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VARGA DOMOKOS

Nyár elején, a Petõfi-kör közgazdasági
vitáján azzal mentegetõdzött Szabó Kál-
mán, a Tervhivatal fõosztályvezetõje,
hogy elismeri, sok hibája van a második
ötéves terv (akkor még átdolgozatlan)
irányelveinek, de ami a fõ arányokat ille-
ti, még mindig a lehetõ legjobb változat.
Aki nem hiszi, csináljon helyette jobbat.

Úgy látszik, igaza volt, mert azóta se
tolonganak a vállalkozók, hogy egy leg-
alább ennyire átgondolt, másik koncep-
ciót fejtsenek ki a nemzet színe elõtt.
Közgazdászaink közül sokan már nyíl-
tan vallják: új elgondolások kellenek,
de hogy ki legyen ezek kiformálója?…

Olyasféle vélemény terjedt el: aki er-
re vállalkozni mer, az csak sarlatán le-
het, esetleg jó szándékú dilettáns, aki
többet árt, mint használ.

Van is ebben valami. A mai magyar
gazdasági élet valóban tudományos
elemzésében a kezdet kezdetén tartunk,
nem egyszer a tényeket sem ismerjük
igazán, nemhogy azok összefüggéseit
(pl. az értéktörvénytõl elrugaszkodott ár-
rendszer miatt azt se igen tudjuk, mit
gazdaságos termelnünk, mibe és meny-
nyit érdemes beruháznunk stb.).

Tudományos magatartásként tiszte-
letre méltó is ez a – mostanában sajnos
elég szokatlan – õszinte ignoramus. De
az üdvösséghez sajnos nem elég, sõt
ma, a mi helyzetünkben talán még a
tiszta lelkiismerethez sem.

Vészesen szorongat az idõ, aki ma
hallgat, vétkezik. A következõkkel kell
számolnunk (akár tetszik, akár nem): A
sztálini iparosítási program – minden ed-
digi koncepcióink alapja – a mi számunk-
ra végképp használhatatlanná vált, akár-
hogy is alakítgatjuk, alkalmazgatjuk a
mostani magyar viszonyokra. Nem-
csak arról van szó (amire ugyan már
hat-nyolc éve is rájöhettünk volna),
hogy mi nem vagyunk Szovjetunió, a
földkerekség egyhatodát birtokló
nagyhatalom, bõvében százféle ter-
mészeti kincsnek… ez már közhely, ha
nem vontuk is le belõle bátran az
összes következtetést mostanáig sem,
de gondoljunk emellett az utóbbi egy-
két évtized forradalmainak gyors tu-
dományos-technikai fejlõdésére a
nagyvilágban, mely szintén sokmin-
dennek az újrafogalmazására késztet.

A kommunizmushoz – mondta
Sztálin – ennyi és ennyi vas, acél,
szén, olaj, villamos energia stb. kell.

A számítási módszerekrõl, hogy
hogy jutott ilyen eredményekre,

nem beszélt, de most nem is az a lé-
nyeg. Hanem a szavaiban kifejezõdõ
egyoldalú mennyiségi szemlélet.

Lenin annak idején – s Marx is – a
munka termelékenységének gyorsabb
emelkedésében látta a szocializmus
nagy lehetõségét a tõkés társadalmi
rendszerrel szemben. Téziseiket Sztálin
se tagadta. S az 1930-as években még
úgy is látszhatott talán, mintha a vas-,
acél-, szén-, olaj-, villamos energia- stb.
termelés gyors növelése nagyjában-
egészében egybeesnék az általános
technikai fejlõdéssel.

Ma már azonban nyilvánvaló, hogy a
kettõ nem esik feltétlenül egybe, sõt az
egyoldalú mennyiségi hajsza sokban
akadályozza a technikai elõrehaladást.

Mit ér a több acél, ha vacak? A mo-
dern gépipar új konstrukciói (melyek-
hez egyébként jóval kevesebb vas-
anyag is kell) – majdnem mind a leg-
jobb acélötvözetek merész felhasználá-
sán alapulnak.

Vagy mit ér több szenet kaparni ki a
föld alól, ha közben elavult, ócska ka-
zánokkal, gõzmozdonyokkal falatjuk
fel milliótonna-számra, feleslegesen?
Vagy mit ér a sok villamos energia, ha
egy technikailag leromlott ipart táplá-
lunk vele, ha például korszerû automa-
ta szövõgépek helyett olyanokat hajta-
tunk három mûszakban, melyeket az
angol textilipar már az 1920-as évek-
ben kiselejtezett, s a mi tõkéseink úgy
vették meg bagóért, a hazai filléres, fél-
gyarmati munkaerõ kihasználására
spekulálva?

S ez az ellentmondás napról napra nõ,
ahogy a világtechnika egyre fejlõdik, mi
pedig egyre inkább lemaradunk, mert ha

teszünk is talán egy-két lépést elõre, mi
az mások gyors haladásához képest?

Ebben az összefüggésben derül ki
igazán a mi eddigi gazdaságfejlesztési
koncepcióink képtelen volta.

Azé is, amit azon a nyár eleji vitán
Szabó Kálmán védett – elég reményte-
lenül –, lévén az is csak egy enyhítet-
tebb, némileg reálisabb változata a régi
elképzeléseknek. Mert még ebben is a
mennyiségi elõirányzatok dominálnak;
a technika megújítása, a termelés gaz-
daságossága, az ésszerûbb bekapcsoló-
dás a nemzetközi munkamegosztásba –
szemmel láthatóan csak másod- vagy
harmadsorban jöttek tekintetbe.

Pedig a gazdasági törvények kegyet-
lenek. Kis ország vagyunk, nyersanya-
gokban szegény, külkereskedelmi for-
galmunk aránytalanul nagy. S ha elma-
radott módszerekkel termelünk, akkor
is csak igazodnunk kell a világpiaci
árakhoz, melyeket a nálunk haladottabb
országok diktálnak. A nyersanyagok ná-
lunk általában drágák, akár magunk ter-
meljük, akár külföldrõl hozzuk be, az
energia még drágább – törhetjük a fe-
jünket sokszor, miért is dolgoztunk?

A teendõ?
Elõször is minden dogmát elvetve a

valóságos helyzetet venni tekintetbe.
Azt, hogy a világban mindinkább ki-

bontakozóban van a második ipari for-
radalom.

Azt, hogy aki most lemarad – évtize-
dekig nyöghet majd amiatt.

Azt, hogy egyre fokozódik a nemzet-
közi munkamegosztás, mi sem gondol-
hatunk rá, hogy az ipar minden „forra-
dalmi” ágát (atomipar, minõségi kohá-
szat, mûanyagipar, gyógyszergyártás és

egyéb vegyipari ágak, híradás- és
vákuumtechnika, korszerû mûszer-
ipar, repülõtechnika stb.) mûveljük.
De egy-két ilyen iparágban az elsõk
között kell lennünk a világon, elis-
mert márkát vinnünk a piacra. Kü-
lönben odajutunk, hogy csak segéd-
munkások leszünk a világ nemzetei
között, segédmunkási bérrel.

Így állunk. Olyan matematikus, fi-
zikus, kémikus stb. gárdánk van pe-
dig, csudákat cselekedhetnénk velük.
S hagyjuk õket vergõdni a mennyiségi
hajsza s a technikai elmaradottság
méltatlan napi gondjai között.

Miért nem hívhatjuk egyszer
össze az ország ötszáz vagy ezer leg-
jobb tudományos, technikai és köz-
gazdasági koponyáját: vessék össze

Nincs veszteni való idõnk

Ady Endre:

Dózsa György

Dózsa György unokája vagyok én,
Népért síró, bús, bocskoros nemes.
Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni
Kaszás népemmel, mert a Nyár heves. 

A Nyár heves s a kasza egyenes.
Hé, nagyurak: sok rossz, fehér ököl,
Mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe
Rettenetes, nagy dühvel özönöl? 

Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz?
Rablóváraitokból merre fut
Hitvány hadatok? Ha majd csörömpöléssel
Lecsukjuk a kaput?
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A Mûegyetem 1956-os követelési pont-
jainak emlékanyaga kézírással, írógép-
pel, stencilgéppel és nyomdai sokszo-
rosítással készült.

Ezek között a másológépek között a
legelterjedtebb volt a Rotary kézi hajtá-
sú és a Gestetner villamos hajtású má-
sológép. Így volt ez a Mûegyetemen is.
A Mûegyetem az 1952–1967-es idõben
két egyetemként mûködött a lágymá-
nyosi egyetemi épületekben. Így a
Rotary típusú kézi hajtású stencilgép az
ÉKME (Építõipari és Közlekedési Mû-
szaki Egyetem) tulajdona volt, és a „mo-
dernebb” Gestetner villamoshajtású
másológép a BME (Budapesti Mûszaki
Egyetem) tulajdona. 1956. október 22-
én a fõépület aulájában zajló nagygyû-
lésen elhangzott követelési pontok sok-
szorosítását a hallgatók így a fent emlí-
tett másológépeken készítették.

Ne feledjük, a stencilgép magyar ta-
lálmány! Alkotója GESTETNER DÁVID
(1854–1939). Csornai születésû fiú
Amerikába menve legyezõket árult. A
legyezõk különleges selyemanyaga ad-
ta az ötletet, hogy finom viaszréteg és
festék segítségével másolásra lehetne
használni.

Magyarországra jõve el is készítette
stencilgépét, kézi hajtásút, majd elekt-
romos hajtásút is. A Mûegyetem mind-
kettõbõl vásárolt. A (1951-ben) két kar
kiválásával a BME, az ÉKME, a gép osz-
tódott.

A fõépület (I. em.) középrészében
volt a BME rektorsága. Az I. em. déli szár-
nyában az ÉKME rektorsága – de csak a
rektorság, mert a hallgatók Szolnokon
voltak! A tanárok jártak le oktatni.

1966/67-ben történt a fúzió, a 2
egyetem egyesült BME elnevezéssel. A
fúzióval a BME gazdagodott a Közleke-

dési Karral, miközben az antik névrõl a
Mérnöki Kar, ÉPÍTÕMÉRNÖKI Karra
változott.

De kézzel írt másolatokat kell elsõ-
sorban említeni, amikor is a diákok a
„legõsibb” másolási módot, a violaszínû
indigópapírt alkalmazták. Vagy az
ugyancsak indigópapírral írt másolatok
említhetõk, melyek írógéppel készültek
el, de már kicsit több példányszámban.

A 16 követelési pont zárósora pedig
így ír: „A határozatot »A Jövõ Mérnöke« c.
lapban kinyomtattuk, gépírásban és
stencillel sokszorosítottuk.” De ez a 16
követelési pont egy másik nyomtatásban
is napvilágot látott. Budapesttõl 160 kilo-
méterre, a Bács-Kiskun megyei nyomda
bajai telepén készült. Egy példányát ma
az Országos Széchenyi Könyvtár õrzi.

Valószínûleg telefon-beolvasás alap-
ján jöhetett létre a gyorsnyomtatás ak-
kor, október 22-én éjszaka. Ennek az
emlékanyagnak a zárómondata képsze-
rûen rögzíti a 22-i, éjszakába nyúló ese-
ménysort: „…a határozat végleges szöve-
gét a plénum elõtt mikrofonba diktálta,
a résztvevõk lejegyezték és… kézi-gépi
másolatát… (elkezdték) terjeszteni.”

Az akadályokról ez olvasható: „A ha-
tározat szövegének stencilen való azon-
nali sokszorosítását viharosan követel-
tük, de… Cholnoky rektor nem merte
megadni.” Hát így történt, hogy a
Budapesttõl több mint 100 kilométer tá-
volságra lévõ bajai nyomdában szület-
tek meg a 16 követelési pont nyomta-
tott lapjai. A hallgatók sem tétlenked-
tek, mert idõközben a stencilszoba kul-
csát megszerezték. A kezdõ mondat is a
sokszorosítás felhívását tartalmazza:
„másold le és terjeszd…!”

Végül meg kell említeni, hogy a kö-
vetelési pontok gyors terjedését és szét-

áramlását az ország területén – a tele-
fonhíradás lehetõségével egy idõben –
egy másik jelenség is elõsegítette. Eb-
ben az idõben a Mûegyetemen nagylét-
számú esti- és levelezõ oktatás folyt. Az
oktatást a belsõ elõadók mellett sok
külsõ elõadó szerzõdtetésével segítet-
ték. A hallgatók és oktatók között so-
kan voltak Pest környékiek és vidékiek.
A nagygyûlés napján a nappali oktatá-
son kívül tanrend szerinti esti és leve-
lezõ oktatás is volt. Így a mikrofonba
diktált pontok lejegyzése és terjesztése
a résztvevõk jóval nagyobb tábora elõtt
zajlott. Az esti és levelezõ hallgatók, a
szerzõdtetett oktató mérnökök pedig
munkájuk révén közvetlen, mindenna-
pi kapcsolatban álltak a gyárakkal, üze-
mekkel. Mindez széles körû sokszorosí-
tásra, terjesztésre adott lehetõséget.

Az Igazság címû lap 1956. november
2-i számában a szerkesztõ közölt egy fel-
hívást az Országos Széchenyi Könyvtárral
kapcsolatban, „Õrizzük meg a forrada-
lom dokumentumait, emlékeit” címmel.
A felhívás írott anyagra, fotóra, filmre egy-
aránt vonatkozott. A lap készítésében, a
cikk írásában és a nyomtatási munka ak-
kori nehézségeiben két mûegyetemi hall-
gatónk: Gál József és Pribelszki István
vett részt, Széll Sándor mûegyetemi tanár-
segédünkkel egyetemben.

Az Észak-Magyarország szerkesztõbi-
zottsága 1956. november 3-án pedig ezt
írta „Dokumentumfilm készül a gyõzel-
mes forradalmi harcról” címû cikkében:
„A Magyar Híradó és Dokumentum-film-
gyár operatõrje… 23-án délután az Eötvös
Loránd Tudományegyetem felvonulását
és a Bem-téri ünnepségeket örökítették
meg.”

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

a nézeteiket, s mondják meg õk, merre
haladjunk.

Egy új koncepciót kikristályosítani
persze nem lehet hetek, még hónapok
alatt sem. Szükség van egy átmeneti
idõszakra, melyben az ipar egy kis lé-
legzethez juthat, tartalékokat gyûjthet, s
erõit a gyors technikai fejlõdés feladata-
ira koncentrálhatja. De ezzel aztán
csakugyan nem várhatunk.

Még csak két megjegyzés.
Egyik: közszükségleti cikkeket per-

sze ezután sem szabad kevesebbet
gyártani, sõt.

Másik: A mezõgazdaság vitás ügyei-
nek rendezése nélkül az iparban is csak
félmegoldásokra juthatnánk. Errõl má-
sok már sokat beszéltek, itt csak annyit,
hogy különösen a szocialista tábor or-
szágai egyre több élelmiszert vennének
tõlünk (állítólag minden tárgyaláson
sürgetik) – ha volna mibõl adni nekik.
Csehszlovákiát, Lengyelországot, Kelet-
Németországot, ezt a hármat hadd em-
lítsük csak példaképpen, együttesen
majdnem hatvan milliónyi lakosukkal –
mit meg nem vásárolnának, ha végre
egyszer hagynánk és segítenénk a ma-

gyar falusi népet, hogy ne léte gondjain
rágódjék elkeseredetten, hanem termel-
jen, termeljen, termeljen. De egyelõre a
turisták viszik a piros-fehér-zöld papír-
szalagos szalámit szálanként, s Pozsony
és Prága utcasarkain kínálgatják a
járókelõknek magyar népünk nagyobb
dicsõségére.

Dehát ezt még elviselnénk. Az elvi-
selhetetlen, hogy egy többre érdemes
kis nemzet sorsát, jövõjét nem ismerve
hagyta a feje felett elzúgni a rohanó tör-
ténelmet.
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