
A magyar mérnök-egylet tagjaihoz. 

Tagadhatatlan, hogy azon, korunkat jellemző, s a köz- és magánélat 
minden viszonyaiba mélyen beható mozgalom az anyagi fejlődés terén, mely 
nyugatról sebes áradatként tör kelet felé, s melynek mérvei után szokták ma 
már a népek művelődési fokát megbecsülni, ha nem is közvetlen-, de minden-
esetre kifolyása a természettudományoknak, s ezek gyakorlati alkalmazásának 
a tág értelemben vett technikának, — a technikának, mely azon siker foly-
tán, mit az anyagi jólét emelése körül oly rövid idő alatt kivivott, az ember 
szellemi tevékenységét a szemlélődés fellagköréböl a realitás háládatosb meze-
jére terelvén, a földön a munka áldásthozó uralmát megalapitá. 

El kell ismernünk, — s most még pirulás nélkül ismerhetjük el, — hogy 
hazánk ezen tudományok, illetőleg a műszaki képzettség tekintetében, habár 
számos jeles szakférfiút mutathat fel, de általában véve, nem áll a kor szín-
vonalán. 

De midőn ezt elismerjük, ha kénytelenek vagyunk is önmagunk előtt 
bevallani, liogy e téren még sok, igen sok a teendőnk; kétségbeesni nincs, e 
pillanatban meg épen nincs okunk. 

Helyzetünk, habár nem olyan, a milyen leende ha hazáuk közgazdasági 
átalakulásának nagy müve általában véve nem oly rögtönzött, hanem a vi-
szonyok beható tanulmányozása után szilárd alapon, nem oly rohamosan, ha-
nem jól átgondolt terv szerint lassabban vétethetik foganatba, idő hagyatván 
a hazai szellemi erők rendszeres kifejtésére s az anyagi gyarapodás egyéb fel-
tételeinek önmagunk által s önmagunkbóli előidézésére : helyzetünk habár nem 
kényelmes, de kedvezőtlennek sem mondható. 

Mint minden szerves fejlődésnél, az ok és okozat, csakhamar szerepet 
váltva egymás irányában az összfejlődés egyenjogú tényezőivé lesznek; úgy 
lön a technika éltető lehe által a közgazdaság elemei közt előidézett forrongás, 
magának a technikának leghathatósb előmozdítójává. S ha egyrészről minden-
esetre sajnálnunk kell, hogy leginkább ezen, minálunk eddigelé, — az előre-
haladottabb, mert szerencsésb Nyugathoz képest, — kevósbbé felkarolt szak-
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mábani elmaradottságunknál fogva, a tért részben idegen képzettségnek kelle 
átengednünk; másrészről nem tagadhatjuk, hogy hazánk azon rohamos 
anyagi fejlődésében, melynek e pillanatban tanúi vagyunk, oly hatalmas tá-
maszt lelünk, mely mellett mulasztásunkat, ha komoly akaratot tetterővel pá-
rosítunk, aránylag rövid idő alatt helyrehozhatjuk. 

íme, a már kész hazai képzettség, kiki azon helyen melyet magának az 
adott viszonyok között kivívhatott, ott van már a pályatéren. A még fejletlen 
erőre a jövő kilátásai bátorítólag, serkentőleg hathatnak. Meglennének tehát 
a haladás, a bel- és külterji gyarapodás leglényegesebb feltételei. 

De ez még nem elég, legalább a magyar mérnök-egylet ezzel még be nem 
érheti, ha csak létokát, mely a társasulás nagy eszméjének felkarolása, meg-
tagadni nem akarja. 

A rideg magábazárkozás önzés, szellemi fösvénység : — kell, hogy az 
egyesek szellemi vívmányai, a mennyire ez lehetséges, az egylet közvagyonává 
váljanak. 

Eszme eszmét ébreszt. Hány gondolat hal el már csírájában, mely má-
sokkal közö've, mások véleménye által kiegészítve vagy szögletességeitől 
megfosztva, életrevaló eszmévé válhata ; a legéletrevalóbb eszme is, többnyire 
csak küzdelemmel tör utat magának: kell, hogy a fogalmak véleménycsere és 
az eszmék kölcsönös súrlódása által tisztuljanak, s hogy a szellemi tusából dia-
dalmasan kiváló nézetek, azok terjesztése által közérvényre emeltessenek. 

A technika czélja azonban nem hiú elmefuttatás, gyönyörködés vagy 
gyönyörködtetés, meddő eszmehalmozás, légvárépités. A reál tudományok, 
mert nem foglalkoznak kápráztató transcendentalis eszmékkel, hanem csak a 
való országában mozognak, mert nyelvök nem az elbájoló költészet vagy a 
megható, elragadó ékesszólás nyelve, hanem egyszerű mint az Ítéleté, vagy ha 
képletekbe ereszkednek, az avatatlan előtt érthetetlen hieroglyph, — a reáltu-
dományok mindenütt csak olyanokra gyakorolják vonzerejüket, kik komoly 
tanulmányra hajlammal bírnak, és olyanoknál részesülnek csak a kellő mél-
tánylásban, kik azok mélyére hatoltak, különben pedig csak bámulatraméltó 
eredményeik által képesek általánosb tiszteletet kelteni maguk iránt. Kell te-
hát, hogy ne csak a tudományt míveljük, gyarapítsuk, hanem hogy a tudo-
mány vívmányainak az életbe való átültetését is eszközöljük, erre a kellő időt 
és módokat helyesen megválasztván ; mi által egyszersmind a mérnöki tudo-
mányoknak hazánkban azon általános tiszteletet is kivívjuk, melyben más 
müveit népeknél részesülnek, s mely azokat azon döntő befolyásnál fogva, 
mit az emberiség nemcsak anyagi, hanem szellemi fejlődésére is gyakorolnak, 
méltán megilleti. 

Mint életpálya a mérnökség hazánkban nem karoltatik még fel eléggé. 
Ennek igen sok oka van ; de ezen okok mind háttérbe szorulnak, mihelyt a 
technikai pálya jutalma, annak szellemi és testi fáradalmaival kellő arányba 
hozatik. Kell hogy oda törekedjünk, miszerint hazánkban a technikai állomá-



sok általában, s a mennnyire lehet még egészen magán természetű vállalatok-
nál is magyarokkal töltessenek be. Kell hogy oda törekedjünk, miszerint oly 
hivataloknál, melyek technikai ügyek vezetésére állíttatnak fel, az admini-
stratió is, a mennyire lehet, s a mint ez részben már csakugyan történik is, 
szakférfiakra bizassék, mi ismét ezek részéről több oldalú képzettséget felté-
telez. Kell hogy oly közügyekre nézve, melyeknek bármely más oldalróli 
helyes felfogása és elintézése okvetlenül mérnöki szakismeretet feltételez, a 
szakférfiaknak nagyobb befolyást vívjunk ki, mint a milyennel eddig bírtak. 
E mellett azonban kell, hogy a magyar mérnök mindenkor az általános mi-
veltség azon fokán álljon, mely egyedül képes számára a társadalomban bár-
mely más pályát követökkel egyenrangú állást biztosítani. 

íme a hazai technikai iigy előmozdításának csak ezen, általános voná-
sokban adott néhány főbb követelménye, mennyi irányban szólitja tevékeny-
ségre az egylet tagjait. S ez még nem mind. Avagy, szabad-e a mérnökegylet 
által tagjainak életczéljok követésében való támogatása iránt elvállalt kötele-
zettségekről megfeledkeznünk . . . szabad volna-e szem elől tévesztenünk az 
egylet azon hígítását, hogy a magyar technikai műszavakat, mükifejezéseket 
megállapítván, e tekintetben még igen hiányos nyelvünket gazdagítsa, fej-
lessze, s ez által oly hézagot pótoljon, melynek nyomasztó voltát tudomá-
nyos foglalkozásaink közben mindnyájan annyira érezzük? . . . 

Végül még egyet, mit ez alkalommal nem hagyhatok érintetlenül. 
Igaz, hogy a mérnök, tisztán elméleti képzettséggel, habár névleg az is> 

de valósággal nem is mérnök. Csak a gyakorlat képes a mérnököt az öntudat 
azon bizonyos fokára emelni, mely nélkiil nem csak saját eszméit soha keresz-
tül nem viheti, hanem a mely a mérnöknél oly annyira nélkülözhetetlen kellék, 
hogy hiányában még eszközül is mások eszméinek foganatosítására, csak gon-
dos ellenőrzés mellett használható. De ha ez igaz, másrészről még kétségtelenebb 
az, hógy elmélet nélkül, valaki mérnök 'még csak névleg sem lehet! Elmélet 
alapja a sikeres gyakorlatnak. 

Az elmélet öntanulmányozás által is megszerezhető ugyan ; de a tapasz-
talás tanúsága szerint, a szakférfiak végtelenül túlnyomó többsége, technikai 
tanintézetekből került ki, s a technikai tudományok oly országokban virágoz-
nak leginkább, melyek jeles technikai felsőbb tanintézetekkel birnak. 

Nekünk csak egy ilyen intézetünk van. S ez talán elég is volna, ha — 
czéljának megfelelne! 

Miért nem felel meg V . . . holott — mondhatjuk, mert ismerjük, ismeri 
egyletünk, melynek többen legbuzgóbb és legmunkásabb tagjai — oly szel-
lemi erők állnak rendelkezésére, melyek hasonnemü hírnevesebb intézeteknek 
is díszére válhatnának, s kiknél még ezenfölül a legjobb akarat sem hiányzik. 
Vájjon nem mi, nem a magyar mérnök-egylet volna hivatva e kérdést kissé szel-
lőztetni ? s nem fogadnák-e szívesen, köszönettel, a döritő helyen az erre legille-
tékesebb testület jóakaratú figyelmeztetéseit V 
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Akár merre nézzünk tehát, azt látjuk, hogy minden irányban a legna-
gyobb tevékenységet kell kifejtenünk. S ezt nem saját érdekünk, a magyar 
mérnökség jövője kivánja csak, hanem parancsolja a hazafiúi kötelesseg is. Mert 
hiszen, hogy hazánknak az anyagi felvirágzás, s igy a mérnöki munkásság szá-
mára oly kedvező talajt nyújtó téréi ezentúl már nem maradhatnak parlagon, 
hanem, ha mi nem foglalnók el, okvetlenül elfognának árasztatni a külföld 
tultelt medréből átcsapó hullámoktól, s hogy a mérnöki tudományosság ily 
módon is, természetszerűleg gyarapodhatik hazánkban — ez nem szenved 
kétséget . . . ámde a miénk lenne-e ez? s vájjon ha az eszközök nem a mi-
eink, a czél, habár az anyagi jólét bizonyos foka osztályrészül jutna is hazánk-
nak, a végczél hazánk java volna-e ? . . . 

* * 
« 

A magyar mérnökség állását és jövőjét illető kérdések úgy, mint a tisz-
tán tudományos és általában a hazai technika érdekei előmozdítására vonat-
kozó ügyek, az egylet helyiségeiben, a választmányi, illetőleg a szak-ülésekben 
is tárgyalhatók és megvitathatok ugyan,— s bizonyára az egylet ügyei felkaro-
lásának igen örvendetes jeleid volna tekinthető, ha jövőre e téren is az eddigi-
nél melegebb érdeklődés mutatkoznék, nagyobb tevékenység fejtetnék ki — 
de, a mely az egylet minden egyes tagja által könnyebben hozzáférhető, s a 
mely ennélfogva hivatva van az egylet össztevékenységét felfogni, e tér : a magyar 
mérnökegylet közlönye. 

Ide kell az erő, — ide kell leginkább a munkásság! 
Nekem legbensőbb meggyőződésem, hogy közlönyünk próbaköve az egy-

let életképességének. 
Egyletünk, habár a czime nem az, de valósággal még is országos egylet. 

Az czéljánál, az külső tagjai túlnyomó számánál fogva. I la elejti mit egyhangú 
határozatával czéljai elérésére a leghathatósabb eszköznek ismert el, megsza-
kad az egyetlen kapocs is, mely az erőket összetartja, s a czél — a „buzgó 
óhajok" távolába röppen. 

így lévén meggyőződve, mindenesetre nagy felelősséget vállaltam ma-
gamra, midőn felszólittatva a választmány bizalma által, egy oly fontos, s ál-
talam eddig még soha sem viselt állás, a szerkesztői állás elfogadására maga-
mat elhatároztam, s ezt épen oly pillanatban, midőn kózlönyüuknek edzett, 
erős kéz vezetésére leginkább lett volna szüksége. 

Meg fogok-e felelhetni feladatomnak ? Nem tudom. Nálam a kötelesség-
érzet döntött. De ha sikeridend csak némileg is megközelítenem a czélt, — mi 
csak tagtársaim buzgó támogatása mellett lehetséges — úgy az csak újabb 
bizonyítékát fogja szolgáltatni annak, mire képes a jó akarat, ha szorgalom 
párosul vele. Ezt várhatta tőlem a választmány csak, s ezen várakozásának 
meg fogok felelni. Ha pedig gyenge vállam a feladat súlya alatt görnyedni 



találna, ha nem felelhetnék meg feladatomnak, ez nem riasztandja vissza, sőt 
igyekezetem példája hasonlóra fogja buzdítani az erősebbeket. 

Azonban én vagy más — közlönyünk jövőjére nézve nem annyira a szer-
kesztő személye, hanem az anyagi támogatás mellett, a tagok által a közlöny 
érdekében kifejtett tevékenység dönt. 

Sajnos, de igaz; s elérkezett az ideje, hogy leplezetlenül szóljunk — saj-
nos, hogy azon számos tagtársainknak, kik arra hivatva volnának, csak igen 
csekély része támogatta eddig közreműködésével lapunkat. Hogy közlönyünk 
eddig fennállhatott, azt, mondhatni csak egyesek buzgalmának köszönhetjük. 
Remélem, hogy ezek buzgalma nem fog lankadni; de eltekintve attól, hogy a 
közlönynek a rendelkezésünkre álló szellemi erők hü tükrének kellene lenni, 
s mellőzve egyéb tekinteteket, vájjon nem kivánja-e már maga a méltányos-
ság is, hogy a terhot tehetségeink szerint megosszuk ? 

Munkásság a közlöny javára — ez az mit tagtársaimtól kérek! 
Igaz, hogy a jelen pillanatban a gyakorlat oly mérvben veszi igénybe a 

hazai erőket, mint eddig még soha; de az idő áldozatot követel tőlünk: De mi 
ezen áídozottal az egylet életét, a magyar mérnökség becsületet mentjük meg! 

A munka haladás, élet. A megállapodás az enyészet előjele, a legtermé-
szetesebb halál. Ha dolgozunk, élni fog közlönyünk és vele élni és virágozni 
fog egyletünk — de csak ha dolgozunk ! 

Ambrozovics Béla. 




