
ÖTÉVES A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI ÜZEMMÉRNÖK-KÉPZÉS

A közlekedési üzemimérnöki kar ez éviben bocsátott ki első ízben diplomás
fiatalokat kapuján, ez más szóval azt is jelenti, hogy a magyar közleke-

dési üzemmérnök-képzés immár öt esztendős. Helytelen volna, ha elmulasztanánk
összefoglalni azokat a tényeket és gondolatokat, melyek az öt év alatt a közlekedési
üzemmérnök-képzést jellemezték,

A közlekedési, helyesebben akkor vasúti üzemmérnökök képzését az érdekelt
tárca, s elsősorban annak vasúti főosztálya kezdeményezte, és harcolta ki 1951-ben.
Az üzemmérnök-képzés a közlekedési mérnök-képzés általánosabb komplexumának
egy részproblémája. A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium ama kezdeményező
lépése, hogy kizárólag saját célját szolgáló főiskolája legyen, bizonyos fokig meg-
előzte ugyan a többi népi demokratikus országok hasonló kezdeményezéseit, tény
azonban, foogy ugyanazokon a szükségleteken nyugodott. A mai helyzet szemszögé-
ből nézve a kérdést, hazánkban teljesen sajátos, bizonyos fákig jellegzetes utat járt
végig ennek az intézménynek a sorsa.

Anélkül, hogy a közlekedési mérnök-képzés világszerte kialakult különböző
formáinak ismertetésére kitérnénk, a hozzánk legközelebb álló típusokat, saját hely-
zetünk jobjb megértése érdekében, röviden tárgyalnunk kell., Csak éppen érintve a
Szovjetunióban folyó közlekedési mérnök-képzést, le kell szögezni, hogy ott közle-
kedési, és ezen belül szakmai ágazatonként togolt, de tisztára közlekedési főiskola
jellegű intézményekben történik a közlekedés igényelte mindenféle mérnökök neve-
lésp. A szovjet felsőoktatás szakértői szerint nagy általános^Aghqn mintegy 10 000
kni-nyi vasúti hálózat igényel egy összetételében teljes vasúti egyetemet.

^ A leghívebben vette át a szovjet mintát Csehszlovákia, mely a vasúti hálózata
nagyságának megfelelően lényegileg egyetlen helyen, a nrágai vasúti fő'skoián
kénezi ki mind a vasúti gépész-, elektro- és építő mérnököket (ideértve a tervező,
szerkesztő és gyártó mérnököket is), mind az üzemmérnököket, sőt a gazdasági mér-
nököket t'is.

A Német Demokratikus Köztársaság a drezdai közlekedési főiskolán viszont
valamennyi közlekedési ág valamennyi szakágazata mérnökének képzését egyetlen
intézmény keretében fogta össze.

A magyar közlekedési mérnök-iképzés újjászervezői — előbb mint a csehek — .
a későt* Csehszlovákiában a fentiek szerint megvalósult, lényegileg szovjetunóbeli
eb'ek alkalmazására törekedtek, de az induláskor elmaradt a járműszerkesztő- és
gyáirtó ménnökűkinek az egyetem területén való kéozésénök nreaiinriíí áisa. A hajózás
és a légiforgalom igényeit nem látszott gazdaságosnak soeciális mérnökökkel kielégí-
teni, az úténítő mérnökök megmaradtak, a régi budapesti műszaki egyetem kereté-
ben, a gépiárműközlekedés üzemmérnökök iránti igényét pedig valamivel később
jelentette be. így az új egyetemet népköztársaságunk Elnöki Tanácsának rendelete
mint kétszakos (vasútépítési és vasúti üzemeltetés) műszaki egyetemet hívta létre a
Közlekedési és Postaügyi Minisztérium főfelügyelete alatt.

Megemlítésre érdemes, hogy a budapesti műszaki egyetem általános mérnöki
kara. amelyből az új intézmény témakörének megfelelően sariadzott, helytelenítette
az önálló egyetem é'etrehívását, csuoán egy új kar létesítését tartotta megfelelő
megoldásnak, ezen álláspontját minden tárgyalás alkalmával kifejtette s minden-
kor kitartott mellette. A fenti profilúnak megfelelően történt meg az efső beiskolázás
1951 őszén, de Bébrits Laics közlekedésügyi miniszter az 1951. szeptember 8-án tar-
tott megnyitó beszédében bejelentette, hegy a tárca az egész közlekadésügy minden-
féle mérnöki igényének kielégítését az új intézmény megfele'ő fejlesztésével tervezi
megoldani. A közlekedési műszaki egyetem azonban első formájában kizárólag a
vasút közlekedési mérnök igényének egy részét volt hivatva kielégíteni,. s ezért —-
az ismertetett célkitűzéseket tekintve — eleve bizonyos csonkaság jellemezte,

- 1 9 3 -



A közlekedési mérnökök képzésének egy intézmény keretében való meg-
• í i oldására vonatkozó általános törekvés nem véletlen, s a közlekedési

főiskolák megszületése a közlekedés történetében igen nagy jelentőségű esemény.
A specializált közlekedési íelső oktatási szervek létrehozása előtt a közlekedés
gépész- és építő mérnök szükségletének kielégítése a gépész- és építő mérnök-
képzést általában végző ilyen intézményekben történt. Az ilyen igény, bár mennyi-
ségileg nem veit jelentéktelen, egyáltalán nem állt arányban egyéb ipari területek
által támasztett követelésekkel. Az így kiképzett mérnökök a vegyészet, gépészet,
magas- és mélyépítés színvonalasan képzett specialistái voltak, akik közlekedési
irányú szakcssdásukat legnagyobbrészt gyakorlati munkájuk serán, igen nagy mély-
ségben és megalapozottsággal szerezték meg, azonban változatlanul elsősorban
gépész-, építő stb. mérnökök voltak. Ez távolról sem jelentett különösebb nehézsé-
get, mert ezek a mérnökök a közlekedés szervezetén belül olyan szolgálati ágaknál
helyezkedtek el, melyek a közlekedés jellegénél fogva lazább-szorosabb kapcsolat-
ban állottak ugyan a szó szoros értelmében vett közlekedés-lebonyolítással, mégis
inkább csak annak feltételeit, technikai elemeit biztosították, a forgalom tényleges
irányításában, technológiai folyamatában nem vettek részt kellő mértékben. A fuva-
rozás lebonyolítást — erősen gazdasági (társadalmi) tudományi jellegénél fogva —
tcfcbé-kevésfcé lenézték, nem érdeklődtek iránta. Egészen kivételszámba ment az a
mérnök, aki a maga prakszisán túlemelkedve valóban közlekedési szakemberré
kóp€zfe magát, s szűkebb szakmáján kívül váltlalt munkakört, Pediig a kczleííedésinek,
főleg az üzemvitelnek, mérnökökre, de másfajta mérnökökre volt és van különösen
ma szüksége. Ennek a „harmadik típusú" mérnöknek jól kell ismernie a pálya beren-
dezésének és a járműveknek szerkezeti sajátosságait, üzemi tulajdonságait is, de
ezenkívül elmélyült gazdasági és szervezési ismeretekkel is rendelkeznie kell, hogy
a technikai eszközöket — a változó körülményekhez, a mindenkori helyzethez meg-
felalően alkalmazkodva — kellő előrelátással, a legtermékenyebben tudja kihasználni.

A fentiekben vázolt helyzet a kapitalista érdekeknek nagyon jól megfelelt, az
akkori mérnöknevelés hiányosságaiból és bérpolitikájából fakadt, s végeredmény-
ben annak tükröződése volt, hogy a közlekedés területe általában is. de az üzemi
szolgálat még ezen belül is, alacsonyabb rendű más- termelési, illetőleg szolgálati
ágaknál. Ügy tekintettek rá, mint az egész népgazdaság (lényegében a kapitalisták)
kiszolgáló szervére. A közlekedés, mint népgazdasági ág és mint üzem,, a „fegyelem"
és ,.politikamentesség" jelszava alatt sajátos szempontjainak háttérbeszorításával
tartozott a termelés anarchiájának zenebonájára táncolni.

Ez a módszer szocialista viszonyok közt tűrhetetlen ugyan, de kiküszöbölése
csak akkor válik lehetővé, amikor ennek szükségességéről széles közlekedési dolgozó
tömegek öntudatosan meggyőződnek, s amikor imár lényegében minden döntő helyen
politikailag széles látókörű, szakmailag mély tudású közlekedési dolgozók állnak.

Hogy a közlekedés jelentősége lebecsülésének eondolata mennyire hat a
szocializmusba való átmenet időszakában is. arra igen jó példa éppen egyetemünk
helyzete. Elégséges itt a nehéz- és nehézvegyipar másedik főiskolájának felépítésére,
annak imponáló fejlesztésére, ellátottságára, messzemenően támogatott voltára rá-
mutatni, s viszonyítani ezt a volt közlekedési műszaki egyetem helyzetéhez. S hogy
ilyen szempontból a magyar fejlődés sajátos, arra bármelyik külföldi közlekedési
főiskcla helyzete ékes bizonyíték. Hogy a közlekedés bizonyos fokú másodrangúsága
nálunk — szemben az összes többi szocialista államokkal — ennyire kifejezésre jut-
hatott, abban nem kis részs van annak, hogy naey~n kevés az olyan főiskolát vég-
zett köz^kedési dolgozó, aki a fennálló hiányosságokat, mint cáfolhatatlan, szám-
szerűsített tényeket tudományosan kifejtve, az illetékes szervek elé tárta volna.
(Ez különben nem k.'s resztem szűntem a közlekedési felsőkáder-íképzés indokoltsága
melletti érv is.)

"D árkiben jogosan felvetődhet a gondolat, hogy ilyen „mérnökökre" a közle-
L r kedésnek azelőtt is volt szüksége, és meg is találták a módiát annak, hogy

a szükségletet kielégítsék. Kétségtelen, hogy azelőtt üzemmérnököket a vasút, a
közlekedés — kevés kivételtől eltekintve — a főiskolainál alacsonyabb képzettségű
dolgozóktól a gvakerlat. az üzemi munka iskolájában képezte ki. Erre a régebbi
forgalom-méretek és -viszonyok mellett megvolt a lehetőség, mert főleg a munkás-
és paraszt, de nem utolsó sorban a vasutas-származású, jó képességű fiatalság tete-
mes része előtt zárva volt az egyetemi oktatás lehetősége. Ezek alacsonyabb képzítt-
ségeel helyezkedtek el a közlekedési, elsősorban vasúti üzemi szolgálatnál, és itt
sajátították el a legszükségesebb ismereteket, hihetetlen nehézségek és hosszú idő
árán. Rendszerint mégiscsak többé-kevésibé egyoldalú volt ez a képzettség. E tudást
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még egy-egy „mezei" úton jogász vagy közgazdász diploma egészítette ki. E vasutas
dolgozók adták a magyar közlekedés szinte kimeríthetetlen kádertartalékát, mely
az új közlekedési feladatok jelentkezésekor, az új közlekedési ágak .előretörésekor
is rengeteg segítséget tudott nyújtani minden területen. Ki mondaná, hogy ez az út
ma is helyes és járható? Hazánkban ezidőszerint a munkása és paraszt-származású
ifjúság minden arra alkalmas tagja előtt nyitva áll a főiskola, s kormányzatunk a
tervszerű ibefolyásolás minden módszerét igénybe veszi, hogy e társadalmi osztályok
minden megfelelő képességű gyermekét az egyetemeik felé irányítsa. Kikből akar-
juk tehát a fenti módszerrel a közlekedési üzemvitel felső kádereit nevelni?

De járhatatlan ez az út azért is, mert az ilyen káderek iránt támasztat igény
a feladatok rohamos növekedése, a követelmények ugrásszerű emelkedése miatt
nemcsak nagy, de sürgős is. Itt már az ön- és átképzés szolgáltatta káderutánpótlás
sem mennyiségileg, sem minőségileg nem megfelelő. A probléma intézményes meg-
oldása szükséges, s többek között ez is szülte az üzemmérnöki kart. A közlekedési
üzemmérnöki kar felállítása tehát nem más, mint a, szocialista közlekedés létrehozá-
sának egyik elengedhetetlen, szerves része, egy annak feltételét biztosító intézkedés.
Az elmúlt évtized alatt a közlekedés területén végrehajtott forradalmi változásokat
o'yan mértékiben követi a nagy 'távlatú, minden VGr>a1C!n bekövetkezett szakadatlan
fejlődés, amilyen 'mértékben biztosítva lesz a közlekedéstudomány széles körben való
fejlesztése, oktatása, s az ezen az alapon nevelt káderek munkábaállítása. Ez semmi
más, mint a műszaki fejlesztés elvének, a vezetés színvonala emelésének gyakorlati
végrehajtásához egyik feltétel biztosítása a közlekedési üzemek területén. Ha vala-
hol, itt nagv lemaradás van, pedig semmi akadálya sincs annak, hogy a többi gazda-
sági ájgalk fölé emelkedjünk. Az ipari forradalom óta a vezetés és szervezés legbonyo-
lultabb üzemi kérdései szinte mindig a közlekedés területén jelentkeztek elsőnek, és
nem ritkán itt is oldották meg őket először.

Tisztán kell látni, hogyha a szállítási feladatok megoldásában a döntő szerep
a forgalmi, általában az üzemi szolgálat kezén van, ha ennek a problémái a leg-
szövevényesétóbek, akkor ezek a problémák csakis a legjobban, legmagasabb szín-
vonalon képzett káderekkel oldhatók meg. Minden egyéb szakágazat munkájának
eredménye e szolgálati ág működésének, vezetésének eredményein keresztül realizá-
lódik vagy válik eredménytelenné.

Mint látjuk, az üzemmérnöki kar megalakulása előtt kibocsátott mérnökök
a vasút területén saját szakmájuk közlekedési specialistái maradtak. Itt pedig ennél
lényegesen többről van szó: komplex műszaki és gazdasági káderekre van szükség,
akiktől távol áll a bármely szakra való specializáltság, de akik a sza-kok. sajátos
problémáit ismerik, mindegyik nyelvén tudnak beszélni, és a vezetés, szervezés terü-
letén minden más szakágazatnál magasabb színvonalú képzettséggel rendelkeznek.
Amint az üzemi szolgálat tűzi ki a többi szolgálati ág feladatait, sőt ezek megoldá-
sának időrendjét is, úgy minden leendő közlekedési mérnök — bármely egye'emen
vagy karon tanuljon is — tudományanyagában jelentkeznie kell a közlekedési ügy-
vitel sajátos szempontjainak. Hiszen akár építményt, akár gépet létesítsenek, az
mind az üzemvitel szolgálatára készül, s számos egyéb tényező között legelső helyen
az üzemeltetés szempontjai állnak. így tekintve a dolgot, a közlekedési üzemmérnöki
karon folyó tudományos és nevelőmunka minden, a közlekedéssel kapcsolatban álló
'kar, tanszók és tudományos intézmény tevékenységét előmozdítja, jelentőségét emeli.

Bár a közlekedési műszaki egyetem alapítása elsősorban a magyar közleke-
dés, mindenekelőtt a vasúti és közúti forgalom fejlesztésének történetében nagy
jelentőségű esemény, ázáltaL hogy a jelentős népgazdasági ág részére biztosítja a
sajátos, színvonalas félsőkáderképzés lehetőségét, úia'blb fontos hajlékot teiremt a
közlekedéstudomány sizámára is. Szocialista felfogásban a kettő komplex, egymás-
tól elválaszthatatlan, szerves egység. Ez a megállapítás minden oktató intézményre
érvényes, azonban a közlekedési főiskolával szemben fokozott követelmény, mert
ez a közlekedés — minden átfogó jellege következtében — csak olyan mérnökök
nevelésével érheti el célját, akik \a népgazdasági, társadalmi és politikai összefüggé-
sek széleis látókörű felismerése mellett a tudományosan, mélyen megalamozott szak-
mai tudás alkalmazására képesek. Csak az ilyen alapokra fektetett mérnökkéüzés
felel meg a közlekedés területén megnyilvánuló fokozott társadalmi és biztonsági
követelmények maximális kielégítésének, de esy hazai vonatkozásban sok szempont-
ból új tudományág gyakorlati alkalmazásának és fejlesztésének egyaránt.

XT a akár a felszabadulás előtti, akár az utáni magyar közlekedéstudomány
irodalmi termését szemügyre vesszük, minden elfogultság nélkül meg-

állapíthatjuk, hogy a közlekedési üzem tudományága, egy-két ritka kivételtől
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eltekintve, nem talált kellő számú művelőre. E terület problémái, kellően színvona-
nalas művekben — nagyon kevés kivételtől eltekintve — nem jelentek meg.

Mindenki által ismert tény, hogy kormányzatunk <az elmúlt 10 év alatt a tudo-
mányos publikációnak — néha még a nem mindenben kielégítő színvonal esetén is
— szinte korlátlan lehetőséget nyitott. Ugyanakkor a közlekedési üzemtudomány
területéről szinte teljesen hiányoznak a magyar szakterület által felvetett gyakorlati
problémák önálló tudományos megoldásai, általánosításai. Pedig szinte felsorolhatat-
lan az e téren jelentkező kérdés-tömeg. Ennek bizonyítására legyen elég arra utalni,
hogy a közlekedés legnagyobb — nem ritkán országos jelentőségű — problémái nap-
nap után a fergalcm-lébonyolítás, az üzemvitel területén jelentkeznek. E kérdések
nemcsak onnan származnak, hegy végeredményben minden a közlekedés területén
meglévő hiányosság itt is tükröződik, hanem a sajátos üzemviteli problémák a leg-
jelentősebbek. Tény, hogy a hibáknak számos objektív tényezője is van, de önmagun-
kat csapnánk be, ha azt állítanánk, hogy csak ilyen okok vannak. A nem objektív
jc'legű problémák megoldásáért pedig — az üzemviteliek a leggyakrabban ilyenek
— e vezetés fokozott mértékben felelős, mert módjában áll nagyrészüket kiküszö-
bölni. Hozzá kell tenni az elmondottakhoz, hogy ilyen szempontból is bizonyos fokig
sajátos magyar jelenséggel állunk szemben, mert nem beszélve a Szovjetunió ilyen
tárgyú irodalmáról, mely méreteiben könyvtárra rúg, a szomszédos Csehszlovákia,
a Német Demokratikus Köztársaság, de Nyugat-Németország. Svájc és Olaszország
tudományos irodalmában is nap-nap után vetik fel. tárgyalják a legmagasabb szín-
vonalon a közlekedési üzem vezetésének és a forgalom lebonyolításának problémáit.
Ha pedig nálunk ez nincs így, ennek okát abban kell keresni, hogy vagy hiányza-
nak vagy hallgatnak a közlekedés területén az ilyen, problémák színvonalas felveté-
sére és tárgyalására alkalmas szakemberek.

Súlyosbítja az elmondottakat, hogy mindezek akkor történnek, amikor a for-
radalmi léptekben előre lendülő társadalmi, termelési feladatok naponta megszám-
lálhatatlan mennyiségben vetik fel a gyakorlati feladatok halaszthatatlan problé-
máit és azok megoldásának szükségességét.

Hogy a helyzet ilyen visszásán alakult, annak számos egyéb ok mellett megint
cíak a [közlekedés, elsősarbam a vasút sajátos üzemvitelében, mint objektív tényezőiben
kell keresni az alapját. Míg az ipari termelő üzemekben a berendezések tervező,
szerkesztő, gyártó és jókarbantai'tó mérnökei végeredményben azencs szakma
specialistái, mint akik e berendezéseket üzemben tartiák, addig a vasúti közlekedés-
nél a pályát és járművet adó és karbantartó mérnökök — mint legmagasabb szintű
szakmai kiképzést nyert káderek — a fuvarozás alaptermelő folyamatában csak
másodlagos, többnyire közvetett szerepet játszanak.

A bonyolult szerkezetű pálya és jármű felhasználásának egyáltalán nem
könnyű feladatát, de emellett a fuvarozási technológiai folyamatnak a népgazdaság
valamennyi üzeme technológiai folyamatával való összehangolását ezideig nem egve-
temi színvonalon képzett közlekedési dolgozók végezték. Egyenesen megmondhatjuk,
hogy különösen a forgalom nagymértékű növekedése mellett ma az a helyzet, hogy
a viszonylag szűkebb látókört megkívánó, döntő részben műszaki feladatköröket
magasabb színvonalon képzett dolgozók látják el, mint a lényegesen bonyolultabb,
szélesebb látókört kívánó fuvarozás-lebonyolítási technológiai feladatokat.

Ilyen körülmények között természetes, hogy sokszor mégis csak másod- és
harmadrangú, de kimondottan gépészeti és építési témák széles, mélyenszántó tudo-
mányos munka alapján tárgyaltatnak és oldatnak meg, ugyanakkor legégetőbb,
elsővciníi'"be1ii kérdések, fontos gyakorlati problémák 'közlekedéstudományi szerveinik
munkájában — megfelelő szakemberek hiányában — egyszerűen elő sem fordulnak..

Ezekre a gyakorlat által felvetett kérdésekre pedig a közlekedés minden pont-
ján, minden nara választ kell adni. a fejlődéssel lenest kell tartani, s erre csakis a
tudomány fejlődésével állandóan együtt fejlődő olyan felsőoktatási intézmény képes,
amely az általa nevelt mérnököknek egész életükre szóló tudományos bázisa, ahová
ezek tudásuk továbbfejlesztése céljából mindenkor nyugodtan fordulhatnak. Ezt
csak úgy lehet elérni, ha az egyetem a magyar közlekedéstudomány •felvirágoztatá-
sának mindenki által elismsrt és támogatóit tényezőjévé válik.

Bár a most elmondottak teljesen világosnak látszanak, s azokat különböző
alkalmakkor és formákban a közlekedés vezetői az elmúlt időktoen mindenkor el-
ismerte, és szűkebb körben vagy nagyobb nyilvánosság előtt hangoztatták is, az
egyetem fejlesztésének gyakorlati munkájában ezek az elvek nem ritkán törést
szenvedtek, ami az elmúlt öt esztendő történetében mint bizonyos fokig 'hányatott
sors jelentkezik. •»
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Ebbe — egyéb tényezők mellett — belejátszik azonban az az objektív ok is,
hogy közlekedési hálózatunk hazánk méreteinél fogva némileg alatta marad a teljes
közlekedési egyetemet kellően alátámasztó, előbb már említett hálózat nagyságának.

Itt azonban nem szabad szem elől téveszteni, hogy a társadalmi törvényszerű-
ségek nem oly merevek, grafikonszerűek, mint a természettudományiak, de még ez
utóbbiaknál is a csökkenő független változó értékek mellett nagyon gyakori a linea-
ritástól való éles eltérés. Ez a mi karunknál annál inkább is természetes, mert nem
kizárólag vasúti szakembereket képez, ihanem gépjárműközlekedésieket is. Ez okvet-
lenül pótolja a szakosított képzés indokoltságának alapját képező, de nálunk hiányzó
vasúti 'hálózati hosszat.

A vázlatosan ismertetett okok eredményeként, szükségszerűen életrehívoft
" magyar közlekedési műszaki egyetem elhelyezésénél számottevő olyan

hiba történt, ami annak fejlődésére nem csekély hatással volt.
Egyéb megfontoláscfc (elsősorban helyhiány) következtében az egyetemet Szege-

den helyezték el egy belügyminisztériumi szerv részére épült teljesen új épületben.
Kétségtelen, hegy a szervezési munkákkal megbízott Oktatásügyi Minisztérium
választása felsőoktatási szempontból távolról sem volt olyan hibás, mint közlekedési
szakmai szempontból.

A szakmai szempontok figyelmen kívül hagyása azonban hamarosan éreztette
hatását. Még csak az alaptárgyi oktatás indult meg, de a célszerűtlen telepítés
káros következményei hamarosan előrevetették árnyékukat. Szegeden a szükséges,
kellő színvonalú szakemberek nem voltak biztosíthatók, Budapest pedig nagyon
távol volt. A MÁV helyi szervei így is nagy segítséget nyújtottak az adminisztratív
személyzet biztosítása terén, ami az akkor fennállott rendkívüli munkaerőhiány ide-
jén nem lebecsülendő áldozat volt.

Nagy feladat volt az új, ismeretlen profilú intézmény számára a hallgatóság
toborzása is. Az akkori idők azóta feltárt hibái, „beiskolázási" módszerei fokozott
mértékben mutatkoztak az új intézménynél. Ma már rámutathatunk azonban arra,
hogy tár az üzemmérnöki szakra akkor beiskolázott több, 'mint 100 hallgató nem
is igen tudta, mire vállalkozik, most végezve, kivétel nélkül ragaszkodik a közleke-
dés, néhány kivétellel a vasút területén való elhelyezkedésihez, ami a MÁV és az
egyetem nevelőmunkájának egyik pozitív oldalára mutat rá.

Megrázkódtatást okozott az egyetem életében és számos előnye mellett súlyos
következményekkel is járt az az elhatározás, mely az első év befejeztével az egye-
temet Szolnokra helyezte. Ezt az elhatározást elsősorban kultúrpolitikai elgondolás
(Szolnok város kulturális fejlesztése), de valószínűleg az a meggondolás is szülte,
hogy így — Budapesthez közelebb — könnyebb lesz az egyetemet szaktárgyi okta-
tókkal ellátni.

Fokozta a bizonytalanságot, hogy 1953-foan a Budapesti Építőipari Műszaki
Egyetem következetes álláspontja a vasútépítő szak visszacsatolására elfogadtatott,
s az ehhez a szakhoz tartozó ihallgatókat (az összhailgatóság felét) Budapestre telepí-
tették át. Az eredeti „közlekedési egyetem" koncepcióból, a, valamennyi népi demok-
ratikus államban tapasztalt fejlődéssel ellentétben, Szolnokon immáron egykaros
főiskola maradt, mely kizárólag „üzemeltető" mérnököket volt hivatva kiképezni.

A már 1953-ban felvetődött tervet, hogy amint annak tárgyi feltételei bizto-
sítva lesznek, a kart Budapestre kell helyezni, hosszaíbb huza-vona után 1953-ban
elfogadták. A műszaki felsőoktatás átszervezésére vonatkozó törvényerejű rendelet
a Közlekedési Üzemmérnöki Kart a Budapesti Építőipari Műszaki Egyetem harma-
dik karává szervezte át, s ezt a szervezeti formát még az 1957. augusztus l-re határ-
időzött teljes Budapestre-telepítés előtt 1956. szeptember 1-ével érvénybe léptette.
Ugyanekkor történt intézkedés az egyetem nevének Építőipari és Közlekedési Mű-
szaki Egyetemre való átváltoztatásáról.

A hányatott sors csak nehezítette, de végeredményben nem akadályozta meg
azt, hogy az egyetem döntő feladatát: új típusú mérnökök nevelését és a közlekedés-
tudomány fejlesztését végre ne hajtsa. Nem tapasztalható semmi olyan jel. mely a
színvonal vagy fegyelem, politikai vagy szakmai oktatás terén hátrányosabb hely-
zetben lévőnek mutatná hallgatóinkat, amiről az első ízben kibocsátásra került
végzős hallgatóink jó munkája, szép eredményei tanúskodnak elsősorban. Minden
remény megvan arra, hogy a nálunk végzett mérnökök meg fognak felelni a velük
szemben megnyilvánuló várakozásnak.
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Az elmúlt öt esztendő története — mint látjuk — magán viseli az új intézmé-
nyek megalakulásának minden jellegzetességét, a helyiség, a káder, a demonstrációs
és egyéb eszközök megszerzésének nehézségeit, de a helytelen telepítés ellenére is
ma egy minden fejlődést kizáró, szűkös, de a közlekedés más intézményeihez képest
káder és egyéb területen is aránylag jól ellátott intézményről beszélhetünk, mely
eddig a rárótt feladatokat teljesíteni tudta.

A múlt felvázolása után okvetlenül szólná kell a jövő legdöntőbb feladatairól
is. Az ismertetett célkitűzések továbbfejlesztése, a nevelő intézmények elé általában
kitűzött feladatok ránk is vonatkoznak, ezeknek sajátos módon való végrehajtása
nem maradhat el. Nem vitás azonban, hogy döntő feladatunk a közlekedést olyan
műszakilag és gazdaságilag a legmagasabb szinten képzett mérnökökkel ellátni,
akik a műszaki fejlesztés gyors ütemével lépést tudnak tartani, egyáltalán lehetővé
teszik a műszaki fejlesztés leggyorsabb ütemét, merthiszen a legfejlettebb technika
is holt, ha nincsenek megfelelő öntudatú és szakképzettségű emberek, akik azt alkal-
mazni tudják.

Tj1 döntő feladat megvalósításához azonban okvetlenül szükség van a közle-
•Li kedés területén működő valamennyi dolgozó, elsősorban azonban a

vezetők legmesszebbmenő támogatására. Nem arról van szó. hogy eddig nem kapott
volna karunk sok támogatást, de ki marné azt állítani, hogy már a végére értünk
a lehetőségeknek? A nyújtandó támogatásnak még hozzá nem is elsősorban dologi
téren, hanem erkölcsi síkon kell fokozott mértékűnek lennie. E téren van még igén
sok olyan lehetőség, melyet az elmúlt öt év alatt nem használtunk ki eléggé. Vajon
lei becsülje meg elsősorban, ki értékelje nagyra, ki akarja felemelni mindenki előtt
a közlekedési felsőoktatási intézményt, ha nem a Közlekedési és Postaügyi Miniszté-
rium és annak szervei? Ha karunk megérte azt a megbecsülést, hogy egy nagymultú
felsőoktatási intézmény egyenrangú karaként szerepelhet, akkor a minden téren
való erkölcsi elismerést a szaktárca sem tagadhatja meg a főképpen mégis csak az
ő érdekeit szolgáló intézménytől. A legmesszebbmenő elismerés és támogatás nem
hiányzott a legfelső vezetők részéről, de nem volt megfelelő és elégséges a mi mun-
kánk ahhoz, hogy az szélesebb körökre is elmondható legyen.

Tudatosítani kell minden közlekedési dolgozóval, hogy a magyar közlekedés
történetében először adódott az a soha elő nem fordult alkalom, hogy lényegében
tetszése szerint alakítható felsőoktatási intézménye van. Ahogyan egy népgazdasági
ág megbecsüli felső káderiképző intézményét, az ott dolgozókat és annak hallgatóit,
úgy készíti el saját további ütemes fejlődését, vezetésének jövő színvonalát, tudo-
mányterületének leendő eredményeit.

Milyen meglepő erélyességgel követeli a maga számára a magyar nehézipar,
a bányászat, de az építőipar, az erdő- és mezőgazdaság is a magasabb, sajátosan
kiképzett mérnök hallgató-létszámot! Pedig ezeken a területeken átlagban ezidő-
szerint is fele annyi dolgozóra esik egy mérnök, mint a közlekedésben, s öt év alatt
ezt az arányt kétszeresen meg kívánják javítani. Ugyanakkor nem ritkán hallani
olyan hangokat, hogy a közlekedés területién máris sok a mérnök, az arány emelé-
sére pedig nincs szükség.

Hogyan kíván a közlekedés a ráháruló egyre nagyobb feladatoknak és a mű-
szaki fejlesztés adta lehetőségek fokozott kihasználásának megfelelni több mérnök
nélkül, köztük újfajta mérnökök nélkül? Talán itt a technikai, szervezési, gazdaság-
irányítási feladatok a jövőben egyszerűbbek lesznek, mint a népgazdaság más terü-
letein? Vajon a közlekedés jellegénél fogva fajlagosan kevesebb mérnökkel tudja
200 COO-nyi dolgozója munkáját szervezni, irányítani, az egész ország területén el-
szórt és mégis folyamatos jellegű, szervesen egymásba fonódó munkájú szolgálati
helyein? Talán a szövevényes, rengeteg külső technológiai folyamathoz kapcsolódó
közlekedési termelési folyamat, mely különösen nehézzé teszi a mély összefüggések
és a fennálló, valamint várható helyzet felismerését, az, ami a legmagasabb szinten
képzett vezetőket szükségtelenné teszi? Éppen fordított a helyzet. Ez pedig a veze-
tés színvonalának emelését követeli meg, még pedig jó előre, nem akkor, mikor a
fejlettebb berendezések már rendelkezésre állnak, s e kiáltó szükségnek minden
konzekvenciáját le kell vonni.

Mielőtt a Szovjetunió Kommunista Pártja XX. kongresszusán az egy lakosra
eső termelés minden országot felülmúló növelésének elvét kimondották volna,
büszkén és nem véletlenül jelentették be, hogy az egy lakosra eső mérnökök meny-
nyiségileg — köztük kiemelve a közlekedési mérnökökével — megelőzték a világ
minden államát. Bizonyára nem véletlen, hogy erre a tényre az amerikai, főleg
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pedig az angol sajtó meglehetősen komoly haagsúllyal reagált. Mindehihez hozzá-
tehetjük, hogy a Szovjetunió hatodik ötéves tervidőszaka alatt (bár ott már „csak"
a fejlesztés és utánpótlás számára kell műszaki felsőkádereket képezni), az ötödik-
hez képest átlag másfélszer annyi feteőkádert képeznék ki. A nehéz- és építőipar, a
közlekedés és mezőgazdaság területére pedig kétszer annyit.

A műszaki fejlődés görbéje — mondotta a drezdai műszaki főiskola rektora
— napjainkban és a jövőben még inkább, nem egyes, hanem felfelé hajló parabola.
Ahol <ma tíz -mérnök szükséges, ott néhány éven belül — szerényen számolva is —
harmincra lesz szükség. A műszaki fejlesztés ütemével arányban emelni kell a veze-
tés színvonalát. A szellemi és fizikai munka közti döntő különbségek megszünte-
tése, a termelőerők fejlődésének tendenciája mind több mérnököt követel, mert a
közép- és alsókáderek, de még a dolgozó tömegek munkájának színvonala is közele-
dik, számos esetben elérkezik a mérnöki munka színvonalához. Mindez arra mutat,
hogy a drezdai rektor megállapításai nagyon is szilárd alapokon nyugszanak. S ezek
a megállapítások az e téren egyébként is elmaradt magyar közlekedésre fokozott
mértékben érvényesek már csak azért is, mert a közlekedés egyike a legjobban, leg-
magasabb fokon imechanizálható üzemeknek, melynek különösen sok adottsága van
az automatizálás, a telemechanika, a távvezérlés, a chómizá'lás, az elektrifikálás és
az atomenergia célszerű felhasználására. Az ilyian berendszések létesítése, főleg
pedig az ezek segítségével való forgalom-lebonyolítás okvetlenül számos, a legmaga-
sabb szinten képzett mérnököt kíván. Figyelembe véve, hogy a szállítási feladatok
jellege változatlanul megköveteli az ilyen berendezésekkel lebonyolított közlekedés
üzemvitelének a népgazdaság minden ágával és üzemének működésével való magas
szímvonaú koordinálását, azt hiszem, a fenti állítás erről az oldalról is igazoltnak
tekinthető.

Nyilván ezek a szempontok lebegtek azok előtt is, akik a magyar népgazda-
ság fejlesztésének második ötéves tervéra vonatkozó irányelveket összeállították, s
abban javasolják a műszaki egyetemek elsőéves hallgatóinak 40°/0-kal való emelését.
A műszaki egyetemeken belül van a közlekedési üzammérnöki kar is, az irányelvek
a közlekedés vezetésének, technikájának és tudományának színvonalát magasabbra
emelni is javasolják. Kik fogjálk ezt a feladatot megoldani? Ki fogja az igen jelentős
mértékben előirányzott fejlettebb technikai eszközöket tudományosan megalapozot-
tan, magasabb színvonalú vezető munkával a lehető legmesszebbmenőén kihasználni,
ha nsm gondoskodnak kellő időben megtelelő .szakemberekről.

Vajon egyedül a közlekedésre nem. áll, hogy: „Növekvő számban kell rendel-
kezésére bocsátani kiválóan képzett és nagytudású szakembereket, akik képesek
céltudatosan felihasználni a korszerű technikát, és magasabb fokra emelni a munka
szervezettségét'' (Irányelvek).

A közlekedés területének, de felsőoktatási intézményünk minden tagjának is
teljes tudatában kell lennie, s ha nincs, hangsúlyozottan fel kell rá

hívni a figyelmet, hogy a műszaki egyetemmel a közeli jövő mellett a távolabbit is
építjük, s ahogyan e téren dolgozunk, olyan lesz szeretett szakmánk jövője. Kétség-
telen, hogy az itt eükövetett hibák és mulasztások nem a következő egy-két évben
válnak nyilvánvalóvá, de valóságos történelmi felelősség nehezedik ránk azért,
hogy a nagymultú magyar közlekedésügy, a közlekedési ipar, a közlekedési intéz-
mények' jövője a száguldva felfelé törő egyéb ágazatok között hogyan fogja helyét
megállni. Mi vállaljuk e történelmi felelősséget, de elismerjük, hogy a jövőért az
eddiginél jobban kell dolgoznunk.

Turányi István
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