termelésben. Mert ugyanúgy. ahogy a 
gabona piaci árát a legrosszabb, de társadalmi szükségesség folytc'm 
11lég n1indig n:egmüvelt föld termelési költségei határozzák meg, é.z 
ipari termékek ára is nagy megközelítéssel. a müszakilag legrosszab
bul dolgozó, de a piacon azért még boldoguló üzem termelési költ
oi:geihez igazodik. Ez a körülmény anagyüzemeknek jelei1tékeny 
differenciális profitjáradékot biztosít. A legszervezettebb kapitaliz
musnak is érdeke lehát a termelés müszaki ~;zervezetlenségének és 
anarchiájának a fönntartása. 

A termelés mai dimenziói mellett a társadalmi munka prod uk
tivitásának fölbecsülhetetlen kárával jár az a körülmény, hogy 
csaknem minden múszaki munka teljesítmény csak egyetlen magán-
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gazdaság keretein belül érvényesíttetik: nunden találmány és újítás 
egy magángazdaság gyártási titka vagy legföljebb néhány tőkés 
szabadalmi monop0liuma marad. Konkrét statisztikák erről ugyan 
még nem készültek, de azok előtt, akik a termelés belső mechani
káját ismerik, egészen világos, hogy pusztán ennek - a magángaz
dasági termeléshez szervesen hozzátartozó - egyetlen körülmény
nek az eliminálásával, a műszaki munkateljesítményeknek "társa
dalmi potenciál'"-jukon való érvényre juttatásával, a társadalom 
termelő munkájának produktivitása még a munkaidő lényeges le
szállítása mellett is a jelenlegi produktivitás egy egész számú több
szörösér€ emelkedne. 

Az olyan "apró" kísérő jelenségek tömegére, mint aminő ;)él
dául az, hogy rengeteg energia poesékoJódik teljesen nélkülözlwtő 
fényüzési és élvezeti cikkek gyártására, hogy rengeteg ember végt:z 
teljesen improduktív munkát nem a kereskedelem, hanem a keres
kedelmi verseny lebonyolításában, vagy például, hogy a tudomúny 
mai fejlettsége mellett, milyen számottevő produktivitási károkat 
okoz az, hogy a termelés műszaki vezetőit nem a müszaki hivatott
ság, hanem a tőkés személyi bizalma (rokonsági vagy tőkeérdekelt
ségi alapon!) állítja a helyükre, az ilyen "apró" kísérő jelenségek 
tömegeire, amelyekről köteteket lehetne összeírni - e helyen esetk 
röviden utalunk. 

lVIindenekelőtt a nálunk, illet ve az elsö forradalmon túlesett 
országokban közvetlenül észlelhető jelenségekre utalunk. A terme
lés már a békére való átmenet legprimitívebb és legsürgősebb szük
ségletét sem képes kielégíteni, ha a termelés vezetése és a tei'melő
eszközök megmaradnak a tőketulajdonosok birtokában. Ezeknek 
egyáltalában nem érdekük az, hogy az új rendet, amely a .proletár
tömegeknek az ő rovásukra biztosít jelentékeny politikai és gazda
sági hatalmat. a fogyasztási szükségletek kielégítésével megerősítsék. 
ellenkezőleg: minden okuk megvan dl és tulajdonosi mivoltuknál 
fogva igen .sok lehetőségük is, hogy a termelés lefolyását akad''c
lyozzák és ha tisztán tőlük telne, egészen be is szüntessék. Pusztán 
passzív viselkedésükkel is a legnagyobb károkat okozzák ez irány
ban. I'fem törőclnek a termelőképesség kihasználásával, nem végez
tetik el a legszükségesebb müszaki javításokat. nem eszközölnek 
semmiféle átalakítást ami a mai anyaghiány mellett racionális9.bb 
gazdálkodást jelentene, sőt ezzel szemben általánosan tapasztalható. 
hogy relatíve a legnagyobb szén- és üzemanyagpazarlással dolgoz
nak az üzemek. Nem eszközlik azokat az előzetes intézkedése:Cc't. 
amelyek a termelés jövőbeni fönntartásának biztosítására és béke
szükségletekhez való átalakítására szükségesek volnának. 
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Ezen "ellenforradalmi" passzivitás átmeneti jelensége mellett 
van azonban egy sokkal fontosabb szervi tünete a kapitalista 1:81'

melés mai állapotának, ai1.1elyből már jogosult sokkal messzebbmenő 
következtetéseket levonni. Ez a jelenség az. hogya profit lényege
sen veszített termelésre hajtó erejéből, sőt sok esetben meg is szü;ü 
ilyen produktivitási faktor lenni. A mai munkabérek, a rövidebb 
munkaidő és a munkásság egyéb szociális igénye mellett a terme!~s 
vagy a produktivitás fokozása nem jelent egyúttal profitot, illetve a 
profit aránylagos emelkedését is. Különösen nem akkor, ha figye
lembe vesszük, hogy a háborús terhek és a szociális követelménY'2k 
okozta adók alól ma sokkal kevésbé van módjában a tőkének ki-
bújni, és ha figyelembe vesszük azt a körülményt is, hogy éppen él 

proletárság fokozottabb politikai befolyása következtében az ár,.k 
alakulása is korlátok közé van szorítva és ezen terhek nem hárít
hatók át tetszés szerint a fogyasztóra. 

A magángazdasági termelés el vesztette egyetlen hajtóereji21. 
amely eddig annyira amennyire a szükségletek kielégítésére még 
alkalmassá tette. Ha tehát a termelést mégis fönn akarjuk tarLmi. 
a szükségletek kielégítését mégis fontosnak és biztosítandónak ta1"L
juk, lehet-e más következtetésre jutni, mint hogy a tem1elést td
jesen függetleníteni kell a profitszempontoktóL s ki kell venni azok 
kezéből, akik termelni csak a profitért é;; csak a profit arányáb:m 
tudnak! 

tIogy állnak mármost a koml11unisztikus termelésre való áttéi"L\S 
szükségességével és esélyeivel a győztes antant országokban! 

Mindazok a körülmények. amelyeket a magángazdasági terme
lés müszaki irracionalitásának tarthatatlanságáról már a háború 
előtti állapotokat illetőleg az előbbiekben felsoroltuk, természetesen 
fennállottak az antant országokban is. legalábbis annyira. mint I\é
metországban, és mindenesetre még sokkal m',gyobb mértékb"n, 
mint Magyarország on. 

A háború utáni állapotra vonatkozólag pedig az, amint a pro
fit motorikus erejének csökkenéséről Nlagyarországol1 megállapíthat
tuk nagymértékben szintén fennáll a nyugati államokban is. A 
vedelem- és a vagyonadóknak a háborús terhek következtében re
latíve és lényegesen felemelt volta, a sokkal magasabb munkabér,ok. 
az árak szabad kialakulása, előállított korlátok ott is éreztetik a ter
melési törekvéseket mérséklő hatásukat, ha bizonyál'a nem is 
annyira, mint a legyőzött országokban. 

Kétségkívül súlyos tünete ez odaát is a már rég beteg és fd·· 
tétlenül halálraítélt rendszer további rosszabbodásának, a válság ki-
robbanását, és a hirtelen áttérést 
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azonban egy sokkal súlyosabb jelenségnek kell a legrövidebb időn 
belül kiváltani. 

A proletártömegek os~tályöntudata, társadalmi jelentőségének 
felismerése, politikai hatalmi törekvéseinek ereje a háború alatt n'2m 
csak nálunk, de az entente országokban is lényegesen emelkedett. 
lVIit jelent azonban az, hogy a proletariátus politikai jelentősége 

emelkedett és még nagyobb politikai hatalomra törekszik? Utaltuf1k 
már rá, hogy a politikai harcok csak külső formái gazdasági erő és 
törekvések érvényrejutásának, s midőn a proletariátus politikailag' 
több hatalomra törekszik, akkor nem a politika kedvéért teszi ezt, 
hanem azért, mert jobban akar élni, mint azelőtt, kevesebb munká
val többet akar fogyasztani, több kultúrát követel magának, mint 
amidőn még politikailag gyengébb volt. Ha az entente proleta
riátus a háború előtt nem is volt olyan nyomorúságban, mint a 
miénk, s ha az a differencia, amit szociális jólét és életstandard dol
gában magának a háború után követel, talán relatíve nem is olyan 
nagy, mint nálunk, mégis csak a termelés produktivitásának rend
kívüli fpkozásával (a béke-időbelinek talán két-háromszorosára való 
fokozásával) képzelhető föltétlenül követelt minimális igényeinek is 
a kielégítése. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a termelós
nek még a háborús károkat is rekonstruálni kell! 

Nem várhatunk olyan lmIszaki csodákat, a zseniális találmá
nyoknak hirtelen olyan tömegéL amelyek a termelés eddigi gazda
sági rendszerének megmaradása mellett a produktivitást máról hol
napra ilyen rendkívüli mértékben megnövelnék. Az egyetlen mód, 
amellyel múszakilag lehetséges a legrövidebb időn belül a produk
tivitás ilyen nagyarányú fokozása: a társadalmi munka kooperatív 
hatásfokának az emelése, mégpedig a lehetséges maximumra eme
lése. Az összes termelési eszközöknek és erőknek a kommunizálása 
és az egész termelés céltudatos megszervezése kiküszöbölné mind
azokat a produktivitási hátrányokat, amelyeket a magángazdasági 
anarchikus termeléssel már a háború előtti állapotra vonatkozólag 
kimutattunk. Ezeknek a prodüktivitási hátrányoknak a kiküszöbö
lése pedig minden múszaki csoda nélkül is a produktivitás egy ki
elégítő többszörösére való emelkedését vonná maga után. 

összefoglalva a tényeket : ugyanakkor, nüdőn a profit terme
lési hajtóereje lényegesen veszített a háború előtti intenzitásábcil, 
ugyanakkor lényegesen, sőt többszörösére fokozott produktivitást 
követelnek meg a viszonyok a meglevő termelőeszközöktől. Végül a 
produktivitás ilyen mérvú fokozásának adv.a van a múszaki lehe
tősége és módja is, a magángazdasági termelésről a kommunisztikus 
termelésre való áttéréssel. 

11.') 



Az entente proletariátusa (ugyanúgy, mint a magyarországi is) 
két választás előtt áll: vagy visszasüllyed a háború előtti politik,ti 
és gazdasági nívój ára, sőt szükségképpen annál sokkal mélyebbre, 
vagy megtartja és tovább fejleszti a maga politikai és ezzel együtt 
gazdasági és kulturális életigényeit, de akkor a magángazdasági 
termelési anarchia helyére a kommunisztikus társadalmi kooperá
ciótkell állítania. Ennek a választásnak pedig a legrövidebb időn 
belül be kell következnie, mert a magángazdasági termelés képte
lensége, a proletariátus fölfokozott gazdasági és kulturális igényei
nek a kielégitésére, a legrövidebb időn belül kegyetlenült érezhető 
lesz az entente országaiban is. 

És ki tartja valószínűnek, hogy a történelmet mozgató el12rr
állhatatlan gazdasági erők épp a nyugati államokban fogják a fej-
lődést visszafelé fordítani, amikor az előrehaladásnak is minden n1'i
szaki és gazdasági előfeltétele megvan és nagymértékben ennek már 
a külső politikai megnyilvánulásai is mutatkozni kezdenek? 

Ezeknek a meggondolásokrlak az alapjára helyezkedett a s'zö-
vetségünk választmánya által kiküldött termelésgazdasági bizott3ág, 
midőn a termelés azonnali szocializálása mellett foglal állást, és ily 
értelmfí javaslatot tett a decenz,ber 22-én ennek megvitatásám össze-
hívott taggyfílésnek; (A szerkesztő kiemelései.) 

E javaslat szerint: 

A kcmmlmizálás elso lépése gyanánt szükséges, hogy a kormány 
l11Índen üzem hez müszaki tennelési biztost rendeljen ki, akik - a 
gyámk munkásaiból. tlsztviselőiböL és mérnökeiből alakítandó gyó.;·-
választmánnyal együtt az eddigi tulajdonosoktól és igazgatóságCli:-
tól teljesen fiiggetleniil, pusztán az állam és termelés műszaki érde
kei szempontjából korlátlan rendelkezési joggal tovább vezessék az 
üzemet. A termelési biztos kinevezése lehetőleg a gyárban dolgozó 
vagy az illető szakmához legjobban értő kiváló mérnökök közül. le-
hetőleg a munkásság választása alapján, de mindenesetre csakis a 
gyárban dolgozó munkásság hozzájárulásával történjék. 

A termelési biztos feladata és kötelessége, hogya gyárban a ter-
melést a műszaki lehetöségeknek megfelelően a lehető Iegjobbr:n 
fenntartsa, keresztüL vigyen n1inden lníiszaki újítást és változtatást, 
ami a tennelési ökönomia fokozásához szükséges, - javaslatokat 
tegyen a szakmához tartozó üzemek racionális koncentrálására és 
gondoskodjék arról. hogya gyárak eddigi tglajdonosai az üzemek 
anyag- és berendezési készletéből semmit a kisajátítás elől el ne 
vonhassanak. Gondoskodás történjék 71lindjárt arról is, hogy nLind-
azon eljáráso7c, találmányok és szabadalmak, am.eIyek valanwly 



üzemben be váltak, az összes hasonló szakmájú ilzemekben azonnal 
alkalmaztassanak. (A szerkesztő kiemelései.) 

Ez a rögtöni és minden nehézség nélkül végrehajtható rendel
kezés az üzemek produktivitását és berendezésekkel, anyagokk:-,l 
való racionális gazdálkodását lényegesen fokozná. lVIegszűnne az il 

nagy müszaki és gazdasági hátrány is, ami a rendszerint rokonsági 
vagy tőkeérdekeltségi alapon beültetett igazgatóság tudatlanságával 
és kicsinyességével együtt jár. "Bolseviki káosz" helyett a termelés 
az adott viszonyok között a lehető legproduktívabb, és lehetővé váli!( 
a kommunisztikus termelés központi szervezésének megkezdése is. 

Természetes, hogya termelési biztosnak kirendelése (vagy ·,T§.-
lasztása) csak a legelső kezdő lépése a szocializálási folyamatnak. A 
tulajdonképpeni nagy mííszaki feladatok: a termelésnek a fogyasz-
tási szükséglethez való legracionálisabb hozzáalakítása, az egyes ter-
melési ágak helyes koordinálása, ezek a tulajdonképpeni nagy míí-
szaki feladatok csak ezután kezdődnek. A taggyűlés - amelynek 
lefolyásáról közleményeink más helyén írunk - elhatározta ennek 
a munkának az előkészítését, amihez a termelés gazdasági bizottság 
már hozzá is fogott. 

Az előkészítés alapjául a termelés mai állapotának statisztikai 
felvétele kell, hogy szolgáljon. E végből a bizottság üzemi kérdő
íveket bocsátott ki, amelyek megválaszolása az üzemek összes viszo
nyaira: a müszaki ökonomia, a termelt anyagol( minöségét és meny
nyiségét, a berendezések kihasználási lehetőségeit, az üzemvezetés 
racionalitását stb. illetőleg tiszta képet fog adni. 

Ezúton is felszólítj uk mindazon kartársainkat, akik üzemük 
számára ilyen kérdőÍvet (minden egyén, illetve minden elkülönített 
termelési ág számára egyet) még nem kaptak, azt Szövetségünk tit
kárságánál vegyék át és a legpontosabban kitöltve sürgősen juttas
sák vissza ugyanide. 

14. 

Az AMOSZ működése a Tanácsköztársaság kikiáltása előtt'" 

Az AlVIOSZ már 1918 decemberében vitát indított az üzemek 
szocializálásáról, a közmunkáknak munkásszindikátusok által való 
lebonyolításáróL az iparfelügyelet reformjáról, a mérnöknevelés kél'
déseirőL a gyári munkásválasztmányok megszervezéséről stb. Ezen 
viták eredményeképpen több javaslat készült az említett kérdések 
szocialista irányban való gyakorlati megoldása tárgyában. EvitéLJ{ 

* Pro domo. = AlVIOSZ. 1919. jún. 25. 1. évf. 4. sz. 22-23. lap. 
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és javaslatok nagyrészben hozzájárultak ahhoz, hogya szocializálás 
kérdésével más tényezők is kénytelenek voltak foglalkozni. N em az 
AMOSZ-on múlott. hogy az al,kori kormányaszocializálásnak 
akkori eszközökkel megvalósíthatcí részletmunkáját sem hajtotta 
végre. 

Az AMOSZ ez irányú munkáját akkoriban senki sem támo
gatta, sőt ellenkezőleg: a réven, hogy az A.MOSZ állandóan kritikát 
gyakorolt a népkormány és a szociáldemokrata párt működése fe-
lett, továbbá helyet adott a kommunista mérnököknek vélelnényiik 
szabad kifejtésére (A szerkesztő kiemelése.), ezáltal az AMOSZ úgy 
a konzervatívabb munkástömegek, mint a hivatalos körök részéről 
támogatás helyett csak akadékoskodásra és visszautasításra talált. 

MindezeJl. nehézségek. ellenére az AMOSZ működése -nem volt 
eredménytelen. Csak röviden mutatunk rá, hogya különböző szo-
cialista pártoknak későbbi, a diktatúra alapján való egybeolvadásat 
lényegesen megkönnyítette és előmozdította az a körülrnény, hogy 
az IKTOSZ és az AMOSZ nem zárták ki soraikból a kommunista 
elvtársakat, és teret adtak a szabad vitatkozásnalc. 

Az üzemi választmány ok megalakítását az AMOSZ bizottság;} 
a vasasok illetékes bizottságával egy-ütt készítette elő. J ól tudjuk, 
hogy az üzemi választmányokról szóló rendel€t akkoriban nem elé
gítete ki a munkásság összességét, tény azonban az - és ez ,'olt 
akkoriban a vasasok bizottságának is az álláspontja -, hogy az 
akkori kormánytól, az akkori eszközökkel megfelelőbbet kicsikarni 
nem lehetett. Bizonyos, hogy az üzemi választmányok létesítésévd 
akkoriban megteremtetett a munkásságnak egy olyan testülete, mely 
a termelésben a kapitalista törekvések érvényesülését megakadá
lyozhatta. 

Hasonló küzdelmet folytatott az AMOSZ az Orsz. Munkaügyi 
Tanács kebelében azon irányzat ellen, amely akkoriban a békés ter-o 
me/és reorganizálását kapitalista eszközökkel akarta végrehajtani. 
Ezen tanács megalakítása nagy részben az AMOSZ fellépésének 
eredménye volt, és eredmény nek kellett tekinteni már csak azért is, 
mert ezzel a termelés irányítását sikerült a SzakszeT/Jezeti Tanács 
és a szakszervezetek kikiildötteinek ellenőrzése alá helyezni. A szer
kesztő kiemelése.) Itt is az AlVIOSZ képviselői, lnint szocialista ki
sebbség csaknem magukra hagyva küzdöttek azért. hogya közmuél
kákat kivegyék magánvállaL~ozás kezéből és az állam végrehajtó 
szel'veinek hatáskörébe utalják. Ezzel a küzdelemmel bizonyos 
munkaterületeken (pl. vasút épit és) sikerült is ezen elv megvalósítá
sát kierőszakolni. ::V1ás munkaterületeken (nehéz vasi par, bányászat, 
malomipar) ezen álláspont képviselői közvetlenül a második forra-
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dalom előtt megbizatást kaptak az akkori kereskedelemügyi kor-
mánytóÍ, hogy a szocializálás végrehajtására tervezetet dolgoz
zanak ki. 

Ha személyeskedni akarnánk, kimutatnók, hogy hol álltclk 
akkoriban azok a mérnökök, akik ma az AlVIOSZ-nál különb szo
cialistáknak vallják magukat. lVIa ugyanis, amikor a szocialista esz
mék megvalósításáért küzdeni nem, csak dolgozni kell, könnyü do
log látszólag odaálL'1i a munkások közé, úgy tenni, mintha támo
gatnák a munkásokat és a kommunista rendet, közben pedig éppen 
ők azok, akik tulajdonképp támogatást várnak a munkástömegektől 
saját céljaik elérésére. 

Az AlVIOSZ nem érthet egyet azzal a tendenciával, mely újab
ban a szellemi munkásokat általában, de különösen a mérnököket 
egyszerüen beolvasztani akarja a munkássiervezetekbe. Az AlVI03Z 
mérnökei sohasem indultak a konjunktúra után, és a szakszervezeti 
feladatot sokkal komolyabban fogják fel, semhogy elhinnék azt akár
kinek, hogy a szakszervezetek feladatait jelszavak szerint lehet má
ról holnapra megváltoztatni. Az AlVIOSZ mérnökei avasasoktól ta
nulták a szervezkedést és nem szégyenlik azt, hogy szakmai szerve
zetükhöz épp úgy ragaszkodnak, mint a vasas ok a magukéhoz. Az 
AlVIOSZ megütközéssel látja, hogy manapság úgyszólván céltudatos 
a törekvés a szakszervezetek lejáratására. Azok az újonnan szocia
listává vedlett elemek. akik joggal tartanak a rég szervezett mun
kásság kritikájától, kész örömest kivégeznék a szakszervezeteket és 
erre minden eszköz jó nekik. A szakszervezeteket megterhelik apró
lékoo kicsinyes munkákkal. amely méltán elveszi a régi szakszerve
zeti vezetőknek a kedvét az együttmüködéstől; kényszeríteni akar
ják a szakszervezeteket arra, hogy mondjanak le a politikáról, az 
osztályharcos álláspontról, és ne tegyenek kivételt régi és új tagok 
között, megbízható és meg nem bízható, szocialista és nem szocia
lista gondolkodású tagtársak között. Közben azonban a legfontu
sabb kérdések intézésébe a szakszervezeteket rendszeresen nem kap
csolják be és ennek következménye az, hogy az ügyek intézésébe 
annyi oda nem való ember kerül bele. 

A szakszervezetekre az új termelésben nagy feladatok várnak, 
s a szakszervezetek vállalják is ezt a munkát. Akkor azonban senki, 
akinek a szocialista termelés a szívén fekszik, nem járulhat ahhoz 
hoizá. hogy éppen a mérnökszervezet egységét megbontsák. han'2!11 
éppen ellenkezőleg mindenkinek törekedni kell arra. hogy ez a szer
vezet minél sokoldalúbb és minél el'ősebb legyen, mert csak így jut
tathatja érvényre azt a n:ündenre kiterjedő, független és önálló kri
tikát, amellyel elsősorban a mérnököknek kell kísérniök a termelés 
új j ászervezését. 
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15. 

"A mííszaki tudományok munkásaihoz!"* 

A felszabaduló proletariátus inte1lE,Jüuel rétegei között a mérnö
kök azok, akiknek a legnagyobb öröm.mel kell üdvözölni ök a prole
tárdiktatúrát. A proletárdiktatúra meghozta a kommunista rend 
megszervezésének a lehetőségét. A kommunista rend pedig nem je
lent egyebet, mint azt, hogy ezentúl megszünik núnden üzleti spe
kulációnak a lehetősége, és a termelésben a müszaki tudományok a 
maguk teljes tisztaságában vezető szerepet fognak játszani. A ter
melést irányító technikusoknak egy része már eddig is self-made 
manekből keriilt ki, azaz olyanokból, akik a termelő nmnkát legere
detibb forrásából ismerték meg. Most meg van a lehetősége annak, 
hogyamérnöknevelést teljesen új alapokra fektessük, hogy minden 
tehetség, minden rátermettség tisztán érvényesiiljön és ezzel bizt')
síthatjuk majd a legderekabb technikusok érvényesülését. A tudo
mányt nem lehet többé prostituálni, a tudomány vezére lesz ezen
túl az egész sokat szenvedett emberiségnek, és miután az új rend 
minden babonát, n1Índen lelkiismeretbeli eltévelyedést meg fog 
szüntetni, a tudomány végre fel fog emelkedni alTa a magaslatra, 
amelyre őt a testvériesült emberiség lelkének erkölcsi tisztasaga 
emelni fogja. 

Technikusok, akik együtt szem'edtetek és együtt küzdöttetek a 
munkássággal, most örvendjetek vele együtt, és legyetek az új rend
nek minden áldozatra, minden küzdelemre kész és minden dic~ő
ségre méltó munkásai! 

16. 

Az Alkalmazott lVlérnökök Országos Szövetségének 
szervezeti szabályai*;'. 

1. §. Program 

A.z Ai\.10SZ, mint cl proletárosztály harcos szervezete, a szocia-
lista termelési rend kiépítését tudományos és erkölcsi szükségesséq-
nek ismeri. Célja ennélfogva a mérnökökeL mint szakmunkásoklt 
nemcsak a szocialista kötelességérzet érzelmi és erkölcsi indítékai-

y . 
• '" * = AlVIOSZ, 1919. 1. évf. 1. sz. 1. lap. (Az AlVIOSZ kiáltványa a 

proletárdiktatúra kikiáltása alkalmából.) 
** AMOSZ, 1919. jún, 1. 1. évf. 2-3. sz. 9-12. lap. (Részlet.) 
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val, hanem a tudományos meggyőződés erejével is egységesen a szo
cialista termelési rend szolgálatába állítanL Feladatai tehát a köv.::t
kezők: 

a) Foglalkozik 171Índen problémáual, amely alkalmas a szocia-
lista termelési rend kiépítésére és megszilárdításáTa. (A szerkesztő 

kiemeléseL) 
b) Közreműködik, mint véleményező és döntő szervezet, a mé~'

nöki munka értékelése, a mérnöknek a társadalomban és a telme
lésben való elhelyezkedése körűli kérdésekben. 

c) Statisztikát és katasztertállít föl a mérnökök élet- és munka
viszonyairól. 

d) A mérnökök műszaki, nemzetgazdasági és szociális tudásé'tt 
fejleszti. Megérleli a jövő mérnökgeneráció nevelésének és a mér
nöknevelés reformjainak kérdéseit. 

e) Kebelében ifjúmunkás csoporthan megszervezi a technikus 
diákok összességét. 

f) Előmozdítja a nel1\zetközi mémökszövetség létrejöttét. 
g) Programjának megvalósíiására igé!1ybe veszi a szakszervezeti 

élet minden eszközét (könyvek, folyóiratok, előadások, ankétek stb) 
szakosztály ok és vidéki csoportok szervezését stb. 

h) Végül teljesíti mindazon funkciókat, amit a Szakszervezeti 
Taj1ács a szakszervezetek számára kiosztani fog. 

2. §. A Szövetség tagjai 

a) Az AMOSZ tagja lehet mindenki iskolai képzettségre 'nló 
tekintet nélkül, aki a termelésben mérnöki munkát végez. 

b) Nem lehet a Szövetségnek tagja, akit nyereségvágyból elkü
vetett kihágás, vétség vagy bűntett miatt jogerősen elítéltek. 

3. §. A tagok kötelessége 

aj A min'denkori ügyrendben megállapított járulékokat ponto
san befizetni. Tagdíj legalább egy évre kötelező, s negyedévenként 
előre fizetendő. A tagdíjfizetési kötelezettség a belépés évével kez
dődik. 

b) Képességeinek és hajlamainak megfelelően a Szövetség mun
kájában részt venni. 

c) Minden tag tartozik az üzemnek n:egfelelő üzemi szervezetbe 
belépni. 

d) A Szövetség és a Szakszervezeti Tanács határozatainak ma
gát alávetni. 
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4. §. A tagok jogai 

a) A Szövetség tagjai a taggyüléseken és a szakosztályi ülése
ken részt vehetnek, felszólalhatnak, indítványokat beterjeszthetnek 
és a mindenkori ügyrend határozatai szerint választanak és választ
hatók. 

b) Minden külön díj fizetése nélkül kapják a Szövetség hivata
los lapját, a Szövetség helyiségeit és könyvtárát használhatják. 

e) Igényt tarthatnak mindazon jogokra és kedvezmények:'c, 
amelyeket a szakszervezeti tagok számára a törvényes rendelkezé
sek és a Szövetség mindenkori ügyrendje biztosítanak. (Munkaköz
vetítés, munkanélküli-segély stb.) ... 

17. 

Mérnökkataszier felállítása - az ésszerii munkaerőgazdálkodás 
érdekében* 

Mérnökka"taszter. Az AMOSZ vezetősége a Szociális Termelés 
Népbiztossága felhívásáT([ Magyarország összes mérnökei7'ől nyilván-
tartást készít, amelyben lllÍnden egyes mérnök összes fontos sze-
mélyi adatai. de ldvált speciális képzettségei fel lesznek tüntetve 
úgy, hogy bárhol és bármily természetíi műszaki munkához keres-
nének megfelelő egyént, az AMOSZ azonnal képes legyen megfeldő 
képzettségű mérnököt ajánlani. 

E nyilvántartásba azokat a mérnököket is felvesszük, akik nem 
tagjai az AMOSZ-nak. 

Felhívjuk tehát Magyarország összes mérnökeit, hogy a szemé
lyükre vonatkozó adatokat mielőbb bocsássák rendelkezésünkre. E 
célra törzslapokat nyomattunk. amelyeken a kérdőpontok megjelö
lik, mily adatokl'a van szükségünk. Minden mérnök vegyen át a tit
kári hivatalban egy ilyen törzslapot (fehér színüt) és kitöltve a bi
zalmiférfi útján juttassa vissza a Szövetséghez. A bizalmiférfiak alá
írásukkal kötelesek igazolni az adatok valódiságát, és lehetőleg ok
múnyokból kell meggyődést szerezniök ezek elfogadhatóságáról. 
Akik oly helyen szolgálnak, ahol bizalmiférfi még nincsen, azok ok
mányaik bemutatásával a titkál'ságnál személyesen nyújtsák át 'ci 

kitöltött törzslapot. 

• Az AlVIOSZ vezetöségének közleménvei. 
1. évf. Lsz. 10-12. lap. (Részlet.) 

AlVIOSZ, 1919. máj. 1. 
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A munkanélküliek a fehér színű törzslapon kívül egy zöld vagy 
rózsa színű törzslapot is töltsenek ki, mert a munkanélküliekl'ől, 

ezek alapján, egy külön nyilvántartás is fog készülni. 
A vezetőség nagy súlyt helyez arra, hogy a mérnökök nyil ván

tartásába csak a valóságnak megfelelő adatok kerüljenek, ennél
fogva feltétlenül szükségesnek tartja, hogyatörzslapok kiál1ítás::í.
nál mindenki a legnagyobb lelkiismeretességgel járjon el. EZ':l1 

törzslapokon elsősorban a képzettség vagy gyakorlat szerinti sLak
osztály rovata töltendő ki, melybe mindenki azt a szakosztály t írja, 
amelyikbe a technikán vagy hasonló szakiskolában nyert, vagy gya
korlat útján elsajátított tudása folytán tartozik, tehát a gépészmér
nöki, mérnöki, építésmérnöki, vegyészmérnöki, bányász-kohász-, 
erdőmérnöki szakosztály egyikét. A törzslapok ezen hat szakosztály 
törzskönyveit fogják alkotni. A termelési ágak szerinti szakosztá
lyokhoz vagy csoportokhoz való csatlakozás szakosztályonként, ille
tőleg csoportonként külön-kLllön e célra szolgáló blankettán jelen
tendő be. Ezen utóbbiak összessége fogja ezen szakosztályok, illetií
leg csoportok törzskönyveit képezni. Eddig termelési ágak, illet ve 
foglalkozás szerint, a következő szakosztályok alakultak meg: köz
lekedési, mezőgazdasági. szakoktatási szakosztályok, továbbá köz
ponti fütési, mérnöki tervezői, geodéziai. textil-, autó-o repülő-o talál
mányi, földgázcsoportok, ezeken kívül elektrotechnikai, építőanyag
ipari, üzemviteli. emelőgép és szúllító berendezések, energia-gazda
sági stb. szakosztályok. illetve szakcsopOl"lok vannak alakulóban. 
Aki a törzslapokat még nem állította ki. ezt haladéktalanul teg?e 
meg. Törzslapokat kérelemre. a titkárság postán is küld. 

18. 

ru AlVIOSZ szakmai - mííszaki tudományos - tevékenységéről'" 

Az AMOSZ alapítói és szervezői olyan proletál'mérnökök, akik 
már évek óta a különböző partszervezetekben vagy alkalmazotti 
szervezetekben dolgoztak. Az osztályharcos tömörülés és a szerve
zett munkássággal való együttmüködés érdekében sokan közülük 
meg is adták az árát, a régi kapitalislR rendszer idején, öntudatos 
fellépésüknek. 

Hogy a különböző üzemi szervezetekben (Vasutas szöv .. 
IKTOSZ, a lVIagántisztviselők Szöv., VAOSZ, Közalkalmazottak 3tb.) 

* Az AIvIOSZ Yezetöségének közleményei. = AIvIOSZ. 1919. máj. l. 
l. évf. Lsz. 10-12. lap. (Részlet.) 
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a többi szellemi munkásokkal együtt dolgozó mérnökök szükséges
nek látták az AMOSZ életrehívását. az nem azt jelenti, mintha. ezzel 
a mérnökök bizonyos kasztszerü elhelyezést akartak volna a maguk 
számára blztosítani. Az AMOSZ megalapítóit a következő szempon
tók vezérelték: 

A szocialista társadalom lényege egy oly társadalmi rendnek a 
megalakítása, amelynél kevesebb munkával minél tökéletesebb ter
melési berendezéssel, minél nagyobb jólétet lehet biztosítani, minél 
több ember számára. A szocialista társadalomnak ez a kiválókép-
pen gazdasági és miíszaki jellege parancsolólag követelte egy olyan 
mérnökszövetségnek a megteremtését, amely a mérnököket a szo-
cialista világnézet alapján tömörítse, és alkalmat és módot teremt-
sen a tennelés kérdésének szociális tudomány szempontjából 7:crló 
megvitatására. (A szerkesztő kiemelése.) 

A szociális társadalmi rend van hivatva megoldani a több és 
jobb tel'melésnek a termelés es fogyasztás összhangba hozatalának 
megoldatlan problémáit, amelyeb1ek a megoldatlansága a kapita
lista rendet pusztulásba vitte. Erre a célra a proletárdiktatúra ;J"1-

rancsszava igénybe fogja venni nundazoknak a munkáját, akikre a 
termelésben szükség van és bizonyára meg fogja találni a módot 
arra, hogy munkát adjon mindazon mérnököknek is, akik ugyan az
előtt a kapitalista munkarendet szolgálták, de most kénytelenek az 
üzleti spekulációról lemondani és becsületes munkával az új rendet 
szolgábi. Hogy azonban egyrészt a múltban politikailag kompromi
tált szakembereket megfelelő módon ellenőrizni, a félrevezetetteket 
helyes útra terelni, az inclifferensekriek a meggyőződését átformálni 
lehessen, éppen a diktatúra idején társadalmi szükségesség, hogy a 
szocialista mérnökök szövetsége régi kipróbált elvtársak vezetése 
alatt megerősödjék és az egész mérnöki társadalmat egy nagy eg;;,'
séggé forrasztva, belehozza az új rendbe. J!;rdeke ez nemcsak a mér
nököknek egyénenként és a mérnöki társadalomnak, hanem első

sorban érdeke a proletariátusnak, mert ily módon rendelkezésére 
áll egy olyan szakmai szervezet, amely elsősorban nem tagjainak 
anyagi érdekeivel, hanem a tennelés nagy problémáÍ1'al foglalkozih. 
(A szerkesztő kiemelése.) 

Belátták ezt a régi múszaki egyesületek is, és így a Magyal' 
lVlérnök és J!;pítész Egylet egész berendezését az AMOSZ rendelke
zésére bocsátotta. A Bányászati és Kohászati Egyesület elhatározta 
feloszlatását és bizonyos, hogy az integrálódási folyamat folytatódni 
fog és létre fog jönni a mérnököknek egy oly egysége, amelynek 
keretében különböző speciális szakmai csoportok bizonyos autono
miával végzik saját ügyeiket, de a különböző egymással összefüggő 

127 



termelési ágak közös kérdéseiben a szocialista világnézet egységébe 
fognak közös munkával közreműködni. 

Utóbbi időben felelőtlen hírek terjedtek afelől, hogy az AMOSZ 
egyik másik szakosztályának működését be akarja szüntetni, vagy 
hogy bizonyos mérnökkategóriákat a szervezés munkájából ki 
akarna zárni. Ezzel szemben megállapít juk, hogy a legutóbb is az új 
szakosztályoknak egész sorozata alakult az AlVIOSZ-ban. Megálla
pítjuk továbbá, hogy az új tagok felvétele csak cenzúra után leh:>t
séges, ez a cenzúra azonban csak azokat fogja érzékenyen sújtarü, 
akiknek múltját pozitív munkásellenes cselekedetek, kapitalista vel
leitások teszik kétessé, ellenben mindazon proletármérnökök, akik 
csak politikai tájékozatlanságból vaJó félrevezetés vagy más kény
szerítő okok folytán (katonai szolgálat, megszállott területen való 
tartózkodás) maradtak távol a szervezkedéstől, azok ah.dály nélkül 
felvétetnek az AMOSZ kötelékébe és bizonyos idő múlva ott a régi 
tagokkal teljesen azonos jogokat fognak élvezni. Sőt azon mérnö
kök, akik régi szocialisták és meggyőződésüket hitelt érdemlő módon 
igazolják, azonnal a rendes tagok sorába léphetnek. 

19. 

A mérnök munkaköre a termelésben* 

Az ANIOSZ 1919. június l-én tartott taggyűlésének határozata: 
A március 22-iki forradalom megteremtette a proletárdiktatú

rát, és ezzel minden hatalmat a proletárság kezébe adott. A politikai 
hatalom védebne alatt most már háborítatlanul föl lehet építeni a 
kommunista államot. 

Az új áIIam kiépítése nemcsak politikai, hanem ugyanolyan 
7liértékben technikai és szervezési probléma, hiszen a kommunista 
cél: a dolgozó tömegek jóléte, életszím:onaIának emelése, csupán a 
tenne lés hatásfokának javításával és az elosztás tökéletesbítésé?Jei 
érhető el. 

A kommunista állam alapja a több és jobb termelés. Ezt pedig 
csak szakemberek szervezhetik és vezethetik. Ezen szakemberek fel
ruházandók az üzemek g2.zdaságos megszervezéséhez és azok mű
szaki vezetésébez szükséges teljes hatáskörrel. A termelést tám.ogató 
munkafegyelem biztosítása és a munkaviszonyból származó kérdé
sek intézése az üzemi munkástanácsok hatáskörébe utalandó az ille
tékes központi munkásszervezetek felügyelete és ellenőrzése mellett. 

* = Al\10SZ, 1919. jún. 25. 1. éd. 4. sz. 1-3. lap. 
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Az AMO SZ nagygyűlése rámutat arra, hogy a kommunista 
cíllam kialakulásának első két hónapjában a fent vázolt tények félre
ismerése folytán a termelés vezetésére hivatott műszaki szakembe
reket mellőzték, sőt sokszor proletárvoltuknak meg nem felelő el
bánásban részesítették. A proletariátus nagy érdekei azt követelik, 
hogy a politikai hatalom védelme alatt a kommunista termelést sür-
gősen megszervezzük, hogya külfőldnek mielőbb bebizonyíthassuk 
azt, hogy a kommunista termelés és elosztás eredményesebb és gaz-
daságosabb, mint a kapitalista termelés és elosztás, hogy ezzel a 
proletárállamot belsőleg-külsőleg egyaránt megszilárdítsuk. (A szer
kesztő kiemelései.) 

Éppen ezért az AMOSZ aggódva látja ezen destruktív jelensé
geket és proletáröntudattal nyomatékosan felhívja a Tanácskormány 
figyeimét a következőkre: a proletárállam nem tehet különbséget 
fizikai és szellemi munkás között, csak termelő munkást ismerhet, 
és ehhez képest a proletár fogalmát az igazságnak megfelelően tel
jes szabatossággal kell a köztudatba bevinni, a termelés újjáalakí
tásánál és megszervezésénél a műszaki szakembereket teljes felelős
ség mellett az őket megillető önálló 'munkakörbe kell állitani és 
nekik a szabad kritika jogát és lehetőségét, valamint mindazt a 
megbecsülést meg kell adni, mely a proletárállamban a termelő és 
a termelést irányító munkást megilleti. 

A határozati javaslat indokolása 

... A hadsereg megszervezésében szerzett tapasztalatok folytán 
a bizalmiférfiak és megbízottak rendszerét, csak úgy, mint Orosz
országban, felváltotta a tanácskormány által kinevezett parancsno
kok rendszere. Míg azonban a hadsereg szervezésében a rend,;zer 
helytelensége azonnal éreztette hatását és gyakorlatban adta meg 
az útmutatást a rendszerváltozásra, addig a termelésben ugyanezen 
folyamat csak hosszú idő múlva játszódik le. Ennek bevárására 
semmi szükség nincsen. 

Az orosz tanácsköztársaság vezetői az 1918. év tavaszán telje,:;en 
letértek arról az álláspontról, an1elyet még 1917-ben foglaltak el a 
tennelés irányításának kérdésében. Tették ezt azért, mivel az a 
rendszer, amelyet a diktatúra első idejében a termelés megszerve
zésével és irányításával bévezettek, kb. egy év múlva kézzel fogha
tóan éreztette a hatását a termelés rendszertelenségében és ered
ménytelenségében. 
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Ez világosan kitűnik Lenin ... műveiből vett alanti idézetekből: 

Lenin: 1917. Allam és forradalom:* 
"A kapitalista kultúra nagyüzemeket, gyárakat. vasutakat, pos

tát, távbeszélőt stb. teremtett. Ezen az alapon azonban a régi állam
hatalom funkcióinak legnagyobb része annyira egyszerűvé vált és 
annyira visszavezethető oly egyszerű műveletekre, mint bejegyzés, 
ellenőrzés, mely funkciókat mind'enki. aki írni és olvasni tud elvé
gezhet, hogy közönséges '>munkásbérért" teljesíthetők és megfoszt
hatók (és meg is fosztandók) a kiváltságosok, az elöljárók nimbu
szától. 

Mi, munkások magunk, szervezzük a nagyüzemet, amennyiben 
azt, amit a kapitalizmus már teremtett, kiépítjük, a munkások saját 
tapasztalatára támaszkodva; megvalósítjuk a fegyveres munkások 
állami hatalmára támaszkodó szigorú, vasfegyelmet, s az állami hi
vatolnokokat megbízásaink egyszerü végrehajtóivá tesszük, felelős, 

elmozdítható, szerényen fizetett felügyelőkké és könyvelőkké (ter
mészetesen a műszaki emberek minden faj ávaL rangjával és fokoz2.
tával együtt): ez a feladatunk, a proletariátus feladata, amit a pro
letárforradalom kivitelénél el kell kezdeni." 

Lenin: 1913, A szovjethatalom legközelebbi feladatai*'~ 

"A tudomány, a technika, a tapasztalatok különböző ágaib,)z 
É:rtő szakemberek vezetése nélkül a szocializmusba való átmenet le
hetetlen, mert a szocia:izmus a tömegek tudatos előhaladását ld
vánja a kapitalizmushoz viszonyítva magasabb munkaproduktivitás 
felé éspedig a kapitalizmus eredményeinek alapján ... 

Tegyűk fel. hogy az orosz szovjetköztársaságnak az ország le
hető gyors gazdasági fellendítésének céljából ezer elsőrangú tudósra 
és szakemberre van szüksége, kik a tudás, a technika és a gyakor
lati tapasztalatok különböző ágaiban járatosak. Tegyük fel, h')gy 
ezen »elsőrendű nagyságok<,-nak, kiknek többsége természetesen a 
polgári erkölcsök által meg van rontva, bár készségesen sopánkodik 

" L. mai fordításban is: Lenin :VIű\'ei, 25. köt. Bp, Szikra, 1952. 507-
508. lap. 

Ez a fordítás bizonyára valamilyen kivonat vagy sajtótudósítás alap
ján készült, s ezért hiányzik a $zö\'eg szóban forgó szempontból leglénye
gesebb megállapítása, mely szerint: "Az ellenőrzés és nyilvántartás kér
dését nem kell összetéveszteni a tudományosan képzett mérnöki, agronó-
musi stb. személyzet kérdésével ... " ... 

** L. mai fordításban is: Lenin Müvei. 27, köt. Bp. Szikra, 1952. 242-
245. lap.' 

Ez a fordítás, hasonlóan az előzőhöz. valamilyen kivonat alapján 
készült, ezért a mai fordítás szövegével nem azonos. 
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• a munkások züllöttségéről, évi 25 OOO rubelt kell fizetni. Tegyük fel. 
hogy ezt az Gisszeget (25 millió rubelt) a legfontosabb szervezé-,
technikai feladatok külonösen sikeres és gyors kivitelének jutalma-

. zására kifizetett díjakkal meg kell kétszerezni, sőt néhány száz nagy 
igényű külföldi specialista bevonRsával a négyszeresére kell emelni. 
Akkor felmerül az a kérdés. vajon tényleg túlságos-e a szovjetköz
társaságra nézve és meghaladja-e az erejét ez az évi 50 vagy 100 
milliós kiadás, mely a nép munkájának /a tudomány és technika 
legújabb vívmányai szerint történő átszervezésére fordítattik. Bizo
nyára nem. A felvilágosodott munkásság és parasztság túlnyomó 
többsége helyben fogja hagyni ezt a kiadást, mert a gyakorlati élet
ből tudja, hogy hátramaradottságunk milliárdok elvesztésére kény
szerít bennünket, a szervezettségnek, számításoknak és eilenőrzés
nek oly magas fokát azonban. mely a polgári értelmiségi köröl;;: 
>.nagyságainak« a mi munkánkban való általános és önkéntes rész
vételét hozná létre, még nem értük el." 

Ebből ,nyilvánvaló, hogyaszovjetrendszer mesterei teljEsen 
azon az állásponton állanak, amelyre az AMOSZ fenti határozati 
javaslatával helyezkedik. A Magyar Tanácsköztársaság 1919-ben 
teljes bátorsággal levonhatja a tanulságot az 1918-i orosz tapasztala
tokból és nincs arra szükség, hogy azokat újabb kísérletezés ár,'t:1 
külön megszerezze, annál kevésbé, mivel Magyarországna.1{ a ter
melésben dolgozó tisztviselői és mérnökei már évek óta bekapeso
lódtak az Qsztályharcos szakszervezeti és politikai küzdelembe és a 
diktatúra első napjától kezdve megmutatták azt, hogya munkásDk
kal vállvetve akarják megteremteni a kommunista termelés rend
szerét. 

20. 

A világ összes technikusaihoz!'" 

A magyal" mérnökök egy kisded csoportja volt az első a világon, 
amely a háború folyamán belátta, hogy a mérnökök nem műköcl
het nek továbbra együtt a burzsoáziával. A mérnök is mu..nkás és 
érdekei azonosak az univerzális munkéismozgdlommal. Magyar
ország mérnökproletárjai felismerték, hogy a szocialista termelési 
rendszernek, mint a levehető legnagyobb ökonomiával a lehető leg
nagyobb produktivitást és a legnagyobb jólétet biztosító rendszer
nek a megteremtése nemcsak politikai, hanem mérnöki feladat is. 
Úgy a tudományos meggyőződés, valamint a technikusoknak a 1er-

* = AMOSZ, 1919. l. évf. l. sz. 8-9. lap. (A dokumentum bírálatát 
L a 42. lap lapalji jegyzetben.) 
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melésben való szerepe egyértelműleg determinálják a mérnökök 
osztályhelyzetét. Ez okokból a magyar mérnökök fent említett cso
portja még az 1916. év végén minden fenntartás nélkül csatlakozott 
a szocialistákhoz. Első működésük az iparban és közlekedésben al
kalmazott tisztviselők szervezése volt. A véréig kizsákmányolt in
tellektuális proletariátus csakhamar nagy tömeggel csatlakozott a 
szocialista osztályharcos mozgalomhoz; majd megalakították a mér
nököknek az osztályharc alapján álló szakszervezetét, az első ilyen 
intézményt a világon a maga nemében, mely jelenleg az összes nem
kapitalista magyar mérnököket magában egyesíti. Ez a szervezet 
úgy a háború folyamán, valamint a forradalom alatt mindig a szo
ciális küzdelem szélső bal szárnyán harcolt. 

A mozgalom irányelve nlindig az volt, hogy a szükségszeríien 
bekövetkező szociális forradalom sikere azon múlik, hogya gazda-
sági termelés irányító szervei, a technikai és adminisztrációs mun-
kának az emberei ne álljanak eHenségesen szemben a fizikai mltn
kásokkal, hanem velük szoros fegyverbarátságban vívják meg a nagy 
harcot. Ezt sikerült is elérni úgy, hogy az áttérés a kommunizmusm 
11lÍnden zökkenés nélkül történt meg. Magya1'országon kommuniz-
mus van, Magyarországon rend van, MagyaroTszágon a munka za-
vartalanul folyik tovább. 

Világ összes technikusai tanuljatok a példából! A szociális for
radalom az egész világon szükségszerűen bekövetkezik. Jaj annak, 
aki ellenáll! Élet, dicsőség és az emberiség örök hálája annak, aki 
szolgálatába szegődik. Az egész emberiség fel fog szabadulni a kapi
talizmus véres, gonosz, leigázó járma alól. Ebben· a harcban nektek 
sem szabad hiányoznotok. 

A $zocialista termelési rend megvalósításával elérkezik az igazi 
tudás, rátermettség érvényesülésének a világa. Az új termelési ren
det nem az üzletemberek, hanem a munkások és mérnökök fogják 
megszervezni, megszünik a kicsinyes érdekek személyes küzdelme, 
megszűnik a bérharcok és termelési krízisek anarchiája és megnyí
lik a tér a nagy koncepciójú termelőmunka számára. 

Világ technikusai! Csatlakozzatok ti is nlinden fenntartás nél-
kfll a k07n7nlmistákhoz!* Alkossuk meg a világ összes technikusai
nak Internacionáléját, amely csatlakozni fog a moszkvai III. poli
tikai Internacionálé-hoz. A technikus Internacionálé ne engedje to .. 
vábbra is prostituálni a tudományt, hogy imperialista célokra az 
öldöklő technikát szolgálja. A romboló munkára csak még egyszer 
készüljünk föl; a kapitalista, imperialista rablók kivégzésére és el-

* Valamennyi kiemelés a szerk. kiemelése. 
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pusztítására. Hallgassatok szavunkra! Gyorsan, haladéktalanul cse
lekedjetek! Világ összes technikusai, javarészt ti is munkások, ti is 
proletárok vagytok, szegődjetek me1lénk, hogy a szocialista terme
lési rend szervezési munkáit együtt hajtsuk végre. Álljatok ti is a 
tudományos igazságnak arra a megrendíthetetlen alapkövére, 
amelyre mi is helyezkedtünk, hadd omoljanak le a válaszfalak nem
zet és nemzet között, hogy minden produktív munka az egész embe-
riségnek a szolgálatában álljon. . 

Világ valamennyi proletárjai, egyesüljetek! 

21. 

A polgári mérnökök a proletárdiktatúra mellett* 

FONÓ ALBERT:** 

A proletárdiktatúra és a mérnökség 
A magyar proletárköztársaság első néptanácsa azt üzente a pol

gárságnak, hogy támogassa teljes erejéből a proletariátust. 
Azt hiszem, a legtöbb mérnök nevében szabad erre az alábbiak

ban válaszolnom, mégpedig mind magukat proletároknak, mind ma
gukat polgároknak tekintő mérnökök nevében. 

Lelkesen nézzük azt a célt, amelynek megvalósítására a nép-
tanács vállakozott, olyan társadalom teremtését, amelyben ntinden 
dolgozó ember a lehető legjobb viszonyok között él, egészen függet-
lenül minden olyan körülménytől, amely eddig kiváltságos bolrlo-
gulásí lehetőséget biztosított. 

A legnagyobb általános jólét eléréséhez - a javak igazságos 
szétosztását feltételezve - az kell, hogy a lehető legtöbbet termel
jünk. 

A termeléshez munka, nyersanyag és termelési eszközök szük
ségesek. 

A nyersanyag biztosítása nálunk politikai feladat. Bízzunk 
benne, hogy teljesen sikerülni fog. 

A termelési eszközők részben rendelkezésre állnak; a termelés 
helyes irányítása kell, hogy gondoskodjék a termelési eszközök 
olyan mértékű fejlesztéséről, hogy ezentúl kevesebb munkával le-

* MMÉEK, 1919. 53. évf. 13. sz. 97. lap. (Részletek.) 
** Fonó Albert, a polgári mérnökök szervezete - a Tervező Magán

mérnökök Országos Egyesülete - egyik vezetője volt. A Tanácsköztár
saság idején a Műszaki űzemfelügyelőség szervezője és vezetője. A torló
sugárhajtású repülőgép feltalálója. 



hessen elérni azt, amihez eddig nagy önfeláldozó munka árán ju
tottunk. 

Az elvégzendő munka óriási . 

. . . kettőzött munka vár azokra, akik kvalitásos munkát tudnaK 
végezni. 

A mérnöki karra óriási feladatok várnak. Munkaalkalom bő
ven fog kínálkozni minden szakmabeli ~érnők számára. A dolog 
természetéből folyik, hogy a szellemi munkások közül elsősorban a 
mérnök tervező, előkészítő, szervező és ökonomizáló munkájára lesz 
szükség. A mérnök tehát ebben a társadalomban meg fogja találni 
a megérdemelt munka- és érvényesülési alkalmat. 

A mérnökség tehát örömmel illeszkedik bele az új társadalm.i 
rendszerbe, mert tudja, hogy értékes munkáját megfelelően értéke-
lik, - egyrészt megfelelő díjazásával, másrészt azzal, hogy módot 
nyújtunk arra, hogy ftédását a köz számá1'a értékesítlwsse (A szer
kesztő kiemelése.) és ne kelljen munkaerejét hozzá nem értők, nem 
célirányos intézkedései meggátlására elfecsérelni, amint ez a kapi
talista termelésnél gyakran előfordult és a szociális termelésnél -
különösen kezdetben - előfordulhat, ha a szervezet nem tökéletes. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a politikai viszonyok olyan tár
sadalmi átalakulást tettek sürgőssé, amelyet más viszonyok között 
évekig kellett volna előkészíteni, főleg a proletariátus rendszeres 
tanításával. 

Az új társadalmi rend nem is lehet tökéletes addig, míg a nép
nevelés terén elkövetett mulasztásokat nem pótolja, amíg a prole
tariátus átlagos műveltségi nívója el nem érte a mai burzsoázia 
műveltségi nívój át. 

A tanítás terén is ki akarja venni részét a mérnökség a 11um
kábóI. Minden mérnök kötelességszerüen és szívesen fogja tanítani 
mindazokat, akikkel együtt dolgozik. 

Ahhoz, hogy mindenki azt a maximumot produkálja mennyi
ségben és minőségben, amit csak termelni képes. kell, hogy ambí
cióval dolgozzék, kell, hogy munkája eredményének része legyen, 
mégpedig a végzett munka mennyisége és minősége arányában. 

A szocialista társadalmat úgy kell megalkotni, hogy mindenki
nek érdeke legyen öregségéig a lehetőlegértékesebbet produkálni. 
Hogy ezt miként oldják meg, nem lényeges, de meg kell oldani, ha 
az általános jólétet minél előbb el akarjuk érni. 

A mérnökség bízik benne, hogyanéptanács helyesen fogja 
megoldani ezt a kérdést is, egyúttal felajánlja ehhez a nagy szer
vező munkához szolgálatait, mint a társfldalom olyan dolgozó cso
portja, amely hivatásszerüen foglalkozik szervezéssel. 



22/a 

A Népgazdasági Tanács szervezése* 

A N épgazdasági Tanács szervezését az tette szükségessé , hogy 
az intézkedés egysége nem volt teljesen biztosítható azzal, hogy az 
egyes népbiztosságok külön-külön rendelkezéseket adtak ki. 

A Népgazdasági Tanács szervei tudvalevőleg az elnökség és a 
választmány. Az elnökség tagjai a tanács jőosztályait vezető nép
biztosok. Ezek a főosztályok a következők: 

1. A termelés általános irányítása és anyaggazdálkodás. 
2. A mezőgazdasági és állattenyésztési ügyek. 
3. Az ipar műszaki irányítása és üzemvezetés. 
4. A pénzügy. 
5. A közellátás. 
6. A közlekedés ügyei. 
7. A gazdasági szervezés és ellenőrzés. 
8. A munkaügyek. 

Az ötven tagú választmány, amelybe a Szakszervezeti Tanács, 
a kerületi ipari termelési tanácsok és szakszervezetek küldik ki kép
viselőiket, a dolgozó proletariátus gazdasági érdekképviS€lete úgy, 
hogy a tanács szakosztályainak intézkedései a munkástömegek köz
remüködésével, illetve azok képviselőinek felelőssége mellett lépnek 
hatály ba. A választmány tehát a proletártömegek bevon~át való
sítja meg a termelés és a javak kommunisztikus elosztásának irá
nyításába. . 

Minthogy a vál{lsztmány tagjai a szakszervezeti életben f'S a 
vidéki termelési tanácsokban vezető szereppel rendelkeznek, a Nép
gazdasági Tanács elnökségének módjában áll akiadott rendelet=k 
hatását, végrehajtásuk módját a választmány útjá.n ellenőrizni, és 
a tömegekkel érintkezésben levő szakmai vezetők véleményét n'2m
csak utólag, hanem a rendeletek kiadását megelőzően is meghall
gatni. A választmánynak ezt a fontos tanácsadói szerepét a kor
mányzótanács rendelete is biztosította, amikor kimondta, hogy a 
választmány meghallgafása nélkül a Népgazdasági Tanács rendele
tet nem adhat ki. 

A Népgazdasági Tanács főosztályai a rendeletek végrehajtásá
ban önállóak, de az intézkedések egyöntetűségét és belső szerves 
kapcsolatukat biztosítja az elnökség egysége és az, hogy semmifél'2 

* Lengyel népbiztos elvtárs nyilatkozata. = Szociális Termelés. 1919. 
1. évf. 5. sz. 16. Iap. (Részlet.) 
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rendelkezést az elnökség beleegyezése nélkül nem tehet, biztosítja 
továbbá az első és hetedik főosztály működése is. 

Az első főosztály elvi szempontból minden főosztály működé
sébe beleszólhat. A hetedik főosztály pedig, amikor az anyagi ter
melés és elosztás szolgálatában álló memek adminisztratív meg
szervezéséről és szakképzett revizorok útján azok ellenőrzéséről a 
munkabérekről és az árszabályzásról gondoskodik, a munkáskezek 
elosztását végzi és a főosztályok konkrét együttműködését és a gya
korlati eljárás egységét biztosítja. 

A Népgazdasági Tanács ilyen formában azt jelenti,hogy a Ta
nácsköztársaságban a gazdasági intézkedés végső fokon egy szerv
ben összpontosul. 

22/b 

Rendelet a Népgazdasági Tanács mellett működő 
Műszaki Tanács felállításáról* 

1.§ 

A Népgazdasági Tanács abból a célból, hogya szociális ipa1'i 
termelésbe a tudomány és a technika szakembe1'eit a lehető leg-
nagyobb mértékben bevonja, a Népgazdasági Tanács Tudományos 
Műszaki Tanácsát létesíti. A tanács feladata a Népgazdasági Tanács 
főosztályai és a főosztályok szakosztályai működésének tudományos 
és műszaki szempontból való ellenőrzése, szakismeretével való támo-
gatása és kifogásainak, illetve ész1'evételeinek az illetékes nép biz-
tosokkal vagy a Népgazdasági Tanács elnökségével való közlése. 
(A szerkesztő kiemelése.) 

2. § 

A Népgazdasági Tanács Tudományos Műszaki Tanácsa szak
tanácsokból áll. A Népgazdasági Tanács egyelőre a következő szak
osztályok mellé állít fel szaktanácsokat: 

1. az L főosztály 4. szakosztálya mellé; 
2. a III. főosztály mellé; 
3. a III. főosztály 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. szakosztályai mellé 

együttesen; 

'" A Népgazdasági Tanács 49. NT sz. rendelete. = Tanácsköztársaság. 
1919. jún. 19. 71. sz. 
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4. továbbá együttesen ugyanezen főosztály 10. és ll. szak-
osztályai; 

5. a 12., 13. és 14.; 
6. a 17. és 18.; 
7. valamint a 19. és 20. szakosztály ok mellé; 
8. végül ugyanezen főosztály 21. szakosztálya mellé és 
9. a VI. főosztály 1., 2. és 4. szakosztályai mellé 

együttesen. 

3. § 

A tanács tagjait az illetékes müszaki szakszervezetek meghall
gatása után és a Népgazdasági Tanács választmányának hozzájáru
lásával a Népgazdasági Tanács elnöksége nevezi ki. A kinevezést 
a Népgazdasági Tanács elnöksége vagy választmánya visszavonhatja. 
Mindegyik szaktanácshoz a Szakszervezeti Tanács két kiküldöttet 
rendel ki, akik a szaktanács munkájában részt vesznek. 

4. § 

Egy szaktanács legfeljebb 10 tagból állhat. Mindegyik szak
tanács elnökét saját tagja.i közül maga választja meg. 

5. § 

A Népgazdasági Tanács szakosztályainak vezetői hetenként egy-
szer a melléjük rendelt szaktanácsnak szakosztályuk mifködéséről 
részletes jelentést tesznek, és a szaktanács kívánságára minden fel-
világosítást megadnak. A szaktanács elnökének joga van a hozzá-
tartozó szakosztály ügyvitelébe bármikor betekinteni. (A szerkesztő 
kiemelése.) 

6. § 

A szaktanácsok elnökei alkotják a Népgazdasági Tanács Tudo
mányos Műszaki Tanácsának elnökségét. Ez az elnökség választja 
meg saját tagjai közül a tanács elnökét és alelnökét. 

Az elnökség a Népgazdasági Tanács választmányi ülésein ta
nácskozási joggal részt vesz. 

7. § 

Ez a rendelet azonnal életbe lép. 
Budapest, 1919. június 18. 

Népgazdasági Ta:nács 
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A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG INTÉZKEDÉSEI A MŰEGYETEM 
KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 

23. 

A felsőoktatás reformja~: 
1919 június 

A főiskolai oktatás terén mindenekelőtt sürgős intézkedésekre 
volt szükség azokról a szakfőiskolákról és egyetemi karokról, ame
lyek az új termelési rend szempontjából meddő, vagy a polgári osz
tályuralom megszűnésével tárgytalanná vált pályákra készített'3k 
elő. A Közoktatásügyi Népbiztosság teljesen besziintette az oktatást 
(( tudományegyetemek jogi karán és a· különböző jogakadémiákon, 
a meglevő három főiskolai jellegű kereskedelmi szakiskolát (Keleti 
Akadémia, Világkereskedelmi Akadémia, Kereskedelmi Akadémia) 
pedig tananyagainak, oktató személyzetének és hallgatóságának 
megrostálása után közgazdasági iskolává szervezte át. 

A hittudományi főiskolákról, illetőleg az egyetemek hittudo
mányi fakultásairól, úgy rendelkezett a népbiztosság, hogy ezeket 
az egyházaknak, az állam minden részvétele nélkül, papjaik kikép
zésére jogukban áll majd tovább fenntarta!1i. 

il. budapesti egyetem bölcsészeti kaTa ci múltban egyrészt me
l even elzárkózott a haladó gondolatok képviselőinek befogadása 
elől, másrészt autonómiáját - tudományukban kiváló férfiak mel
lőzésével - arra használta, hogy nem egy tanszékét egészen érdem
télen és tudományosan teljesen jelentéktelen egyénekkel töltötte be. 
A Közoktatásügyi Népbiztosság szükségesnek látta, hogy e kar ta-
nító személyzetének nagy részét részben a forradalmi átalakulás 
biztosítása, részben a tudományos nevelés színvonalának emelése 
érdekében. a tanítástól további intézkedésig eltiltsa és egyelőre meg-
bízott előadókkal helyettesítse. 

* Jelentés a Közoktatásügyi Népbiztosság működéséről. Bp. 1919 
június. Bp. Pesti ny. 1919. 40 lap. (Részlet: "Főiskolák.") 
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Ez alkalommal számos tudós jutott szóhoz, akit az elmúlt rend
szer és maga a bölcsészeti kar az ifjúság és a tudomány kárára az 
egyetemtől távol tartott. 

Ugyanakkor az orvosi karon és a müegyetemen is eltávolítottak 
egyes tanárokat, akik nem tudományos érdemekért jutottak a fő

iskolákra, s hivatásuknak nem feleltek meg. 
A tervnek, melyet a népbiztosság most a főiskolák szervezéséré! 

kidolgoz, vezető eszméje a szakoktatás és a tudományos kutató m\Jl1-
kára való nevelés olyan elhatárolása, hogy egyrészt a fontos specia
listák szaknevelése rendszeresen történhessék, másrészt a tudományt 
művelő és tudósokat képező kollégiumok keretében módjukban le
gyen a tudomány valódi képviselőinek gond és teher nélkül, a szük
séges eszközök birtokában művelni és fejleszteni szakjukat, és egy 
következő nemzedéket igazi tudományos szellemben nevelni. A refor
mok keresztülvitelének érdekében a népbiztosság a budapesti egye
te:11 bölcsészeti és orvosi karához és a középiskolai tanítóképző in
tézethez kiváló szakférfiakat nevezett ki, kikre az egyetem új szel
lemének megteremtésénél, az új tanítási rend végrehajtásánál ve
zető szerep vár. 

A végleges rendezésig a bölcsészeti kar és az orvosi kar ügyeit 
a kinevezett dékán vezetése alatt álló egy-egy kari bizottság intézi, 
melyben a karok rendes tanÍióin kívül a segédtanszemélyzet. az 
üzemi személyzet és a hallgatóság képviselői is helyet foglalnak. 

A népbiztosság a középiskolai tanítókat képesítő vizsga szabály
zatát, valamint a vizsgálóbizottság összetételét gyökeresen megvál
toztatta. 

A mííegyetem építészeti szakosztályán a művészi nevelés mélyí-
tésére és az új társadalmi rend szükségleteinek kielégítésére új tan-
székek szerveztettek, melyeket a népbiztosság kiváló modern épUő
míívészekkel töltött be. Evvel kapcsolatban az épí.tésznevelés revízió 
alá vétetett, s a következő félévben már átalakított tanterv 'szerint 
fog folyni. Küszöbön áll a gépészmérnöki, mérnöki és kémiai sz(d~
osztályok 1·efonnálása. 

A. mííegyetem gépészeti szakosztályán ct népbiztosság - egyet-
értésben a Szociális Termelés Népbiztosságával - két részből álló 
tanfolyamot Tendez, iizemfelii.gyelők és iizemfeliigyelő-vezetök ki-
képzésére, melyen gyakorlattal bíró szakmnnkások a müegyetcm 
legkiválóbb tanítóinak vezetésével szerzik meg a szükséges ismere-
teket. Kidolgozás alatt van egy tanfolyam tervezete, mely tehetséges 
ipari 1r/.unkásoknak a műegyetemre való előkészítését szolgálja. (A 
szerkesztő kiemelései.) 
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A szakoktatás egyéb ágait (bányászat, kohászat, mezőgazdaság, 
erdészet stb.) szolgáló főiskolák kezelését a Közoktatásügyi Népbiz
tosság a többi szal:népbiztosságtól sorban átveszi. 

24. 

Az építészoktatás reformja* 
1919. március 1. 

A műegyetem építészeti szakosztályainak tanárai már régóta 
foglalkoztak az építészoktatás reformjával. Az állandóan napir2n-
den levő kérdést időszerűvé és elodázhatatlanná tette a korral járó 
haladás és a hallgatók rohamosan megnövekedett száma, mely az 
eredményes képzést az eddigi keretekben már-már lehetetlenné 
teszi. 

így sürgőssé vált néhány olyan intézkedés megszüntetése, mely 
annak idején jó volt, de a mai viszonyok között már helytelen, sőt 
káros. 

Például, hogy nem létesítettek külön tervezői tanszéket, anni;lk 
oka az lehetett, hogy évtizedekig igen kevés, néha csak 5-6 volt a 
negyedéves tervezők száma. Külön tervező tanán'a tehát nem is 
volt akkor szükség, annál kevésbé, mert annak a kornak még nem 
volt saját stílusa, tehát csakis történelmi stílusokban tervezhettek. 
Ezért csatolták a tervezés vezetését az építőstílusok tanárainak teen
dőihez. 

Ez az állapot nem változhatott meg sokszoros sürgetésünk elle
nére a mai napIg sem, pedig időközben a modern építészeti törek
vések eredményei, melyekhez a magyar alkotó művészek a külföld
től is elIsmert mértékben járultak hozzá,egyenesen feltétellé tette 
- a korral való haladást tartva szem előtt - egy modern tervezői 
tanszék, felállítását. 

A hallgatóság felszaporodása pedig egyébiránt is megköveteli 
az épületek tervezésének függetlenítését azoktól a tanszékektől, 
melyek az építőstílusok elméleti és gyakorlati oktatásával fogbl
koznak. 

Ez az elkülönítés csak a hallgatóság számához arányított új tan
székek létesítésével válik lehetővé. 

* Mőller István: Az építészoktatás reformja. MMÉEK. 1919. 53. éVI. 
10. sz. 74-76, lap. A "Javaslat az építészoktatás reformjáról". (Bp. NW-
egyetem, 1919. 2 lap) c. már korábban megjelent és a Műegyetem Taná
csa által elfogadott reform terv, rövid bevezetéssel. 
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De egyéb új intézkedéseket is kíván a tantervnek a gyakorhd 
élet követelményeihez mért átalakítása és a magasabb színvonalú 
szakoktatás irányában való kiépítése. 

Az építésztanárok ez irányú kívánsága kifejezésre jutott Nagy 
Virgelnek még a múlt év nyarán készített javaslatában, melyet az 
osztálybizottság, a mérnöki és építészi szakosztályok és a Műegye
tem tanácsa elfogadtak, és amely a Közlöny folyó évi 9. számában 
"Az építészek műegyetemi tanulmányrendje" címen megjelent. 

EddIgi reformtörekvéseinkhez . az addigi kormányok, pénzügyi 
nehézségekre hivatkozva, nem járultak hozzá. Sőt még a tanulmányi 
berendezések és felszerelések bővítése, a nagyszámú hallgatóság 
részére szükséges tanszerek beszerzése, a szakkönyvtáraknak a kor 
színvonalán való tartása is a szükséges anyagi eszközök hiányában 
nehézségekbe ütközött. 

Most, a már megváltozott szellem és irányzat rel):1ényt nyújt 
arra, hogy a magyar oktatásügynek ínséges éveit megszűntnek te
kinthessük. A hadsereg nem fogja elvonni az ország jövedelmének 
legnagyobb részét; nagyobb összeg fog jutni kulturális célokra. Jól
eső elégtétellel állapíthat juk meg és a megváltozott idők jeIének 
vesszük azt a meleg érdeklődést, mely a technikai és müvészi okta
tás iránt általában megnyilatkozik. 

Abban a meggyőződésben, hogy az oktatásügyre nehezed'3tt 
régi rendszer megszünésével a felszabadult légkörben reformjavas
lataink nem fognak hiába elhangzani, és módunkban lesz egyetlen 
Műegyetemünk olyan kiépítésére, amely fontos hivatásának és az 
ifjúság érdekeinek megfelel, az építésztanárok osztálybizottságának 
oktatásügyi ümácskozásain az építészoktatás reformjára vonatkozó 
javaslatot tettem, melyet az osztálybizottság magáévá tett és mely
nek lényegét az A.lkotó Míivészelc és Tudományos Kutatók építészi 
osztályától kiküldött tanügyi bizottság ülésein is ismertettem. 

Javaslatomat él. Müegyetem mérnöki és építészi szakosztályai 
folyó évi március l-én tartott ülésükön tárgyalták és egyhangúan 
elfogadták. 

A közérdeknek vélek szolgálatot tenni, amikor ezt a javaslatot 
a kiegészítő részét alkotó órarend mellőzésével, melynek tárgyalása 
és szakosztályközi egyeztetése csak javaslatom elfogadása után vál
nék időszerűvé - ezennel ismertetem. 

Javaslat az építészoktatás reformjáról. Az építészoktatás re
formjával kapcsolatban az építésztanárok a múlt év nyarán új ta
nulmányi rendben állapodtak meg, melynek vezető elve a rendel
kezésre álló négyéves tanulmányi időnek jobb kihasználása volt, 
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hogy ezáltal a jelenlegi nagyszámú hallgatóságnak is lehetővé te
gyük a túlterhelés nélküli eredményesebb kiképzést. 

A javasolt új tanulmányi rendben a szakoktatás kezdetét már 
az első évre tettük, új tárgyak felvételével kibővítettük, különös 
tekintettel a gyakorlati és a művészi követelmények kielégítésére; 
másrészt az elméleti tárgyakat csak oly mértékben és olyan módon 
kívántuk előadatni, ahogyan azokra az építésznek szüksége van. 

A tervbe vett oktatási módot alkalmasnak tartjuk az építész
pályára tóduló hallgatóság olyan színvonalú tömegkiképzésére, hogy 
alaposabb technikai tudásuk következtében, mint építészek az élet
ben helyüket megállják; de nem tarthat juk kielégítőnek azokra a 
tehetséges hallgatókra nézve, akik a Műegyetemen művészi irány ú 
magasabb kiképzésre törekednek. 

A közvélemény is mind hangosabban követeli, hogy az építész
oktatás művészi színvonalát magasabbra emeljük. 

Rámutattunk már sok ízben, hogy ezeknek a követelmények
nek csak egy ötödik évfolyam felállításával felelhetünk meg, ámde 
közgazdasági helyzetünk nem engedi meg, hogy azt minden építész
hallgatóra kötelezően kiterj esszük. 

ElTe nézetem szerint szükség sincsen. Az építészre művészi tel'
vek készítésén kívül az életben sok más olyan munkakör vár, mely
nek ellátásához nem szükséges feltétlenül magasabb művészi kikép
zés. Érvényesülhet például szerkezeti tudása révén, mint szerkesztő, 
lehet építésvezető vagy vállalkazó, bejuthat műszaki adminisztratív 
hatáskönel köz- és magánhivatalokba, lehet hatósági szakértő vagy 
kárbecslő stb., de tudományos téren is árulhat el rátermettséget. 
Ezek az alkalmazási lehetőségek a hallgatóság egy részét le fogják 
kötni. 

Tehát nem szükséges mindenkire kitei'jeszteni az ötödik évfo
lyamot, de nem is lehetséges, mert müvészképzést tömegoktatással 
elérni úgy sem lehet. A müvészoktatás kinek-kinek egyéni hajlamát 
figyelembe véve csak egyéni lehet és abban eredménnyel csak azok 
részesíthetők, akik művésztehetséggel születtek. 

Ma, amikor a művészi rátermettség az építészi pálya választá
sának már nem egyedülálló feltétele, a nagyszámú hallgatóságnak 
csak néhány százalékában ismerjük fel a valódi építésztehetséget. 

Javasolon, tehát, hogy egy ötödik, nem kötelező miivészi to-
vábbképző évfolyamot létesítsünk, melybe csakis tehetséges építéBz-
hallgatókat vegyünk fel. 

Ennek hiánya miatt már eddig is sok igazi tehetség nem fejlő
dött tovább, és ha az életben nem volt alkalma képességeit művészi 
irányban tovább fejleszteni, esetleg .fel sem ismerték és soha nem 
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jutott tehetségének megfelelő művészi megbízásokhoz. Az Ily mó
don kihasználatlanul maradt alkotó erőkben nemzeti kultúrértékek 
vesztek el. 

A müvészévfolyamba való felvételt olyan hallgatók kérelmez
hetnék, akik a rendes négy évi tanulmányi idő alatt müvészhajla
muk megnyilvánulásának tanújelét adták, és akik a rendes négy 
évfolyam minden kötelező tárgyából osztályzatot kaptak. 

A végszigorlat előzetes letételéhez azonban nem kötném a fel
vételt. 

A jelentkező hallgató a gyakorlatban tervezéssel foglalkozó ta
nárok közül hajlamának megfelelően, bármelyiket szabadon választ
hatná, és kérvényében megnevezni tartoznék, hogy ki mellett óh3jt 
tervező munkával foglalkozni. 

A tanárok maguk állapítanák meg, hogy hány tervezőt fogad
nak el és amennyiben ennél többen jelentkeznének, a nekik alkRl
masakat kiválaszthatnák. 

A kérvények fölött az osztályülés határozna, mely a jelentke
zőt fölveszi vagy más tanárral való megállapodásra utasíthatja, V:lgy 
pedig - ha alkalmatlannak találná - egészen elutasíthatja. 

Az V. évfolyamban az oktatás a következő túrgyakra terjesz
kednék ki: 

I. Tervezési gyakorlatok (a tanárok személyes vezetése alatt): 
1. művészi megoldást kívánó építészeti tervezések, 
2. a társművészetek keretébe vágó, dekoratív festészeti, üveg

f.estészeti és szobrászati tervezések, utóbbiak egyes részeinek meg
~nintázásával, 

3. az építészettel kapcsolatos iparművészeti ten·ezések. 

II. előadások: 

l. a belső térmüvészet. tárgykörébőL 

2. modern építészeti problémák, 
3. külső térmüvészet és kertépítészeL 
4. a lakás és egyéb belső berendezés, 
;). az általános műtörténet egyes, a müvészoktatással kapcsnla

tos fejezetei. 

A teljes tanszabadság elvét fogadván eL az előadások hallgatá
sát nem tenném kötelezővé, és vizsgát nem kívánnék, viszont jogot 
adnék a müvészévfolyam hallgatóságának, hogy a fentieken kívül 
bármely műegyetemi osztályon előadott művészeti vagy társadalom-
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tudomány] fakultatív tárgyakra is beiratkozhassanak, illetve a :níi-
vészi rajzgyakorlatokon is részt vehessenek. 

Aki az összes művészi tervezések egy évi anyagát' sikeresen el
végezte, az erről bizonylatot kapna, melyet oklevelére is rávezet
hetnénk. 

Ennek az ötödik fakultatív évfolyamnak felállítása, de a rendes 
négy évfolyam oktatásának intenzívebbé tétele is, a következő új 
tanszékek szervezését, illetőleg szakelőadók meghívását teszi szük
ségessé. 

Új tanszékek: 
1. Két szabad tervezői tanszék (1. és II.) negyedéves épületter

vezésekre, a tanárok személyes vezetésével olyképpen, hogy minden 
tanárra mintegy 20 tervező essék. 

Ezzel kapcsolatban javaslom, hogy addig, amíg a IV. éves ter
vezők száma a negyvenet meghaladja, a műegyetem tanácsa a ,sza

bad pályán működő építőművészek közül szükség szel'int - 1-2 
éves megbízatással - szakférfiakat hívhasson meg úgy, hogy egy
egy oktatóra 20 tervezőnél több ne jusson. 

2. Díszítőmíívészeti tanszék az ötödik évfolyamon társművésze
tekkel kapcsolatos tervezések és mintázásnak vezetésére, egyúttal 
IV. és V. évfolyamokban a térművészeti előadások megtartására. 

3. Építészeti rajzi tanszék I. az első- és másodéves építészek 
művészi rajzoktatására. 

4. Gazdasági és ipari építészeti tanszék, melynek kétféle teen
dője volna: 

a) előadások és tervezési gyakorlatok a gazdasági és ipari épí
tészetből IV. évesek részére; 

b) a III. éves építészhallgatók tervezési gyakorlatainak vezeté,,;e. 

5. Két képzőmiivészet-történeti tanszék (1. és II.) a IV. és V. 
éves hallgatóknak tartandó. általános műtörténeti előadások részére. 

Az L tanszék tárgykörébe tartoznék a keleti népek, a görög, 
római, népvándorláskori, ókeresztény és bizánci képzőművészetek 
története. 

A II. tanszék a nyugati művészetet ölelné fel, ennek tárgyköre 
a Karoling-kor, a román, gót, reneszánsz, barokk és legújabb kor 
képzőművészete volna. 

Két képzőművészeti tanszék felállítását javaslom, mert a keleti 
és nyugati, egymástól lényegében eltérő művészet két egész ember 
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munkaerejét köti le. De ezzel egyidejüleg alkalmat adhatnánk ná
lunk is az általános mütörténelem mindkét irányának intenzívebb 
müvelésére. melyre nagy szükségünk van, mert ezt a tudományt 
nálunk eddig nem eléggé méltatták, csak egyetlen tanszéke van az 
országban, a budapesti tudományegyetemen. 

A betöltendő hét tanszéken kívül még négy szakelőadó meghí-
vását javasolom a következő tárgyakra: 

1. Gyakorlati perspektíva. 
2. Kertépítészet és terek kiképzése. 
3. Városépítés. 
4. Lakás és egyéb belső berendezés. 

Ha a javasolt oktatáSI reform és az V. müvészeti továbbképző 
évfolyam megvalósul, meIlőzhetővé válik az építészakadémia felám-
tása, amelyre közgazdasági viszonyainkat tekintve ez idő szerint 
szükség nincsen; a hallgatóságra nézve pedig szintén előnyösebb, ha 
azok irányítják továbbképzésüke~, akiknek módjuk volt négy éven 
át egyéni képességeik, hajlamaik megismerésére. 

Az építészakadémiákon, tapasztalat szerint, az építőmüvészet 

alapvető technikai szerkezeteit nem oktatják kimerítően. 

A nagy építőmüvészeti alkotások egyidejüleg nagy szerkezeti 
tudásra vallanak. Bizonyítja ezt a különben dekoratív bizánci stílus 
egész fejlődése, de különösen a gót stílus, mely képes volt minden 
részében szerkezeti alapon egészen önálló, új müvészet teremtésére. 
A modern törekvések is új épületszerkezetekkel kapcsolatban hoz
tak új alakulásokat létre. 

Fejlesszük tehát a szerkezeti tudást. és legyünk vele tisztában 
hogya legmagasabb fokú építőmíívészeti képzést csak az az intézet 
adhatja meg, mely egyúttal a legmagasabb fokú szerkezeti tudást is 
adhatja, ez pedig nálunk a míiegyetem. 

Az építészhallgatók száma oly nagy, hogy számolnunk kell azz8.l 
is, hogy az életbe kikerülve mindannyian nem helyezkedhetnek el 
majd lVIagyarországon. 

Kötelességünk tehát az ifjúsággal szemben a színvonalat mind 
a rendes négy évfolyam.on, mind a lnűvészi továbbképzés terén 
annyira emelni, hogy hallgatóink úgy itthon, mint de esetleges meg-
bízásoknál a külföldön is becsülettel álljak meg helyüket. 

10 LVIüszaki órtel111iseg - 6931 



25. 

Az építészoktatás reformja, az UJ tanszékek megszervezése 
és az új professzorok kinevezése* 

(1919. április 15.) 

Elnök"* megnyitván az ülést 

1. felolvassa a közoktatásügyi népbiztos 63.247-1919. VI.-l. 
sz. leiratát: 

Az építésznevelésnek művészi szempontból való mélyítésére és 
a dolgozó társadalom szükségleteinek az építés terén való érvényesí
tésére szükségesnek tartom a Műegyetem építészi szakosztálya a 
szakképzésnek az 1919. évi március hó 7-én kelt 921. sz. felterjesz
tésében is javasolt végleges rendezéséig következő tanszékek sürgős 
szervezését és betöltését: 

1. Városépítés és tervezés. 
2. Ipari és gazdasági építészet. 
3. Két tervezői tanszék. 
4. Lakásberendezés és belső dekoráció. 
5. Művészettörténet. 

E tanszékeket a következő tanárokkal töltöm be. 

Városépítés: Lessner Manó. 
Ipari és gazdasági építészet: Málnai Béla. 
Két tervezői tanszék: Pogány Móric, Hikisch Rezső. 
Lakásberendezés és belső dekoráció: Kozma Lajos. 
Művészettörténet: Eber László. 

A tervezési tanszékek szervezésének fő célja - a IV. éves épi
tészhallgatók tervezési munkáinak vezetésén kívül - a tovább
képző mesteriskolai tanfolyam kiépítése. Szükségesnek tartom, hogy 
az új tanárok már a következő nyári pótfélévben működésüket meg
kezdj ék. Illetményeik folyósításáról külön fogok intézkedni. 

Az építészoktatás reformjára nézve legrövidebb idő alatt az új 
tanárok bevonásával a műegyetem egyes tanáraiból, továbbá az 
érdekelt szervezetek képviselőiből álló bizottságot fogok kij elölni, 
amely a végleges tervet elkészítse. 

* = Jegyzőkönyv ... a József-műegyetem r. tanácsának 1919. évi 
április hó 22-én tartott üléséről. Részlet, 1. pont. (A Mtiegyetem rektori 
irattárának anyaga. Jegyzőkönyvek.) 

** Czakó Adolf rektor. 
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A kinevezési okmányokat az újonnan kinevezett műegyetemi 
rendes tanároknak leendő kézbesítés végett azzal küldöm meg a 
tanácsnak, hogy nevezetteket állásukba mielőbb iktassa be és erről 
ide, az illetmény ek folyósítása céljából, sürgősen tegyen jelentést. 

Elnök jelenti, hogy a további szükséges intézkedések már fo
lyamatba tétettek, és hogy azon lesz, hogya beiktatás lehetőleg még 
e héten megtörténjék. 

26. 

Az építész-szakosztály új professzorainak beiktatása* 
(1919 .. április 27.) 

Elnök";' megnyitván az ülést előadja, hogy annak egyedüli 
tárgya f. é. április 15-én 63.247/1919. sz. a. kelt közoktatásügyi nép
biztosi intézkedéssel kinevezett müegyetemi ny. r. tanárok beikta
tása: 

Az említett intézkedéssel: 

Lessner Manó, 

Málnai Béla, 

Pogány Móric, 

Hikisch Rezső, 

Kozma Lajos, 

Éber László, 

az újonnan szervezett városépítési és tervezési, 

az újonnan szervezett ipari és gazdasági építészeti, 

az újonnan szervezett I. tervezői, 

az újonnan szervezett II. tervezői, 

az újonnan szervezett lakásberendezés és belső 
dekorációi, 

az uJonnan szervezett müvészettörténeti tanszék 
ny. r. tanárává neveztetett ki. 

A nevezettek a rektori tanács 
által állásukba a mai napon be
iktattattak, ami kinevezési okmá
ny aikra rávezetendő. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

* Czakó Adolf rektor. 
** = Jegyzőkönyv ... a József-müegyetem rektori tanácsának 1919. 

ev! április hó 27-én tartott 33. üléséről. (A lVIüegyetem rektori irattárá
nak anyaga. Jegyzőkönyvek.) 

147 



27. 

Az építész oktatás reformja * 
(1919 május) 

A budapesti műegyetem Rektorának 
Budapest 

Folyó évi április 15-én 63.247. VI. 1. szám alatt kelt rendeletem 
értelmében az építészoktatás végleges tervének kidolgozására a kö
vetkező tagokból álló bizottságot nevezem ki: 

1. Czakó Adolf. 5. Lessner Manó. 
2. Hikisch Rezső. 6. Möller István. 
3. Hültl Dezső. 7. Pogány Móric. 
4. Kozma Lajos. 

A hallgatóság tanulmányi érdekeit közvetlenül érintő kérdések-
ben (főleg az átmeneti intézkedésekre nézve) meghallgatandó a 
MEMO SZ ifjúsági csoportjának két képviselője. 

A reform fő irányai az újonnan szervezett tanszékek által már 
sok tekintetben adva vannak. Kívánatosnak tartom, hogy a maga
sabb művészi továbbképzés számára egy ötödik, atelier rendszerű 
mesterévfolyam állítassék fel, amelyet elsősorban az újonnan szer
vezett első és második tervezői tanszék képviselői vezetnének. 

A művészi szempontok elsősorban a.zon feladatok keresztül
vitelében érvényesítendők, melyeket a dolgozó társadalom az épí
tész elé tűz. 

Helyet· kell foglalnia az új tantervben a városépítészetnek, 
melynek tananyagában tekintetbe veendők úgy a művészi szem
pontok, mint a közlekedés, higiénia és a munkaviszonyok követel
ményei, a lakásberendezés és belső dekorációnak, amely a müvészi 
szép mellett az egyszerübb szociális igények mÍlvészi megjelenésü 
kielégítésére az olcsó előállítási lehetőségeket is teki'ntetbe vegye. 

Végül a mezőgazdasági és ipari építésnek, mely különösen az 
emberhez méltó egészséges és célszerű munka- és lakhelyiségek ter
vezését tartsa szem előtt. 

Az eddigi elméleti és művészettörténeti anyag revízió alá 
veendő, s a reform fő szempontja legyen, hogy ne egyes tudomá
nyos diszciplinák rövidre fogott kivonatai adassanak elő, han",m 

'" Közoktatásügyi Népbiztosság 89.505.1919. VI. l. oszt. (Található: 
Művelődésűgyi Minisztérium, Központi Irattár.) (Az építész reform tovább 
fejlesztésének tervezete. Fogalmazvány.) 
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az előadás az illető elméleti vagy történeti tárgy alapgondolatainak 
és fő szempontjainak megvilágítása után azokat a kiválogatott isme
reteket nyújtsa, amelyek a gyakorlati építészt munkája elvégzé-
sére képesítik. . 

A bizottságtól elvárom, hogy tekintettel az ez irányban már 
végzett értékes előmunkálatokra, tervezet ét legkésőbb május végéig 
elő fogja terjeszteni. Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a leg
sürgősebb változások már a következő póttanfolyamban, a tö'obi 
újítások az őszi félévben életbe lépjenek. 

Budapest, 1919 május hó. Mártonffy Károly s. k. 

28. 

Műegyetemi jegyzetügy szabályozása* 
(1919. május 5.) 

A müegyetemen fennálló nagy t.ankönyv- és jegyzethiány, illetve 
a meglevő tankönyv és jegyzetekkel folyó t::irhetetlen üzérkedés 
megszüntetése és a kérdés egységes szabályozásának lehetővé tét~lc 
céljából elrendelem: 

1. Minden valamely kötelező tantárgyat előadó tanszék jelentse 
a Közoktatásügyi Népbiztosságnak a meglevő, s általa használható
nak tartott előadás anyagát vagy annak legfőbb részeit felölelő ma
gyar nyelv ü kő- vagy könyvnyomatos munkák címét, szerzőjük s 
kiadójuk nevét és azt., hogy a munka kapható-e még a kereskede
lemben elégséges számban; ha igen, milyen árban, ha nem, kb. 
mekkora példányszám szü.kségeltetik előre láthatólag a következő 
két félévben, a hallgatók mai számát véve alapul. 

2. Ha ilyen munkák teljesen hiányoznának vagy elavultak, vagy 
bármely más okból használhatatlanok volnának, úgy a tanszékek 
tanárai sürgősen kötelesek gondoskodni arról, hogy ilyen egyelőre 
kőnyomatos úton "jegyzet" formájában kiadható munka megíl'as
sék, mégpedig akár maguk, akár, ha oktatási munkájuk ebben hát
ráltatnék, adjunktusaik, asszisztenseik vagy valamely megbízható 
hallgatójuk által, de minden esetben a tanár ellenőrzése és felelős
sége mellett. Ebben az esetben megadandó a munka körülbelüli 
terjedelme (a szöveg és ábrák lehetőleg külön; 21 X 34 cm-es olda
lak, ritkasoros gépírás mellett), a fenti szempontok szerint szüksé
gelt példá.p.yszám, valamint az idő, amely alatt a jegyzet nyomta-

* Közoktatásügyi Népbiztosság 88.971.'1919. (VL) 1. (Található: iVlLí
velődésügyi Minisztérium. Központi Irattár.) 



tásra készen állhatna. Az utóbbinak megállapításánál irányelvül 
szolgáljon, hogy szükségesnek tartom, hogy legkésőbb f. év szep
temberében a hallgatóságnak minden kötelező tárgyra nézve valami 
segédeszköz rendelkezésre álljon. E segédeszköz fő célját ne annyira 
az illető előadás sztereotíp visszaadásában, mint inkább a hallgatók 
vizsgára való elkészülésének lehetővé tétele és megkönnyítésében 
lássa. 

3. Abban az esetben, ha egy az előadás tárgyát felölelő jegyzet 
megszerkesztése túl sok időt venne igénybe, s ha egy, a tantárgy 
anyagának nagyjában megfelelő idegen nyelvü munka állna ren
delkezésre, amelynek lefordítása rövidebb idő alatt lehetségés vagy 
más tárgyi szempontból is célszerű s kívánatos lenne - arra vo
natkozóan javaslatok tétessenek, s az ilyen irányban esetleg már 
folyamatban levő munkásság is felemlítendő. 

4. Minden a kiadás és nyomtatás technikai kivitelére vonatkozó 
módozatokat a Közoktatásügyi Népbiztosság saját hatáskörében egy
ségesen szabályozni fogja. 

5. Azon kőnyomatos munkák szerzőinek, amelyek kiadását, 
illetve utánnyomatását a Közoktatásügyi Népbiztosság elrendeli, a 
Közokt. Népb. megfelelő munkadíj at fog utalványozni; erről, vala
mint az új jegyzet készítése körül felmerülő költségek és személyi 
munkadíjak ügyében is egy későbbi rendelet fog határozni. 

6. Végül felhívom a Müegyetem Rektorát, hogy az 1917. évben 
a műegyetemi jegyzetek kiadására 114154/1917. sz. a. kiutalt pénz
összeg hovafordításáról nékem mielőbb részletes jelentést tegyen. 

Bpest, 1919. máj. 5-én. Olvashatatlan aláírás s. k. 
A Budapesti Müegyetem Rektorának. 

29. 

A műegyetemi elméleti oktatás reformja* 
(1919. május 22.) 

Műegyetem Tanácsának, Budapest 
A műegyetem matematika-természettudományi oktatásának 

eredményei sok tekintetben nem állanak arányban azzal az idővel 
és fáradsággal, melyet tanárok és hallgatók egyaránt ráfordítanak. 
Ennek okát részben a tananyag helytelen megválasztásában, neve
zetesen a műszaki tudományokkal való kapcsolat hiányában látom, 

* Közoktatásügyi Népbiztosság 93074 1919. (VL) 1. osztály. (Talál
ható: Művelődésügyi Minisztérium. Központi Irattár.) 

1;')0 



részben pedig annak tulajdoníton, hogy a matematikai és természet
tudományi előadások éppen a felsőbb (III-IV.) években, amikor a 
hallgató kezdi látni, hogy minő matematikai és természettudományi 
ismeretekre van szüksége, teljesen megszűnnek. 

Míg tehát egyrészt az I-II. félév kötelező tananyagának redClk
cióját és műszaki tárgyak követelményei szerint való átalakítását 
tartom helyesnek, másrészt szükségesnek látom a III-IV. évfolya
mok számára magasabb - nem kötelező - matematikai, mecha
nikai és egyéb elméleti természettudományi előadások beiktatását. 

Így a gépészmérnöki és mérnöki szakon az analízis és geomet
ria második évfolyamának kötelező anyagából elhagyandó lenne az 
algebrai egyenletek részletes tárgyalása, valamint a felületeiméiet; 
az ábrázoló geometriai előadás pedig a vetítés módszereinek ismer
tetésére szorítkozhatnék, valamint azok egyszerű alkalmazására 
gyakorlati feladatok..1{al kapcsolatban (áthatások, kifejtések stb.). 

E szempontoknak a vegyészmérnöki szakosztály magasabb év
folyamain való keresztülvitele szükségessé teszi az alsóbb évf olya
mok elméleti előadásainak átcsoportosítását. Itt különösen a fizikai 
kémia oktatásának kivánok az eddiginél jóval nagyobb szerepet 
biztositani. Ez felölelné egyrészt a jelenlegi "Újabb kémiai elméle
tek" és "Kémiai fizika" című előadások anyagát, másrészt :iZ 

elektrokémia elméleti részét. (A magasabb folyamokban azután az 
elektrokémia mint "technikai elektrokémia" volna előadandó.) A 
többi mérnökök kémiai oktatását úgy tárgyi, mint technikai okok
ból a vegyészektől különválasztandónak tartom. Az építészi szak
osztályt illetőleg külön fogok intézkedni. 

Amellékelt tervezetben felvett új előadásokra nézve az a szán
dékom, hogy a gépészmérnöki szakosztályon egy új ábrázoló geo
metriai tanszéket szervezek, minthogy egy tanár az előadások .:3zét
választása eset én az összes előadásokat nem tartnatja. Új tanszék 
lenne szervezendő a felsőbb analízis és a természettudományok ma
tematikai módszerei számára is. A vegyészmérnöki szakon pedig az 
"általános kémiai" tanszék helyébe egy "anorganikus és analitikai 
kémiai" (a meglevő "anorganikus kémiai" tanszék kibővítéseként) 
és egy "fizikai-kémiai tanszék" felállítását tartom szükségesnek. Az 
elektrokémiai tanszék "technikai elektrokémiai" tanszékké (elekh'o
metallurgia, elektoanalízis, techno elektrolízis stb.) lenne átszerve
zendő. 

A többi előadásokat egyelőre megbízott előadókkal tartom e1-
látandóknak. 

A változásokat~ részben már a következő pótfélévben, részben 
ősszel kívánom végrehajtani. 
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A tervezetet azzal küldöm meg a Müegyetem tanácsának, hogy 
arra nézve az egyes szakosztályok álláspontját velem sürgősen kö
zölje, s egyúttal az új tanszékek betöltésére, illetőleg a megbízandó 
előadókra nézve előterjesztését megtegye. 

Egyszersmind felhívom ez alkalommal a Tanácsot, hogy úZ 

egyes szakosztáryok áltaL tudtommal régóta. tervbe vett, s áLtalul'- is 
halaszthatatlmwl szükségesnek tartott egyéb tantervi újításokra vo-
natkozó tervezeteiket sürgősen elém, terjesszék. (A szerkesztő ki
emelése.) 

Budapest, 1919. május hó 22-én. Olvashatatlan aláírás. 

30. 

A gépészmérnöki szakoktatás reformja~: 

(1919. június 28.) 

Tisztelt gépészmérnöki osztály! 
A gépészmérnöki szakoktatás módosítására vonatkozó javash

toniat azzal a kéréssel terjesztem elő, hogy azt a közoktatásügyi nép
biztosságtól bekért refol'mtervezet alapjául annál is inkább elfo
gadni méltóztassék, mert javaslatomban megvalósitani törekedt,,~rn 

azokat az eszméket, melyeket az osztály már régebben helyesléssel 
fogadott. 

A .. választható tantárgyak rendszere 

Javaslatom alapgondolata a következő. Legújabb taniervünk is 
kötelező tantárgyakkal annyira túl van terhelve, hogy hallgatósá
gunk képtelen bármilyen különleges tárggyal csak kissé behatóbban 
foglalkozni; az élet szükségleteivel és a technika haladásával egyre 
felmerülő új disciplináknak pedig nem tudunk tantervünkben he
lyet szorítani. Különösen cS3ttanó példa erre az, hogya mezőgazda
sági géptan a mi földmívelő állam unkban sem tud hallgatóságt)t 
vonzani és eddigelé semmilyen alakban kötelezővé nem volt tehető . 

.Ll. német müegy-etemeken ezen a bajon, tudvalevőleg, a ,.Wahl
fachel'" - a választható tantárgyak - rendszerével segítettek és 

Herrn12nn l\Iiksa: Ja\"é?slat cl gépészrnérnöki szakokt2.tás nlód'Jsi-" 
tás ára. Bp. 1919. jún. 28. 8 lap, 4 lev. mell. Soksz. UI K. N. 9:3.074. sz. 
rendelete alapján készült, s a gépészlTlérnöki osztály 1919. júl. 7-én TCll"

tott ülése által elfogadott és részben módosított javaslat.) = Múegyetemi 
Irattár; a Gépészmérnöki Osztály üléseinek jegyz&könyvei. 1919. júl. 7. 
Melléklet. 



mi sem látunk más megoldást. Amíg azonban a hatalmas iparral 
bíró Németországban ez a rendszer egyúttal a gépészmérnöki ~)sz

tály osztódására vezetett, mely az oklevélben is kifejezésre jut, addig 
nekünk nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ami szűkös ipad 
viszonyaink között az ilyen elágazódás az oklevél megszerzőinek a 
boldogulását esetleg megnehezíti, mert ha az oklevélben az áll, hogy 
birtokosa például a hajóépítésre kapott képesítést és ugyanakkor az 
iparnak ez az ágazata mérnököket felvenni nem tud: a gépgyártás
nak más ágazatai valószínűen vonakodni fognak a speciálisan ki
képzettnek nyilvánított hajómérnököt befogadni. Holott a kezdő 11éI 

nem .. a speciális tudás, hanem az általános technikai nevelés a fő, 
mert az előbbit nem az iskola, hanem az élet, azaz a gyakorlat adja 
meg. 

Nekünk azért az egységes gépészmérnöki oklevélhez továbbra 
is ragaszkodnunk kell, de kiindulva abból a meggyőződésből, hogy 
a jól vezetett specializáltabb oktatás is nevelhet olyan mérnököket, 
akik általános míiveltségiiknél fogva a gyakorlati tevékenység bár
mely ágába hamarosan beletanulnak, viszont azonban tanulmányaik 
üzésében az egyéni hajlamot is követhessék: bizonyos kötelező tá'r-
gyaknak a szabad megválasztását akarnám lehetővé tenni az egysé-
ges gépészmérnöki tanítás keretén belül. 

Elérkezve ehhez a ponthoz, nem hunyhatunk szemet egy tanÍ
tástechnikai tapasztalat előtt. Ha ugyanis a választható tárgyak 
megválasztását semmi megszorításhoz nem kötnők, a hallgatóságnak 
egy tekintélyes százaléka, követve a legkisebb ellenállás elvét, bizo
nyára a legkönnyebbnek vélt tárgyakat válogalná össze és egyfelől 
bizonyos fontos, de nehezebb disciplinák elhanyagolása következté
ben gyöngébb kiképzésben részesülne, másfelől pedig ugymwzt az 
oklevelet igen különböző munkakifejtéssel tudná megszerezni. il. 
tagozódott német szakoktatásnak ezzel az eshetőséggel nem kell szá
mot vetnie, és ezért nem is találunk a német műegyetemek szerve
zetében idevágó rendelkezéseket. N ekünk ellenben védekeznünk 
kell ellene és ezt azzal véljük elérhetőnek, hogy a választható köte-
les tárgyakat bizonyos hivatásbeli csopodokra osztjuk, melyeken 
belül az órák számát és a megtanulásra fordítandó munkát lehetö
leg ki kell egyenlíteni. Ezek a csoportok a következők lehetnek: 

I. Gépgyári szerkesztő és üzemi mérnököket képző csoport. 
II. Elektrotechnikai csoport. 

TIL Közlekedésügyi gépészmérnököket képző csoport. 
IV. Mezőgazdasági gépészeti és gyáripari csoport. 

V. Hajóépítő csoport. 
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Az egy csoportba fogLalt tantárgyak a csoport megválasztása 
vtán kőtelezőkké váLnok és a csoportok cserélgetése bizonyos meg
szorításokhoz volna kötendő. Az óraszámot úgy igyekeztem meg
választani, hogy a magasabb évfolyamokban idő maradjon teljesen 
szabadon választható tárgyaknak a hallgatására is, ég magától ért
hetőnek veszem, hogy úgy mint eddig is, bármely más csoportbeli 
tárgy is felvehető legyen, amennyiben ezt az órarend megengedi. 
Az egységesség megőrzése végett azonban az oklevélben e csoport 
nem jut kifejezésre, hanem csak az indexben. 

Eszerint tehát az egységes gépészmérnöki oklevél elnyerését 
célzó tanulmány tantárgyai a következő kategóriákba soroltat
nának: 

A) Minden csoportban kötelező tantárgyak. 
B) Csoportonként kötelező tárgyak. 
e) Szabadon választható tárgyak. 

A tanterv 
Az imént kifejtett elv alapján az 1. mellékletben foglalt tantervet 

állítottam össze. A heti előadások legnagyobb óraszámát 21-ben; az 
előadási, rajzi és gyakorlati órák együttes számát a köteles tárgyak
ból 36-ban állapítottam meg, úgy azonban, hogy a magasabb év
folyamokban ez a szám tetemesen kisebb legyen és a szabadon vá
lasztható tárgyaknak is jusson elegendő idő. Az előkészítő tárgya
kat az r. és II. évfolyamban igyekeztem elhelyezni, miáltal ezek 
annyira megteltek, hogy csakis a valamennyi csoportban kötelező 
tárgy helyezkedik el bennök és a csoportokra való osztás itt nem 
érvényesül. 

Ami az egyes tantárgyakat és azoknak az előadóit illeti, az 1. 
és 2. mellékleten feljegyzetteken kívül a következőket kell meg
jegyeznem. 

1. - Töröl ve. -
2. Az ábrázoló geometTiát a népbiztosság rendelete szerint 'vet-

tem be. ' 
3. Ugyanez áll a kémiára nézve is. Fehétlenül szükségesnek tar

tom, hogy a kémiai technológia, melynek elsősorban a vas gyártá
sával kell foglalkoznia, már az első év II. felében adassék e16, ne
hogy a mechanikai technológia r. része túlságosan későn kerüljön 
a tantervbe. 

4. A mechanika tantervében némi változásokat kell ajánlanom 
a népbiztossági tervezettel szemben, melyek részint a tanterv szel'-
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kezetéből, részint az előadók elfoglaltságából adódnak ki. Nevezete
sen a t.anítás megkezdését már az ,első év első felébe helyeztem át 
"Bevezetés a mechanikába" címen. Ha ez a rész a síkbeli statikára 
és grafostatikára szorítkozik és a matematikában valóban a diffe
renciálszámítás elemei adatnak elő elsősorban, úgy a matematikai 
előképzettség kisebb mértéke bajt nem okozhat és megvan az a 

, nagy előnye, hogy a szilárdságtan, mint a gépszerkezettan egyik 
alapköve, egy fél évvel korábban kerül előadásra. A berlini főisko
lán egyébként. hasonló beosztást találunk. Mind a három tárgy'lt 
Bresztowszky tanártársunk adhatná elő, akit azonban a "Vassz8r
kezetek" előadása alól fel kellene menteni. Ezeknek, valamint a 
mechanikai vonatkozású többi tárgynak az előadását megbízott do
censekre lehetne átruházni. Tekintve a mechanika tanárának az 
elfoglaltságát, a "Bevezetést" és a "Dinamikát" a téli félévben heti 
négy, illetőleg heti három, a "Szilárdságtant" pedig a II. félévben 
heti öt órában kellene megállapítani. 

5. A szabadkézi rajz mostani alakjában egészen megszünik, de 
helyébe a géprajz és vázlatozás lép már az első év L felében. 

6. A mechanikai technológia beosztása mélyreható változást 
n1Utat. A rideg és a szálas anyagok technológiáját átutalt am a vá
lasztható kötelezett tárgyak közé, míg valamennyi csoportra kötele
zővé az anyagok ismertetését, a fémek öntését és nyújtását ajánlom 
tenni; éppen úgy a fémek és fák forgácsolását is. Ezenkívül szüksé
gesnek mutatkozik a szerszá17tgépek szerkezeti viszonyainak és az 
újabb tömeggyártási eljárásoknak (a normalizálásnak, toleranciák
nak, befogókészülékeknek) az ismertetése. 

7. Ahidrogépek, kompresszorok, szivattyúk és gőzturbinák elő
adása annyiban módosult, hogy leginkább a rajzgyakorlatok ké
sőbbi halmozódásának az elkerülése végett a hidromechanikai beve-
zető résznek az előadását már a második év II. felébe helyeztem át, 
és csak a szivattyúk és kompresszorokra vonatkozó rajzgyakorlato
kat tettük valamennyi csoportra kötelezőnek, míg ahidrogépek raj
zolása a választott tárgyak csoportjába került. 

8. Az elektrotechnikai tárgyak tantervi beosztásánál abból a fel
fogásból indultam ki, hogy a Fizika II., vagyis az Elektrotechnika 
tudományos elvei, az Elektromos gépek I. folyama, a hozzátartozó 
mérések és az elektrogépek elemeinek a rajzolása mindegyik cso
portban legyen kötelező, ellenben a választható tárgyaknak a taní
tása egy, a gyakorlatban bevált szerkesztőnek tanárrá való meghívá
sával és néhány előadónak a megbízásával tetemesen kibővittessék. 
Ilyen módon az elektromos telepek, elektromos gépek szerkesztése 
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és számítása, kommutátoros váltóáramú motorok, elektromos vas
utak, elektrometallurgia választható kötelezett tárgyakká válnak. 

9. Az ,,'üzemek szervezése és költségszámítása" című tárgyban 
a Taylor-rendszer ismertetése találn á meg helyét, míg a "Kereske-
delmi és pénzügyek" elnevezésű tárgy a pénz-, bank-, hitelügyeket 
tárgyalná kifejezetten gyakorlati irányban. 

10. Ugyancsak új tárgyként szerepel a "Fűtés és szellőzés'· is, 
melyet a mezőgazdasági géptannal, a "Tömegáruk szállító berende-
zéseivel" és a malom- és textilipar ismertetésével együtt egészen új 
és nézetünk szerint igen fontos választható csoporttá tettünk meg. 

11. A közlekedési gépészet csoportjában eddig osztályunkon még 
elő nem adott tárgyak volnál1ak a "Vasúti szállító eszközök" Ca 10-
komotívok kivételével), a "Pályaudvarok felszerelései" és a "Vasúti 
jelzőberendezések", amihez még szerkesztőgyakorlatok járulnának 
lokomitívokból. 

12. Teljesen új csoport végre a "Hajóépítés" is. Különleges vo
natkozású tárgyak ebben a csoportban a "Hajóépítés" és "Hajó-
eZ1nélet" egyfelől és a "Hajókazánok" és "Hajógépek" másfelől, me
lyeknek az előadásához két új tanszék kellene. 

Csoportokba összefoglalva az összes előadandó kötelező tárgya
kat, a következő átnézetes képet kapjuk. 

A) Minden csoportban kötelező tárgyak 

Analízis és geometria. 
Abrázoló geometria. 
Mechanika. 
Fizika és az elektrotechnika 

tudon1ányos elvei. 
Kémia. 
Kémiai technológia. 
Fémek és fák mechanikai 

technológiája és anyag
vizsgálat. 

üzemek szervezése és költségvetése. 
Géprajz és vázlatozás. 
Vasszerkezetek előadása és tervezése. 
Gépelemek előadása és tervezése. 
Emelőgépek előadása és tervezése. 
Szivattyúk és kompresszorok tervezése. 
Hidrogépek. 
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Kalorikus gépek. 
Gépkísérletek a laboratóriumban. 
Elektromos gépek L előar:1ása és tervezése. 
Elektromos mérések r. 
Gyárépületek. 
Közgazdaságtan. 
rpargazdasági számtartás. 
Közigazgatási jog. 

B) Csoportonként kötelező tárgyak 

I. (Gépgyári szerkesztő és üzemi mémököket képző) csoport 
Szerszámgépek szerkesztése. 
Gőzkazánok és gázgenerátorok. 
Hidrogépek szerkesztése. 
Aeromechanika és repülőgépek. 
Vezérlőművek és szabályozók. 
Gázgépek. 
Kalorikus gépek szerkesztése. 
Lokomotívok. 
Automobilok. 
A tömeggyártás módszerei. 

II. (Elektrotechnikai) csoport 

Elektromos gépek II. szerkesztése és számítása. 
Mérési gyakorlatok II. 
Elektromos telepek. 
Elektromos vasutak. 
Elektrometallurgia. 
Elektrotechnológia. 
Elektromos vezetékek. 

III. (Közlekedésügyi gépészmérnököket képző) csoport 
Vasútépítési enciklopédia. 
Pályaudvarok felszerelése. 
Vasúti szállító eszközök szerkesztése. 
Vezérlőmüvek. 

Lokomotívok előadása és szerkesztése. 
Elektromos vasutak. 
Jelzőberendezések. 

Automobilok. 
Repülőgépek és aerodinamika. 
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IV. (Mezőgazdaság gépészeti és gyá7'ipaTi) CSOpOTt 

Mezőgazdasági gépek. 
Malomipar. 
Textilipar és papírgyártás. 
Fűtés és szellőzés. 
Mezőgazdasági kémiai technika. 
Mezőgazdasági enciklopédia. 

V. (Hajóépítő) CSOpOTt 

Hajóelmélet. 
Hajóépítés. 
Hajókazánok. 
Hajógépek. 
Hajógyárak berendezése. 

E program megvalósítására a következő új tanszékek lét2síté-
sére volna szükség: 

1. Ábrázoló geometria. 
2. I. mechanikai technológia. 
3. II. elektrotechnikai tanszék. 
4. Vasúti géptani (lokomotív). 
5. Hajóépítő. 
6. Hajógépek. 
7. Matematikai és fizikai. 

Ezzel szemben meg kell jegyeznem, hogy a meglevő II. mecha-
nikai tanszék nélkülözhetővé válik, mert a népbiztossági rendelet
ben felvett fakultatív tárgyak előadását meghívott előadóval vélem 
m.egoldhatónak. Viszont az új elektrotechnikai tanszéket azért tar
tom szükségesnek, mert az elektrogépek I. és II. részét egy kézben 
vélem tartandónak, ami egy embernek a munkabírását teljesen 
igénybe veszi, úgyhogy a fennmaradó anyag meghaladná azt az óra
számot, amely a most meglevő és a mérnököket tanító II. elektro
technikai tanszéknél esetleg még szabad volna. 

A meghívandó 

új előadók 

tárgyainak a sorozata a következő volna: 

1. Szerszámgépek szerkesztése. 
2. Vasszerkezetek. 
3. Gőzkazánok és gázgenerátorok. 
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4. Elektromos vezetékek. 
5. Vasúti jelzőberendezések. 
6. Aerodinamika és repülőgépek. 
7. üzemek szervezése és költségszámítása. 
3. Fűtés és szellőzés. 

Budapest, 1919. június hó 28-án. 

Herrmann Miksa s. k. 

31. 

'Sigmond Elek: 
Javaslat a vegyészmél'nöki osztály reformjára* 

A Közoktatásügyi Népbiztosság 93.074/1919. sz. leiratában a ve
gyészmérnöki osztály taniervének lényeges megváltoztatása tervez
tetik. A tervezet et a Népbiztosság azzal küldte meg a műegyetem 
Tanácsának, hogy az egyes osztályok álláspontját úgy a tanterve
zetre, lrunt az új tanszékek betöltésére, illetve a megbízandó elő
adókra vonatkozólag a Népbiztosságnak sürgősen terjessze elő. A 
fenti leirat másolatát lninden tanár megkapta, s így ennek ré.szle
tezése felesleges. A vegyészmérnöki osztályt érdeklő tantervi vál-
tozások a leirathoz csatolt tervezetben főképpen az általános kémiai, 
elektrokémiai, kémia fizikai és matematikai tanszék tárgykörére 
vonatkoznak ugyan, de a leirat záradékában fe/szólítanak ar7'11 is, 
hogy a régóta tervbe vett és halaszthatatlan egyéb tantervi újitú-
sokra vonatkozó tervezeteket is egyidejűleg beleillesszük és előter

jessziik. A Népbiztosságnál szerzett szóbeli felviIágosításokból ki
hint még az is, hogyaleirathoz mellékelt tervezettel kapcsolatosan 
a vegyészmérnök hallgatók további speciális kiképzését is mt<gvaló
sítani óhajtják oly módon, hogy az általános, mindenik vegyészmér
nök kiképzéséhez nélkülözhetetlenül szükséges, az eddiginél szü
kebb körre szorított anyag mellett mód nyíljék a speciális techmkai 
ágazatokban való specializálódásra. 

Tekintve azt, hogy az elektrokémia jelenlegi professzora dr. 
Szarvasy Imre még eddig nem térhetett vissza, a fizikai és fizika 
kémiai tanszékre vonatkozó tantervi változtatások előterjesztésére 
előzetes értekezlet alapján, melyen a dékán elnöklete alatt Kür-

* = Jegyzőkönyv.,. am. József-müegyetem rektori tanácsának 1919. 
évi július hó 22-én tartott 49. üléséről. Melléklet. Bp. 191\). júl. 5. 10 lev. 
2 lev. mell. (A lVIűegyetem rektori irattárának anyaga. Jegyzőkönyvek.) 

A javaslat a Közokt. Népb. 93.074/1919. sz, 1eirata értelmében 
készült. 
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schák, Pfeifer, Tangl és Zemplén professzorok vettek részt, Tangl 
profeszort, a matematika tanításának tantervi változtatására pedig 
Kürschák professzort kértem fel. Az illető professzorok írásbeli elő..; 

terjesztését idecsatolva az alábbi előterjesztésben azok végső ered
ményei felhasználtattak. Időközben a rektor úr áttette Ilosvay pl'O
fesszor úrnak írásbeli észrevételeit, amelynek becses anyagát szin
tén a tervezet kidolgozásánál felhasználtuk. 

Azt hiszem, abban a vegyészmérnöki osztály mindenik profesz
szora együtt érez, hogy ha mód nyílik arra, hogy hallgatóink ki
képzése magasabb színvonalra emeltessék, ezt minden igyekezetünk
kel felkaroljuk. Ezért tehát csak örömmel üdvözölhet jük a Népbiz
tosságnak azt a szándékát, hogy a vegyészmérnök hallgatók mate
matikai és fizika-kémiai kiképzését új tanszékek felállításával és 
szakelőadók megbízásával tökéletesíteni kívánja. Vigyáznunk kell 
azonban arra, hogy a magasabb elméleti kiképzés ne történjék a 
technikai gyakorlati kiképzés rovására, amit azzal látunk biztositva, 
ha fizika-kémiai előadását szorosan összekapcsoljuk ezeknek gya
korlati alkalmazásával és a laboratóriumi kisérletezéssel. 

A tervezett kémiai oktatásnak egyik újítása az is, hogy a ké
miai analízis előadását és gyakorlatait mindjárt az I. évfolyai11 1. 
félévében kezdenék meg. Müegyetemünk illetékes professzorai k j,'é
ben már régóta vita tárgyát alkotta az a megoldási mód, mely egy
részt azt célozná, hogy a hallgatók az általános minőségi és mennyi
ségi vizsgálati eljárásokat hamarább megtanul va, előbb kezdhesse
nek a haladó laboratóriumi gyakorlatokhoz, és idő jusson m:':g a 
speciális gyakorlatokra való részvételre is, másrészt pedig megköny
nyítené a szervetlen kémiai előadásban hallottak m.egértését. Ezért 
a kezdők kémiai gyakorlata nem is minősíthető analitikai gyak<.:r
latnak, hanem inkább kémiai kisérletezésnek, melynek folyamán a 
kezdők egyrészt megismernék a kémiai előadásban tárgyalt anya
gokat és eljárásokat, másrészt az analitikában szükséges alapmü
veleteket, kézügyességet és egyszer0. kémiai reakciókat. Ezzel ana
litikai előkészültségük sokat nyerhet, és megrövidítheti a rendsze
res analitikai gyakorlatok idejét. 

Mégis a népbiztossági tervezetben feh'ett 16-18 óraszám 8Z 

illetékes professzorok véleménye szerint távolról sem elegendő a 
legszükségesebb anyag elvégzésére: azzal pedig nút sem nyeménk, 
ha az analitikai gyakorlatokból annyit elhagynánk, hogy ezt pl. ké
miai "technológiai gyakorlatokon kellene pótolni. Az eddigi analiü
kai gyakorlatokon is a minőségi és mennyiségi vizsgálat oknak ge
rincét és főbb típusait gyakorolták csak be és legfennebb a kiválóbb 
tanulóknak volt idejük néhány nehezebb speciális vizsgálatot eIvé-
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.'Semi. Amde amióta a laboratóriumi gyakorlatokat az L évfolyam 2. 
felében elkezdték, a teljes óraszám a 2. félévben heti 10 óra, a LI. 
évf. egész ~ven át 20-20 óra volt és a kezdő gyakorlatra már "sak 
azok vétett'ek fel, akik általános kémiai ismeretükről tanúság ot 
tettek, vagyis sikerrel kollokváltak. Önként következik, hogy ha a 
kezdők előzetes kél11lai ismeretek híján kezdik az analitikai gya
korlatokat, sokkal több időre van szükségük az anyag elvégzésére. 
Mindaddig tehát, amíg a középiskolákban a kémia tanítása annyira 
nem javul meg, hogy a középiskolai végzettséggel egyszersmind már 
a kellő kémiai előismeretekkel és némi elemi gyakorlattal nem szá
molhatunk, addig a tervbe vett 16-16 órás analitikai gyakorlat az 
első évfolyam ban semmi esetre sem elég arra, hogy az innen kike
rülő hallgatók a technológiai laboratóriumban eredménnyel dolgoz
hatnának. Amde még más körülmények is illuzóriussá tennék ennek 
a tantervI beosztásnak sikerét. Ha ugyanis mérlegeljük azt, hogy a 
kezdő vegyészmérnök hallgatóknak mindjárt az első félévben fel-
sőbb matematikát, fizikát, szervetlen kémiát, kémiai analízist, ás
ványtant, ipari állattant, általános géptant és géprajzot kell hall
gatniok, mely tárgyak nagyrészt lmnd az új elméleti anyag befoga
dását és elsajátítását kívánják és magukban is 35 órát foglalnak le 
hetenként; a tervezett 16 órás analitikai gyakorlatnak hozzáadásá
val 51 kötelező óraszám jutna hetenként, ami naponként átlago an 
8 1h órát tesz ki. Ez olyan nagy óraszám, mely még a haladók es=t~
ben is, ahol az óraszám zömét a laboratóriumi gyakorlat adja ki 
Cegalább 30 óra) nagyon kétségessé teszi a tanulás sikerét. Annál 
inkább áll ez a kezdőkre nézve, kiktől még a laboratóriumi gyakor
latozás is megfeszített szellemi munkát igényel, különösen ha 2zt 
célozzuk, hogy két szemeszter alatt az összes analitikai gyakorlato
kat elvégezzék. 

Mielőtt az első évesek 10 órás gya:wrlatát bevezettük, a 2. éve
sek egész éven, tehát kél féléven keresztül 20-20 órai gyakorlatot 
végeztek. Amikor gyakorlataikat megkezdték, már egy éven át fog
lalkoztak kémiai ismeretek gyűjtéséveL s így a gyakorlatokat elmé
letileg felfegyverkezve kezdték meg. Még ilyen előkészültséggel sem 
bizonyult az analitikai gyakorlat elégségesnek, és ezért határozta el 
és vezette be az osztály annak idején a kezdők 10 órás gyakorlatát 
az I. évf. 2. felében. Várható-e az, hogy minden elméleti előképzett
ség híján, heti 16-15 órás gyakorlattal csupán két félév alatt, még 
csak közelítőleg is elvégezhetnék azt a legszükségesebb anyagat, 
amire minden jó analitikusnak nélkülözhetetlen szüksége van? Már
pedig azt bizonyítanunk nem kell, hogyavegyészmérnöknek első
sorban képzett analitikusnak kell lennie. 
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Itt még rá kell mutatnunk arra, hogy a szerves kémiai oktatá3 
fejlesztése érdekében a jelenlegi szerves laboratóriumnak úgy az 
elhelyezése és helyiséqeinek terjedelme, mint a laboratórium beren-
dezése és felszerelése még a mindenkire kötelező gyakorlatok eI?Jé[l-
zésére sem kielégítő, annál kevésbé alkalmas speciális szerves ké-
miai gyakorlatok meg tartására. 

Mielőtt az előzőkben előadottak alapján készített új tantervet 
bemutatnám, a matematikai oktatásra vonatkozó módosításra ken 
kitérnem, melynek részletes indoklását Kürschák professzor csatolt 
javaslata tartalmazza. Ennek értelmében az 1. éves matematika 
címü tárgy előadása csak az első félévre vonatkoznék heti 3 óra elő
adás és 3 óra gyakorlattal, az építészekkel közösen, és felölelné az 
analitikai geometria, differenciál- és integrálásnak első elemeit. A 
2. félévben azonban a vegyészmérnökök kötelezőleg a matematiká
nak az őket érdeklő természettudományokra alkalmazott módsze
reit hallgatnák: 4 óra előadás és 2 óra gyakorlatban; a további ~l'

deklődők pedig a II. évfolyamban fakultatív hallgathatnák heti 2 
óra előadásban. 

Mindezeknek a különböző szempontoknak figyelembevételév-:;l 
az új tantervezet a mellékelt beosztással bírna. 

A nem kötelező tárgyak sorába a Müegyetemünkön eddig is elő
adottakat nem tekintve, még felvétetnének a következők: 

Alkalmazott matema-
tika Il. évf. . ........ 1 féléven át heti 2 óra előadás 

Termodinamika 1 féléven át heti 4 óra előadás 
Metallográfia 1 féléven át heti 2 óra előadás 
Fotográfia tud;má-

nyo:; elemei 1 félév en át heti 3 óra előadás gyak. kapcs. 
Radiokémia l féléven át heti 2 óra előadás 
ll.grogeológia 1 féléven át heti 2 óra előadás 
Talajtan ............ 1 féléven át heti 2 óra előadás 
A takarmányozáslél11 

és mesterséges ta-
kannánygyái'tás 
újabb haladása ." l féléven át heti 2 óra előadás 

A szennyvíz tisztitás 
tudományos alap-
elvei ............... l féléven át het~ 2 óra előadás 

Ezzel még korántsem merítettük ki mindazokat a speciális tár
gyakat, melyek fokozatos felvételét szükségesnek, vagy legalább kí
vánatosnak tartanók. Tekintve azonban azt, hogy az új tantervezet 
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fl. jelen laboratóriumi túlzsúfoltság és hiányos fe1szeljelése miatt 
amúgy is csak akkor valósítható meg - legjobb esetben az 1920;21. 
tanévtől kezdődőleg -, midőn ezek az elháríthatatlan akadáI.yok 
megszűnnek; tekintve továbbá azt is, hogy az országnak jövendő 
határai lehetnek döntőek arra nézve, hogy a jövőben nlÍféle speciá
lis irányú kollégiumokra lesz szükség, a mezőgazdasági kémia és 
technológia körébe tartozó tárgyak pedig az újoill1an felvett tár
gyakkal kiegészítve, egyelőre az igényeket kielégítik: a további 
specializálásra vonatkozó külön tárgyakról annak idején teszünk 
előterj esztést. 

Itt még csak hangsúlyozni kívánjuk, hogyakohómérnöki ki
képzésről hasonló okokból most nem nyilatkozunk, mel't jelenleg 
egyáltalán meg nem ítélhető, hogy bányászatunkra és kohászatunkra 
nlÍnő jövő várható. 

A fenti kötelező órarendet tekintve, az új tantárgyak ellátására, 
következő új tanszékekre volna szükség: 

1. A népbiztossági leirat értelmében a vegyészmérnöki osztályon 
az általános kémiai tanszék tárgyköre kétfelé osztatnék, úm. 

Szerve.tlen kémiára és 
Kémiai analízisre. 

A szervetlen kémia tárgyköre felölelné az egész szervetlen ké
miát, beleértve az eddig külön előadott ritka elemeket is; az álta
lános kémiai előismereteket az eddigitől eltérőleg. nem külön elő

adásokban, hanem a szervetlen kémia egyes fejezeteivel kapcsola
tosan csak olY:ll1 mértékben tárgyalná, amint ez az ismert szervetlen 
kémiai tankönyvekben is szokásos. Az általános kémia elmélefeinek 
rendszeres tárgyalását a fizika-kémiai előadások fogják felölelni. 
Ugyancsak a szervetlen kémia tárgykörébe osztatnék a kezdők 1. 
félévi 3 órás gyakorlata, am.e1y elsősorban azt célozza, hogy az elő
adásban hallottakat a hallgatók közelebbről is megismerjék, az egy
szerű kémiai reakciókat megtanulják és ezzel karöltve rendszeres 
analitikai gyakorlatokhoz kívánt előismereteket és kézigyakorlatot 
elsajátítsák. 

A kémiai analízis tárgykörébe tartoznék az analitikai gyakor
latok vezetése és a kémiai analízis előadásának megiartása. Itt a 
kollokvium megtartását illetőleg az az újítás volna bevezetendő, 
hogy a kollokvium csak a gyakorlatok befejeztével, tehát a 2. év 
1. felének végén tartatnék meg. Ez azért kívánatos, mert azt tapasz
taltuk, hogy ebből a tárgy ból a kollokviumok sokkal jobban sike
rülnek, ha a hallgatóknak módjukban volt a módszereket a gyakor
latban kipróbálni. 
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Ennek a két tárgykörnek ellátására két adjunktus professzor 
megfelelhetríe. 

A fizikai kémiai előadásokra és a gyakorlatokra, továbbá ennek 
alkalmazott részére, a negyedévesekre kötelezőnek felvett: A.lkc.l
maz-ott fizikai kémia c. előadásokra (megfelel a "Tech..11ikai reakció 
fizikai kémiája" c. tárgynak az eredeti tervezetben) külön új tan
szék szervezendő, amely egyelőre megfelelő laboratórium híján csak 
az előadásokat tartaná meg. Mert Iniként Tangl javaslatából kitűnik, 
a fizikai tanszék erre sem a megfelelő helyiséggel, sem felszereléssel 
nem rendelkezik. Magának a professzornak dolgozó laboratóriumot 
az általános kémia tanszékén kellene átengedni. 

Hasonlóképp új tanszék szervezendő a gépészmérnöki osztállyal 
egyetértőleg az alkalmazott matematikára. A termodinamikát. mi
ként Tangl professzor csatolt javaslatából kitűnik, maga a fizika 
tanára elvállalja, ha a fizikai gyakorlatokkal és a fizikai módszerek 
előadásával, a fizikai tanszéken régóta sikerrel működő Stransz 
Ármin adjunktus professzorrá neveztetnék ki és ezeknek ellátéisá
val megbízatnék. 

Az új tanszékekre vonatkozólag kineveztetésre a következő 

szakférfiakat javasoljuk: 

A fizikai kémia tanszékTe olyan tudósra van szükség, aki ét 

fizikai kémia elméleti és gyakorlati részét egyaránt ismeri, az elmé
leteknek gyakorlati alkalmazását jól ismeri és előadhatja és a vele 
kapcsolatos gyakorlatokat maga vezetheti. 

Dr. Gróh Gyula idecsatolt életrajzi adataiból és eddigi tudo
mányos működéséből kitűnik, hogy Gróh nemcsak kiválóan alkcJ
mas szakerő a fizikai kémia tanszék betöltésére, hanem elég gya
korlati érzékkel rendelkezik, hogy a kémiai elméléteket a technikai 
reakciókra alkalmazva vegyészmérnökeink magasabb elméleti ki
képzését mindenkor a gyakorlati igények szemmel tartásávaL nem 
pedig ezeknek mellőzésével oldja meg. Erre pedig vegyészmérnö
keink kiképzésében nagy súlyt kell fektetnünk, mert különben aitól 
tarthatunk, hogy a sok tekintetben tetszetős, de sokszor könnyeb
ben elintézhető, nem ritkán felületességre, vagy tisztán elméleti út
tévesztőkre csábító elméletek, ha a maguk nemében tu:lományos 
tekintetben kétségtelenül értékesek is, a gyakorlati élet követelmé
nyeitől igen messze' esnek és eltel'elnék hallgatóink érdeklődését a 
gazdasági élet, a produktív technikai munka feladataitól. Dr. Gróh 
Gyu.La eddigi mű.ködését az jellemzi e téren, hogy még a tisztán 
fizikai kémia dolgozataiban is az elméleti kémiai és kísérleti tapasz
talatok között megkívánt egyensúlyt mindkettő előnyére fenn tudja 
tartani. Az a körülmény, hogy Gróh sokoldalú tanulmányai folya-
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mán a felső ipariskolát végezte, majd az ampelológiát, illetve állat
élettani és t.akarmányozási kísérleti állomáson gyakorlati tudomá
nyos kutatásokkal foglallwzott, arról biztosít, hogya kémiai elmé
leteknek gyakorlati alkalmazásához kellő érzéke is van. Az a kÖl'ül
mény pedig, hogy egyetemi tanulmányai befejeztével előbb Nerl'st, 
majd Bredig mellett dolgozott, arra a reményre jogosít fel, hogy 
ezeknek tudományos szellemét fogja Műegyetemünk előadási körébe 
bevezetni. V égre az a rohamos előmenetel,' melyet az állatorvosi fő
iskolán rövid pár év alatt professzori működésében elért, és 'lmely
nek alapján a pozsonyi egyetemre is a kémiai tanszékre jelöltetett, 
továbbá az a nagy bizalom, mely professzor kollégái részéről meg
nyilvánult, midőn az állatorvosi főiskolán az 1919/20. tanévre pro
rektorrá választották, mind arra jogosítanak fel, hogy feltétlenül, 
őbenne nemcsak kiváló szakembert, de kitűnő professzort is szer
zünk Műegyetemünk részére. 

Mindezek alapján más, esetleg szintén felemlítést érdemlő, de 
Gróh képességeivel és rátermettségével nem versenyezhető szak
emberek közelebbi méltatásától eltekintve, dr. Gróh Gyulát állat
orvosi főiskolai professzort és prorektort ajánljuk a fizikai kémia 
tanszékre való kinevezésre professzori minőségben meghívni. 

Az általános kémiai intézet vezetése egyelőre a legjobb kezek
ben van lefektetve, s ezért itt a fent megjelölt tárgykörökre csak 
két adjunktus professzor kinevezése szükséges, Mégpedig a szen'et-
len kémiának előadásával és az ezzel kapcsolatos gyakorlatok veze
tésével eddigi ama j ogainak, hogy tagja a L:mácsnak érvélw ben 
tartása mellett ismét Putnoky László bíza tn ék meg, aki ezt már az 
elmúlt tanévben előadta és akiről bebizonyult, hogyha voltak is elő
adásának egyes alaki hibái, melyek fiatal kezdő professzorok ",>eté
ben nem ritkán fordulnak elő, de ezek hamarosan és könnyen ki
küszöbölhetők, a tárgy érdemleges része pedig nem volt kifogásol
ható és .minden tekintetben jobb volt azokénáL akiknek tudományos 
ráte1'mettsége már a tanszék betöltésekor való pályázaton sem bizo
nyult olyannak, hogy őket kinevezésre ajánlani lehetett volna. 

A kémiai analízis előhaladására és a rendszeres minőségi és 
mennyiségi elemzési gyakorlatok vezetésére dr. Vuk Mihályt mű
egyetemi docenst, az o1'sz, kémiai intézet osztályvezető fővegyészét 
javasoljuk adjunktus professzorrá kineveztetni. Az idecsatolt élet
rajzi adatokból és tudományos működéséből kitünik hogy Vuk 
1905 Óta kizárólag analitikai kémiával fogl.s.lkozik és JVIűegyetemün
kön már évek óta, mint docens, majd mint megbízott előadó, a gya
korlati analitikának egyik nálunk kiválóan fontos részét: a mező
gazdasági termények, termékek és cikkek kémiai és fizikai vizsgá-
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lati módszereit adja elő. Minthogy már annak idején magántanári 
habilitálása alkalmával ismertettük képess~geit és azóta is számos 
újabb kutatás.':xil gazdagította szakirodalmi működését, az Országos 
Kémiai Intézetben pedig 4 évvel ezelőtt osztályvezető fővegyésszé 
nevezték ki, feleslegesnek véljü.1;: az analitikai kémia tanítására való 
rátermettségét külön méltatni. Azzal javasoljuk adjunktus pro-r:sz-
szorrá való kineveztetését, hogy "Mezőgazdasági termények, terrné-
kek és cikkek kémiai és fizikai vizsgálati módszerei" című előadása 
mint a hallgatókra nem kötelező, de fakultatív előadandó tárgy szin
tén az ő előadásai körében megtartassék. Egy negyedik adjunktus 
professzori állásra van még szükség az általános géptan előadására, 
minthogy ez a tárgya csatolt program szerint ezúttal vegyészmél'
nökök számára külön fog előadatni. Ez állásra való kinevezésre le!5-
inkább Weiner EndIt, az általános géptani tanszék adjunktusát tart
juk alkalmasnak. 

Az új matematikai előadások ellátásáról a gépészmérnöki osz
tállyaI kapcsolatosan tehetünk csak előterjesztést, itt csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a tanszékre legalkalmasabbnak Haár A.lfréd 
kolozsvári tud. egy. ny. r. tanárt tartjuk. 

Az egyes fakultatív tárgyak előadóira vonatkozó előterjeszté

sünket is csak később tehetjük meg, mert a megfelelő szakerők 

megválasztása több időt igényel. Itt csak az agrogeológia és tahj
tani előadások ellátásáról teszünk előterjesztést, mert kívánatos, 
hogy m.indkét fakultatív tárgy, az ország mezőgazdasági jellegét 
tekintve, mielőbb előac1assék és nemcsak él vegyészmérnök, de a 
mérnök és gépészmérnökök speciális igényeit is kielégítse. Ez an,1cii 
könnyebben megvalósítható, mert az agrogeológiára van már erre 
termett és habilitált c10censünk dr. Ballenegger Róbert személyében, 
aki a talajtannak agrogeológiai és talaj felvételi részét mint meg
bízott előadó az 1. félévben heti 2 órában el,5adhatná. A talajtannak 
fizikai. kémiai és bakteriológiai részét. tová 'Jbá a t.alajjavítás és ta
lajértékelés fejezeteit a 2. félévben heti két óriban minden 3. évbe 
'Sigmond professzor vállalná el, aki már 20 év óta állandóan ebbe!l 
a tudománykörben dolgozik. és ilyen irányban már a műegyetemi 
tanács által is elfogadott előadási programot dolgozott ki a kultú!.'
mérnökök kiképzése céljából. Az akkori programon csak annyi "Iál
toztatás szükséges, hogy az agrogeológiai fejezetek szükebbre szorít
hatók, minthogy ezekkel Ballenegger előadása bőven foglalkozik. 

Mégcsak azt kivánjuk megjegyezni. hogy ez eredeti tervezetbe 
felvett fotokémia helyett a mi veg:részmél'l1ökeink, de általában 
összes mérnökhallgatóink érdekében célszerűbbnek véljük a foto-
gráfia tudoJl1ányos elveit gyakorlattal kapcsolatosan D01'1ler Em.iL 
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okI. vegyészmérnök ez idő szerinti tanársegéd, mint meghívott elő
adóval, előadatni, aki mint ahogy az idecsatolt működési kimutatás
ból is kitűnik, e téren máris szép eredményeket mutatott fel. 

Kelt, Budapesten, 1919. július hó 5. 

32. 

'Sigmond Elek 
e. i. dékán. 

A közgazdasági oktatás reformja a Műegyetemen * 
(1919. július 22.) 

A Müegyetem Tanácsának. 
A közgazdasági tudományok oktatásának általános rendezésé

vel kapcsolatban a müegyetemi közgazdasági oktatást is új alapokra 
kívánom fektetni . 

. A Müegyetemen a szorosan vett mérnöki oktatás keretén belül 
nyújtott és a mérnököktől eddig meg nem követelt közgazdasági 
ismeretek a gyakorlat követelményeivel szemben elégtelennek bizo
nyultak; ennek oly módon való pótlását azonban, mint az a köz
gazdasági osZtály felállításával megkiséreltetett, amely a közgazda
sági ismeretek elsajátítását a mérnöki oklevél elnyerése l~tán l11ég 
egy esztendei ldl/ön tanulmány által teszi egyeseknek·leheióvé, s 
erről külön képesítést soklevelet ád, nem tartom helyesnek már 
csak azért sem, mert ez sem alaki, sem gazdasági tekintetben a mai 
társadalomba be nem illeszthető. 

Ehelyett feltétlenűl szükségesnek tC/ftom cl közgazdC/sági ism~

Tetek oktatásának a SZOTOsan vett mérnöki oktatás keretén belül 
való intenzíL'ebbé tételét, s egyidejiiieg CL miiszaki tudományokkal 
7wpcsolCLtoSCln az egyes mérnöki szakok szerint L'alÓ elmélyíté.;ét. 
(A szerkesztő kiemelése.) 

Atmenetileg fenntarthatónak vélem a régebbi - közgazdasági
lag hiányosan képzett - ri1érnökök részére továbbképző tanfolya
mok megtartását; anü azonban a k:özga:?dasági bdományokban való 
kutatók kiképzését illeti, ezt a szakképzéstől elválasztandónak tar
ton1, s ez a jövőben a négy év-folyamra kiépített közgazdasági fő
iskola feladata lesz. 

E szempontok keresztülvitelét a műegyetemen a következökben 
szabályozom: 

" Közoktatásügyi Népbiztosság 170.5671919. VIIl. osztály. (Művelő
désügyi Minisztérium, Központi Irattár. Fogalmazvány.) 
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1. A Müegyetem közgazdasági osztályát a mai alakjában az el-
múlt 1918/19. tanévvel megszüntetem; a közgazdasági osztálynak 
1914. évi 28.614. sz. rendelettel közzétett szervezeti szabályzatát 
érvénytelenítem. 

2. A közgazdasági osztály a Müegyetem egyetenies osztályába 
olvad be; a közgazdasági osztály eddigi tanárai, illetőleg elő::tdói 
közül azok, akik amellékelt tervezetben foglalt disciplinál\: vala
melyikét eddig is előadták, valamint a jövőben meghívandó vala
mely közgazdasági tárgykört előadó professzorok, illetőleg előadók 
elsősorban a Müegyetem egyetemes osztályának tagjai lesznek; rész
vételük az egyes mérnöki osztályok tanáliestületének tárgyalásai
ban később fog szabályoztatni. (Vö. 170.566/1919. számú leiratomat.) 

3. Az egyes közgazdasági tantárgyak a szorosan vett mérnöki 
kiképzésen belül részben az összes, részben csak egyes szakosztályok 
hallgatóira kötelezően, részben pedig bármely szakosztály hallga
tóira fakultatíve a mellékelt tervezet szerint lennének előadandók. 

4. A közgazdasági szakon eddig előadott, de amellékelt terve
zetben nem foglalt tárgyak előadását beszüntetem. 

5. Az újonnan előadandó jogi- és államháztartási tárgykörökre 
vonatkozólag később kívánok intézkedni. 

Amellékelt te1'vezetben* foglalt" új tárgyak előadására, úm. 
1. Az ipar és a találmányok története. 
2. Üzemtan (üzemi organizáció és munkamódszerek ... ) 

UJ erőket kívánok meghívni. Felhívom Címet, hogy ezekre vonat
kozó javaslatát és amellékelt tervezetre vonatkozó véleményes je
lentését 8 napon belül tegye meg. 

Budapest, 1919. július 22. Olvashatatlan aláírás s. k. 

33. 

A Műegyetemi Tanács küldöttei az Országos Munkaügyi 
Tanács szakosztályaiban"i:~: 

Elnök""'"'' . . . . 
Előadja, hogy az Országos Munkaügyi Tanács egyes szakosztá

lyaiba tagokul, a Müegyetem Tanácsa részéről a következő ny. r. 
tanárokat jelölte ki: 

" A hivatkozott melléklet hiányzik, vagy el sem készült, s a fogal
mazvány e része csonka, illetve befejezetlen. 

** = Jegyzőkönyv... a m. József-ffiűegyetem rel;;:tori tanácsának 
1919. évi január hó 28-án tartott 19. ülés éről. Részlet. 1. pont. (A Mű
egyetem rektori irattárának anyaga. Jegyzőkönyvek.) 

*** Czakó Adolf rel;;:tol". 
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1. A magasépítészi szakosztályba : 
dr. Hültl Dezsőt és Sándy Gyulát, 

2. az út-, híd-, vasút- és vízépítésibe: 
dr. Kossalka Jánost és Zelovich Kornélt, 

3. az ipari és üzemibe: 
Pfeifer Ignácot, 

4. a bányászati és kohászatíba: 
dr. Schafarzik Ferencet, 

5. a közlekedésibe: 
Zelovich Kornélt, 

6. az elektrotechnikai és energia gazdaságiba : 
Söpkéz Sándor és Zipernowsky Károlyt, 

7. a mezőgazdasági ipari és többtermelésibe: 
dr. 'Sigmond Eleket, 

8. a szakoktatásiba : 
Czakó Adolfot és Rejtő Sándort. (314/1918.) 

34. 

Rendelet a Műszaki Egyetem keretében üzemfelügyelői 
tanfolyam létesítéséről* 

(1919. június 10.) 

A Közoktatásügyi Népbiztosság a Szociális Termelés Népbiztos
ságával egyetértőleg egy, a budapesti lVIűegyetem keretén belül meg
tartandó üzemfelügyelőket képező tanfolyam felállítását rendeli el. 
A tanfolyam célja oly műszaki szakemberek elméleti és gyakorlati 
kiképzése, akik képesek annak megitélésére, hogy az üzemberel1de
zések üzembiztosak-e és a rr..unkamódok gazdaságosak-e. 

A tanfolyam két részre tagozódik: 

L Tanfolyam üzemfelügyelők részére. 

II. Tanfolyam üzemfelügyelőségi vezetők l'észére. 

iYlindkét tanfolyam 10-10 hétig tart. 

" A Közoktatásügyi Népbiztosság 41. L. N. sz. rendelete. 
köztársaság. 1919. június 11. 64. sz. 

Tanács-
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Az első tanfolyam három párhuzamosan tartandó előad:is- és 
kapcsolatos gyakorlatsorozatból áll, amelyeknek tárgya: 

a) tüzeléstechnika, 
b) általános gépészet, 
c) elektrotechnika. 

Ezeket a tanfolyamokat akár külön-külön, akár egyszerre lehet 
elvégezni. 

Az első tanfolyamon mint rendes hallgató részt vehet minden 
olyan szakmunkás, aki felszabadulási levelének kelte óta legalább 
12 évet olyan szakmában töltött el gyakorlatilag, amelyben magát 
üzemfelügyelőnek akarja kiképeztetni, ha a felvételi vizsgát sik3r
rel leteszi. 

Akinek műegyetemi, mérnöki oklevele van az 4 évi, akin~k 

pedig felső ipariskolai oklevele van 8 évi szak ba vágó gyakorlat 
után mint rendes hallgató részt vehet az első tanfolyamon, a fel
vételi vizsga sikeres letétele esetén. 

A felvételi vizsgát az alább megjelölt \-izsgáló bizottság dőtt 
kell letenni. 

A Yizsgáló bizottság a felvételi vizsga letétele alól megfelelő 
előképzettségü j elentl~ezőket felmenthet. 

A második tanfolyam időben az első után következik és üzon 
részt vehetnek azok, akik az első Tanfolyam mindhárom ku:'zlLs:?,n 
a záróvizsgát sikerrel letették. 

A vizsgáló bizottság megfelelő előképzettségú jelentkezőKe=t az 
első tanfolyam záróvizsgáinak letétele nélkül is felvehet a második 
tanfolyaml'a. 

A tanfolyamok befejezése után a résztvevők záróvizsgát t"het
nek. Ezekre a vizsgákra olyanok is jelentkezhetnek, akik él ~an

folyamon nem vettek részt . 
• '1.Z eLső tanfolyam egyes kurzusai külön-külön tartják meg 

vizsgáikat. 
Azok, akik a záróvizsgát sikerrel letették tüzeléstec!1nikai, álta

lános gépészeti, illetőleg elektrotechnikai képesítést nyernek. Azo
kat. akik a második tanfolyamot követő záróvizsgát teszik le siker
rel, üzemfelügyelőségi vezetővé képesítik. 

A vizsgáló bizottság az illető tanfQlyam összes előadó tanárai
ból. továbbá a Közoktatásügyi, a Szociális Termelési Népbiztosság 
és a Szakszervezeti Tanács egy-egy küldöttj éből áll. 

A vizsgáló bizottság a jelölt képesítésének kérdésében szótöbb
séggel dönt. 
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Az első tanfolyam minden egyes kurzllsán 10 héten át, összesen 
körülbelül 180 óra előadást és körülbelül 120 óra gyakorlatot kell 
tartani, a többi időt a gyakorlatokkal kapcsolatosan, üzemek és gyá
rak látogatására kell felhasználni. 

Az első tanfolyam folyó év júniusában veszi kezdetét. Tanterve 
a következő: 

A) A tüzeléstechnikai üzemfelügyelők számára tartandó 
. tanfolyam tantárgyai. 

Technikai fizika, mechanikai munkaátvitel, mecharükai transz
portberendezések, kazánok tüzelőszerkezete, tüzeléstechnika. 

B) Az általános gépészeti iizemfelügyelők számára tartandó 
tanfolyam tantárgyai 

Technikai fizika, mechanikai munkaátvitel, mechanikai transz
portberendezések, kalorikus gépek, kazánok tüzelőszerkezete, hiciro
gépek. 

c) Elektrotechnikni iizemfelügyelők 1:észére tartandó 
tanfolyam tantárgyai 

Technikai fizika, mechanikai munkaátvitel, elcktrom,)s bersn
dezések üzembiztonsága, elektromos berendezések gazdaságosság". 

A második tanfolyam technikai, gyárszervezési, gyárvezetési, 
közgazdasági és munkásvédelmi tárgyakból fog állani. Ennek rész
letes programja később nyer megállapítást. 

A hallgatókat illető segé1yezés kérdését a Szociális Termelési 
N épbiztosság külön rendelettel szabályozza. 

Technikai okokból egyelőre legfeljebb 20 rendes hallgatót lehet 
csak felvenni az első tanfolyam mU"lden egyes kurzusára. Olyanokat. 
akik a gyakorlatokon nem kívánnak részt venni, mint rendkívüli 
hallgatókat korlátlan számban lehet felvenni. Rendkívüli hallgató 
az is lehet, éLldnek a fentebb megjelölt képesítése, gyakorlata nincs 
meg. A rencL~ívüli hallgatók felvételi vizsgát sem tesz:1e:;:. 

A tanítás és igazgatás kérdéseire vonatkozólag részlete;en a 
Szociális Termelési Népbiztosságnak műszaki üzemfelügyelőségi ve
zetője intézkedik, a Szociális Termelési Népbiztosságnak irányitása 
mellett. 

Budapest, 1919. június 10. 
Közoktatásügyi Népbiztosság 
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35. 

A műegyetemi tanács javaslata a nem középiskolai 
végzettségűek műegyetemi felvételével kapcsolatban* 

(1919. júl. 22.) 

A Közoktatásügyi Népbiztosságnak 

Budapest 

A f. évi 151 607. sz. leirattal a Műegyetem tanácsa felszólíttatoH, 
hogy állapítsa meg azokat a feltételeket, amelyek irányadók lehet
nének az olyanoknak műegyetemi rendes hallgatóként való beirat
kozásához, akik nem a szabályszerű középiskolai tanmenetet végez
ték, vagy esetleg minden hosszabb iskolázás nélkül, mint kiváló 
gyakorLati szakmunkások óhajtanak a Míiegyetemre Lépni. 

A tervezett intézkedés előreláthatólag alig volna csupán azokra 
az esetekre korlátozható, amelyek a leiratban felsoroltatnak; az in
tézkedés életbeléptetésével alig lehetne elzárkózni az elől, hogy még 
más, a leiratban nem említett képzettségűek jelentkezése is elfogad
tassék. 

Tekintettel az így szóba jöhető sokféle előképzettségre, Dem 
tartanók célszerűnek, ha mostan az egyes iskolatípusokkal kapcso
latban külön-külön foglalkoznánk az egyes kiegészítő tanfolyamok 
tantervével és a vizsgáló bizottságok öss7.etételével. A Tanács úgy 
véli a kérdést helyesebben megoldani, ha tekintet nélkül az egye-s 
iskolafajtákra, általánosan állapítja meg azokat a követelményeket, 
amelyeknek a felvételre jelentkezők mindegyike eleget tenni tarto
zik, s e követelmények szerint m-egtartott vizsga alapján dönt a fel-
vételről ... (A szerkesztő kiemelései.) 

" Műegyetemi rektori tanácsülési jegyzőkönyvek. 1919. júl. 22. (Rész
let.) CA Műegyetem rektori irattárának anyaga. Jegyzőkönyvek) 

(A felterjesztés a továbbiakban részletesen ismerteti a műegyetemi 
tanulmányok eredményes folytatásához nélkülözhetetlen felvételi vizsga
követelményeket és az előkészítővel kapcsolatos javaslatokat.) 
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Dokumentumok jegyzéke 

A "SZOCIALIST A MÉRNÖKJ.\IOZGA.LOM" ÉS A MŰSZAKI ÉR-
TELiVIISÉG ÁLLÁSFOGLALÁSA A POLGÁRI FORRADALOM 

ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 

1. A. szocialista mérnökmozgalom kezdetei. (1917 május.) A gyan 
és műszaki tisztviselők szervezkedése . .. = A Magánalkalma-
zott, 1917. 16. évf. 5. sz. 20-22. lap .. , 67 

2. Az Ipari és Közlekedési Tisztviselők Egyesületének megalaku-
lása. (1917. júl. 1.) 4000 taggal alakult meg szövetségünk kere
tein belül az Ipad és Közlekedési Tisztviselők Egyesülete ... = 
Uo. 8. sz. 1-2. lap 71 

3. A mérnökszakosztály megalakulása az Ipari és Közlekedési 
Tisztviselők Egyesületében. (1917. dec. 30.) Megalakult a mér
nökök szakosztálya. Az alkalmazott mérnökök szakszerveze-
tünkben. = Uo. 1918. 17. évf. l-2. sz. 4-5. lap .. 76 

4. A Népszava a budapesti munkások január 13-i békegyűléseiről 
és a munkástanácsok szen:ezésére vonatkozó határozatról. A 
munkásság és a háború. = lfépszava, 1918. jan. 15. (Részlet) 

5. Hevesi Gyula cikke az orosz proletárforradalom hatásáról, a 
magyar szociáldemokrácia reformista politikájáról és a mun-
kástanácsmozgalom leszerelésél'ől. (1917 nov.-1919 jan.) Hevesi 
Gyula: A kommunista "Internationale" . = Internationale, 1919. 
febr. 22. 40--43. lap. (Részlet) 86 

6. A mérnökök apolgáti fOJ'l'adalom mellett. (1918 okt.-nov.) 
Szabó Gusztáv: Tiszti jelentés a Magy. lVIérnök- és Építész
Egylet 1919. évi rendes közgyGlésén. = MMÉEK, 1919. 53. évf. 
14-15. sz. 107-1l5. lap. (Részletek) .. 90 

7. Az Országos Munkaügyi Tanács alakuló ülése. (1919. febr. 8.) 
= MMÉEK, 1919. 53. évf. 7. sz. 49-52. lap. (Részletek 92 

8. A szocialista mérnökszölJetseg az AMOSZ (Alkalmazott Mérnö-
kök Országos Szövetsége) megalakulása. (1918. nov. 17.) Az or
szág összes alkalmazott mérnökeihez! = Alkalmazott Mérnökök 
Országos Szövetsége, 1918 nov. 1. lag .. 97 

9. Az .4.i\105Z céljai és feladatai. (1918. nov. 17.) = Uo. 1-2. lap. 
(Az AlUOSZ programja) .. 99 

10. A szen:ezkedés eddigi munkája. (1917. dec. 30. 1918. nov. 17.) = 
Uo. 3--4. lap.. 103 

11. Memo1'alldumllnk a kereskedelmi és a népjóléti miniszterekhez. 
&(1918. nov. li.) = Uo. 2-3. lap 106 

12. AMOSZ válaszrmány! és taggyiilések. = Uo. 1919. január, 3-4. 
lan 110 

13. A' tennelés szocializálása. Heyesi Gyula: - - = Uo. l-2. lap 113 
14. A.z AM05Z míiköclése CL Tanácsköztársaság kikiáltása előtt. Pro 

Domo. = AlvIOSZ, 1919. jún. 25. 1. é,"f. 4. sz. 22-23. lap .. 120 
15. Az il.MOSZ kiáltványa a proletárdiktatúra kikiáltása alkalmá-

ból. (1919. május 1.) A müszaki tudományok munkásaihoz! = 
U o. l. sz. 1. lap .. 1:23 

16. A.z illkalmazott Mérnökök Országos Szövetségének szervezeti 
szabályai. = Uo. 2-3. sz. 9-12. lap. (Részlet) .. . . . . . . . . 123 

17. Mérnökkataszter felállítása - az ésszeT[i munkaerő-gazdálkodás 
érdekében. (1919. május 1.) Az AMOSZ vezetőségének közlemé-
nyei. = Uo. 1. évf. l. sz. 10-12. lap .. 125 
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18. Az AMOSZ szakmai - műszaki tudományos - tevékenységéről. 
Az AMOSZ vezetőségének közleményei. = Uo.!. évf. Lsz. 10-
12. lap 126 

19. A mérnök munkaköre a termelésben. Az AMO SZ 1919. június 
l-én tartott taggyűlésének határozata. = Uo. 4. sz. 1-3. lap .. 123 

20. Az AMOSZ "marconigrammja". (1919. május 1.) A világ összes 
technikusaihoz! = Uo. Lsz. 8-9. lap 131 

21. A polgári mérnökök a proletárdiktatúra mellett. Fonó Albert: 
A proletárdiktatúra és a mérnökség. = lVIlVIÉEK, 1919. 53. évf. 
13. sz. 97. lap 133 

22/a. A Népgazdasági Tanács szervezése. Lengyel népbiztos elvtárs 
nyilatkozata. = Szociális Termelés, 1919. 1. évf. 5. sz. 16. lap. 
(Részlet) 135 

22,'b. Rendelet a Népgazdasági Tanács mellett működő lVIíiszaki Ta-
nács felállításáról. A Népgazdasági Tanács 49. NT sz. rendelete. 
= Tanácsköztársaság. 1919. jún. 19. 71. sz. 136 

.4. TANACSKOZTARSASAG INTÉZKEDÉSEI A MŰEGYETEM 
KORSZERŰSÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 

23. A felsőoktatás reformja. (1919 június.) = Jelentés a Közoktatás
ügyi Népbiztosság működéséről. Bp. 1919 június. Bp. Pesti ny. 
1919, 40 lap. (Részlet: "Főiskolák") 138 

24. Az építészoktatás reformja. (1919. márc. l-ápr. 15.) lVIöller Ist
ván: - - = l\E\IÉEK. 1919, 53. évf. 10. sz. 74-76. lap. (A "Ja
vaslat az építésoktatás reformjáról" [Bp. lVIűegyetem, 1919. 2. 
lap] c. már korábban megjelent és hivatalosan elfogadott re-
form terv rövid bevezetéssel) .. 140 

25. Az építészol:tatás reformja, az új tanszékek megszel'l;ezése és az 
új professzorok kinevezése. (1919. ápr. 15.) = Jegyzőkönyv ... a 
József-müegyetem 1'. tanácsának 191!). évi ápr. 22-én tartott ülé-
séről. Részlet: 1. pont. (A lVIüegyetem rektori irattárának anyaga) 1·16 

26. Az építész-szakosztály új professzorainak beiktatása. (1919. ápr. 
27.) = Uo. 1919. ápr. hó 27. .. 147 

27 .• 4.z építészoktatás reformja. (1919 máj.) Közoktatásügyi Népbiz
tosság 89.505 '1919. VI. 1. oszt. (Található: l\-Iü\'elődésügyi lVIinisz
téri um, Központi hattár.) (Az építészreform továbbfejlesztesé-
nek tervezete. Fogalmazvány) 143 

28. lVIííegyetemi jegyzetiigy szabályozása. (1919. máj. 5.) = Közokta
tásügyi I\épbiztosság 88.971/1919. VI. 1. oszt. (Található: l\1úve-
lődésügyi ~vIinisztérium, Központi Irattár) 149 

29. A IVliiegyetem elméleti oktatás reformja. (1919. máj. 22.) Köz
oktatásügyi Népbiztosság 93.074'1919. (VL) 1. oszt. (Található: 
lVIúvelődésügyi lVIinisztérium, Központi Irattár) 150 

30 .• 4. gépészmérnöki szakoktatás reformja. (1919. jún. 28.) Herr
mann lVIiksa: Javaslat a gépészmérnöki szakoktatás módosítá
sára. Bp. 1919. jún. 28. 8 lap, 4 lev. mell. Soksz. (Található: A 
lVIűegyetem -rektori irattárának anyaga; a Gépészmérnöki Osz-
tály üléseinek jegyzőkönyvei. 1919. júl. 7. Melléklet) .. 152 

31. 'Sigmond Elek: Javaslat a vegyészmérnöki osztály reformjára. 
Bp. 1919. júl. 5. 10 lev., 2 lev. mell. = Jegyzőkönyv ... a m. 
József Műegyetem rektori tanácsának 1919. évi július hó 22-én 
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tartott 49. üléséről. Melléklet. (A Műegyetem rektori irattárá-
nak anyaga. Jegyzőkönyvek) .. 159 

32. A közgazdasági oktatás reformja a Műegyetemen. (1919. júl. 22.) 
Közoktatásügyi Népbiztosság 0919. [VIol 1. oszt.) 170.567. (Talál
ható: Művelődésügyi Minisztérium, Központi Irattár. Fogalmaz-
vány) 167 

33. A Műegyetemi Tanács killdöttei az Országos Mlmlwügyi Ta-
nács szalwsztályaiban. = Jegyzőkönyv ... a József-Műegyetem 
r. tanácsának 1919. évi jan. 28-án. tartott 19. üIéséről. Részlet: 
1. pont. (A Műegyetem rektori irattárának anyaga) 168 

34. Rendelet a Műszaki Egyetem kel'etében üzemfeZügyelöi tanfo-
lyam létesítéséröl. (1919. jún. 10.) A Közoktatásügyi Népbiztos
ság 41. KN sz. rendelete. = TanácsJ<;öztársaság, 1919. június ll. 
64. sz. 169 

35. A Műegyetemi Tanács jal.'aslata a nem középiskolai végzettsé-
gűek műegyetemi felvételével kapcsolatban. (1919. júl. 22.) = 
Jegyzőkönyv '" a József Műegyetem rektori tanácsának 1919. 
júl. 22-i üléséről. Részlet. (A Műegyetem rektori irattárának 
anyaga) 172 

J egy zetek a tanulmányban felhasznált forrásokról és irodalomról 

• 1 Lenin Művei, 29. köt. Bp. 1953. 221-222., 271-272. és 393-394. lap. 
~ A va5- és gépi par. = Hevesi Gyula: Szociális termelés ... Bp. 1959. 

126-132. lap. 
3 L. a Közg. Szle. 1959. 6. évf. 3. sz. cikkeit: Vajda Imre: A Magyar 

Tanácsköztársaság gazdaságpolitikájának egyes vonásai. 255-269. lap: 
Bródy András: Adalékok a For:-adalmi Kormányzótanács szocializálási 
rendeletéhez 309-317. lap stb.; - Friss István: Az első Magyar Tanács
köztársaság gazdaságpolitikája. = Társ. Szle. 1953. 14. évf. 3. sz. 9-27. 
lap; - Legfőképpen pedig: Hevesi Gyula 2. sz. alatt· hivatkozott mun
káját. 

[, Hevesi Gyula: Egy mérnök a forradalomban. Négy évtized törté
nelmi időkben. Bp. 1959. 424. lap, 8 t. 

5 Restitutio in integrum. = iVIMÉEK. 1919. 53. köt. 29-38. sz. 191-
192. lap. - "A választmány meg nem történtnek kivánja tekinteni az 
Egylet \·ezetőségenek ... azt a lépését hogy az Egylet részeről az új tár
sadalmi rend felépítéséhez való készségét és szolgálatait a tanácsköztár
saság elnökének Iel.ajánlotta ... Egyesületünk alapítói és önzetlen támo
gatói e!őítéletekkel küzdve, 'keserves halTok után tudták a magyar mér
nöki és építészeti kart az őt megillető társadalmi pozícióra emelni. Ennek 
a soha meg nem hálálható munkának eredményét az AIvIOSZ-ban szere
pet vitt az élet iskoláját még alig járt éretlen individuumok ... működé
sükkel kétségessé tették". (A szerl,. löemeléseL) 

(; Lenin IvIűvei, 32. köt 143. lap. (Az egységes gazdasági tervről. 19.21. 
febr. 22.) 

7 IvIegalakult a mérnökök szakosztálya... = A lVlagánalkalmazott. 
1917. 17. évf. l-2. sz. 4-5. lap. (L. a 3. sz. dokumentumot.) 

8 L. később a tanulmány vonatkozó fejezetét (a - -. sz. lapokat és 
az ezzel kapcsolatos l-5., 9-14. sz. dokumentumokat. 

a L. később a bevezető tanulmány -. sz. lapját és a 104-105. EZ. 
jegyzeteket. - Az azonban kétségtelen, hogy a túlnyomórészt értelmi
ségi "forradalmi szocialista" csoportok közül valóban a mérnökcsoport 
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volt az, mely legelőször tudott tömegbázist teremteni munkája számára. 
És az is kétségtelen, hogy 1917-1918 fordulóján "A munkásság forradalmi 
fellépésének hatására nőtt az értelmiségi, baloldali alkalmazotti csopor
tok harci készsége is - a baloldali csoportok tevékenysége viszont növelte 
a munkásság harci megnyilvánulásait". A magyarországi munkás
mozgalom 1917-1919 ... Bp. Kossuth Kiadó, 195í-1958. 10. lap. 

l'J·L. Friss Istvánnak a 3. sz. jegyzetben hivatkozott cikkét: "Sokszor 
hangzik el mostanában, hogya Tanácsköztársaság a magyar múlt leg
ragyogóbb fejezete ... De ismerjük-e egyáltalán történelmünknek ezt a 
fejezetét?" Vagy - Hajdú Tibor: A Magyar Tanácsköztársaság történe
tének néhány kérdése. = Századok. 1958. 92. éd. 1--4. sz. 367. lap. 

11 l\:Iód Aladár: Magyar prológ. (Részlet a szerző készülő tanulmá
nyából.) = Valóság. 1958. 1. évf. 1. sz. 13-28. lap. 

J~ A lVIagyar l~emzeti Tanács kiálh'ánya megalakulásáról és céljai
ról: (9. pont.) "Nagyszabású, a népet földhöz juttató birtok és szociál
politikai reformokkal a dolgozó népnek, különösen pedig hazatérő kato
náinknak éleisorsát hatékonyan ja\·ítani kell. A túltengő tőkefelhalmozás 
megakadályozandó és közcélokra messzemenően igénybe \·eendő. = 
M:iYITVD. 5. köt. 267. lap. 

!:lE kérdés nagy és eJdig elhanyagolt irodalmának feltárása külön 
tanulmányt kí\'án. Itt csak példaképpen említhetjük meg a legjellemzőbb 
és legjelentősebb munkákat. A testületi kiadvá:1yok közül: Az 1931. évi 
Magyar Országos Mérnökkongresszus iratai. Szerk. Pattantyús Á. Géz8. 
Bp. Müegyet. ny. 1932. (L. főleg a 172-194. és 244-271. lapokat.) A hiva
talos kiadványok közül: Sajó Elemér: Emlékirat vizeink fokozottabb ;d
basználása és újabb \'ízügyi politikánk megállapítása tárgyában. Bp. 
Egyet. ny. 1930. 87. lap. (KIny. Vízügyi Közl.) - A szerzői kiadványok 
közül: Újlaki Nagy Árpád: Tervgazdálkodás - őstermelésünk problé
mái. Bp. Szerző, 1934. 228. lap stb. 

1\ L. pl. Hevesi Gyula 2. sz. alatt idézett müvét, 113-171. lap. ("Az 
iparágak belyzetérőL") 
Ez az összefoglalás történetírásunk és gazdaságtörténetírásunk 

eddigi eredményei alapján készült: Móc] Aladár: 400 év küzdelem az ön
áiló l\lagyarországért. í. bőv. és átdolg. kiad. Bp. 1954. - Sándor Vilmos: 
?\agyipari fejhidés Illagyarországon. 1867-1900. Bp. 1954. (Főleg a beve
zetés 5·-10. lap.) - Berend Iván-Ránki György: l\Iagyarország g~'áripara 
az imperializmus első vil.ágháború előtti id6szakában. 1900-1914. Bp. 
1955. (Bevezetés. 7-13. lap.) 

ll, Károlyi Zsigmond: A \'ízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás 
története l\Iag~-élrországon. Bp. Tankönyvkiadó, 1960. 320 lap. A víz
gazdálkodásnak, mint talán legjellemzőbb példának felvetése mellett szá
mos érv szól. Közülük csak az egyik az az előny, amit a vízgazdálkodás 
,.központi" jelentősége, ti. a népgazdaság minden ágával \'aló egyberonó
dúsa nyújt. Jelen esetben az volt a fő célunk. hogy megmutassuk milyen 
m:gyszabású kezdeményezést jelentett a Tanácsköztársaság l'övid ten;,
kenysége műszaki téren is: milyen óriási \-áltozást a múlthoz Viszonyítva. 
A Tanácskormány múszaki te\'ékenységéből pedig éppen a vízügyi szol
gálat 111unkaja a legis111ertebb, tehát a Tancícsköztórsaság és az azt n1eg-
előző időszak közti kontraszt éppen ezen a téren látszik a legvilágosab
ban. (L. még a 91. sz. jegyzetet is.) 

G Rozsnyai Károly: A m. kir. kultúrmérnöki hivatalok 40 éves mú
ködésének eredményei az 1879-1918. években. = Vízügyi Közl. 1928. 
10. évf. 1. sz. 26--47. lap. 
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18 Bogdánfy Ödön: A földmíves szocializmus és az Alföld öntözése. 
Bp. Singer és Wolfner, 1899. 39. lap. 

19 E kérdésnek rendkivül nagy irodalma van. A legfontosabb Sajó 
Elemérnek a 12. sz. jegyzetben hivatkozott munkája és Trummer Árpád: 
A magyar hajózás és mezőgazdaság kölcsönös vonatkozásai. = V. K. 
1948. 30. évf. Lsz. 117-120. lap. 

20 Bogdánfy Ödön: Folyamszabályozási programunk. = Szociális ter
melés. 1919. 10. sz. 23-26. lap. 

21 Hoór Tempis Mór: Magyarország vízierőinek kihasználása. = Uo . 
. 1919. 5. sz. 22-24. lap. - A későbbi adatokat is tartalmazza: Eöri Fintor 

Zoltán: Hazai kis vízierő~elepeink. Bp. 1932. 15. lap. (Klny. lVIlVIÉEK.) 
22 Károlyi Zsigmond: Hetvenéves a transzformátor. (Adatok a transz

formátor hétévtizedes történetéhez.) = Műszaki Élet. 1955. 10. évf. 15. [-z. 
27-30. lap. 

2J Ganz-Danubius. Budapest. Section des ·Turbines. Liste des turbines 
il eau fournies il parti r de l'année 1866. Bp. 1924. 64. lap. 

~" Valatin Béla: Visszaemlékezések a Ganz-gyár százéves múlt jára. 
= Magyar Technika. 1948. 3. évf. 3. sz. 65-67. lap. 

:o, Petrovácz Gyula: Minősítési törvény. - - előadása. = Az 10.31. 
évi Magyar Országos Mérnök.l;:ongresszus iratai. Bp. 19.32. 32-34. lap. 

. A fiatal mérnökök ma már nehezen tudják megérteni, hogy milyen 
jelentős motívllma volt a mérnökök állásfoglalásának a mérnöki kal' 
ilyen irányú elnyomottsága, a "mérnök-jogász rivalitás". Pedig ennek 
is nagy része volt abban, hogya különböző értelmiségi csoportok közúl 
éppen a mérnökök álltak a legnagyobb számban a Tanácsköztársaság 
mellé. (Talán még a pedagógusoknál is nagyobb arányban.) A mérnökök 
akkori társadalmi helyzetének ismerete nélkül is érthetővé válik azon
ban ez, ha arra gondolunk - amit a kommunista mérnökök propaganda
munkájukban nem is győztek eleget hangsúlyozni -. hogy ti. "a társa
dalmi rendnek teljes megváltoztatása a termelés műszaki lefolyásában 
úgyszólván semmi. a gazdasági, jogi és politikai berendezkedésekben 
pedig a leggyökeresebb változtatásokat igényli ... ". (Hevesi Gy.: A ter
melés azonnali kommunizálásának műszaki lehetősége... = Internatio
nale. 1919. febr. 1. 7 pont.) 

26 Az első tájékoztatók a "körülbelül egy félesztendő óta" ... folyó 
"mozgalomról", a szervezkedés kez~teiről: 

a) A gépgyári tisztviselők helyzete. = A Magánalkalmazott. 1916. 
15. évf. ll. sz. 5. lap - b) Vanczák János: Iparvállalati tisztviselők, mú
szaid alkalmazottak szervezkedés e és a gyári munkásság. = Uo. 1917. 
16. évf. 2. sz. 3-4. lap. 

27 Miért kell szervezkednün.1):? Szerződés a Wolfram Lampen A. G. 
Augsburg és Engel Pál mérnök között. = Alkalmazott Mérnökök Orszá
gos Szövetsége. 1919 jan. 3. lap. 

~S a) Magántisztviselők szervezkedése. = A Magánalkalmazott. 1917. 
16. évf. 2. sz. 16. lap. - b) A gép- és elektrotechnikai gyárak főtisztvi
selói a tisztviselői kar egységes szervezése mellett. = Uo. 4. sz. 8-9. lap. 

28 Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. tisztviselőinek szervez
kedési mozgalma és fizetésrendezése. = Uo. 5. sz. 19-20. lap. 

30 A gyári és műszaki tisztviselők szerz:ezkedése. = Uo. 5. sz. 20-
22. lap. (Dokumentum.) 

31 4000 taggal alakult meg Szövetségünk keretein belül az Ipal'iés 
Közlekedési Tisztviselők Egyesülete. 1917. jÚlius hó l-én ... = Uo. 8. sz. 
1-2. lap. (Dokumentum.) 

12 Múszah"i értelmiség - 695, 177 



3"2 Hevesi Gy. 4. sz. alatt idézett munkájának 183. lapja. 
33 A múvezetők nagygyűlése. = A Magánalklalmazott. 1917. 16. évf. 

14-15. sz. 6-7. lap. 
34 Megalakult a mérnökök szakosztálya. Az aLkalmazott mérnöki:Jk 

szakszervezeWnkben. = Uo. 1918. 17. évf. 1-2. sz. 4-5. lap. (Doku
mentum.) 

35 aj A tömegtüntetés és a magánalkalmazottak. = Uo. 8. sz. 3. lap. 
- b) L. a 31 sz. jegyzetet. - ej L. Hevesi Gy. 4. és 32. sz. alatt idézett 
munkáját; a 122-127. sz. stb. lapokat. 

36 A munkásság és a háború. Népszava. 1918. jan. 15. (Doku-
mentum.) 

3T Hevesi Gyula: A kommunista "Internationale". = Internacionale. 
1919. febr. 22. 3-4. sz. (Dokumentum.) 

33 Az egyetemi hallgatók az új Magyarországért. A galileisták föl
hívása. = Népszava. 1918. okt. 25. 

39 Diákok és katonatisztek véres tüntetése a budai várban. = Uo. 
okt. 26. 

40 A nép a Nemzeti Tanács mellett. = Népszava. 1918. okt.27. 
4! Szabó Gusztáv: Tiszti jelentés a Maqyar Mérnök és Építész Egylet 

1919. évi rendes közgyűlésén . " = lVIMÉEK. 1919. 53. évf. 14-15. sz. 
107-115. lap. (Dokumentum.) 

42 Fehér Lajos-Seidner Mihály: Budapest energiaszükségletének 
gazdaságos termelése. = Uo. 11-13. sz. 81-84., 90-93 .. 97-101. lap. 

43 Bánki Donát: Javaslat vízerőgazdálkodásunk javítása iránt. Bp. 
1918. 3. lap. (Kézirat.) (A javaslat az AMOSZ mezőgazdasági műszaki 
szakosztálya munkaprogramjának keretében készült. L. AMOSZ 1919. 
1. évf. 2-3. sz. 5. lap.) 

44 Kajlinger Mihály: Elnöki megnyitó beszéd a Magyar Mérnök és 
Építész Egylet 1919. évi közgyúlésén ... = MMÉEK. 1919. 53. évf. 14-
15. sz. - 105-106. lap. 

45 Az ország i3sszes alkalmazott mémökeihez! = Alkalmazott Mér
nökök Országos Szövetsége. 1918 nov. 1. lap. (Dokumentum.) 

46 aj Az AMOSZ céljai és feladatai. = Uo. 1-2. lap. (Dokumentum.) 
bJ Szervezzünk és agitáljunk. = Uo. 2. lap. 

47 A szervezkedés eddigi munkája. = Uo. 3-4. lap. (Az AMOSZ 
megalakulásának előzményei, az alakuló közgyűlésen elhangzott beszé
dek és a megválasztott tisztikar.) (Dokumentum,) 

.\8 Memorandumunk a kereskedelmi és a népjóléti mini.'lzterekhez. = 
Uo. 2-3. lap. (Dokumentum.) 

~9 Hevesi Gy.: 4. sz. alatt i. m. 183. lap. 
50 Hevesi Gy.: A termelés azonnali kommunizálásának műszaki lehe

tősége, gazdasági és jogi kiviteli feltételei. = Intemationale. 1919. febr. 1. 
3-4. sz. 55. lap. 

"A magynrországi munkásmozgalom 1917-1919 ... " c. már idézett 
hivatalos pártkiadvány így jellemzi a KMP-nek a burzsoá kormany ellen 
folytatott harcát ebben az időben: " ... A tőkések részben nyersanyag
hiány miatt, részben, mert a forradalmi időkben bizonytalannak érezték 
helyzetüket, nem akartak termelni, tőkéjüket titkos utakon külföldre 
csempészték, elbocsátották munkásaikat. A munkanélküliek száma a 
frontokról hazaözönlőkkel is tetemesen megnövekedett. A kommunisták 
leleplezték azokat a tőkéseket. akik nyersanyagaikat elrejtették vagy el
feketézték. vagyonukat külföld re csempészték. Követelték. hogy a kor
mány teremtsen munkaalkalmakat, s adjon munkanélküli segélyt. Meg-
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szervezték a munkanélkülieket. vezették tüntetéseiket. lVIindezzel fokoz
ták a bizalmatlanságot a tőkésekkel szemben, gyengítették a burzsoá kor
mányt, nö\"elték saját befolyásukat a tömegek között." (40-41. lap.) -
Az AlVIOSZ működésének dokumentumai világosan mutatják. hogy a 
párt ebben a harcban igen nagy mértékben támaszkodott - és támasz
kodhatott! - az AlVIOSZ-ra. 

51 lVlásrészt pedig az AlVIOSZ tevékenysége is lényegében minden 
tekintetben megfelelt a KPl\1 általában követett taktil~ájánaI~: "A párt az 
első perctől kezdve ... hirdette, hogy célja a munkáshatalom megterern
tése. . . a lenini tanítások szellemében azonban, csak lépésről lépésre 
haladva vezette a mozgalmat a kitűzött cél felé: a gazdasági követelé
sektől a politikai jogok kiszélesítéséig; a burzsoá gazdasági és társadalmi 
rend munkásellenőrzésétől a hatalom átvételéig. Így l~észítette elő a dol
gozók politikai érlelődését, ezáltal vált a tömegek mindennapi érdekei
ért folytatott küzdelem a proletárdiktatúráért vívott harc részévé ... " 
(Uo. 40. lap.) 

52 a) Hevesi Gyula: A temwlés szocializálása. = Alkalmazott Mér
nököl, Országos Szövetsége. 1919. jan. l-2. Iap. (Az AMOSZ termelés
gazdasági bizottságának határozati javaslata. Indokolás.) (Dokumentum.) 
- b) Ua. némi változtatással: "A kommunista világforradalom műszaki 
és gazdasági szükségszerűsége." = Internationa1e, 1919. jan. l-2. sz. -
c) L. az 50. sz. jegyzetet. 

53 Választmányi és taggyülések = Uo. 1919 jan. 3-4. lap. (Doku
mentum.) 

5'. L. Hevesi Gyula 4. sz. alatt idézett munkájának 188-189. lapját. 
(Világosan mutatja az AMOSZ ekkori állásfoglalásának jelentőségét az, 
amit "A magyarországi munkásmozgalom 1917-19 ... " c. munka mond 
a Budapesti lVlunkástanács balratolódásáról és abalodali 5zociáldemok
raták álláspontjának a KMP-programhoz való közeledéséről - 1919 fel)!:. 
végén: "Varga Jenő a február 24-i ülésen javaslatot terjesztett be: »A 
munkástanács a termelés meg újítás át c:sak a kollektív termelés felé való 
haladással látja lehetőnek. Ezért követeli: a vagyonadó sürgős kivetését, 
az ör6kség pl'ogresszÍv megadóztatását. Egy szocializáló bizottság javas
latára (ez valószinűleg nem más, mint az AMOSZ dec.-ben megalajwlt 
termelésgazdasági. bizottsága. A szerk.) a kormány a bányák, a nagy
ipar és közlekedés erre alkalmas ágait szocializálja. Allítsanak fe] egy 
állami nagybankot. Az állam a közmunkákat a szakszervezet útján, a 
nagytőke kizárásával saját számlájára végeztesse. AlUsanak fel egy köz
ponti anyagnyilvántartó és anyagelosztó hivatalt, amely az ország ter
melőeszközei és nyersanyagai felett egységesen rendelkezzék«" Több 
ülésen folyt a vita a javaslat felett, végül a munkástanács márc. 7-én el
fogadta ... Más jelel~ is mutatták, hogy a szociáldemokrata vezetők egy 
része közeledett a kommunisták politikájához ... (61. lap.) Mint láthat
juk, ez a program lényegében nem más, miDt az AMOSZ által már 1918. 
dec. 15-én és 22-én - tehát két és fél hónappal korábban! - elfogadott 
program. Ennek alapján azonban bizonyos teldntetben talán helyesbíte
nünk lehet a munka Varga Jenőre vonatkozó megállapításait: állásfog
lalása nem ekko;. hanem már jóval előbb ,.közeledett" él kommunisták 

. állásfoglalásához, mLl1t arról az AMOSZ vitái tanúskodnak. Érdeme jelen 
esetben az. hogy most maga is e korábban már elfogadott program 5z6-
szólójaként lépett fel - éspedig a kommunisták üldÖZÉse idején, és a ko
rábban jobboldali szociáldemokrata irányítás alatt álló Budapesti Mun
kástanácsban. 
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5'. aj L. erre vonatkozólag Hevesi Gyula visszaemlékezései nek ön-
bírálatát. A 2. sz. jegyzetben idézett munkáj;i,nak 14-27. lapján. 

G5 L. az 52;b sz. alatt idézett munka 8. lapját. 
5" L. az 52c sz. alatt idézett cikket. 
;ji Az üzen1i 111unkústanácsoknak a párt politikai tevékenységében 

betöltött szerepd 1. ,.A magyarországi munkásmozgalom 1917-1919 .. -" 
már idézett munka 51-52. lapjain. ("lVIinőségi változás a forradalmi 
mozgalmakban.") Vaiamint Hajdú Tibor: Tanácsok Magyarországon 
1918-1919-ben. Bp. 1958. 100-107. lap. Egy ponton azonban mindkettő 
helyesbítésre szorul. Espedig ott, mikor teljesértékűnek fogadják a Vörös 
Újság tudósítójának a Ganz Villamossági Gyárban lezajlott esemén;!ek
ről szóló írásait: .. a munkások forradalmi úton és erővel behatoltak az iro
dákba, elcsapták,' kidobták az összes igazgatókat és hajcsárokat, azután 
pedig kijelentették hogy át\"eszik a gyárat." (Vörös Újság, 1919. jan. 8. 
,.Vasas, ne hagyd magad!" = lVIlVITVD. 5. köt. 442. lap.) Valójában itt az 
történt, hogy a bizalmi testület fellépésének hatására a gyár igazgatósá:5a 
a háromtagú ügyvezető igazgatóság két tagját leváltotta, s helyükre mü
szaki \'ezetőkül a munkásság körében is népszerű két AMOSZ-mérnököt, 
dr. Seidner lVIihályt és Vér:esi Kornélt, választotta meg. (L. Közp. Gazd. 
Le\"éltár. 14. Ganz és Tsa Vill.-, Gép-, Vagon- és Hajógyár rt. Ganz VilI. 
oszt.-\"ezetés iratai. 1919. jan.-dec.) Hasonló események játszódtak le a 
Fegyvergyárban is. Amegalakult munkástanács " ... a vezérigazgatót 
(az állítólag mások szabadalmai révén híressé vált .,feltalálót", Fromrncr 
Rudolfot), antiszociális viselkedése miatt elmozdítottnak nyilvánította ... 
azután még négy főtiszlxiselőt távolítottak el a gyár éléről, akikkel clé
;edetlene;.;: \'oJt ak. és akiknek helyébe megválasztották az új igazgatósá
got. amelyben a munkásság képviselői is helyet foglaltak. A gyár mű
szaki vezetője itt Balogh Béla gm. lett - a Tanácsköztársaság idején a 
gyár termelési biztosa. (A Fegyvergyár igazgatóságát is eltávolítottál,- ,..~ 
Xépszava. 1919. jan., 7. = :.vIl\TTVD. 5. köt. 44:5-446. lap.) 

Hasonló mozgalmakró] ad hírt él sajtó él Ganz-Danubius Vagongyár
bóL a Ganz-Haió.§;yárbóL a Schlick-gyárból, a Csepeli Tölténygyárból, a 
Lipták Vas- és Gépg~'arbóL a Wolfnel' Gyárbó] és még több más üzemből. 

:.' Az Országos Munkaügyi Tanács alakuló ülése. = MMÉEK. 19J.9. 
53. é\'L 7. sz. 49-52. lap. (Dokumentum.) 

:", Ua. mint az 50. sz. jegyzet. 
f;" Rendele~ a Népgazdasági Tanács mellett működö Műszaki Tanács 

felállításáról. A Népgazdasági Tanács 49. NT sz, rendelete. - Tanács
köztársaság, 1919. jún. 19. 71. sz. (Dokumentum.) 

Ul "A polgári világ teljes összeomlása, a koalíciós kormányzat csődje 
kénysze'rítette rá Magyarország munkásságát és parasztságát erre a döntö 
lépésre" - állapítja meg a hatalomátvételröl és a proletárdiktatúra ki
kiáltásáról a Magyarországi Szocialista Párt és a Forradalmi Kormányzó
tanács 1919. márc. 22-én közzétett .. lVIindenkihez!" c. kiáltványa. (Doku
mentumok a magyar párttörténet tanulmányozásához. 2. köt. Bp, 1955. 
122 lap.) 

f>e L ... A magyarországi munkásmozgalom 1917-1919 ... " c. több íz
ben idézett kiadván\" vonatkozó megállapításait: " ... márciusra a prole
tárdiktatúra feltételéi érle/öc/öben voltak, de a KMP és a tömegek clö
készítése a hatalom átvételére még nem fejeződött be. Az események 
""vors menetével a munkástömegek öntudata nem tudott lépést tartani ... A kommunistél párt és az őt követő tömegek kapcsolata még nem 'illt 
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elég szilárd alapon ... Nem voltak országosan kiépített szervezetei\: ... " 
stb. (66-67. lap.) 

63 aj A Szociális Termelés Népbiztosságának szervezete. = Szociális 
Termelés, 1919. 1. évf. Lsz. 17-21. lap. - b) Hevesi Gy. 4. sz. alatt i. m. 
235. lap. 

5-l L. Hevesi Gy. 3. sz. alatt i. m. 15. lapját. 
63 L. a- 3. sz. jegyzetben hivatkozott irodalmat. 
66 L. Hevesi Gy. 50. sz. jegyzetben hivatkozott munkáját. 
ü7 L. a 3. sz. jegyzetben hivatkozott irodalmat. 

68 Ugyancsak fl mérnökök jelentős szerepét emeli ki Hajdú Tibor is 
az 57. sz. jegyzetben i. m. 185. lapján; és a Szociális Termelés Népbiztos
ságának munkájában megnyilvánuló műszaki szemléletet próbálja jelle
mezni Bródy András is: "A vezető ipati funkcionárlusok többsége ... él 
mérnökök soraiból került ki. Meglehetősen sok a mérnök termelőbiz,:os 
és igen nagy a népbiztosságok mérnökállománya is: például Kelen nép
biztos osztályán a vezető állásokban csaknem kizárólag mérnökök voltak. 
E mérnökök többségükben szocialista, sokan pedig kommunista me<;
győződésű emberek körében azonban a politikai problémák nem egyszer 
háttérbe szorultak: a szocializálás, az állami irányítás megszelTezése szá
mukra a "józan észből". "a gazdaságosságbóh "az egyöntetűség])i;l .. 
folyt ... " (L. a 3. sz. jegyzetben i. m. 216. lapját.) (Ezekkel az egyáltalún 
nem műszaki fogalmakkal a szerző bizonyára a müszaki racionalizálás 
szempontjainak hangsúlyozására céloz.) 

eD A fentiek jellemző illusztrációja - egy példa a sok közül - a nép
biztosság vegyipari osztálya. melynek \'ezetője Pfeiffer Ignác. a Műegve
tem Kémiai Technológia tanszékének vezetője. munkatársai pedig a tan
szék személyzete, illetve régebbi munkatársai lettek: Vidor Pál adj. mil-
gántanár, a gyufaipari oszt.. Haskó Lajos a \'egyészeti oszt. ':ezetöje. 
Györky József asszisztens, a kátrány- és aszfaltip8l'. Steiner Pál az {.,;
ványolájipar, Bálint Dezső a gumiipar. Singer Henrik és Vas Jenő él ki
sérleti és találmányi ügyek, Gyárfás Gyula az anyagkiutalás. Bernstein 
Nándor a csont- és enyvipar, Rákosi Sándor a zsír- és szappanipar ügyei
nek intézfje voltak. (Műegyetemi rektori irattár 673 '1921. Pfeiffer Ignác 
fegyelmi ügyének iratai.) 

70 L. Hevesi Gy. Szociális ,ermelés ... c. többször idézett munki\.iú-
nak ,.Anyaggazdálkodás" c. fejezetét. (87-96, lap.) 

71 L. uo. 124-125. lap. 
7~ L. uo. 88. lap. 
73 Mérnök-kataszter. Az AlVIOSZ \'ezetőségé!'!ek közleményei. 

AMOSZ 1911l. 1. ~vf. 1. sz. lD-12. lap. 
,4 L. Vörös Ujság. 1919. áp::, 9. (Hevesi Gyula nyilatkozata a termelé" 

szocializálásának végrehajtásáról.) (Ism.: Hevesi G~·. 2. sz. alatt idézett 
munkája. 42-47. lap.) Továbbá: az utóbbi E;unka Ti-86. lapját. CA Núo
gazdasági Tanács és a szakmai üzemközpontok") 

75 A ForradEtImi Kormányzótanács rendelete az ipari. bi\l1ya- és k:'>7-
lekedési üzemek köztulajdonba vételéröL 1919 mRrc. 26. (P. K. IX. ~z. 
rend.) - A munkakényszer és a munkához \'aló jog. 1919. márc. 26. 
(F. K. XI. sz. rend.) stb. = A Forradalmi Kormán:,:zótanács és a népbiz
tosságok rendeletei. 1. füz. 18-21. lap stb. 

76 L. Hevesi Gy. 4. sz. alatt i. m. 244-248. Jap. 
77 Az AMOSZ-mérnökök politikai felvilágosító munkájának jelen[.)

ség ét, műszaki előkészítő munkájának értékét elég jól mutatja az is. 
hogy az egész ipar szocializálását hamarabb lehetett végrehajtani, mint 
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a bezárt üzletek csupán leltározás t és Lijramegnyitást jelentő - szo-
cializálását. 

iS Rendelet a találmányok. újításo], stb. köztulajdonba vételéről, ju
talmazásáról. 1919. jún. 20. A Népgazdasági Tanács 52. NT sz. rendelete. 
= Tanácsköztársaság, 1919. jún. 21. 72. sz. - L. még Hevesi Gy. 2. sz. 
alatt i. m. 189-201. lap. (Tanulmányi és kísérleti ügyek, a tapasztalatok 
általánosítása), valamint az előzőkben 46-48. sz. alatt hivatkozott iro
dalmat. 

i9 Az energia gazdálkodás. = Szociális Termelés. 1919. 1. évf. 4. sz. 
ll. lap; Hoór Tempis Mór: A falvak és mezőgazdasági üzemek elektro
mos energiával való ellátása. = Uo. 6. sz. = Ua.: Energiagazdálkodásunk 
és a kémiai ipar. = Uo. 10. sz. stb. 

80 A budapesti és budapestvidéki elektromos áramfejlesztő telepek 
intéző bizottsága. = Uo. 8. sz. 37-38. lap. 

SI Hoór Tempis Móric: lVIagyarország vízierőinek kihasználása. = 
Uo. 5. sz. 22-24. lap. 

8~ Halász Albert: Ipartelepülés LVIagyarországon. = Uo. 5. sz. 9-
14. lap., 6. sz. 7-13. lap stb. 

S3 Lenin Művei. 33. köt. 31-32. Iap. (Levél a VIII. Összoroszországi 
Elektrotechnikai Kongresszus elnökségének. 1921. okt. 8.). a) Lenin Mű
vei. 32. köt. 135-140 lap. (Az egységes gazdasági tervről. 1921. febr. 22.) 
- L. még Hevesi Gyula: Lenin a szocialista építés műszaki feladatairól. 
= Magyar Tudomány. 1956. 4-6. sz. 125-136. lap. 

8\ Bogdániy Ödön: Folyamszabályozási programunk. = Szociális Ter
melés. 1919. 1. évf. 10. sz. 23-26. lap. 

85 Duna-Tisza-c~atorna. = Uo. 6. sz. 24. laD. - Gerster Béla: EL<ő 
jelentés a Duna-Tisza-csatorna tervező és építőmunkálatairól. 1919. 
(Ism.: A Duna-Tisza-csatorna ... Bp. 1947. 51-52. lap.) (A feldolgozás 
alatt álló levéltári anyag hivatkozását 1. később.) 

86 Az öntözési rendszerek fejlesztése. = Uo. 10. sz. 21. lap. (Ez és a 
következő rövid közlemények a Föidm. Népb. Vízgazdálkodási Osztályá
nak munkájáról adott rövid saitótáiékoztatók.) 

67 Balaton. = Uo. "ll. sz. 24. lap. 
83 Halászat. = Uo. ll. sz. 25. lap. 
89 A Népgazdasági Tanács talajjavítási programja. = UO. 

OD Műszaki munkálatok Pest megyében. = Uo. 25-26. lap. 
91 lVIint isweretes a Tanács],öztársaság népbiztosságainak iratanyaga 

túlnyomórészt megsemmisült vagy elkallódott. Ezért - kivéve a vízügyi 
szolgálat tevékenységét (O. L. F. Nb. VI. Oszt. .,Komun vízügye!(') és a 
publikációkból többé-kevésbé ismert energiagazdálkodási terveket - a 
Tanácsköztársaság műszaki tevékenysége. sajnos, ma még általában isme
retlen előttünk. Ezért állítottuk előtérbe e rövid áttekintésben - az 
egyébként is ,.központi" jelentőségű - vízgazdálkodás kérdéseit. me,·t 
egyelőre ez az egyetlen eszközünk arra. hogy rajta keresztül a Tanács
köztársaság eddig alig sejtett méretű és jelentőségű műszaki tevékeny
ségébe, illetve műszaki fejlesztési terveibe betekintést n~-erjünk. - Nem 
lehet eléggé hangsúlyozni. hogy ez a vízgazdálkoc1ási program mennyire 
modern ·és haladó szellemü program volt: egybevág a később ismeretessé 
vált lenini útmutat6sokal. a Szovjetunió szocialista. majd l\:Ommuni,~ta 
építési 'programjával és az általa tört úton járó fejlettebb műszaki kul
túrájú (CsehszlováIda. Német Demokratikus Köztársaság, Lengyelország) 
vagy a gyorsabb ütemű fejlődésnek indult (Kína. Bulgária) népi dem<J);:
ráciák mai programjával, műszaki fejlesztési tervei veJ is - meJ,y-ek kö-
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vetését azonban a mi kormányzat unk ez ideig, sajnos, csak részben tudta 
magáévá tenni. 

93 Geréb József Gyula-Langer Károly: Javaslat a földmÍvelésügyi 
népbiztosság muszaki apparátusának szervezetéhez. ll. lap. (Soksz.) (O. L. 
F. Nb. VI. oszt. 653.) - Továbbá: Javaslat egy országos mezőgazdasági 
műszaki szervezet felállítására. 1919. máj. 26. (Munkaterv.) (Az AMOSZ 
mezőgazdasági műszi1ki szakosztályának munkája, Bogdánfy Ödön közre
működésével vagy irányításával.) (O. L. F. M. EIn. 1919-1636. folió iap
számozás.) 

93 Hevesi Gyula: Szociális termelés c. i. m. 153-163. lap ("Tégla- és 
agyagipar.") 

9j Ua. 
95 A. világ összes technilwsaillOz! = AMOSZ. ·1919. 1. évf. 1. sz. 8-

9. lap. (Dokumentum.) 
!lG A műszaki tudományok munkásaihoz! = Uo. 1. lap. (Dolmmen

tum). 
U7 Az Alkalmazott Mérnökök Országos Szö1:etségének szervezeti sza-

bályzata. = Uo. 2-3. sz. 9-12. lap. (Dokumentum.) 
gS Az AMOSZ vezetőségének közleményei. = Uo. Lsz. 10-12. lap. 

(Dokumentum.) 
99 A mérnöki kar - müszaki fejlesztéssel kapcsolatos - szaktanács

a?ói te:cékenységének politikai előkészítése, megalapozása, szervezése. 
tamogatasa, a magyar. müszal~i értelmiségben rejlő tehetségel~ mozgósÍ
tása, kezdeményező készség kibontakoztatása (nemkülönben a társadal
milag erősen izolált mérnöki kar politikai nevelése, a polgári egyesüle
tek befolyásának csökkentése a mérnökök körében) - azon felismerés 
alapján, hogy müszakilag rendkívül elmaradott országunkban gazdasági 
fejlődésünk, illetve a szocializmus építésének sikere ezen áll vagy bukik 
- ez volt a külön mérnökszakszervezet legfőbb célja, s ez biztosította lét
jogosultságát a t::roletárdiktatúra idején is. - Kétségtelen tehát, hogy az 
ezzel kapcsolatos vitában a MÉlVIOSZ-szal szemben az AMOSZ vezető
sége képviselte a helyes álláspontot: anélkül a megalapozottság nélkül, 
amit az AlVIOSZ munkája biztosított a Tanácskormány népbiztosságai
nak müszaki tevékenysége számára - igen nehéz lett volna a népgazda
ság szocializálásél. illetve szocialista átszervezése. De nem \·olt igaza él 

MÉMOSZ épitész-szakosztályának abban sem, hogy az önálló mérnök
szakszervezet egy .,szellemi kasztszervezet" kialakítását célozta: a m~r
nöki karizoláltsága már megvolt. s az AlVIOSZ éppen ennek megszünte
tésére törekedett. politikai munkájával is és azzal is, hogy az AlVIOSZ
tagoknak kötelességükké tette a szakmai szakszeryezetek munkájában 
való részvételt is -

100 A mérnökök helyzete a szakszervezeti mozgalomban. = Ai.VI0SZ. 
1919. 1. évf. 2-3. sz. 12-14. lap. . 

101 Fonó Albert: A proletárdi!~tatúra és a mérnökség. = MlVIEEK. 
1919. 53. évf. 13. sz. 97. lap. - To\·ábbá Hevesi Gyula: Szociáiis terme
lés, .. c. 1. m. 173-178. lap. 

!O~ Ezzel és a következökkel kapcsolatban l. a korabeli irodalomból 
elsősorban: Varga Jenő: Munkásigazgatás. A termelőbiztos, a mUEkás
tanács és a szakszervezet feladatairól. Bp. Közokt. Népbiztosság, 1919. 
16. lap. '- Az újabb irodalomból Hevesi Gyula: Szociális termelés ... c. 
i. m. 68-77. lap. 

103 A mérnöki munka. mint szellemi munka = A1V10SZ. 1919. 1. evf. 
4. sz. 20. lap. 
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10·J Ua. 14. lap. 
lU;) Ua. 14-15. lap. 
lOU Ua. a 17. lap tól. 
107 Vita a kommunista termelés előfeltétejeiről. = Uo. 3-10. lap. 
IIJS A mérnökök munkaköre a termelésben. = Uo. l-3. lap. (Doku-

mentum.) 
lUU Ua. mint a 107. sz. hivatkozás. (Idézet a 7. lapról.) - Pfeiffer 

Ignác állásfoglalásának őszinteségéhez . aligha férhet kétség. Éppen ő. 
akit ebben az időben a szimpatizáns mérnöktömegek képviselőjeként. s6t 
az ellenzék képviselőjeként tartottak számon, volt az. aki a proletárdik
tatúra bukása után a VKM ellenforradalmi fegyelmi bizottsága előtt a 
leghatározottabban a kommunizmus hívénel< vallotta magát. (Műegyetem 
rektori irattár 673 11921, 10411921.) 

110 Erre vonatkozólag l. különösen Hevesi Gyula: Szociális termelés 
c. i. m. 192-193. lap; A korabeli irodalomból a 60. sz. jegyzetet, továbbá: 
A Műszaki Tanács megalakulása (Varga Jenő népbiztos nyilatkozata). = 
Népszava, 1919. júl. 26.; A Tudományos Műszaki Tanács megalakulása. 
= Szociális Termelés. 1919. 1. évf. 13. sz. 21. lap. 

111 A mezőgazdasági műszaki szervezet kiépítésére vonatkozólag L 
még előbb az . sz. lapot és az itt hivatkozott 92. sz. jegyzetet. valamint: 
A műszaki munkások mezőgazdaságunkban. = Szociális termelés, 1919. 
1. évf. Lsz. 5-6. lap. 

w A Pest megy ei műszaki hivatal munkájára vonatkozólag l. még 
a 90. sz. jegyzetet is. E rész megírásánál felhasználtam Pest megy e mű
szaki biztosa Czeglédy Endre visszaemlékezéseit és iratait is. 

m, L. a 83. sz. jegyzetet. 
t14 Lenin: Az egységes gazdasági tervről. 1921. feb!'. 22. MÜ\'ei, 

32. köt. 143. lap. 

* * * 
lJ;; Ez a felfogás, mely tulajdonképpen a termelőerők fejlesztésében 

döntő jelentőségű műszaki tudományok jelentőségének felismerését, és 
az e tudományokat művelő mérnökök szerepének elismerését jelentette 
(és amely élesen megkülönböztetendő a polgá:'i társadalom viszonyai kö
zött kialakult technokrata elképzelésektől) egyik aiapvonása volt a Ta
nácsköztársaság értelmiségi politikájának, és fontos motívuma a mér
nökök állásfoglalásának. L. a 25. sz. jegyzetet, valamint "A műszaki mun
kások mezőgazdaságunkban. = Szociális Termelés. 1919. 1. évf.1.sz. 
5-6. lap. ("A régi közigazgatás helyébe a termelés igazgatása fog lépni... 
Az új világrend,.. a technikusol;;: és gazdászok társadalmán fog fei
épülni ... "); Építőipari szellemi munkások szakszer\'ezete Egységes szer
vezet az új rendért. = Népszava, 1919. márc. 27. 9. lap. ("Amíg más szel
lemi munkások. pl. ügyvédek. bírák köz~"eműködésére pillanatnyilag nem 
lehet a társadalmi átalakulás \"ezetésében számítani. mert tudásuk. ,,'sz
mekörük és gondolkodásuk a kapitalista világnézeten épül feL addig a 
műszaki élet szellemi munkásai természettudományos alapképzésük és a 
munkásvilággal való szoros kapcsolatuk, sőt együttélésük folytán RI'ra 
közvetlenül szinte kizárólag vannak hivatva ... ") - Ugyanezt a felfogást 
tükrözik a Tanácskormánynak a jogi kar működésének felfüggesztésére 
vonatkozó intézkedései is. L. Jelentés a Közoktatásügyi Népbiztosság 
működéséről. Bp. 1919 jún. havában. H. n. Pesti ny. 1919, 40 lap stb. 



Uti Műegyetemi rektori tanácsülési jegyzőkönyvek. 1919. febr. 25., 
márc. 18., márc. 25. stb. (Műszaki Egyetem rektori irattár.) 

117 Uo. jan. 28., febr. 4. stb. 
118 Uo. febr. 18. 
118 Uo. 1918. dec. 10. 
120 Uo. 1919. jan. 21. 
121 Möller István: Javaslat az építészoktatás reformjáról. Bp. Mű

egyetem, 1919. 2. lap; Ua.: Az építészoktatás rejormja. = MMÉEK. 1919. 
53. évf. 10. sz. 74-76. lap (Dokumentum) és = Építés, 1919. 1. évf. 9. sz. 
3-5. lap. 

122 A magyar kir. József-Műegyetem programja az 1918(1919. tanévre. 
Bp. Pesti Lloyd-ny. 1918. 63-68. lap. 

J:!:] Ua., mint a 122. sz. jegyzet. 
12" Nagy Virgil: Az építészek műegyetemi tanulmányi rendje. 

MMÉEK, 1919. 53. évf. 9. sz. 67-70. lap. 
125 Az építészoktatás rejormja; az új tanszékek megszervezése, és az 

új projes§zorok kinevezése. (K. Nb. 63.247/1919. VI. 1.) = Műegyetemi 
rektori tanácsülési jegyzőkönyvek. 1919. ápr. 22.) (Dokumentum.) 

J26 Az építész-szakosztály új professzorainak beiktatása. = Uo. 1919. 
ápr. 27. (Dokumentum.) 

J27 Az építészoktatás reformja. (K. Nb. 89.508/1919. VI. 1.) Művelődés
ügyi Min. Közp. Irattár.) 

Az építészreform nagy jelentőségét n1Utatja a kérdés kiterjedt iro
dalma; a legjelentősebb cikkek: a) Forbát Alfréd: Az építészoktatás re
formja. = MMÉEK, 1919. 53. évf. 23-28. sz. 184-189. Jap. b) Az Építé
szek Szakszervezete Ifjúmunkás Csoportjának jaVaslata a műegyetemi 
épitész szakoktatási reformja tárgyában. = Építés, 1919. 1. évf. 3. sz. 13-
14. lap. 4. sz. 13-14. lap. c) A MÉMOSZ Építészi Szakosztályának vita
ciklusa az építészoktatásról. = Uo. 4. sz. 10-11. lap. d) Bauer Henrik: 
Az építésznevelésről. = Uo. 9. sz. 21-22. lap. e) lVIöller Károly: A mű
egyetemi épitészoktatás reformja. Az új társadalmi rend az építész mű
ködését erősen átalakítja. = Új Műegyetem, 1919. 1. évf. Lsz. 5-6. lap. 

12~ Károlyi Zsigmond: Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 
és a magyar mérnök- és építészmérnök-képzés története. = Az Építőipari 
és Közlekedési Műszaki Egyetem Évkönyve. 1955/1956. 17. lap. 

12D A műegyetemi elméleti (matematikai-természettudományi) okta-
tás reformja. Bp. 1919. május hó 22-én. (93.074;'1919. VI. 1.) K. Nb. és Mű
egyetemi rektori tanácsülési jegyzőkönyvek. 1919. máj. 27. (IvIúegyetemi 
rektori irattár.) (Dok.) 

1:;0 Mihailich Győzö adjunktusnak az újonnan szervezendő II. sz. híd
építést ani tanszékre műegyetemi professzorrá leendő kinevezése tárgyá
ban ... (99.783/1919. VI. 1. K. Nb.) (N[üvelődésügyi IVIin. Közp. Irattár.) 

1::1 He1'l'mann iVIiksa: Javasint a gépészmérnöki szakoktatás módosí
tására. Bp. 1919. jún. 28. 8. lap, 4. lev. melL = A gépészmérnöki osztály 
üléseinek jegyzők':inyvei. 1919. júL 7. (Műegyetemi rektori irattár.) (Doku
mentum.) 

l:l:! "Sigmond Elek: Javaslat a l)egyészmérnöki osztály reformjára. 
Bp. 1919. júL 5. 10. lev. 2 lev. iTIell. = Műegyetemi rektori tanácsülési 
jegyzőkönyvek. 1919. júl. 5. (Műegyetemi rektori irattár.) (Dokumentum.) 

J33 Ua. mint a 130. sz. jegyzet. 
J"'. Műegyetem; közgazdasági oktatás reformja. 1919. júl. 22. (170.567; 

1919. VI. 1. K. Nb.) (Müvelődésügyi Min. Közp. Irattár.) 
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135 Tervezet az oktatószemélyzet tudományos munkájának megkö ny
nyítésére. (98.784-19.125/1919. sz. K. Nb. leirat.) = Műegyetemi rektori 
tanácsülési jegyzőkönyvek. 1919. jún. 21. (Műegyetemi rektori irattár.) 

136 A Műegyetemi Tanács küldöttei az Országos Munkaügyi Tanács 
szakosztályaiban. - Uo. 1919. jan. 28. 

l3i Pfeiffer Ignác professzor fegyelmi ügyének iratai. (Műegyetemi 
rektori irattár 673/1921. 1041/1921.) 

1:" Az Egyleti Tanács ... határozatai az Egylet egyes tagjainak a 
proletárdiktatúrával kapcsolatosan tanúsított magatartása dolgában ... a 
Magyar Belügyminisztérium 1919. évi november hó 4-én kelt 83.179/1919. 
VI. d. sz. rend .... felhatalmazása alapján ... = lVIMÉEK. 1920. 54. évf. 
l. számától. 

l3U Rendelet a műszaki egyetem 7~eretében üzemfelügyelői tanfolyam 
létesítésél·ől. (A Közoktatásügyi Népbiztosság 41. L. N. sz. rendelete. = 
Tanácsköztársaság. 1919. jún. ll. 64. sz.) (Dokumentum.) 

gO A műegyetemi tanács javaslata a nem középiskolai végzettségűek 
műegyetemi felvételével kapcsolatban. iVlűegyetemi rektori tanács-
ülési jegyzőkönyvek. 1919. júl. 22. (Műegyetemi rektori irattár.)· 

!t, l A Gépészmérnöki osztály üléseinek jegyzőkönyvei. 1919. szept. 13. 
(Műegyetemi rektori irattár.) 

143 Ua. mint a 131. sz. jegyzet. 
H3 Ua. mint a 139. sz. jegyzet. 
14\ Ua. mint a 138. sz. jegyzet. 
g5 O. L. F. M. EIn. 1919-1936. Bogdánfy Ödön fegyelmi ügyének 

iratai. 

A melléklet.ek jegyzéke 

1. A gyarl es műszaki tisztviselők szervezkedése. A Magánalkalmazott 
(1917. 16. évf. 5. sz. 20-22. lap) cikke a "Szocialista mérnökmozgalom" 
kezdeteiről. (Teljes szö\'egét l. az 1. sz. dokumentumban.) 

2. "A műszaki tudományok munlcásaihoz!" Az AMOSZ kiáltvány a 1919. 
május 1. alkalmából. = AlVIOSZ 1919. 1. éd. l. sz. l. lap. (L. a 15. sz. 
dokumentumot is.) 

3-4. Részletek "Az Alkalmazott Mérnökök Országos Szövetségének szer
vezeti szabályai"-ból. H. ny. n. 12 lap. (O. L. F::VI. EIn. 1920. F. B. 3144.) 
(L. a 16. sz. dokumentumot is.) 

5-6. Möller Ish-án: Javaslat az építészoktatás reformjáról. Bp. lVlűegye
tem, 1919. 2 lap. (L. a 24. sz. dokumentumot is.) 

7. A Közoktatásügyi Népbiztosság által kinevezett új építészprofesszorok 
beiktatása. (Jegyzőkönyv. A iVIűegyetem rektori irattárának anyaga.) 
(L. a 26. sz. dokumentumot is.) 

8. Hermann Miksa: Javaslat a gépészmérnöki szokoktatás módosítására 
c. reformtervének első lapja. (Jegyzőkönyv. A IvIűegyetem rektori 
irattárának anyaga.) (L. a 30. sz. dokumentumot is.) 
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I li gyiri ésmüszaiU tisztviselők 
1

1

'1 szervedledése. 
nyárak ps' küzleKPdp!;i vállahtfok tülll{'g<,~ Nm tlaiw· 
UtsU. A szervezkedés kiterjesztés\' lll, <,::;ésl!', {}rszá~ra, 
-- .\ :ry.irkiizi hizoH~:í.~ á!l~ísf(}:rlnlá;.a II drá:ras.?h,ti llút. 
lék és a ".:\10 n. Sz.":tkt-iói ii~"'iohell és az általúuos 'ní

laszttij JO~ IIH' II ett • 

. \ Il'~l""szlptt'sl'hl, h":-:ZÚlllO!Úllid is hh-phl; kúpt>! 
;id az ,.JsÚ oltlnlllinkal kitii!tii -17PIIl!:t'Ít'~ llt"\·:-:Ül' arrúl 
;; llagyszHbúslI SZI'IO\-pzkpt!t":-:j lll'-I7..t.(<llollll'íd. <lmf'!.\

llg.\·:-:zú! "illi forrad'llftl i S('!w;-,s'-'ggt'j ~HlZZll sza Kszf'n'p, 
z,'!iillk kii"\>I,{' a h'.!!kiiliilll.i·lúi!Jb I-!~i;i'ak. miiszaki {'" 
kiiz,lt·kpd{·"i ·,itliala!nk .lIkaII1l1li'.01 (ainak napról· 
úapra uiin·k\-ií ujahb ("s uj,drl. tii!lli'gl'Ít. rl!Y Jút· 
szik~ \'t\t!;p~ },p{t)1t lUÚ" az H lH~'~rll~k, a!!H)!ypt ti lH~)lkii
liiz\·st'ld.iil. kiz"ú!i:lllúlIynlúshól l'S jOl!llllallSúl!húl a 
tj"zt,·i",.jiii kar ('Húnt! ha,ilalldú. ,IZ <I ii:-:zl\"i:,;p]íii 
k'I!·. ;!!Iiplret {'<Idig ;1 túrs<ldlllolll lt').!ttin·hw'sehb és 
l!'gllpl!l'zphiwl! III l'gll IOZ{] i Ilia tó n"iI'!~l!pk i"IlH'rtii Ilk. 
{').!y lútszik.a húhll"u kt'!lplt llOzzil. hog.' ~l magún
ti"zlvisl'W j;; lllpgtallllij,j azt. llOgr III'Jli .. Hl·· .. hant'lll 
i'[Ij) ob'HII kiz,"'úi,lilúnyol! prolpiúr, J!!irlt a lllllnkúso 
nt' "lI!!'-'! IlH;g !ííhlwl is IlIugfalillltak a húÍlt>ru l01:.a
milli II gyúrak tisz!yist'!iii. Fdí,<;nlCrték (! termelésben 
('fff/glo!! IW!Ij2efiih jelel1f(ís(:yd: j"I'li:-:llH·rf('k. hog)" az 
üWlIlIkújllk llH'llnrin' ,.l1CUI"::djl'ilii!ar!6" mllllkn ('S 
Íiogy lIH'IlIQ'íl"e t(~n=,Yúi.k Ilznkl!Hk a hatalm;!" prni1i-
it/·gn·kll/'k is. HIlH'h'pkl"iíllllllllkú!latúik ob'aH SZI'll! 
!il!:gg~-!iziídt'~s,'l s'lA;k túl, ha !lgozta t II i, hogy azokat 
,'sHk ugy t>g:,szNiiPII lll. íi .• túk{·jiik !w!Ji,düz'l,a", 
: .... em fJ .... :erre<.!wdés. IWl/l'm (lZ Gszlá/.>;luda!os szer· 
rc:}tp(lé . ..., szilk~i~gi:Jlf·k a rpli~lnprllse lHO'l.}!atta lHPg a 
l!!al.!:itllli~zh"isl,1íik s:r.t·tszúrt tithorút s lllind.'nki. Hki 
Szü\'e1s('güllkhiiz losatlakozik. tisziithall nlll \"(>11·. 
ht)gy a drúJ!a~út!i pútlt'·k (J~ak {~gyik l{·~ll.lsú célja li 
sZPi"n>:r.kl'di·sllI'k s It()g~' ;;7.lltílll BlI'·g :-:okkld na.gyohh. 
sokkal últalúnosal,ll j'n!i'k"inkt'rt \'í\'andú kiizdí>lf'lll 
k'}\~t*tkt·zik .. I':h l<':--O/.Í igaz{::t~,I,p;li.;n",:j f>'>:~ HHg}j~'l~sH{i}
St·~.!.!ii\"{· ('zt a hatahuH~ a l,an HiPgÍufflllt Ino/:
g:ahu:i! :-.. f"Z il l)izto~it(';kL anLdk .. hOJ~~ 11fl'fU undo 
~I.,ahHajit!l~. 11Hllt·111 a lUH! kt!HH11) idü~k~l(~k ;~";:4g-ft~lt~!i} 
"zii;,rd !·lhatúrn:r.ús i~s ·""'::iPt..f-Üi:H uH.a!'üS 
fogja a ma ml'g,.;:rt·!'v!'zíílhi t;, i II J{'\ Hia-l.! is üssze-
tart;!llí I'~S i;.r:!zitn hat:dmas::;:t ··PHlli. 



I. tHon.n!: 1919 MÁJUI'! l 
.i&iiii.ii!!i&iJS~~_@ __ .. __ e_e_llilliiii1!llil155~ 

~%QWUISTA HÉimÖ~ÖK LAPJA 

KUUJ.\: AZ A l.K·AU,·.\.·ZWrT ~U::a~ÜKUK OHszAoos SZÖVETSÉGE 

Ei~f;1i't",i i~r q;y Hrt" '.!i \:.ü~·\m~. l E!Q'f~ 8zam ara l korona. 
co>ca_2§®_"'~"'__ _ ___ GlI!!IIiiIiiII! 

:\ :":+~?(Jr):id:i;;} !,~·t.lld;:ina:~~ :L'~'::"":\"" t,:;!lNiég. mÜld~!l rfitermeHség tisztán érv€~ 

it':?gE< k·:.;;" n;.·~rn0;·\1: ;;:~.y,(, :U":~;:h'~ <, i:'~üjj')n t:5; ('7.1:,·1 biltosithatjuk majd aleg

:\ it'gUf;g; :.,1,!) '.Ir.}::;:,);.:] ;·>'H ÜÜf')Z'J!::~'J~;; ud·2kaU) t,·,.:t.niku30k i-r'\~D'yoEŰlését. A tu-

l,"jz,it!. ,i. k,;::j;;;'~;;i~:,; !· •. ·,:u mt:;;si:t:r-:·i·z!· ... ,:·nr·g: il;,ii~n:~iliy ,~z~re !:'sz ezen tu! az egész sokat 
~1 h:::.f:1. ,,::.~,.... ;;.', k'):i):::·lril~!~'. ~'<:i1';" lt;~ .. 1:5 :"Z,f·U,:,'Ó, •. -t:. f'uJJ~rtségnck ~3 miutsn a'l. uj 

n~:rn J';~('11~ ~~g;'í?h;~t :1':::1: . " •. < ,:~. ;';:-,'ntnl 

l'!!eg~j'::jHl;, ::nir;:"!'2i' :1!.L~l': .'-í-'i·';.~:~á.:j.;ll:lk a 

i~hej~t$I':;e t-~ a !t:;'!Zlt~ft:.),t·;l ;:, Ul ,'bzab:l tn· 

d(1!íJ3Hyük il :ilH:fnk l~'lji?;.s td~\as:ig;!haH \"E: .. 

Z'Jt{. szert:pei ['J;n.;ü:: jats!.:wi. .:;, tür!nei~Si. 

irinrltó t~('hnik"s(·kn;lk f.;gy !<.;?>-. nÚtí ,:Jdig 

i~ 5~U mad$maU0khd ki1rült 1;:1, tlZUl- nly,,~
n,;i;.hói, ::1:Ji-: il ~i!r!:.~Eitj l;JI:likit ' ~'3ge~·ed('ühb 

ff!!d w!~!,lf'n hal:oniit. mind€TI leikiismeret. 
i,r·E eht-,;t:1:.~11;~~;~ meg fog szün\etnl, a tu~ 

úü!l1:;'ny Y~'grű f~A fog em€'ikcdui alTa a ma .. 
g(l~btr3, ~j!!f;i}"!\~ Dt II t?st.,;[·ri~sütr crnberis~?g 

leHr'::n~k €rkól:~$i tiszt:tsága emdni fogj.a. 

Tt:chniktlsok, 31.ik ('gyüti szenredttJt€:!i: é:i 
együtt kúzdűttelt.-k :J munkássággal, !llost 

i}!'~endjNúk vele együtt ('5 icgyet.ek az uj 
renclne!= mh'1{,kn aldolatra, ulinden küzd~ 

lf'fU.r~: k~sz i-:3 atindi-u dlúsós~G méltó 



l!\l. t\lka hllQZOtí Mérnököl{ 
Országos 5lÖ\7etségének 

~leml~ti naMliai. 

Az Anmhlluzott~lél·um({j.k Ol'sztigos 
Szövetségélwk 8zerv(~zoti NznblUyni. 

J. §. I·l'Ogl'IUllll1. 

Aí: A M o Sz mint a prolc!Íll'osztúly hal'
cos f:iZl.'l'I'Cí:úh, (l sz{)daIistlt termeIé"i rend ki
l'pitéséf, . tudományos . ós ol'k<llesi sziiloiÜgCSiléguck 
bJllori. C61jll OllllÓlfogvl1 n IIlÓrJlü!rü!tet, mint HZllk
mllllkú~oknt nelltesak II fnodalista J,lit('l(\s;l(~g('rzct 
ÓI':t.(·l !lJ i (::; er!;ü!eAi i tHlit {'lwirul , Illi II e III il tudom;\,
Ilyo~! !tlf'gltyözödós erejovoI iH egys('gt';;(lTI a fIZ()-
t:Ínlista l()rllloj{)~i rend szolg;tlatábn Allitani. ií'f·1 .. 
adatai tehát a !tllv('tkel.ö!t: 

11) FO;.:,lallmt.ik minden pro\)felllúvaJ, :IllIol,)' lll· 
kallllüfl ti 8zocillli>!ta tCI'lllel,:lsi rend kiúpitófll'l'(\ (." 

h) Ki'ozre.liiiküdik Illiu I, rli!emÚllYo?l.() (\8 dlíllW 
MZel'rei,tt II III Ö 1'11 ük i IIlllJllla ól'(ókell"so, II Hl t:t'1l1i k
unk a t:'1l'iladu!omhan bl:L !(,1'Il1I'Iós\)(\1l YHlú dho 
lyel.kedóHo ld"l'iili k(:rdótwldH\!l, 

t) DtatiHztikM éR ktltaHztf'l't Mlit 1'1)1 II Illt'l'uilkük 
élet éf! rnllulmviH7.0uyltil'61. 



d) A llHíl'llökük lIlii:md,j, llOlllZ(,tg:lZ<ÍtlB:í.;d (:,s 
szociális t.lH!{u;úf fej le fil. ti. 
geuerád6 liOV(MsCIlI'l, óf; II 
jnill!tk !{(!l'(lóspit. 

o) Kühol('ht'll i(juUJUII!d,\ CHlp0l'lblln llW.l~fiZ(,I''' 
i'Ül.i II tedlllilillS dí:.'tluJ!, ('Il;.,,:zt,'flfie;';i',(, 

f) Eltlllltlzditja il IlCIlJzctki',zi ·lId·l'I:i.ksz(\nlt~('g 
Iétrt"j.l.ltlét. 

g) Progra III IlljÚlI ak Jlleg\'alú~i{ús:ir:.l igt:mybt\ 
vORzi IL szak"zel'\,(,7.oti Uel minden e~Jzltüzót. (k/hly" 
vok, folyúi!'H(()k, t'löadá;;ok, ankétek Hth.) HzakcJlz' 
tlilyok ÓR viclM,i cHoportok 8zt'l'\'czésó!) HIlI. 

b) W!giíl teljesiti mindazon fnllIcdúkat, amit ti 
;:.,zalmzc!'\'ozcli 'l'!lUl\CS II Hzalmzervoze!ck SZlÍllHÁrll 
ldosztnui fog, 

2,. §. A SZ()l'ets(ig tagjai. 

n) Az A lU O Sz Ülgjll lohet mindenki 
iskolai ltópz(lHsógro val6 tokin1et l1ólk iii , llki 1\ 
tOl'llloIósben móruiíld munkát végez. 

b) Nom lohot II Szl.lw)tségtlok tagja, aId!; nyo1'o· 
AógvÍtgyból elkü\'otett kHuigás, vétség, Vtlgy bUn
tett mintt, jogerüsflll olit6ltok. 

:~, $l. ,\ Ingol. Mü>lestiúgc,: 

a) II milldeldwr! iigyl'f.'lHH.HHl mogállnpitoj,j ,járu
ltJl{olwf; l)OUt()Sllll hllfizl\hli. '['lIg'dU h,glllt\bh t'M'.)' 

.:~\'re klHdoz\"! !> negyed('\'ünkóllt, elŐl'() !ize/olldő, 
A t.agllij!'i'Ll'tósi };:ntn!ezef:tüóf: n. !;elt:póll óvúvel 
lf.<~'!.(Wdík, 

bl l<t.')l;?:;:'ló~;e[nok ól·) llnjl:llllníluÜ: m\~.d'eldiíen a 

e) 
!lzümi. 

d\ 'L 

hatin;'{,lltaillll,];: 

n:'8'!.( 

tartozik nz Hzi:'II\;Hl!c mt:gt'eh)lö 
helt\pni, 

{'H n, S~nkH2;er\"'eZ('1ti ~K'nnáes 
Jllltgát aiávotni. 

·3·. §,. A ÜI!.~O'!;: ';ogu.i : 
Ul it Sz(\vets{,g tag'jni It taggyiiléselwu és 1\ 

f!Z~IJWílzlálj'i íll{~8ek011 rÓs7.t \'elll~tm~k, fel!>zÓJlllbat.. 
nak, iuditv:'tnyolmt b(jtmjllí:iztJwt.nek és II Illilldellw 

!tori ligyftllld 11atárü:.mtai í:í\ilrint, válaa:r.t:mak 68 
válMzthat6k, . 

N. "P) mlndt~;l kUl/Jll díj fizetésCl l1élkUi ka·!l.illk It . 
SitH'otaév' hi.VlttalOH lnpjút, II Sziív()tsé~~ holyiílógoH 
ős idlnyl'\/.rl\t lU\SZlláiha.tjálr, 

e) igényt :al'lll1ltnak 1'1ir.Hluí\on ,jogok!'a ÚS lwd· 
vezll\(J uyQ!i:re, tunolyülUlt It l'\~akSZOl'\'Üz(lti togo!t 
Hl,fhlliu'a . {t Wl'vt.myoH fondolkt)zóM k és II Szlh'otS(1~ 
mhHl()nkol'Í Ugyl'oudj() bi ',tOí\Ítnul1k (~fnuk:ll;:i\z

illU Jl lmm".!k Uli S!:1!~óly Hth.) 

w ,. . ~,. ~. 

A taJ;'8áJ;~ 
vlIgy ld'du',ís 

A t Ill,;'s:h;' tl!f1g.~ziÍl\l\N(l • 

Iinkönlt'B kil {~pM, wdétl, 



> .\t, ';r;:'""l~,t,· .l.:.:' ::-.:f.,r:!I;,,·.t!l 
'~.~.l:.!'!.::-"\. ~ ·n,:l~ ~. 

!:tp.,.,: ~', :'! ... : ~l~ 0_. ~ .1" "'0,':" :'1 

Javaslat 
az épitészoktatás reformjáról. 

J.I:-••. ~(~,.HI ft'h.it. h~.~_~' •. ~.~' "rm.iik :r .. m .!:'Jlcf,-",,; ft • 
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