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Abstract 
Reliable evidence of men’s real history is available from the archaeological finds of applied technique, i.e. 
from the history of technology. This way we can interpret how our ancestors learned gradually the unknown 
universe and realized its certain details and utilized them related to their needs and interests, and how they 
changed paradigms from time to time. This process has always been janus-faced, with both humane and 
antihuman consequences. This is how we arrived to our present age named as modern age, which is also 
known as the period of scientific and technical revolution, the industrial revolution, from which we are 
starting to move into the next paradigm: artificial intelligence that is completely unknown in its content and 
consequences. In this article - as one of the Hungarian industrial managers of our time - I try to summarize 
my knowledge, experience and conclusions about the current, transitional state. 
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Az emberiség valóságos történelméről megbízható bizonyítékokat az alkalmazott technikájuk régészeti 
leleteiből kaphatunk, vagyis a technika-, a technológia-történetből. Ebből lehet következtetni őseinknek, az 
ismeretlen világmindenség egyes részletének fokozatos megismerésére, birtokbavételére és 
szükségleteiknek, érdekeiknek megfelelő hasznosítására, az időről-időre e téren bekövetkezett 
paradigmaváltozásokra. E folyamat mindig is kétarcú volt, egyszerre humánus és antihumánus 
következményekkel járt. Így jutottunk el a jelen korunkhoz, amelyet modern kornak nevezünk, más néven a 
tudományos technikai forradalom, az ipari forradalom időszakába, amelyből egy újabb paradigmába, a 
tartalmában és következményeiben teljesen ismeretlen mesterséges-intelligenciába készülünk átlépni. 
Ebben az írásban korunk egyik hazai ipari menedzsereként a jelenlegi, átmeneti állapotról kialakult 
ismereteimet, tapasztalataimat és következtetéseimet igyekszem összefoglalni. 
(Az itt szereplő megállapítások, következtetések, írásos és képi anyagok döntően a saját ismereteken, 
tapasztalatokon, az egyesületi és vállalati dokumentumokon, illetve a Wikipédia különböző idevonatkozó 
nyilvános közlésein alapulnak!) 

* 
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I. Általános tapasztalatok, világjelenségek 
Mindenképpen eredményesnek minősíthető az eddigi technikai és technológiai ismereteknek a fejlődése 

Fajunk, az ember létezésének szempontjából mindenképpen pozitív a technikai és technológiai fejlődés 
elindulása és töretlen előre haladása. Emberré válásunk, eddigi fennmaradásunk, rohamosan növekvő 
szaporodásunk, fejlett társadalmakká válásunk főleg ennek tudható be. A jelenünk és a jövőnk alakulása is 
döntően a tudomány és a technika további innovációján múlik. 
Örülhetünk annak, és méltán büszkék is lehetünk arra, hogy generációnk részesévé, élvezőivé válhatott a 
termelőerő és civilizáció 20. századi ugrásszerű fejlődésének. Ennek alaptényezőjeként a világ eddigi 
tudományos megismerése szolgált. Ebben az időben a tudomány és a technika, az emberiség fejlődése és az 
emberi szükségletek kielégítése minőségileg lényegesen magasabb fokra emelkedett. Ez a termelés 
szerkezeti átalakulásához, valamint a termelt javak mennyiségi és minőségi növekedéséhez vezetett. A 
tudomány és a ráépülő technika megszabadítja az embert a fizikai, sőt az utóbbi időben a számítógépek 
segítségével a szellemi munka egyre nagyobb részétől. Ezzel lehetőséget ad számára önmegvalósítása más 
területein (irodalom, művészet, sport stb.) való kiteljesítésére. 

Többnyire konszenzusban élünk abban, hogy az emberiség eddigi történetét öt szakaszra bonthatjuk, 
amely szakaszoknak meghatározó jellemzője, tulajdonsága az adott időszak technikai állapotához köthető. 
Tudjuk, hogy az emberősünk az őskorban gyújtott először tüzet; az ókort az első írásos emlékek 
megjelenésétől számítjuk; a középkorban még alig volt ipari termelés, építészete főleg várak és templomok 
formájában maradt fenn; az újkorban rengeteg ipari találmány készült; végül a jelenkor, a mostani életünk, 
amit a műszaki fejlődés, a robotizálás elkezdése korának, a mesterséges intelligencia kezdetének is 
nevezünk. Jelentősen megoszlanak azonban a vélemények mindezek létrejöttének eredetében, a világnézeti, 
vallási megközelítés tekintetében, amelyek különbözőségünket, gyakran kiengesztelhetetlen 
szembeállásunkat is magyarázzák. Érdemes tehát ezekről a kérdésekről – saját gyakorlati tapasztalatunk 
szerint is – alaposabban elgondolkodnunk, véleményt alkotnunk. 

Az első ipari forradalom átalakította a társadalom hagyományos kereteit, a mezőgazdasági termelők 
aránya folyamatosan csökkent. (Angliában például a korszak elején a lakosság 60 százaléka élt 
mezőgazdaságból, a 19. század közepére már csak 22 százalékuk. Az életkörülmények megváltozásával az 
átlag életkor nőtt (27 évről 42 évre), és csökkent a gyermekhalandóság. Mindezek hátterében – az első ipari 
forradalom eredményeinek következtében – az egészségesebb táplálkozás, illetve a fertőző betegségek 
elleni sikeres küzdelem állt. A himlő elleni védőoltás felfedezése (1798) a század egyik legsúlyosabb 
járványától szabadította meg az emberiséget. Sokat javultak a tisztálkodási szokások, a mindennapos 
mosakodás és szappanhasználat az egyéni higiénia megjelenését jelezte. A tömegtermelés lehetővé tette az 
olcsó pamutruhák megvásárlását és a kialakuló polgári viselet széles körű elterjedését. Folytatódott ez az 
elkezdődő, majd gyorsuló kezdet egészen a tudományos forradalom 19-20. századi eredményeinek a 
gyakorlati technikai folyamatokba történő rohamos beáramlásával, kiemelten az egészségvédelem, az 
orvoslás további innovációjával. 
 
Nagy veszélyeket is rejt magában ez a fejlődés 
A tudományos-technikai forradalom ugyanakkor nagy veszélyeket is rejt magában. Társadalmi 
egyenlőtlenséggel, a természet törvényeibe való túlzott beavatkozással, a környezet, végső soron a földi 
élővilág tönkretételével, az ipari-katasztrófákkal, a súlyos munkabalesetekkel, az egészség-károsodással, s 
a mindent elpusztító háborús technika kialakításával és alkalmazásával is fenyeget, sőt többször bizonyította 
és sajnos még napjainkban is bizonyítja számunkra ezeket. 
Angliában például – vagyis az első ipari forradalom elindítóinál – annak idején a nagyvárosokban a polgári 
középosztály új életmódot alakított ki, öltözködésével és viselkedési szabályaival elkülönült az alsóbb 
társadalmi rétegektől. A városiasodás, az urbanizáció folyamata ütemesen gyorsult, a belső migráció 
(országon belüli elvándorlás, átköltözés) a létrejövő ipari nagyvárosokba irányult (például Manchester, 
Liverpool, Birmingham). A munkalehetőséget a gyáripar kibontakozása és a nagyüzemek létrejötte 
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biztosította. A nagyipari üzemszervezés méltatlan körülményeket teremtett a munkásoknak, akik napi 14-
16 órás munkaidőre, alacsony fizetésre és szigorú büntetésekre számíthattak. A kiszolgáltatottság érzését 
növelte, hogy baleset- és betegbiztosítás, illetve munkanélküli segély nem létezett. A női munka és a 
gyermekmunka rendszeressé vált e korszakban, a bányákban alacsonyabb fizetésért sokszor 13 év alatti 
gyerekeket szemétszállítóként foglalkoztattak. A városi munkásság életkörülményeinek javítását 
elhanyagolták. A zsúfolt külvárosi bérkaszárnyák és a közeli gyártelepek egészségkárosító füstkibocsátása 
is ezekben az időkben az ipari forradalom árnyoldalaihoz tartoztak. Ezek az állapotok az iparilag fejlett 
országokban a későbbiek folyamán csökkentek ugyan, részben azáltal, hogy a káros hatású 
termelőtevékenységet a fejlődő országok területére és lakosságára telepítették át, ahol ehhez még inkább 
kiszolgáltatottabb munkaerőt is találtak. 
 
Gondoskodás a biztonságról 
Az az igény, hogy gondoskodjunk a biztonságunkról, az emberiséggel egyidős. Viszont az a szervezett 
rendszer, amit például a gondoskodáson belül egészségbiztosításnak nevezünk, csak a 19. század végén, 
vagyis a második ipari forradalom termékeként alakult ki a fejlett ipari országokban. Ennek következtében 
és ezzel egy időben, többek között az orvostechnika, a gyógyító eszközök korszerű változatainak tömeges 
megjelenése is nagy lendületet kapott. 
 Egy téves (a „kétarcúságra” épülő) hiedelmet is szeretnék itt eloszlatni, amely – valószínűleg önző 
politikai, hatalmi indítékból is – származik. Nevezetesen azt, miszerint a technika és ezen belül az 
orvostechnika fejlődése, döntően a háborús konfliktusoknak, a véres katonai összeütközéseknek a pozitív 
következménye.  Ez – szerintem – igaztalan állítás, a sorozatos népirtás elkerülhetetlenségének, 
törvényszerűségének hamis magyarázatára. Igaz ugyan, hogy a második ipari forradalom során, az első 
világháborúhoz kapcsolódva jelentősen megszaporodtak a technikai, köztük az orvostechnikai találmányok, 
de ebből nem ez a következtetés vonható le, hanem sokkal inkább az, hogy a békés célú tudományos kutatás 
világra szóló eredményeit és a műszaki kultúra, a mérnöki munka teljesítményeit a hatalom aljas céljai 
elérésére kisajátította és mindig is kisajátítja. Így lett például a földművelésre konstruált traktorból harckocsi 
és tank, a vasútépítés céljából 1868-ban alapított új Diósgyőri Vasgyárból a két világháborút kiszolgáló, 
katonai lövegeket és alkatrészeket gyártó haditechnikai nagyüzem, és hasonló esetek történtek az 
élettudományhoz tartozó területeken is, köztük a MEDICOR 1917-ben alapított, orvostechnikai eszközök- 
és készülékek gyártására berendezkedő kiváló nagyvállalatával is. Ez a veszély a robotizálás fejlett 
szakaszban – a megfelelő társadalmi paradigmaváltás nélkül –  beláthatatlanul súlyos következményekkel 
tovább növekedhet. 
 Egy másik figyelmet és jogos agályt kiváltó nemzetközi 
jelenség az új találmányok megoszlásának ránk nézve 
kedvezőtlen tendenciája. A Föld lakóinak száma exponenciálisan 
nő, jelenleg már több mint hét milliárdan lakjuk bolygónkat, míg 
a rendelkezésre álló anyag és energia mennyisége ugyanannyi, 
mint az első emberpár megjelenésekor volt. Az ellátás 
gyakorlatilag már csak egyre nagyobb számban kiagyalt új 
műszaki megoldások, találmányok, és azok hasznosítása, az 
innováció révén lehetséges. Ezért az új találmányok számának 
szükségszerűen növekedni kell. A 20. század első harmadáig a 
világon évente egyformán 3-400 ezer új megoldás született, majd 
a század végére ez másfél millióra növekedett. Mára ez a szám 
megduplázódott. A növekedés üteme 3 és 9% között volt. 
Napjainkban közel hárommillió új találmányt nyújtottak be szabadalmaztatásra 2016-ban. Ezek 38%-át a 
kínai feltalálók alkották, őket követték az USA (20%), a Japán (11%), Dél-Korea (7%) feltalálói, míg 

2. ábra. A legújabb 3 millió  
találmány megoszlása 
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kontinensünk alkotói, az európaiak, 6%-kal járultak hozzá a technikai, technológiai fejlődéshez. A maradék 
több mint 150 ország összesített súlya 18%-os csupán (2. ábra). Az új műszaki alkotások tehát több mint 
felét Ázsiában hozták létre, Európa ebben a tekintetben jelentéktelenné zsugorodott. Dél-Korea 51 millió 
lakossal több találmányt képes szabadalmaztatni, mint a tízszer több emberfőt felvonultató Európai Unió.1 

Ezt látva felmerül a jogos kérdés: mit várhatunk kontinensünkön az elérkezett robotizálás, a mesterséges 
intelligencia korától? 
 Az orvostechnika fejlesztése jelenleg is kiemelt területe az innovációnak, a jövőben pedig, vagyis a 
mesterséges-intelligencia korában várhatóan még inkább azzá válik.  Ezek alapján egy térség, egy ország 
gazdasági, társadalmi versenyképességére is lehet következtetni. Kedvező helyzetben van ebből a 
szempontból például Izrael állam. A rengeteg terület közül, melyeket az izraeli innovációs törekvések 
lefednek, az egyik ígéretes út az egészségügyé. Több Izraelből származó megoldást adaptáltak már 
világszerte kórházakban és egyéb egészségügyi intézményekben, nemcsak az egészségügyi informatikai 
rendszerek, hanem a gyógyászati segédeszközök terén is. A hírek a következőkről szólnak: 1990-ben már 
körülbelül 200 élettani kutatással és fejlesztéssel foglalkozó cég volt jelen az államban, és ez a szám évente 
átlagosan negyvennel nő. A csúcsot a digitális képalkotás, az orvosi lézertechnológia, az okos-diagnosztika, 
az okos-sebészet és a telegyógyszerészet jelenti. Több mint 600 izraeli exportőr foglalkozik olyan 
orvostechnikai eszközökkel, melyeket a szív- és érrendszeri, a neurológiai és degeneratív betegségek, a 
sürgősségi és intenzív ellátás, a nőgyógyászat, az ortopédia és sportgyógyászat, a gyomor- és bélrendszer 
betegségei, az infektológia és a szemészet területén alkalmaznak. 
 
A tudomány-, a technika fejlődését kísérő szkepticizmus 
Az emberi történelem egyik nagy tanulsága az is, hogy a tudomány, a technika fejlődését mindig is bizonyos 
szkepticizmus, sőt esetenként ellenséges légkör, magatartás lengte körül. Sokan – először az angol 
„gépromboló” munkások, majd később, mindmáig főleg a zsarnok hatalmak részéről és érdekében, vagy 
üzleti konkurensként – a haladás ellen léptek és lépnek fel mindmáig. A szkeptikusok, a diktátorok azonban 
csak késleltetni képesek, de nem tudják teljesen megállítani a haladást, bár felmérhetetlen veszedelmet 
jelentenek az emberiségre és a természetre egyaránt. Ezek a káros eszmék leggyakrabban békésnek tűnő 
konzervatív beállítottságként jelennek meg és módjukba áll – hatásos tudatmódosító, manipuláló 
módszerekkel – óriási tömegek gondolkodását, magatartását befolyásolni. A példák sokaságát láttuk erre a 
történelem során. De ahogy például Galilei, vagy Giordano Bruno, vagy Andreas von Wesel orvos 
felfedezései, később a tudományos, majd az ipari forradalom nagy találmányai nem sikkadhattak el 
nyomtalanul örökre, bármilyen eszközöket használtak fel ellenük, ugyanígy a ma és a jövő globális 
változásainak természeti törvényeit sem lehet véglegesen, ellenséges emberi beavatkozásokkal 
érvényteleníteni. Ahogy a mondás tartja, az idő kerekét nem lehet visszaforgatni, de megállítani sem. 
 
II. Jelentősebb magyarországi történések 
Hazánk követte az ipari fejlődés európai irányát 
Elődeink, hazánk és szűkebb környezetünk Észak-Magyarország településeinek lakosai, – bár az élen haladó 
nemzetekhez képest késve – , de minden területen szintén végigélték, tapasztalták az említett időszakokat, 
eseményeket. Ugyanakkor a késés bizonyos előnyökkel is járt. Hazánk a nemzetközi tapasztalatok 
birtokában már megpróbálta elkerülni a tudományos-technikai fejlesztéssel együtt megjelenő, a 
társadalomra súlyos negatív következmények egy részét. Főleg az államilag létrehozott nagy ipari üzemek 
és lakókörnyezetük („kolónia”, „gyarmat”) körültekintőbben és a munkások élet feltételeit jobban 
figyelembe vevő módon, a lakossági szolgáltatásokkal is kibővítve, komplexebben épültek. 

                                                           
1 Tanulmány:  „A magyar feltalálás helyzete – 2018” (Az abban szereplő statisztikai adatok az ENSZ Szellemi Tulajdon 
Világszervezetétől valók: http://www.inventor.hu/kgy17/feltalal_2018.pdf )   
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Az egyik jó példa, melyet a korabeli szakmai sajtó az Osztrák-Magyar Monarchia legjobban sikerült ipari 
településének minősített, az új helyén megépült Diósgyőri Vasgyár és lakókörnyezete. Ez az államilag 
megépített létesítmény a hazai vasútépítés vas- és acél-szükségleteinek folyamatosan korszerűsített 
alapanyag ellátása mellett biztosította a dolgozói és azok családtagjai részére a munkában és 
szabadidejükben igényelt alapvető szükségleteiket. Itt már a századforduló közeli években nagy számban 
épültek – a Gyár beruházásával és a fenntartás költségeinek biztosításával – korszerű, kertes családi házak, 
óvodák, iskolák, templomok, élelmiszer ellátó hálózatok, kulturális létesítmények, kórház, gyógyszertár, 
temető, sporttelep, fürdő, és mindenhez megfelelő úthálózat, amelyeket ingyenesen vagy kedvezményesen 
vehettek igénybe a nagyüzem dolgozói. Hasonlóan a vasút dolgozóihoz itt is szabad jegyet kaptak 
Magyarország vasút hálózatának használatára. 
 
Az ország, a szakmák többi területein is nagyobb lett a figyelem 
Természetesen más területeken is nagyobb figyelem fordítódott az emberi biztonság, a technológiai 
pontosság, eredményesség technikai, műszerezési feltételeinek jobbá tételére. Ezek között voltak többek 
között a kórházépítési, az orvostechnika-fejlesztési programok. 
 A 19. század első felében a hazai orvoslás még nagyon elmaradott volt.  A századfordulóig – a 
megélénkült technikai fejlődés eredményeként – vidéken számos megyei, városi, illetve járási kórház épült. 
Óriási lépésekben fejlődött a vidéki lakosság kórházi férőhelyekkel való ellátottsága. Budapest kórházügye 
is nagy fejlődésnek indult. Az 1900-as adatok szerint százezer lakosra országosan 148 kórházi ágy jutott. 
 A kórházak felszereltsége és higiéniája azonban még mindig meglehetősen alacsony szintű volt. 1908-
ban a Szent Rókus Kórház orvosai – Európában először – sztrájkba léptek, többek között a lehetetlen 
munkakörülményeiket, a kórház rossz infrastrukturális helyzetét, rossz állapotát kifogásolva: „A kórtermek 
repedt fapadlósak, poloskásak voltak, csupán egy nyílt, úgynevezett pillangós gázégő világított; a délutáni, 
esti és éjjeli kórtermi munkánál, az ápolónő viaszgyertyával világított. A kórtermekben nem dupla, hanem 
egyszerű (szimpla) ablakok voltak. A kórtermekben, az orvosi szobákban mosdókat nem szereltek föl. A műtő 
ablak nélküli helyiség, berendezése egy műtőszekrényből, egy öreg Lautenschleger-féle szénfűtéses kötszer-
sterilizálóból, egy faasztalra elhelyezett műszerfőzőből és primitív, melegvíz- és keverőcsap nélküli 
mosdóból állt. A műtőasztalok helyett fekhelyen operáltak. A világítást egy négyágú Auer-égős gázcsillár 
szolgáltatta.”  

 A 19-20. századforduló táján körülbelül tíz orvosi-műszerész működött Budapesten. Az orvosi 
műszergyártás ekkor még megmaradt szerény, kisipari körülmények között.  
 Sok-sok kitérővel az 1970-1980-as évekre e téren is gyökeres változást hozott a technikai inno-váció. A 
magyar orvostechnikai ipar kiemelkedően sikeres ágazatunk lett. Óriási műszaki értékek jöttek létre, 
külpiaci kapcsolatok alakultak ki, és jelentős lett az export a világ minden irányába. Az orvostudomány 
fejlődésével lépést kellett tartani a műszerezettségnek is. Új technikák (pl. röntgen feltalálása), műtéti 
eljárások léptek be, melyek szükségszerűvé tették a műszerezés fejlesztését is a célnak megfelelően.  
 
A MEDICOR állami nagyvállalat volt az alágazat elismert „zászlóshajója”. Viszonylag jól ismertem ezt a 
céget. Vezetőjével, Dr. Martos Istvánnal szoros szakmai kapcsolatom alakult ki. Mint akkori szocialista 
reform-menedzserek, nagyvállalati vezérigazgatók, gyakran találkoztunk. Mindketten tagjai voltunk – a 
növekvő hatáskörű „pénzügyi-lobbi” káros tevékenysége ellen küzdő Magyar Gazdasági Kamara 
elnökségének, de üzeti kapcsolataink is jelentősek voltak. Az általuk igényelt különleges acélminőségek 
biztosításán túl közreműködtem a miskolci üzemük létrehozásában, majd ugyanannak a szervezetnek 
később a Diósgyőri Vasgyárhoz történő átvételében. A MEDICOR világszínvonalú orvostechnikai 
fejlesztő, gyártó, értékesítő vállalkozássá fejlődött. Közreműködésükkel Magyarország lett a KGST 

3. ábra. MEDICOR okos inkubátor 
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orvostechnikára szakosított vezetője. A piac pedig egyre inkább komplett kórházi berendezéseket, komplett 
kórházi osztályokat, sőt kórházakat igényelt. A MEDICOR Művek fénykorában, a hetvenes-nyolcvanas 
években, több gyáregységgel és hat telephellyel rendelkezett, több 
mint 10 000 főt foglalkoztatott és a világ 35 országában volt 
leányvállalata, irodája, képviselete. Termelésének 85-90 
százalékát exportálta. A MEDICOR MŰVEK a világ harmadik 
legnagyobb orvostechnikai gyártója lett. A vállalat által fejlesztett 
és gyártott készülékek minden földrészre és a világűrbe (Balaton 
műszer, Farkas Bertalan 1980-as űrrepülése során) is eljutottak. A 
vállalatot fénykorában Dr. Martos István vezette 
vezérigazgatóként. Sajnos ez a cég is, a – rendszerváltás előtti és 
utáni – hibás gazdaságpolitika következtében, nagyon sok jelentős 
magyar állami vállalattal együtt felszámolásra került. 
Tevékenységének egy bizonyos részét több kisebb 
magánvállalkozás örökölte, amelyek közül néhányan jelenleg is 
jól prosperálnak és nevükben megőrizték a MEDICOR jelzőt. 
Örvendetesnek tartom, hogy a jelenlegi kormány végre felismerte 
és részben korrigálta elődei ide vonatkozó egyik nemzetellenes 
döntését és a hírek szerint: 2020. március 27-én „Új céget alapított az állam, orvostechnikai eszközök 
minősítése lesz a feladata” 
 Figyelmeztető azonban számunkra, – a korábban dinamikusan fejlődött orvos-technika területén is – az 
a kedvezőtlen európai és magyar tendencia, amely a találmányok számának alakulását mutatja. (4. ábra) 
A prosperitás záloga ugyanis a feltalálás. Ezért az a jó államvezetés, amely előmozdítja az alkotó 
tevékenységet. A grafikon mutatta tendencia sajnos az utóbbi években sem változik. 
 

 
4. ábra: Magyarok találmányi bejelentéseinek száma a 20. század végén 

 
A kreativitás csökkenésével párhuzamosan súlyos problémának látom a napjainkban megmutatkozó túlzott 
anyagiasság eluralkodását, a technikai fejlődést fékező, – az egészségvédelem területén is megjelent –  
egyoldalú, hamis üzleti megfontolás terjedését (a gátlástalan, megbízhatatlan reklámokat) és a 
szélsőségekben növekvő hazai politikai klímát. Mindezek hatására hullámzóvá vált a hazai technikai 
innováció és jelentős versenyképességi hátrányba jutottunk. 
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A munkabalesetek, az ipari katasztrófák 
A tudományos technikai-fejlődés negatív oldalát hazánkban is élesen mutatják a munkabalesetek, az ipari 
katasztrófák, az üzemi sérülések, egészségkárosodások, a közlekedési és egyéb, gyakran emberéletet is 
követelő események. Amennyiben ezek okait kellő tárgyilagossággal vizsgáljuk, úgy megállapíthatjuk, 
hogy legtöbb esetben nem maga a technika, az alkalmazott technológia, hanem az emberi tényezők 
következtében álltak elő a problémák. Tervezési, kezelési hibák, megengedhetetlen emberi lezserség, 
hiányos szakmaismeret, jogi rendezetlenségek a legtöbb előfordult havária igazi indítékai. Ez igaz volt az 
elmúlt 50 év legnagyobb magyar ipari katasztrófája mindegyikére is: az 1969-es répcelaki tárolótartály 
robbanására; a sajóbábonyi TNT-gyár egyik üzemrészének 1979-es felrobbanására; a nagylengyeli 282/A 
jelű olajkút 1998-as gázkitörésére; a 2010-es vörös-iszap katasztrófára. Mint azt az említett esetekben is 
tapasztalhattuk, az ipari katasztrófák következményei kihatnak az emberi környezetre, a légkörre, a felszíni 
vizekre, a talajvízre és a termőtalajra is. 
 A hazai műszaki értelmiség utóbbi években kialakult szakmai aktivitásának, moráljának, külföldre 
menekülésének állapotát látva indokolt lenne egy objektív elemzéssel megalapozott intézkedéssorozat 
megtervezése és megvalósítása. Valószínűleg itt is indokolt lenne egy vonzó hazai életpályamodellt 
megtervezni és bevezetni. Egyrészt a szakoktatásra, a kutatásra és a nemzeti iparpolitikára, a műszaki 
értelmiség méltatlan társadalmi rangjára vonhatunk le következtetéseket és ajánlhatunk a megteendő 
kormányzati intézkedésekre vonatkozó kívánalmakat.  
 Többünk meggyőződése az is, hogy sokat segíthetne gazdasági versenyképességünk megfelelő szintre 
hozásában a lakosság természettudományos ismereteinek bővítése is. A múlt tapasztalataiból való megfelelő 
tanulást, az ipar- és technikatörténeti emlékek értékként való megbecsülését nem lenne szabad olyan módon 
elhanyagolni, mint ahogy azt jelenleg a legtöbb helyen tesszük. Pozitív kivételnek tekinthető e téren az 
orvostörténeti emlékeknek és kultúrtörténeti értékeinek, mintegy 200 éves múltra visszatekintő alapos 
gondozása, a szakma legjobbjainak és munkájuk eredményeinek megbecsülése és emlékezetben tartása, az 
ősök tapasztalatainak felhasználása a jelen, valamint a jövő alakításának céljából. 
Úgy gondolom és azt remélem, hogy mindezekre a felismerésekre a jelenlegi rendkívüli világgazdasági és 
nemzetgazdasági állapotunk rákényszeríti majd generációnkat, a magyar vezető elitet és a szükséges 
teendők végrehajtása már a közeljövőben elkezdődhet. 
 
Az ipari forradalom differenciáltan megy végbe 
Az ipari forradalom mindenütt a világon, így hazánkban is differenciáltan megy végbe. Természeti, földrajzi 
adottságok szerint, szakmai jelleg és a felmerülő igény fontossága sorrendjében, de az emberi és társadalmi 
feltételek alapján is eltérő lehet és el is tér egymástól a haladás ütemében, témáiban, módszerében, 
eredményességében egyaránt. 
 Az indulásnál, a 18-19. században a nehéziparra kellett koncentrálni és ennek megfelelően a vas, acél és 
az energia (szén) fontossága, előfordulásának helyszínei, társadalmi, szakmai feltételei voltak 
meghatározóak. Főleg erre koncentrált az akkori tudományos kutatás és a gyakorlati kísérletezés, ezekhez 
kapcsolódtak elsősorban a találmányok. Ezek ugyan mindmáig nem kerültek ki a társadalmak figyelméből 
– jelenleg is hatalmas innovációk valósulnak meg ezen a téren –, de megjelent mellettük számos egyéb 
szakterület, az életnek, köztük a már említett emberi egészség, az orvoslás, az orvostechnikai eszközök 
jelentőségének és fejlesztésének szükségletei is. A mesterséges-intelligencia korában egyértelműen az 
orvoslási feltételek további korszerűsítései, találmányai kerülnek az előtérbe. Ezeknek a szükségleteknek a 
kielégítésére a szakosított tudományos kutató bázisok és a szaporodó, felkészültségükben növekvő ipari 
üzenek hivatottak.  Elsősorban itt születnek a felfedezések, a találmányok, a konstruktív ember alkotta 
technika legújabb csodái. Az egyéni alkotói ambíciókon túl gyakran élénkíti ezt a tevékenységet a megjelenő 
szükség vagy kényszer hatása is.  
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 Néhány orvos-technikai példa a fejlődés eddigi útján: 

◦ Joseph Lister 1867-ben publikálta Antiseptic Principle of the Practice of Surgery (A fertőtlenítés 
elve a sebészi gyakorlatban) című művét, amely lényegesen csökkentette a műtéten átesett betegek 
halálozási arányát. Az ezt követő 40 év során Louis Pasteur és Robert Koch kidolgozta a kórokozók 
elméletét, amelynek eredményeképpen megszülettek az első védőoltások – a kolera, az anthrax, a veszettség, 
a tífusz és a pestis ellen, később pedig a malária gyógymódját is felfedezték. 

◦ A 20. század első felében olyan találmányok jöttek létre, mint a röntgenkocsi, a de-kompressziós 
kamra, a tífusz elleni vakcina, az EKG feltalálása, a mágneses medicina, a sebesültek gyógyítása, 
sebkezelés, stb. 

◦ A gyógyszerkészítés története legalább olyan izgalmas, mint az orvosi eszközök és eljárások 
fejlődése. A 30-as évek elején fedezték fel a szulfonamidokat. A penicillin előállítása Florey és Chain 
nevéhez fűződik. A szert 1942-ben próbálták ki, és egy csapásra meghódította a piacot. Ugyanekkor tűntek 
fel az első tuberkulózis ellenes szerek, a Streptomycin és az Izonicid. 
Azóta a nemzetközi kutatások gyors fejlődése betegségek tucatjai ellen több tízezer hatásos vegyület 
megjelenését tette lehetővé. Az orvostechnikai iparág jelenlegi innovációjáról az említett izraeli példa ad 
némi felvilágosítást, jövője pedig szinte beláthatatlan. 
 Az ipari forradalom differenciált megvalósulására, földrajzi koncentrációjára több példát is találunk 
hazánk gazdaságtörténetében. Az ipari nagyüzemek először az ország északi területein és Budapesten 
települtek és fejlődtek koncentráltan. Korábban ugyanis itt kínálkoztak a legjobb természeti, emberi, 
földrajzi, üzleti és kulturális lehetőségek. Borsod-Abaúj-Zemplén megye különösen alkalmassá vált erre a 
kiemelésre. Itt ősidőktől fogva megjelentek az ipar-, a technikafejlesztés kedvező feltételei. 
A 18. század elején a Bükk-hegységben Óhután, Újhután, Répáshután már komoly üveggyártás zajlott, majd 
később megkezdődtek a Bükk-, Mátra-, Zemplén-hegységekben az intenzív bányakutatások és 
igénybevételük. Fazola Henrik 1770-ben Ómassán vasgyártásba kezdett, fia pedig Újmassán 1812-ben 
korszerű faszenes nagyolvasztót épített és létrehozták Alsó-hámor és Felső-Hámor településeket. Itt 
vasfeldolgozó üzemeket létesítettek, viszonylag elfogadható munkáskörülményeket biztosítottak. A mai 
Miskolc nyugati szélén, a Bükk-hegység kapujában 1782-ben alapított magyar papíripari cég – amely 
mindmáig kimagasló innovációs sikereket ér el – az ország egyetlen bankjegy- és biztonságipapír-gyártó 
vállalata. Hasonló intenzív technikai, technoógiai fejlesztések zajlottak az ipari forradalom keretei között, 
döntően nemzeti tulajdonban, egészen az 1980-as évekig, a régió majd’ minden területén, nagyon sok 
szakmai szegmensben (Ózdon, Salgótarjánban, Tiszaújvárosban, Kazincbarcikán, Rudabányán, Hollóházán 
stb.). Új, korszerű városok jöttek létre a vegyipar, az energiaipar rohamos fejlődéséhez kapcsolódva. 
Többnyire megújultak a hagyományos iparágak üzemei. A korábban egyoldalú nehézipar ellensúlyozására 
az 1970-es években jelentős számban könnyűipari, élelmiszer-ipari, építőipari beruházások történtek, 
amelyekhez széles körű lakossági kulturális, szociális és egyéb szolgáltatások kapcsolódtak. Valamennyi 
eseményt kísérte a tudományos technikai forradalom „fénye” és „árnyéka”. Az ipari régió központja, 
Miskolc az ország legnagyobb vidéki városa lett. Lakónépességének változása a vizsgált időszakban a 
következő volt: 1870-ben 31 ezer fő; 1920-ban 86 ezer fő; 1949-ben 110 ezer fő; 1970-ben 181 ezer fő; 
1980-ban 208 ezer fő (nappali népesség 240 ezer fő);  jelenleg pedig 150 ezer fő. A kulturális élet itteni 
alakulását érzékelteti, hogy az első kőszínház a jelenlegi magyarországi területen Miskolcon épült 1823-
ban, 1949-ben pedig – mint ipari centrumba – ide települt az 1735-ben elsőként Selmecbányán alapított 
műszaki felsőfokú tanintézmény, a jelenlegi Miskolci Egyetem. 
 Mára már az 1980-as évekig tartó hazai ipari fejlődés eredményei nagyrészt leépültek ebben a régióban 
is. A magyar állami tulajdonú nagyüzemek megszűntek. Helyükbe, a kormányzat kiemelt támogatásával – 
a foglalkoztatás részbeni megoldására – nemzetközi cégek gyárainak bedolgozó, összeszerelő üzemei 
települtek. Ezek döntően külföldön létrehozott és onnan irányított modern elektronikai, járműipari és 
vegyipari termékeket állítanak elő. Ehhez a változáshoz, vagyis a módosult gazdasági alapokhoz igazodik 
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társadalmunk összes felépítménye, a lakosság intenzív tudatmódosítása. A hatalom által jelenleg 
meghirdetett jövőképünk viszont – az átgondoltan megtervezett „előremenekülés” helyett – erősen hasonlít 
a középkori társadalmi állapotainkhoz. 

 
III. Az ipari forradalom eddigi  tapasztalatai,  az egyik megsemmisített  magyar vállalat,          a Diósgyőri 

Vasgyár története tükrében 
E cégnél – mint „cseppben a tenger” – lejátszódott az ipari forradalom eddigi 250 éve tartó, különböző 
szakaszainak majd’ minden közvetlen előzménye és máig ismert sorsa, köztük a technikai innováció hazai 
„kétarcúsága”. Az ez idő alatt, az ország által megélt dicstelen történelem, az "ellopott Hungária" és 
lakosainak gyötrelmei máig leképeződnek a Gyár egykor volt és utólagos, jelenlegi helyzetében. Egyben 
azt is hűen példázza ez a volt nagyüzem, hogy jelenleg mennyire felkészületlen hazánk az új 
paradigmaváltásra, a mesterséges-intelligencia korának fogadására.  
Miután több évtizedet töltöttem el ennek a vállalatnak dolgozójaként és ahonnan 7 évi vezérigazgatói 
beosztásból mentem nyugdíjba, természetes, hogy bőségesek és hitelesek az ez irányú ismereteim, 
amelyekből néhányat – mint a robotizálás terjedése előtti időszak helyi jellemzőit – kiemelek: 
 
Üzem-egészségügy, környezetvédelem 
Említettem már a cégnek a dolgozóiról és családjukról való megkülönböztetett gondoskodását. Ezt az 
elődöktől örökölt gyakorlatot gyárvezetőként én is igyekeztem követni. Nagy figyelmet fordítottunk az 
emberi biztonságra, az ezzel szorosan kapcsolódó technikai, technológiai fejlesztésekre, a munkaszervezési 
feladatokra. 
A bányászat és vaskohászat ősidők óta szorosan egymásra épülő két szakma. Veszélyességük is hasonlatos, 
gyakoriak a súlyos munkabalesetek, az egészségkárosító feladatok, a környezetromboló hatások, olykor a 
tragédiák. Bár ezeket teljesen megszüntetni nem tudtuk, de jelentősen javítottunk a korábbi állapotokon.  
 Közvetlenül a gyár mellett hatalmas szakrendelőt építettünk, amelyet orvos-szakmailag 
összekapcsoltunk a Vasgyári Kórházzal. Minden gyáregységnél állandó orvosi szolgálatot teremtettünk, 
növeltük a munkaalkalmassági és szűrővizsgálatok gyakoriságát. Figyelemmel voltunk a munkavédelmi 
eszközök, a velük kapcsolatos fegyelem és az emberi szolidaritás erősítésére. Sikerült a nehéz fizikai munka 
jelentős részét gépesíteni. Megszüntettük a korábban széles körben szilikózis veszéllyel járó 
munkafolyamatokat. Korszerű munkahelyi öltözőket, fürdőket, ebédlőket létesítettünk. 
 Az addig Miskolc város folyóvizét és légterét, környezetét szennyező vasérc port, füstgázokat, salakokat 
szinte teljesen felszámoltuk. (A város teljes hosszában futó Szinva pataknak addig az ércportól barnára 
festett színe kitisztult és az 1980-as évek végére már a halak is jól érezték magukat benne. A kohógázból a 
város lakásainak olcsó távfűtését oldottuk meg; a kohósalakból cementet és házépítési célú blokkokat 
készítettünk vagy útépítésnél hasznosítottuk azt, stb.) 
 Bővültek a gyermekintézmények, a középiskolák, a szakképzés bázisai. Az ide telepített Miskolci 
Egyetem új karokkal egészült ki. A helyi sport- és kulturális élet megélénkült és az ország élvonalába került 
teljesítményük. 
 Az emberi szolidaritás a munkafolyamatokon túl a privát életben is megnyilvánult. (Például kalákában 
épültek nagy számban új családi házak, amelyeket a gyár anyaggal, kivitelezői eszközökkel segített. A női 
munkahelyek jelentős bővítését értük el azzal, hogy a gyár melletti egyik új épületkomplexumunk 
átadásával a Szerencsi Csokoládégyár egy korszerű üzemét csábítottuk ide.)  
 A Diósgyőri Vasgyár (akkori nevén a Lenin Kohászati Művek, LKM) közel 20.000 dolgozójával, példát 
adó teljesítményével a régió meghatározó, elismert nagyvállalata lett, az ország legjelentősebb öt 
nagyüzeme közt jegyezték és az 1970-80-as évtizedekben mintegy 100 ezer embernek biztosította, az átlagon 
felüli színvonalú megélhetést. 
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Termelés-, gazdálkodás-, innováció-, versenyképesség  
 Természetesen a folyamatos vezetői figyelmünket kiemelten a mindennapi kötelezettségeinkre, a 
termelés, a gazdálkodás versenyképességét biztosító teendőinkre, a technika és technológia tudományos 
megalapozású fejlesztésére, a modernizálásra, ahol lehetett a robotizálás kísérleteire fordítottuk. Nagyon 
sok volt munkatársammal együtt büszke vagyok arra, hogy egy ilyen kiváló közösségben dolgozhattam több 
évtizeden át és csúcsteljesítménye elérésekor a kollektíva első számú vezetője lehettem. 
A gyár közel negyed-évezredes történetét áttekintve bizton állíthatom, hogy mindig is jellemző volt szakmai 
munkájára a korszakalkotó felismerés. Nemzetközileg is elterjedt találmányok sokasága, újítások tízezrei 
születtek itt a legjobb szakemberek, mérnökök teljesítményeként. Szoros kapcsolatban voltunk a 
legjelentősebb kutatóintézetek, egyetemek tudósaival. Ez a kimagasló innovációs készség tette lehetővé, 
hogy a vállalat – a hazai felhasználói igények szinte teljes kielégítése mellett – minden kontinensre, több 
mint 60 országba exportálni tudta a közel 1200-féle szabvány, illetve minőségi előírás szerint készült, 
megelégedéssel fogadott, döntően ötvözött- és nemesacél termékeit, közöttük az alábbiakat, amelyek 
nagyrészt a végső felhasználásra is utalnak: 
 A közúti és vasúti járművek, hajók, energiatermelő gépek, vegyipari gépek, készülékek és berendezések, 
erőgépek, nehéz-gépek és haditechnikai gyártmányok alkatrészeihez, gépelemeihez gyártott hengerelt, 
húzott, hántolt vagy csiszolt rúdárut, rúd alakra vagy alakosra kovácsolt acéltermékeket, acél- és 
vasöntvényeket. 
 Forgácsoló szerszámokat, melegszerszám-acélokat, acél- és fémipari meleg- és hideg-hengereket, 
malom-, festék- és műanyagipari öntöttvas hengereket, hagyományos és növelt szilárdságú, valamint hőálló 
csavarokat. Termékeit kívánságnak megfelelően hőkezelte, egy részüket nagyolta vagy készre munkálta.  
 A diósgyőri acélok beépültek a MÁVAG és a Ganz járműveibe, Pielstik-motorjaiba, a Vegyipari Gépgyár 
vezetékrendszerébe, autoklávjaiba, a Ganz Villamossági Gyár generátor forgórészeibe. Diósgyőrből 
kerültek ki a Láng Gépgyár turbinatárcsái, turbinaház öntvényei. A Vasgyár acéljai megtalálhatók a 
Diósgyőri Gépgyár húzógépeiben, ellenütős kalapácsaiban, szivattyúiban, kovácsolt és öntött acéljai a 122 
mm-es, 85 mm-es, 56 mm-es ágyúkban és aknavetőkben. 
 Vasgyári acélból kovácsolták a járművek mellső tengelyeit, a Ford, Volvo, és Renault gépkocsik 
forgattyútengelyeit. Diósgyőri csapágyacél is került a Volkswagen gépkocsikba. Szinte nem volt Európában 
olyan járműipari cég, akinek ne szállítottunk volna, akinek a gyártási engedélyét ne birtokoltuk volna. Így 
a FIAT, Ivecó, Daimer-Benz, Renault, Volkswagen, Audi BMW, Volvo, MAN, Scania, Zastava mellett az 
amerikai Dana, Rockwell, Eaton, Meritor is épített be diósgyőri acélalapanyagból gyártott alkatrészeket. 
 Diósgyőri kerék-párokon és síneken futottak vasúti kocsik, nemcsak Magyarországon és a szomszéd 
országokban, hanem Indiában, Pakisztánban, Egyiptomban, Indonéziában is. 
 Hatalmas vasszerkezeti csarnokok, óriási daruk, folyókat és szakadékokat átívelő hidak, mélyművelésű 
bányákban acél biztosító szerkezetek, különféle keresztmetszetű hengerelt rúdáruk gyártása. 
 Az új, 1982-ben átadott, világszínvonalú Kombinált Acélmű termelésének felfuttatása után, 1986-87-ben 
személyesen kezdtem meg az illetékes intézmények szakembereivel a speciális, orostechnikai célú nagy 
tisztaságú ötvözött-, rozsdamentes-acélok (króm, molibdén, nikkel stb. található bennük) gyártási 
lehetőségének előkészületi tárgyalását a implantátumok (csavarok, lemezek, szegek, csípő- és 
térdprotézisek) alapanyagaként. 
Mindezeket azért tartom szükségesnek felsorolni, hogy ezzel is érzékeltessem azt a tényt, miszerint a 
magyar ipar még az 1980-as évek elején, kellő ütemben igyekezett a nemzetközi piaci élvonalban, a gyorsan 
változó minőségi és strukturális igényekhez felzárkózni. Ez a folyamat aztán, az 1980-as évtized közepe 
táján derékba tört. Elvesztettük a kibontakozni látszó nemzeti iparunk versenyképességét, tárgyi, szellemi, 
intellektuális  vagyonának  nagy hányadát, amelyeket mindeddig képtelenek voltunk pótolni.  
  
Egy szocialista nagyvállalat széleskörű társadalmi szerepe 
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Az államszocializmus idején egy olyan ipari nagyvállalatnak, mint amilyen a Diósgyőri Vasgyár volt (5. 
ábra), szélesebb körű társadalmi, népjóléti szerepet is kellett vállalnia. amelyből mi is kivettük a részünket: 
A környező kulturális és oktatási intézmények különböző támogatása, (szakiskolák, az egyetemi tanszékek 
ellátása a legkorszerűbb képzéshez szükséges eszközökkel, szakemberekkel stb.). A városfejlesztés nagy 
programjaiban (köztük egészségvédelmi, rekreációs célú feladatok, üdülőépítés, éjjeli szanatórium 
létrehozása stb.) való részvétel. Például a DVTK-nak stadiont építettünk és mintegy 25 sportkörének anyagi 
fenntartásáról gondoskodtunk. A Miskolci Nemzeti Színház egy időben – épületének felújítása idején – a 
gyár egy nagy csarnokában működött. Sőt, a megye egyes mezőgazdasági szövetkezeteinek konkrét 
támogatása is feladataink közé tartozott. Én magam is aktívan segítettem egyik alkalommal Gönc község 
tehénistállója építésének szervezésében. Ezek az akcióink is egyszerre voltak új technikai megoldásokat 
teremtő és az ipari nagyüzem korszerű, kipróbált módszereinek átadását, terjesztését megvalósító esetek. 
 
Az üzemi árnyoldalak 
Kétségtelen, hogy a mi kiemelt nagyvállalatunknál is megtalálhatók voltak az ipari forradalom 
árnyoldalainak, veszteségének, az úgynevezett „kétarcúságnak” káros, szomorú, esetenként tragikus 
történései, következményei, amelyeknek nagy része – szerintem – még körültekintőbb emberi figyelemmel, 
fegyelemmel, szakértelemmel legalább is tovább csökkenthetők lettek volna. Ezek közül is említek 
néhányat: 
 A vaskohász szakma talán a legnagyobb jogos kritikát a természetkárosítása miatt kapta, amellyel 
gyakran az élővilágunkat, a tájat, a vizeket, a levegőt, az emberi szervezetet szennyezte, pusztította.  

◦ Az első időkben hatalmas erdőségek estek áldozatul a szükséges faszén előállítása következtében, 
de máig láthatók környezetünkben nagy tájsebek is a mészkő, a dolomit, valamint egyéb alapanyaok felszíni 
bányászata jeleként. Itt Diósgyőrben óriási szellemi és anyagi ráfordításokkal igyekeztünk újabbnál újabb 
technológiai és technikai eszközökkel mérsékelni és ahol lehetett, megszüntetni ezeket a károkat. 
Említettem már a füstgázok, a salak, a szállóporok, az emberi sérülések, egészségkárosodások 
csökkentésének bevezetett gyakorlatát, módszereit, amit kibővíthetek a következőkkel: Még a gyár alapítása 
idejében a vasgyártáshoz szükséges hőenergia előállítását óriási mennyiségű faszénnel biztosították, amely 
a gátlástalan erdőirtást vonta maga után. Később ezt kiváltotta a kőszénből nyert koksz, majd az olaj, a 
földgáz, végül a legtisztább villamos energia, miközben metallurgiai újításokkal jelentősen csökkenteni 
tudtuk a fajlagos energiaszükségletet is.  

◦ A 20. század közepén megszüntettük a hazai vasércbányászatot és külföldről szereztük be ezt az 
alapanyagot, majd 1996-ban Diósgyőrben teljesen abbahagytuk az érckohósítást és helyette 
acélhulladékból, villamos energiával állítottuk elő az új vas- és acéltermékeket. 
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5. ábra A Diósgyőri Vasgyár (Lenin Kohászati Művek ) látképe,  

előtérben az új Kombinált Acélmű üzemcsarnokai az 1982–1989-es években 
 Mára már hasznossá vált tájépítéssel is járt szakmánk fejlődése e térségben. A 18. században a hámorok, 
a gépi kovács-kalapácsok működtetését szolgáló víztömeget a völgygáttal elzárt bükki hegyek között 
gyűjtötték össze. Ez lett a Hámori-tó, amelynek környezetében, vadregényes partján a huszadik század 
elején üdülők, villák épültek, köztük a kormányzati pihenő, a luxus kivitelű lillafüredi Palotaszálló, Miskolc 
legrangosabb turisztikai térsége. 
 Valójában azonban nem tudtuk megszüntetni, eltüntetni a károsító nyomokat a mai napig. Különösen 
az új helyén megépített jelenlegi területen. Egy felmérés szerint ezen, a mintegy 130 hektáros, Miskolc 
város centrumában lévő, – immár három évtizede – nagyobbrészt elhagyott, elhanyagolt ipari tájon a 
következő, döntően a rendszerváltás után bekövetkezett, környezetterhelő szennyeződések találhatók 
határérték feletti mennyiségben: ásványolaj-szénhidrogének közel negyvenszeres; kadmium 
tizenháromszoros; szelén majdnem hússzoros; króm majdnem tízszeres; ólom hétszeres; arzén több mint 
ötszörös. 
Ez a nagymérvű, eddig elhanyagolt talaj- és vízszennyeződés is mutatja annak a felelőtlen államigazgatási 
és vállalkozói magatartásnak a máig tartó továbbélését,  amely a vállalat magánosítása alkalmából 
szakmailag átgondolatlanul több mint 40 önálló egységre  bontotta szét, majd több mint 130 hazai és külföldi 
vevő, befektető számára értékesítette a pótolhatatlan nemzeti értékünket, amely vállalkozások többsége 
azóta felszámolásra került és nyomuk veszett.  
 
Tragédiák, súlyos veszteségek, a végzetes iparpolitika és vállalatvezetés 
 Esetenként hatalmas emberi és anyagi veszteségekkel jártak a különböző technológiai, technikai 
kísérletek, az új termelési eljárások kipróbálását, bevezetését szolgáló próbálkozások, vagy a munkahelyi 
biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásai, durva megsértései. Sajnos ezek között voltak, amelyek a 
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legdrágábba, az emberi élet elvesztésébe is kerültek. 
Mindegyik nagyon megrázott bennünket, amelyek közül itt 
csak kettőt említek. Az egyik az 1965-ben bekövetkezett 
kohórobbanás volt, ahol az érintett szakemberek mangánérc 
kohósítással kísérleteztek, nagy reményeket fűzve annak 
várható eredményeihez. A másik 1973-ban a Kombinált 
Acélmű építés gondolatának felvetése idejében volt, amikor a 
gyakorlati körülmények helyszíni megismerése céljából Dr. 
Vályi Péter, a Minisztertanács elnökhelyettese nálunk, az 
elavult Martin-acélmű megszemlélése során, üzemi baleset 
következtében életét vesztette. 
 Visszagondolva a Diósgyőri Vasgyár negyed-évezredes 
innovációs történetére, azt kell megállapítani, hogy az 
elismerésre méltó szakmai, társadalmi eredmények mellett – az 
ország életéhez hasonlóan – nagyon sok alapvető, komoly 
probléma, emberi dráma kísérte az eltelt éveket. 

◦ A nagyobbrészt kiegyensúlyozatlan országkormányzás, 
hazánknak az európai országok perifériájára történő sorolása – 
és ennek az iparpolitikában való érvényesítése – leképződik a 
Diósgyőri Vasgyár történetében, az ipari forradalom eddigi 
szakaszainak hazai eseményeiben Az alapítók békés célú gyártmányai (háztartási és föld-megmunkálási 
eszközök), szakmai és üzleti törekvései egy idő után ütköztek annak idején az osztrák hatalmi érdekekkel, 
ami kiélezte a helyzetet, ellehetetlenítette a gyártulajdonost. Majd a napóleoni háborút fegyverekkel és 
katonákkal kellett kiszolgálniuk. 1849-ben az osztrákokkal szembeni szabadságharchoz szuronyokat kellett 
az üzemnek előállítania. Hasonlóan a hazai vasútépítés céljára telepített új gyárat öldöklő eszközök 
gyártására kellett átállítani az első világháború idejére, az osztrák érdekek kiszolgálására. Ezt követte a 
németek csatlósaként a második világháborúban a hadiüzemmé válása, majd később a hidegháborúban 
(fegyvergyártással) való részvételünk az oroszok oldalán, a Varsói Szerződés keretében. 
 Így érkeztünk el a jelenhez, amikor már a hazai ipart helyettesíteni lehet a multinacionális – külföldi, 
főleg német tulajdonú cégekkel – és elég, ha az idetelepüléshez helyet, infrastruktúrát és megfelelő 
szakembereket, alacsony bérért biztosítunk a számukra. 

◦  Az ipari forradalom eltelt 250 éve, a szinte mindvégig veszteségesnek bizonyuló kormányzati 
döntések, vállalkozások a magyar emberek millióit küldték a halálba vagy nyomorúságos helyzetbe. 
Elvesztettük korábbi tulajdonunk jelentős részét, megszűnt az egészséges gazdasági, tudományos nemzeti 
innováció. A diósgyőri gyárat többször kirabolták a megszálló nemzetek, lebombázták a harcban álló 
nagyhatalmak hadseregei. A mostani, legutóbbi szakaszt, amely a Diósgyőri Vasgyárat is brutálisan 
elpusztította (6. ábra) méltán nevezi egy szakember csoport „Háború a nemzet ellen” vagy 'Elrabolt 
Hungária" időszaknak. Ennek a volt ipari nagyüzemnek is a legkiemelkedőbb szakemberek, feltalálók, 
elkötelezett, harcos gyárvezetők lettek az elfelejtett mártírjai.   

 
IV. Záró gondolatok 
A tudományos technika és technológia eddigi fejlődéséről, vagyis az ipari forradalom, immár negyed-
évezredes eseményeiről és ezen belül az ipari és orvostechnikai megfigyeléseimről, – gyakorló műszaki 
szakemberként, volt ipari nagyüzem vezetőjeként – az általam megismertek és tapasztaltak alapján az alábbi 
következtetésekre és meggyőződésre jutottam: 
1. Erről, az emberiség eddigi fejlődését, jelenét és várható jövőjét meghatározó témáról – nemzetközileg, 
hazánkban és régiónkban – rendkívül nagy a megítélési zűrzavar, vagyis konkrétabban annak a kérdésnek 

6. ábra A könyv megtalálható                      
a világhálón, az  alábbi címen: 

http://mek.oszk.hu/17300/17328/ 
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a megválaszolása, hogy „áldás vagy átok” a tudományos technikai és technológiai innováció. A 
zavarodottságnak a mértéke és szellemi irányultsága döntően és mind gyakrabban az egyes társadalmak 
hatalmi berendezkedésétől, a vezető elit alkalmasságától függ, következménye pedig egy adott nemzet, 
illetve régió versenyképességében mérhető le. E téren támogatni kell a szaporodó, józan szakmai civil 
kezdeményezéseket! 
 
2. A világmindenségről és a földi életről szerzett eddigi ismereteink alapján meg tudjuk ítélni, hogy melyik, 
már ismert technikai eszközünk milyen célokat szolgálhat. Tudunk-e általa védekezni a világ még 
ismeretlen erőivel szemben, vagy mennyire jó és rossz célokra tudjuk és akarjuk ezeket felhasználni a földi 
viszonyok között. A jövő szempontjából tehát sok múlik a döntéshozók bölcsességén és a lehetőségek 
közötti választásukon. E téren – sajnos – az eltelt több mint kétszáz évben és a jelenben is az emberi 
gonoszság, a gátlástalan hatalomszerzés és megtartás elrettentő példáit ismerhettük meg, amelyben hazánk, 
valamint térségünk legtöbbször a hibás, a vesztes oldalra sodródott. A keresztény bibliai eseményre utalva, 
én az „eredendő bűnt” nem abban látom, hogy az első emberpár szakított, és evett a tudás fájának 
gyümölcséből hanem sokkal inkább abban, hogy az ily módon nyert „emberi erőforrást” a boldog élet 
feltételeinek megteremtésén túl, az embertársai feletti hatalomra, azok kizsákmányolására és 
megsemmisítésére használja fel mindmáig. 
 A paradigmaváltás tehát egyértelműen időszerű, elkerülhetetlen, amelynek mielőbbi kikényszerítését 
segítheti hazánkban is a jelenlegi világjárvánnyal tetézett globális gazdasági és morális válság!  
 
3. Mára tehát – a generációnk eddigi kreatív, kezdeményező munkája következtében – eljutottunk egy újabb 
fejődési szakaszhoz. A mesterséges intelligencia terjedésének küszöbén áll az emberi társadalom. A 
mikroelektronika, a miniatürizálás, az automatizálás, a számítógépesítés és a robotok terjedésével 
alapvetően átalakítja életünket, és hatást gyakorol rá minden tekintetben; a munkahelyen és otthon, a 
politikában, a tudományban (kiemelten az élet- és anyagtudományban), háborúban és békeidőben egyaránt. 
Egyértelművé vált az is, hogy az előttünk álló paradigmaváltás, a mesterséges intelligencia korszakába 
történő átlépésünk döntően továbbra is a természettudományok innovációjára, ezen belül elsősorban az 
anyag- a műszaki- a mérnök- az orvostudományok rohamos fejlődésére támaszkodik majd. 
Biztató kezdetnek tartom, hogy 2020 tavaszán a magyar kormány elkészítette Magyarország Mesterséges 
Intelligencia (MI) Stratégiáját. Jó lenne azonban, ha – eltérően a korábbi gyakorlattól – ennek megvalósítása 
nem maradna csupán a teljesítetlen politikai kommunikáció síkján. Ez azonban nem könnyű feladat, de 
népünk nemzeti megmaradása múlik rajta! 
Mind többen látjuk, hogy nálunk, a hazai iparpolitikában elvesztegetett elmúlt 40 év pusztítása sajátos 
paradigmaváltási stratégiát igényel. Szerintem nemzeti újjászületésre, az ország újra iparosítására és ehhez 
a pénzlobbi kizárólagos hatalmától mentes, reális technokrata kormányzásra, ehhez pedig az eddigieknél 
felkészültebb, felelős nemzeti vezető elitre van szükség! 
 
4. A konkrét Diósgyőr Vasgyári gyakorlati tapasztalatok arra  is intenek, hogy egyetlen végrehajtó 
szervezet, üzem, kutatóintézet, vállalkozás vezetése sem maradhat szótlanul,  ha a rá osztott munka 
végrehajtása során az antihumánus célok megvalósítását tapasztalja. Kétséges azonban ennek meghallgatása 
a zsarnok hatalmak részéről, ahogy ez a mi, az én esetemben is történt. Ezért is elengedhetetlen a teljes körű, 
vagyis a természettudományos és társadalom-tudományos paradigmaváltás! 
 
5. Azt remélem, hogy miután az emberek többsége majd felismeri a hamis ideológiák veszélyét, képessé 
válik az Abszolút felé nyitott humanizmus érvényesítésére, amely – az elkerülhetetlen további globalizálódó 
technikai fejlődés eredményeként – a boldog társadalmi együttélést biztosítja. Vagyis kiszabadul az 
emberiség az aktuális divatok, eszmék fogságából. 
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A történelem korszakos változásának eddigi tapasztalatai arra tanítanak bennünket, hogy amit a meghaladott 
múlttal elveszítünk, azt az újjal visszanyerhetjük. Rajtunk múlik, hogy ennek előnyeit kiaknázzuk és 
ugyanakkor megtartsuk emberi értékeinket.  Azt gondolom, vallom, hiszem, hogy amit az egyik oldalon 
elveszítünk, azt a másikon többszörösen visszanyerjük! 
 
Utóirat: Most amikor befejezem ezt az írást 2020. november másodikát, Halottak napját jelez a naptár. 
Tehát, akár kegyeleti képzeleti jelképnek is felfoghatom ezt a mostani gondolataimat, munkámat. Jelenleg 
generációmat szigorú karanténba kényszeríti a hatalom, miután napról-napra rohamosan növekszik 
körünkben a világjárvány magyar áldozatainak száma is.  
Óhatatlanul megrázó párhuzamként jelenik meg lelki szemeim előtt nemzetünk ipari forradalmának utóbbi 
kudarcsorozata és két, kiemelkedő magyar államférfinek tragikus sorsa is, valamint az utókornak az ahhoz 
való, elszomorító viszonya. Ugyanis bizonyos hasonlóságot vélek felfedezni a magyar tudomány- és 
technikai forradalom eddigi sikertelenségbe torkolló állapota és Kossuth Lajos valamint Kádár János 
tragikus élettörténete, majd méltatlan eltemetésük eseményei között. Kádár János esetében a szégyenteljes 
sírrablás körülményének és elkövetői kilétének feltárása is mindmáig elmaradt.  
Felmerül a kérdés: milyen minősítő kifejezéssel lehet illetni ezt az állapotunkat? 
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Irodalomjegyzék: 
„Városi és ipari környezet” 
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/TenyekKonyve-tenyek-konyve-1/zold-19B21/a-fold-
regioinak-kornyezeti-allapota-19E45/latin-amerika-es-a-karibi-terseg-19FBB/varosi-es-ipari-kornyezet-
19FF7/ 
 
“A munka jövője: a robottechnika” 
https://oshwiki.eu/wiki/A_munka_j%C3%B6v%C5%91je:_a_robottechnika 
 
Tanulmány:  „A magyar feltalálás helyzete – 2018” 
(Az abban szereplő statisztikai adatok az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetétől valók: ) 
http://www.inventor.hu/kgy17/feltalal_2018.pdf  
 
Molitorisz Károly.  „Az ország, amely a legmodernebb egészségügyi eszközökkel látja el a világot” 
https://newtechnology.hu/az-orszag-amely-a-legmodernebb-egeszsegugyi-eszkozokkel-latja-el-a-vilagot/ 
 
„Milyen orvosi eszközöket használtak 100 évvel ezelőtt?” 
https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/milyen_orvosi_eszkozoket_haszn
altak_100_evvel_ezelott/20150209172212 
 
Kiss László: „Az ispotálytól a modern kórházig: Kórházak Magyarországon a 19. század végétől a 
második világháborúig” 
https://www.researchgate.net/publication/333279779_Az_ispotalytol_a_modern_korhazig_Korhazak_Ma
gyarorszagon_a_19_szazad_vegetol_a_masodik_vilaghaboruig 
 
Zelenákné Kovács Gabriella-Zelenák Katalin: „A Diósgyőri Bányatárspénztár kórháza. A Diósgyőr-
Vasgyári kórház”  
http://mek-oszk.uz.ua/09700/09716/pdf/mbet_2.pdf 
 
"Magyarország jelentősebb ipari katasztrófái a veszélyhelyzet-tervezés és kezelés szempontjából"  
http://real.mtak.hu/104201/1/MKK_2019_2_2_Toth_Muhoray_Pellerdi.pdf 
 
„Háború a nemzet ellen” (videó a világhálón)) 
 
„A volt Lenin Kohászati Művek szennyezése” 
https://hu.greenpeace.org/mergezett-oroksegunk/lkm/ 
 

 Lóránt Károly: „Az acélváros végnapjai” 
http://mek.oszk.hu/17300/17328/ 
 


