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A műszaki tudományos elit a „népi demokratikus” 
átalakulás idején (1946 ősze – 1948)

(A műszaki tudományos elit a demokrácia kiépítése idején)* A műszaki tudományos 
elitnek az újjáépítésben játszott szerepe miatt ezt a csoportot a többi elittel szemben 
1945–1946-ban sem a politika, sem tudósok részéről nem éri olyan széleskörű ki-
hívás, mint más rétegeket. Az igazolások során bekövetkezett személyi változások 
sem módosították lényegesen a műegyetemi oktatók összetételét és politikai arcu-
latát. A nem kellően „eredményes” igazolások után a munkáspártok szigorításokat 
sürgettek, mert úgy ítélték meg, hogy az egyetemek átalakítása nem az ő elvárása-
iknak megfelelően alakult. Elsősorban a Magyar Kommunista Párt (MKP) politikai 
okokból több szakmailag kiváló professzort is támadott. Az igazolásokat „követő” 
bélistázásoktól a kommunisták pozícióik erősödését remélték az egyetemeken. 
Ennek eredményeként olyan szakmai kiválóságok is felkerültek a bélistára, akik 
szakmai munkájuk során politikailag nem kompromittálódtak.1

A műszaki tudományos elit egy részének ugyanakkor kedvezett, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia átalakításának, az MTA modernizálásának központi kér-
dése a természet- és műszaki tudományok súlyának növelése volt. Az átalakítást 
irányító Szent-Györgyi Albert mellett az akadémiai reform második legfontosabb 
vezetője Bay Zoltán volt.

Annak ellenére, hogy 1945 tavaszán nem valósult meg teljes mértékben a Szent-
Györgyi–Bay-féle kezdeményezés, a természettudósok és a műszakiak súlya meg-
nőtt az MTA-n. Az Akadémia másodelnöke is mérnök lett. A harminckét levelező 
tagból hatan képviselték a műszaki tudományokat, a 15 rendes tagból négyen vol-
tak a műszakiak. Látható, hogy a műszakiak pozíciói sokat javultak, az osztályok 
száma ugyanakkor változatlan maradt. Viszont nem jött létre az önálló műszaki 
tudományok osztálya.

A természet- és műszaki tudományok súlyának növelése érdekében Szent-Györgyi 
Albert és Bay Zoltán 1945. július 30-án létrehozta a Természettudományi Akadémiát. 
Azonban a Természettudományi Akadémia sem tartotta véglegesnek az MTA-val 
való szakítást, ezért a két akadémia tárgyalásainak eredményeként az „új” akadémia 
megszűnt és a Magyar Tudományos Akadémián tovább erősödött a természet- és mű-
szaki tudományok befolyása. Az 1946. júliusi tagválasztások alkalmából huszonhat 
levelező tagból 22 természettudós volt. Hatan voltak közülük a műszaki tudományok 
képviselői. A kilenc rendes tagból 5 természettudós került be az MTA-ra, egy volt 
köztük a műszaki. A négy tiszteleti tagból egy kutató a műszaki tudósokat reprezen-
tálta. Az új tagválasztások alkalmából így tovább nőtt a műszakiak akadémiai súlya.2

(A baloldali fordulat és a műszakiak) A Magyar Kommunista Párt 1946. szeptember 
28. – október 1. között megtartott III. kongresszusán a kommunisták deklaráltan is 
szakítottak a polgári demokrácia játékszabályaival.3 A kommunista tudománypoli-
tikában hasonló radikális változások ugyanakkor nem történtek. Az MKP legfelső 
fóruma a tudomány kérdéseivel még csak nem is foglalkozott. Ugyanakkor döntést 
hozott a tudománypolitikát perspektivikusan meghatározó tervjavaslat kidolgozá-
sára.
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Néhány nappal a pártkongresszus után az Értelmiségi Bizottság október eleji 
tanácskozásán már nagymértékű tudománypolitikai és egyéb politikai kezdemé-
nyezéseket is elhatároztak. Ennek érdekében tervbe vették a tudományos élet kép-
viselőivel egy szorosabb kapcsolat megteremtését és az egyes karok prominens 
tanárainak a pártvezetőség által történő meghívását. A terv szerint először októ-
berben Rákosi Mátyás, Rajk László, Gerő Ernő és Horváth Márton a Műegyetem 
tanárait fogadja.4 Az elgondolásnak megfelelően október 18-án az MKP vezetősé-
ge vendégül látta a Műegyetem tanári karát. Rákosi Mátyás abban jelölte meg az 
összejövetel célját, hogy a Magyar Kommunista Párt konkrét kívánságok alapján 
segítségére akar lenni az egyetemnek és tanári karának. A segítség felajánlásával 
egyidejűleg a párt főtitkára ugyanakkor megfogalmazta, hogy az ország gazdasági 
és kulturális újjáépítését szolgáló 3 éves terv megvalósításában nagy segítséget vár 
a műszaki tudományok képviselőitől. Az egyetem vezetője Csűrös Zoltán rektor az 
egyetem helyzetéről tájékoztatta a párt vezetőit. A tájékoztatásból kiderült, hogy 
a rajztantermek még mindig nincsenek beüvegezve, az eső beesik és a fűtés nincs 
biztosítva. A rektor informálása szerint az épületkárok megjavítására 1 200 000 Ft-
ra lenne szükség. Csűrös Zoltán azt is elmondta, hogy az egyetemi kiadások fede-
zésére 960 000 forint hiányzik és hogy a költségvetésben előirányzott összeg nem 
elég egy havi villanyszámla kielégítésére sem. Ezen kívül szükség lenne a folyó-
iratok, a szakkönyvek és a felszerelések kiegészítésére is. A Műegyetem vezetője 
szerint azért fordult az egyetem a Magyar Kommunista Párthoz, mert megítélése 
szerint a műszaki tudományok a kommunistáknál megértésre találnak. A rektor 
beszámolóját követően hozzászóló Gerő Ernő a párt második számú vezetője elis-
merően nyilatkozott a mérnökök munkájáról. Előadásában megfogalmazta, hogy a 
hároméves tervben a műszakiaknak döntő szerepet kell biztosítani és abban bízik, 
hogy a műszaki tudományok ezt a támogatást megadják. Gerő Ernő Csűrös Zoltán 
kérésére reagálva javasolta, hogy alakuljon egy bizottság, mely a Műegyetem és 
az MKP két-két tagjából áll, és ez a bizottság öt nap alatt dolgozzon ki javaslatot 
a legsürgősebb problémák megoldására. A párt és az egyetem vezetőinek felszóla-
lásai után több órás vita volt, ahol felszólalt Kotsis Iván, Bay Zoltán, Gombás Pál, 
Jáky József, Bardon Alfréd, Mihailich Győző és Gillemot László. Valamennyien 
üdvözölték a 3 éves tervet és megígérték a Műegyetem legteljesebb szakértői tá-
mogatását.5

Másnap, október 19-én Gerő Ernő és Vas Zoltán már a Műegyetemre látogattak 
és személyesen megvizsgálták, melyek azok a teendők, amelyekkel a magyar mér-
nökképzés elől elháríthatják az akadályokat. Október 21-én értekezletet tartottak 
és meghatározták a főbb teendőket, melyeket Vas Zoltán felterjesztett a Gazdasági 
Főtanács ülésére. Három határozatot hoztak.

1. Felszólítják az újjáépítési minisztert, hogy a Műegyetem újjáépítését a közmunka 
váltságterhére munkaerővel és anyagokkal támogassa.

2. Utasítsák az Anyag- és Árhivatalt, hogy a Műegyetem újjáépítésénél felhasznált 
anyagok árát vizsgálja felül.

3. A Műegyetem újjáépítéséhez szükséges hitelt soron kívül az egyetem rendelke-
zésére bocsássák.

Gerő Ernő ezenkívül intézkedett, hogy az egyes állami üzemek 50 000 forintot 
adnak az egyetem újjáépítésére. Az MKP felhívására a „Munkások a tudományért 
– tudósok a munkásokért” akció keretében felajánlották, hogy fokozott mértékben 
részt vállalnak a munkában.6
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A Magyar Kommunista Pártnak a Műegyetemmel kapcsolatos intézkedései 
a többi pártot megelőzték. A kommunista lépések hatása ezért nem maradt el a 
Műegyetem oktatói közvéleményében. Az október 18-i találkozásról és annak 
egyetemi hatásáról Zoltai Zoltán párttitkár jelentést küldött az MKP vezetőinek. 
Zoltai jelentéséből kiderül, hogy az értekezleten részt vett tanároknak a megbe-
szélésről kitűnő véleményük volt. Példaként említette Pattantyús professzort, aki 
szerint a megbeszélés még akkor is eredményesnek tekinthető, ha semmi eredményt 
nem hoz, mert a találkozó lehetővé tette, hogy egymást közelről megismerjék. A 
beszámolóból az is kiderült, hogy Csűrös Zoltán nagy jelentőséget tulajdonított a 
találkozónak, mert élesen elítélte azokat a tanárokat, akik a meghívás ellenére sem 
jelentek meg. Az október 19-én megalakult „Kis Bizottság” már megtartotta első 
megbeszélését. Gerő Ernő és Vas Zoltán segítsége pozitív értelemben megdöbben-
tette a tanári kart. Csűrös Zoltán az október 21-i szakszervezeti gyűlésen már azt 
jelentette ki, hogy a Műegyetem helyzetében nagy változás állt be és ezt az egye-
tem a szakszervezetnek és az MKP-nak köszönheti. A rektor az MKP-t az egyetem 
talpra állításában motornak tartotta.

A Magyar Kommunista Pártnak a Műegyetemmel kapcsolatos kezdeményezése 
után a többi párt is akcióba lépett. Zoltai Zoltán az MKP vezetőit arról is informálta, 
hogy október 21-én Tildy Zoltán és Nagy Ferenc is meghívta Csűrös Zoltánt teára. 
A Független Kisgazdapárt vezetői is kilátásba helyeztek jelentős anyagi segítséget.

A Szociáldemokrata Párt vezetősége úgy ítélte meg, hogy alulmaradt a 
Műegyetem megnyeréséért megindult pártvetélkedésben. Ezt az is jelzi, hogy 
Szakasits Árpád magához hivatta az SZDP egyetemi titkárát és szemrehányást 
tett neki, hogy miért nem jelentette, hogy mi készül a Műegyetemen. A Nemzeti 
Parasztpárt sem akart lemaradni, ezért üzent Csűrös Zoltán rektornak.7

A Kommunista Pártnak a Műegyetemért kifejtett akciója után a többi párt is 
aktivizálódott. A Nemzeti Parasztpárt például kinyilvánította, hogy a legteljesebb 
mértékben támogatja a Műegyetem újjáépítését. A párt vezetői október végén meg-
látogatták az egyetemet. A látogatáson részt vett Veres Péter, Keresztury Dezső, 
Illyés Gyula, Nánási László, Kondor Imre, Gém Ferenc, Hegyesi János, S. Hegedüs 
László, S. Szabó Ferenc, Zsebők Zoltán és Kovács Máté.

Az NPP küldöttségét Csűrös Zoltán arról tájékoztatta, hogy a mérnökképzés 
helyzetét az is súlyosbította, hogy az 1946–1947-es tanévben az I. évfolyamra fel-
vett hallgatók száma meghaladja a békeidők összes évfolyama hallgatóinak számát, 
így a pusztulás miatt amúgy is hiányos felszerelés mellett jóval több hallgató van 
az egyetemen.

A találkozón részt vett parasztpárti vezetők közül Veres Pétert a parasztszármazású 
hallgatók helyzete érdekelte. A rektori tájékoztatóból megtudta, hogy az I. évfolya-
mon a munkás-paraszt hallgatók az összlétszám 30%-át teszik ki. A pártelnöknek a 
parasztszármazású hallgatókkal kapcsolatban az volt az álláspontja, hogy ezek a hall-
gatók ne csak bekerüljenek, hanem az életben is megfelelő helyre jussanak.8

A Független Kisgazdapárt vezetése nem tett látogatást a Műegyetemen. Sajtója 
azonban foglalkozott a műegyetemi problémákkal, különös érdeklődést tanúsított 
a soproni erdőmérnöki karnak a Műegyetemtől történő leválásával kapcsolatban. A 
Kis Újság helytelenítette és nem értett egyet a soproni karnak az Agráregyetemhez 
való csatolásával.9

A pártközpontban 1946. november 5-én döntés született, hogy megfelelő propa-
ganda biztosításával tekintélyes közéleti tényezők, többek között egyetemi tanárok 
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bevonásával nyilatkozatokat várnak, hogy az MKP kezdeményezéseit üdvözlik és a 
terv alapvető elgondolását magukévá teszik.10 A tervjavaslatot a Politikai Bizottság 
1946. december 19-én megvitatta, a Központi Vezetőség 1947. december 11–12-i 
ülésén elfogadta.11 A terv legfontosabb tudománypolitikai célkitűzése az volt, hogy 
a tudományt az országos termelőerők fejlesztésének szolgálatába állítsa és szoros 
kapcsolatba hozza a gazdasági tervezéssel. A legjelentősebb tudományos célkitű-
zések ebből következően a műszaki és agrártudományok területén fogalmazódtak 
meg. A műszaki tudományok fejlesztése érdekében a párt olajkutatási, alumínium-
kutatási és barnaszénkutatási intézet felállítását tervezte.12

A Magyar Kommunista Pártnak a Műegyetem érdekében kifejtett tevékenységének 
hatásaként a műegyetemi vezetés a párt gazdasági és tudománypolitikai támogatója 
lett. A hároméves tervről folyó vitában elismerően nyilatkozott Csűrös Zoltán rektor 
és Mihailich Győző a Vasbetonszerkezetek Tanszék nemzetközi hírű kutatója.13

Az MKP mellett a Szociáldemokrata Párt fordított nagy gondot a Műegyetem 
helyreállítására. Az SZDP álláspont szerint is a tervgazdasági elképzelések még az 
eddiginél is fokozottabb mértékben szükségessé teszik az ifjúság műszaki képzését. 
A párt ezért az egyik legsürgetőbb feladatának tekintette a Műegyetem felépítését 
és berendezéseinek a pótlását. Az egyetemért ezért társadalmi akció bontakozott 
ki. Az első Műegyetemi Napokat a szociáldemokrata irányítású Győrben tartották, 
ahol jelen volt a szociáldemokrata ipari miniszter, Bán Antal. A miniszter beszédé-
ben utalt a technikai oktatás fontosságára és támogatásáról biztosította az egyetem 
újjáépítését.14

A Műegyetemért megindult akció és az újjáépítési támogatás eredményeként má-
jus végére újjáépítették az egyetemet.15

Az MKP-nak a Műegyetemért kifejtett kezdeményező tevékenységét Rudas 
László a parlamenti vitában is tudatosította. A kommunista képviselő hangsúlyoz-
ta, hogy a Műegyetem segítségére elsőnek az MKP sietett. Rudas hangsúlyozta azt 
is, hogy az egyetem felépítése nemcsak pártérdek, hanem az egész ország érdeke.16

A Műegyetemmel kapcsolatos probléma volt a soproni bányászati és kohászati 
kar kérdése. A nemzetgyűlés 1947. március 18-i ülésén Osztrovszky György ab-
ból indult ki, hogy a két műegyetemi kar messze van Budapesttől, ezért kívánatos 
volna, ha máshol nyernének elhelyezést. A fővárostól való nagy távolság mellett 
az áthelyezést azzal is indokolta, hogy az egyetemnek nincsen megfelelő épülete, 
ami a világ- és Európa-hírű professzorok munkáját és az oktatást veszélyezteti. 
Különösen rossznak tartotta a kémia tanszék elhelyezését. A kommunista tudós kí-
vánatosnak tartotta a soproni fakultásnak bányatelepre való helyezését.17

1947-ben a tudománypolitika központi kérdése a finanszírozás, a kutatási célki-
tűzés iránya, valamint a tudományos életben keletkezett nehézségek felszámolása 
volt. A téma 1947. február 6-án, az 1946–1947-es költségvetés vitáján került az 
érdeklődés előterébe. A tudomány helyzetét Szent-Györgyi Albert, a háború utáni 
MTA-reform egyik vezetője vitte a parlament elé, aki a tudomány, különösen a 
természettudományok helyzetét teljesen kilátástalannak ítélte meg. A pártok hoz-
zászólói is hasonló véleményt képviseltek, mint Szent-Györgyi.18

A magyar tudományos élet talpra állítása 1947-ben is komoly anyagi akadályokba 
ütközött, ezért május 4-én Frigyesi Józsefnek, a Pázmány Péter Tudományegyetem 
rektorának elnökletével a magyar egyetemek és tudományos kutatóintézetek ta-
nácskozást tartottak. Az értekezlet célja a Magyar Egyetemek és a Tudományos 
Kutató Intézetek Segélyközösségének a megalakítása volt, ami a magyar kutató-
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munka újjáélesztéséhez és korszerű színvonalra emeléséhez anyagi és szellemi 
lehetőségeket biztosít.19

Az MKP a tudományos élet talpra állításához az intézmények pénzügyi feltétele-
inek a javítását önmagában nem tartotta elegendőnek, ezért a tudomány művelőinek 
életkörülményeit is javítani szándékozott. A kommunisták 1947 nyarán találkozó-
kat szerveztek a tudósokkal. Ezeken az összejöveteleken „meglepő” módon nem 
vett részt a háború utáni tudománypolitika több meghatározó személyisége, példá-
ul Szent-Györgyi Albert sem és a Magyar Természettudományi Akadémia egykori 
tagjai szintén nem voltak felülreprezentáltak. A műszakiak részéről „csak” Schulek 
Elemér és Buzagh Aladár vegyészek képviseltették magukat. Mi lehet a magyará-
zata a helyzetnek? A természettudományos, műszaki elit távolmaradásának egyik 
magyarázata lehet, hogy ezek az elit-csoportok az 1945–1946-os tudománypolitikai 
vitákban közelebb álltak az MKP-hoz, mint más elitek, és ezért nem volt feloldandó 
feszültség köztük és a kommunisták között. Az okok között lehetséges egy olyan 
feltételezés is, hogy a Nagy Ferenc-féle „összeesküvő csoport” felszámolása ide-
jén több természettudóst és műszakit, köztük Náray-Szabó Istvánt is letartóztatták. 
Számukra az MKP politikája kezdett elfogadhatatlanná válni.20

A legfontosabb szempont valójában az volt, hogy a műszaki tudományos elit 
többségének politikai modellje az angolszász demokráciához állt közel és nem népi 
demokratikus átalakulást irányító kommunista rendszerhez.

(Habilitációk – egyetemi tanári kinevezések) A demokrácia időszakának elemzé-
sénél láttuk, hogy az igazolások és a bélistázások alkalmával a műszaki tudomá-
nyos elitet érte a legkisebb támadás. A viszonylag kis átalakulás miatt a műszaki 
felsőoktatásban kevesebb egyetemi tanár kinevezésére került sor és jóval kevesebb 
habilitációs eljárás történt, mint más eliteknél. A „népi demokratikus” átalakulás 
első szakaszában, a posztpluralizmus idején, 1946 őszétől 1947 őszéig hasonló 
tendenciák érvényesültek, sőt még visszaesés is történt. Az adott időszakban mind-
összesen egy rendkívüli egyetemi tanári kinevezés történt, Márkus György szemé-
lyében.21 Hárman szereztek magántanári fokozatot. Záborszky János22, Gillemot 
László23 és Tarics Sándor.24

A posztpluralizmus idején rendkívüli egyetemi tanári kinevezést kapó, illetve 
magántanári fokozatot elnyert elitek magas szakmai-tudományos színvonalat kép-
viseltek. Gillemot László az anyagszerkezettan, az anyagvizsgálat és a hegesztések 
területén jegyzett kutatási eredményeket ért el. Záborszky János pedig az elektro-
technika magas színvonalú képviselője volt. A diktatúra kiépülésének időszakában 
egyetemi tanári kinevezést elnyertek közül Zigány Ferenc és Sándor Zoltán mun-
kássága mondható kimagaslónak.

Az 1947-es kékcédulás választások után, amikor a kommunisták monopoliszti-
kus hatalomgyakorlási feltételei „megteremtődnek” néhány professzori kinevezés 
is történt. Novemberben lesz egyetemi tanár a József Nádor Műszaki Egyetem 
Kohómérnöki Karán Bortvay Károly.25 Decemberben kap katedrát ugyancsak a József 
Nádor Műszaki Egyetem Mechanika Tanszékén Abódy Előd.26 1948 júliusában pedig 
az Építőmérnöki Karon Zigány Ferenc, a Vegyész Karon pedig Sándor Zoltán.27

Hasonló tendenciák érvényesültek a magántanári fokozatok szerzése területén is. 
1947 szeptemberében lett a műszaki tudományok habilitált doktora Bogárdi János 
és Fonó Albert.28 1948 januárjától egyetemi magántanári fokozattal rendelkezett 
Viola Rezső és Kántos Károly29, márciustól pedig Gyengő Tibor.30 Széchy Károly 
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1948 augusztusában kapott habilitált műszaki doktori címet.31 A habilitáltak közül 
Fonó Albert nemzetközileg jegyzett gépészmérnök volt. A hőtechnika és az elekt-
rotechnika terén számos találmánya született. Bogárdi János pedig a hidraulika és 
a hidrológia nemzetközileg elismert professzora volt.

(Műegyetemi vezetők) A demokrácia időszakának műegyetemi vezetőinél láttuk, 
hogy magas szakmai-tudományos színvonalon álltak és így megfeleltek az egye-
temi vezetőkkel szemben támasztott követelményeknek.32 Kérdés, hogy a polgári 
erőknek a hatalomból való kiszorítása után a népi demokráciára irányt vevő és 
a perspektivikus szocialista iparosításban gondolkodó Magyar Kommunista Párt 
miként viszonyult a műegyetemi vezetéshez. Az 1946–1947-es tanévtől a József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, illetve mérnöki karainak veze-
tése a következőképpen alakult. Rektor Csűrös Zoltán, dékánok pedig Németh 
Endre, Vajda Ödön és Proszt János voltak.33 Megállapíthatjuk, hogy Csűrös Zoltán 
szakmai-tudományos téren magas színvonalon állt. Csűrös volt a magyarországi 
makromolekuláris kémiai kutatások megteremtője, munkásságával nagyban hoz-
zájárult a textilipar fejlődéséhez. Az egyetem műszaki karainak vezetői közül tu-
dományosan elismert kutató volt a fizikai és analitikai kémiai kutatásokat folytató 
Proszt János, aki jelentős eredményeket ért el az elektrolitok azeotrópos rendsze-
rekre gyakorolt hatásának vizsgálatával.

Az 1947–1948-as tanévben továbbra is Csűrös Zoltán maradt a rektor és Németh 
Endre a mérnöki kar dékánja. Új dékánként Plank Jenő került a mérnöki és ve-
gyészmérnöki kar élére. Sébér János lett a bánya- és kohómérnöki kar vezetője.34

Az 1948–1949-es tanévtől a rektor kivételével minden kari vezető megváltozott. 
Csűrös Zoltán ugyanakkor megmaradt az intézmény irányítójának. Rados Jenő lett 
az új építőmérnöki, építészmérnöki kari dékán, Vajda Ödön pedig a vegyészmérnö-
ki kar vezetője. Új vezetője lett Szádeczky-Kardoss személyében a bányászati, ko-
hászati karnak.35 Szakmai-tudományos szempontból értékelve színvonalas vezetése 
volt a Műszaki Egyetemnek.

(Műegyetemi reform-terv) 1947 tavaszától a magyar politikai életben csökkent az ér-
deklődés a felsőoktatás, így a mérnökképzés iránt. Sem a politikai vezetők sem a sajtó 
nem állította előterébe a kérdést. 1948-ban azonban a kommunisták politikájában újból 
fontossá vált az egyetempolitika. A Magyar Kommunista Párt értelmiségi osztálya által 
1948. június 8-án elkészített felsőoktatási reform-tervnek a legfontosabb és legkidol-
gozottabb része a mérnökképzés volt. A párt a mérnökképzés területén átfogó reformot 
készített elő. A kommunista reform alapvető célja az volt, hogy a mérnökképzést a népi 
demokrácia és a tervgazdálkodás követelményeihez igazítsa és ezzel a képzést sokkal 
szorosabb kapcsolatba hozza a gyakorlattal. A reform a tanulmányi fegyelmet is meg 
kívánta javítani, ezért változtatni kívánt azon a helyzeten, hogy az egyetemre beiratko-
zott hallgatóknak csak 10%-a rendes időre és körülbelül 40%-a egyáltalán nem végzi 
el a Műegyetemet. A kommunista tervezet szerint a Műegyetemen vegyészmérnököket, 
gépészmérnököket, általános mérnököket, építészmérnököket, bányamérnököket és 
kohómérnököket kell képezni. Az MKP a társadalmi szükségleteket figyelembe véve 
minden szakon az igények feltérképezésével és a tanítási kereteket tekintetbe véve meg-
határozott és tervezett létszámot kívánt megállapítani. Mivel az MKP új Közgazdasági 
Egyetemet kívánt létesíteni, a szervezeti reform az egyetemen a Közgazdasági Kart meg 
kívánta szüntetni.
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A tanulmányi reform egyik fő célkitűzése volt a specializálódás biztosítása. Az 
MKP a specializálódást azért kezdeményezte, mert a múltban a mérnökképzés nem 
szakosodott. A specializálódást a szükséges és elégséges elméleti tudás biztosítása 
és a gyakorlati munka tervszerű megszervezése mellett kívánta garantálni. Az egyes 
szakok között a reform a legkevésbé a vegyészmérnökképzést érintette. E területen 
a reform lényege az volt, hogy a 8 félév elvégzése után gyakorló félév következik, 
amit a hallgatók üzemekben, vagy megfelelő laboratóriumokban töltenek el.

Legnagyobb változást a reform a gépészeti karon tervezett. Az MKP itt erős 
specializálódást kívánt megvalósítani. Eszerint az első két év egységes tananyaga 
után a képzés szétválik gépész és elektromos tagozatra. Továbbá mindkét tagozat 
keretében lehetővé kívánta tenni a megkülönböztetett képzést.

A tagozaton belül szakmák szerint a 4 félévben további specializálódás követke-
zik. Úgymint textil, mezőgazdasági gépész, kolorikus, közlekedés, erős- és gyen-
geáramú képzést.

Az MKP az Építészmérnöki Karon is radikális változást tervezett, amit megala-
pozatlan és igazságtalan kritikával kötött össze. Az oktatást nívótlannak és kaoti-
kusnak, az építészek megfelelő képzésére alkalmatlannak tartotta. A kommunista 
tervezet szerint négy közös félév után a harmadik évben kezdődne meg a tagozó-
dás. Ennek a súlypontja az épülettechnika (tervezés és kivitelezés), a másik a mű-
vészi tervezésen van.

A bánya- és kohászmérnöki képzés reformja ekkor még kidolgozás alatt volt. A 
tervezet ugyanakkor már tartalmazta, hogy a bánya- és kohómérnöki kart Miskolcra 
kell áthelyezni.

Az MKP-féle tervezet politikai szempontból nagy jelentőséget tulajdonított a 
mérnökképzésnek. A kommunista koncepció lényege, hogy a mérnök a hároméves 
terv vezető műszaki kádere, akinek politikailag is iskolázottnak kell lennie. Ezért 
4 éven keresztül kötelező társadalomtudományi, közgazdaságtani és filozófiai kép-
zésben kell részesíteni. Fontos része volt a reformnak, hogy tervbe vette: minden 
mérnöknek legalább egy idegen nyelvet tudnia kell, továbbá az, hogy a reform 
lényeges indokául jelölte meg a képzés hatásfokának növelését. A képzés hatás-
fokát vélte növelni azzal, hogy meg kívánta szüntetni azt a helyzetet, hogy a mű-
egyetemi hallgatók tanulmányi idejük nagy részét mechanikus rajzolásra fordítsák. 
Dicséretes, hogy a reform gondolt a posztgraduális képzésre. A tervezet a szük-
ségletek által igényelt speciális irányokban a mérnöktovábbképzést intézményesen 
kívánta megszerezni.

A reform részeként az MKP nagyarányú személyi változásokat kívánt végrehaj-
tani. A személyi változások kiemelt kezelése azzal függ össze, hogy a Műegyetem 
4 karának 52 tanszékén egyetlen kommunista professzor sem volt. Alexits György 
matematikus kinevezése ekkor volt folyamatban. A párt a kommunista befolyás 
növelése mellett odafigyelt a „szövetséges” szociáldemokraták műegyetemi pozí-
ciószerzésére. Az MKP értesülése szerint az SZDP négy professzori kinevezést tá-
mogatott. Ezek voltak: Vásárhelyi Boldizsár, Bay Zoltán, Zigány Ferenc és Bardon 
Alfréd.

A szociáldemokraták által támogatott professzorok nagy része szakmai-tudomá-
nyos kiválóságok voltak. Bay Zoltán nemcsak kutatómérnökként vált világhírűvé, 
hanem fontos szerepet játszott a tudomány ipari és gazdasági hasznosításának 
előmozdításában. Az MKP-tervezet elkészítése idején Bay összeütközésbe került 
a kommunistákkal, ezért az AVH letartóztatta, szabadon bocsátották, majd nem-
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sokára elhagyta Magyarországot. Jó szakember volt Bardon Alfréd építész is, aki 
számottevő egyházművészeti tervet készített és nemzetközi tervpályázatokon ered-
ményesen szerepelt.

Az MKP befolyását a Műegyetemen egyes professzorok eltávolításával, nyugdíjazá-
sával vagy rendelkezési állományba helyezéssel, kutató vagy tervező tanácsadóként való 
foglalkoztatással kívánta növelni.

A szakmailag kiváló, de az MKP szempontjából politikailag kifogásolható professzo-
rokat, mint Verebély Lászlót és Csonka Pált tervezői és tanácsadói munkakörbe kívánták 
áthelyezni. Verebély László akadémikus kiváló villamosmérnök volt, aki 1913-tól Kandó 
Kálmán munkatársaként részt vett az olasz államvasutak villamosításában. A nem kellően 
átgondolt áthelyezési elképzelést bizonyítja az is, hogy 1953-ban megkapta a Kossuth-
díjat. Csonka Pál tervezett eltávolítása az egyik legkiválóbb építész ellen irányult, aki 
nemzetközileg is elismert eredményeket ért el a szilárdságtan, a héjszerkezetek és a memb-
ránelmélet területén. Csonka professzor 1954-ben Kossuth-díjban, 1987-ben állami díjban 
részesült. Kotsis Endrét és Szilágyi Gyulát is el kívánták távolítani, mert őket szakmai 
szempontból is súlyosan kifogásolták. Kotsis minősítése alaptalan volt, mert Kotsis Endre 
a magyar építészeti irodalom egyik legtermékenyebb művelője és az épületszerkezet-tan 
területén kimagasló eredményeket ért el.

1948 nyarán a Magyar Kommunista Párt úgy ítélte meg, hogy a régi és az újabb keletű 
angolszász orientáció, illetve annak professzorai a kommunista politika legfőbb akadá-
lyozói. A párt ide sorolta Náray-Szabó Istvánt, Vargha Lászlót, Kotsis Endrét és Kotsis 
Ivánt. Az MKP értékelésével kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy valamennyien ki-
váló kutatók voltak. Náray-Szabó István és Vargha László a vegyészet, Kotsis Endre és 
Kotsis Iván pedig az építészet elismert szakembereiként vonultak be a magyar felsőok-
tatás- és tudománytörténetbe. Náray-Szabó az elektrokémiai kutatások nemzetközileg 
is elismert professzora volt, Vargha László pedig a gyógyszerkutatás terén szerzett 
érdemeket. Ő is megkapta a Kossuth-díjat 1956-ban. A „helyzet” nem kellő ismeretére 
vall, hogy Vargha ekkor még a kolozsvári egyetem tanára. Kotsis Iván mint építész és 
építészeti író jelentőset alkotott.

Az MKP-nak Náray-Szabó Istvánnal szemben kialakult bizalmatlanságában az elsőd-
leges szerepet az játszotta, hogy elítélték köztársaság-ellenes összeesküvésben való rész-
vétel miatt. Kotsis Endrével és Kotsis Istvánnal szemben azért volt bizalmatlan az MKP, 
mert a kisgazdapárti centrumpolitikus Varga Béla baráti köréhez tartoztak. Csonka Pálban 
elsődlegesen a Nagy Ferenchez és Acsay Lászlóhoz fűződő kapcsolata miatt nem bízott 
a párt, a Verebély Lászlóval szembeni bizalmatlanság az MKP szerint a szakszervezet-
tel kapcsolatos kérdések „ellenséges” állásfoglalása miatt alakult ki. Szabó Gusztáv 
a mezőgazdasági műszaki fejlesztés szakértője, a magyar ipari szabványosítás egyik 
irányítójával szemben is csak politikai okok miatt lehetett bizalmatlan az MKP. Szabó 
professzor 1939–1944 között valóban MÉP-képviselő volt. Liska József nemzetközi 
szintű elektrotechnikai szakértő eltávolítását is azért kezdeményezték, mert az FKGP-
ben „rosszul” politizált. A nem kellően átgondolt kommunista politikát erősíti meg Liska 
esetében az, hogy 1954-ben ő is Kossuth-díjat kapott. Az MKP Csűrös Zoltánt is az 
angolszász csoporthoz sorolta, akit politikailag kétszínűnek tartottak. Csűrös professzor 
megítélésénél az MKP elfelejtkezett arról, hogy az egyik leginkább lojális rektor volt a 
magyar felsőoktatásban.

A tervezetben megfogalmazódott, hogy a betöltetlen tanszékeket megfelelő emberekkel 
kell pótolni, de feltétlenül elérendő célnak tartotta azt is, hogy minden karon és osztályon 
legalább egy ideológiailag erős, aktív kommunista tanár legyen, aki a karért, illetve 
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az osztályért felelős. Az egyetem és a karok vezetésében is változást kezdeménye-
zett a tervezet. Olyan rektort és dékánokat akart, akik a karért és az osztályokért 
felelősek lesznek.

Az Építészmérnöki Kar negatív megítélésének része, hogy a javaslat az 
Építészmérnöki Osztályon rendelkezési állományba kívánta helyezni Kotsis Ivánt. 
Az MKP részéről viszont be kívánta juttatni az 1934 óta illegális kommunistát, Major 
Mátét, továbbá Kozma Lajost. Lehetőleg rendelkezési állományba kívánta helyezni 
Csonka Pált is. Ugyanakkor be kívánta juttatni a kommunista párti Rudas Kornélt. 
A javaslattal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a számos könyvet megírt Major 
Máté nem volt rossz építész. Hasonló minősítést kell adni Kozma Lajosról is.

Az Általános Mérnöki Osztályon mindenképpen rendelkezési állományba kíván-
ta helyezni Kotsis Endrét, ugyanakkor be kívánta juttatni Benkhardt Ágostont és 
Gerendás Istvánt. Mindketten az MKP tagjai voltak, közülük Benkhardt Ágoston 
elismert volt az építészek között.

Rendelkezési állományba kívánták helyezni Szentmártoni Tibort a vektor- és 
valószínűség-számítás szakértőjét, és helyette egy fiatal matematikust akartak be-
vinni. Nyugdíjazni kívánták továbbá Szilágyi Gyulát is, helyét Mosonyi Emillel 
kívánták betölteni.

A Gépészmérnöki Osztályon Szabó Gusztávot és Varga Lászlót kívánták eltávo-
lítani. Verebély Lászlót „állásfoglalása” miatt meg kívánta rendszabályozni vagy 
rendelkezési állományba akarta helyezni a párt. Eltávolítása esetén az MKP-hez 
tartozó Gábor Endrével vagy Záborszky Jánossal kívánta pótolni. Záborszky az 
erősáramú elektrotechnika nemzetközi hírű kutatója volt. A betöltendő tanszé-
keknél az MKP el akarta érni, hogy a Híradástechnika Tanszékre Barta István, 
az Aerodynamika Tanszékre Borbély Samu, a Textiltechológiai Tanszékre Zilahi 
Márton kerüljenek. Valamennyi jelölt az MKP tagja volt, ugyanakkor kiváló szak-
emberek is voltak. Kozma László a vezetékes híradástechnika elismert szakértője, 
Barta István a televíziótechnika kiváló kutatója, Borbély Samu a hővezetés és a 
ballisztika tudós kutatójának számított.

A Vegyészmérnöki Osztályon Náray-Szabó Istvánt mindenképpen nyugdíjazni 
kívánták. Helyette Erdey-Grúz Tibort vagy Schay Gézát kívánták kineveztetni. 
Mindkét jelölt nemcsak baloldali nézeteiről volt ismeretes, hanem a kémiai tudo-
mányok kiváló művelője is volt. Lányi Rezsőt nyugdíjazni kívánták és a tanszékét 
meg akarták szüntetni. A telefontervezés és számítógépek fejlesztésének kiváló 
művelőjével szembeni kommunista elképzelés szintén súlyos tudománypolitikai 
hiba volt.

Az MKP Gyógyszerkémiai Tanszéket akart szervezni, amelyre a kiváló 
szerveskémikust, az MKP tagját, Bognár Rezsőt kívánták kinevezni.36

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a Magyar Kommunista Párt műszaki ok-
tatással kapcsolatos reformelképzelései több szakmailag indokolt javaslatot tartal-
maztak, azok bevezetése szükséges is lett volna. A tervezet egészéről, annak kon-
cepciójáról azonban ki lehet jelenteni, hogy elsősorban nem szakmai-tudományos 
szempontok alapján, hanem hatalmi-politikai érdekek mentén készült. Az MKP a 
hároméves terv és a majdani szocialista iparosítás miatt nagy jelentőséget tulaj-
donított a mérnökképzésnek, ezért a mérnök lett a párt számára a vezető műszaki 
káder. A professzori kinevezések az átalakítandó műszaki egyetemen így fontos 
politikai kérdések lettek. A párt magatartását a személyi kérdéseknél, az újonnan 
kinevezendő professzorokhoz való viszonyánál a szakmai-tudományos kvalitások 
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bizonyos figyelembevétele mellett elsősorban a politikai szempontok mozgatták. A 
„reform” legproblematikusabb része ezért a régi professzorok megítélése, illetve 
az új professzori garnitúra létrehozása volt. Az ezzel kapcsolatos koncepció lénye-
gét a tervezet egy mondata egyértelművé tette: az egyetem 4 karának 52 tanszékén 
egyetlen kommunista professzor sincs. A helyzeten a párt ezért sokszor kellően 
végig nem gondoltan változtatni akart. Nem véletlen az sem, hogy a többször a 
kellően ki nem érlelt „káderelképzelések” egy része már nem került be az októberi 
kormányrendeletbe, valamint két-három éven belül több olyan Kossuth-díjassal 
is találkozunk, akik az 1948-as tervezetben az eltávolítandó, illetve áthelyezendő 
„kategóriába” tartoztak.

Az MKP tervezetét a Magyar Dolgozók Pártja (MKP) Köznevelési Bizottsága 
1948. június 22-én együttes ülésén vitatta meg, és azt a tartalmi és szervezeti kérdé-
seket illetően egyes módosításokkal elfogadta. Ezt követően a VKM négy reform-
előkészítő bizottságot küldött ki, majd ezután a reformtervek rövid idő alatt elké-
szültek. A kérdéssel az MDP Köznevelési Bizottsága és Tudományos Bizottsága, az 
Agitációs és Propaganda Bizottság, valamint a Politikai Bizottság is foglalkozott.37

A különböző bizottsági egyeztetések és megbeszélések után a kormányrendelet 
1948. október 15-én kapott nyilvánosságot.

Ha a Köznevelésben publikált kormányrendeletet összehasonlítjuk az értelmiségi 
osztály által június 8-án készített tervezettel, több területen lényeges módosításra 
figyelhetünk fel. Az egyik lényeges különbség az volt, hogy amíg a június 8-i nem 
nyilvános javaslat elsősorban egyetemi reformelképzelés volt, addig az októberi 
kormányrendelet már „A műszaki felsőoktatás reformjáról” szólt. Ebben a rende-
letben a műegyetem mellett az Állami Műszaki Főiskola is szerepel, mint olyan 
hely, ahol a Műegyetem mellett mérnökképzés folyik. Számos szakmai elképzelés 
mellett a kormányrendelet inkább politikai kritikája volt a háború előtti műszaki 
képzésnek, mint „echte” felsőoktatási reformjavaslat. A reformról a kormányren-
delet meg is jegyzi, hogy egy analízis túlságosan terjedelmes volna, ezért csak 
hat szempontra mutatott rá. Ezek egy része ugyanakkor igazságtalan, kellően meg 
nem alapozott állításokat tartalmaztak. Így problematikus az a rész, amely szerint 
a tananyag és a szakirodalom elavult és csak néhány tanszék tölti be hivatását. 
Elfogadhatatlan az a megállapítás is, hogy a Műegyetem az ipar után kullog, önma-
gában él és alig van kapcsolata az élettel, a gyakorlattal. Kritikával kezelendő az a 
koncepció is, hogy a modern élet speciálisan kiképzett mérnököket igényel, ugyan-
akkor a Műegyetem általánosan képzett mérnököket nevel. A rendelet szerint hi-
ányzik a társadalmi-szervezéstani ismeretek oktatása és a fordulat eredményei nem 
mentek át a Műegyetemre. A mérnökök elméleti felkészültségét elismerte ugyan, 
de gyakorlati tudásukat nem tartotta elégségesnek. A tagadás és a kritika után meg-
fogalmazódik, hogy milyen is az új mérnök. Modern tananyagot tanul, speciális 
képzést kap és a tervgazdaság szükségleteit kielégíti. A gyakorlati irányú képzést 
az Állami Műszaki Főiskola oldja meg. A tervező- és kutatómérnökök igényelte 
elméleti képzést a Műegyetem biztosítja. Fontosnak tartja a Mérnök Továbbképző 
Intézet létrehozását, amelynek munkájába bevonja a kutatóintézeteket. A kommu-
nista elképzelés szerint a műegyetemi oktatás szakosítása indokolttá teszi az ipari 
szakemberek bevonását, fontos a gyakorlattal való kapcsolattartás. A tantervben 
megfogalmazódik, hogy nyolc féléven át heti két órában társadalom- és gazdaság-
politikai tárgyakat, valamint üzemgazdasági és üzemszervezési ismereteket kell ok-
tatni a mérnök hallgatóknak, és minden hallgatónak nyelvvizsgát kötelessége tenni.
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A kormányrendelet néhány mondat erejéig foglalkozott az építésmérnök-képzés-
sel, az elektro- és gépészképzéssel és a vegyészmérnökképzéssel. A június 8-i kom-
munista tervezet legproblematikusabb és leginkább támadható része az egyetemi 
tanárokhoz való viszony volt. A kormányrendelet ezt azzal „kerülte ki”, hogy nem 
nevesítette sem az eltávolítandó, sem az újonnan kinevezendő professzorokat.38

(Az Akadémia és a mérnökök) Az 1946 őszi baloldali fordulat után a Magyar 
Tudományos Akadémia három olyan nagygyűlést tartott, ahol új tagokat választot-
tak a legrangosabb tudományos testületbe. Az 1946. december 19-i választás alkalmából 
a műszakiak közül az MTA rendes tagja lett Csűrös Zoltán, Buzagh Aladár, Papp Simon, 
Tárczy-Hornoch Antal és Varga József.39 Valamennyien szakmai-tudományos kiváló-
ságok voltak. Politikai nézeteit tekintve az angolszász típusú demokrácia talaján állt 
Csűrös Zoltán professzor, de értékelte a baloldal tudománypártoló politikáját. Buzagh 
Aladár politikai felfogása nem állt távol a baloldaltól, Papp Simon és Tárczy-Hornoch 
Antal polgári gondolkodású kutató volt, Varga József azonban konzervatív nézeteket 
vallott.

Az 1947. június 6-i nagygyűlés alkalmából egyetlen mérnököt sem választottak sem 
levelező, sem rendes tagnak. Az 1947-es választás a háború utáni azon közgyűlések közé 
tartozott, ahol a legkevesebb akadémikus került be az Akadémiára. Mindösszesen 7 le-
velező és 8 rendes tagot választottak. A következő tagválasztás már a Magyar Dolgozók 
Pártja létrejötte után, 1948. július 2-án történt. A 30 új levelező tagból négyen voltak 
mérnökök. Borbíró Virgil, Freud Mihály, Verő József és Vadas Elemér.40 A kiváló építész 
Borbíró mellett három új tag a geológia, illetve a vaskohászat elismert kutatója voltak.

Az akadémiai tagválasztásokkal kapcsolatosan megjegyezhetjük, hogy az igen aktív 
tudománypolitikai tevékenységet folytató MKP az MTA-val kapcsolatosan nem nyilvá-
nult meg. A még „működő” nem baloldali pártok sem mondtak véleményt. A nagygyű-
lésekről azt is megállapíthatjuk, hogy a műszakiak területén a tagválasztásnál a tudomá-
nyos teljesítmény és a baloldali elkötelezettség többé-kevésbé szinkronban voltak. Azt 
is kijelenthetjük, hogy a fordulat után akadémikusnak megválasztott mérnökök közül az 
1949-es akadémiai reform után tagságától csak két főt, Borbíró Virgilt és Papp Simont 
fosztották meg.41

Borbíró Virgil eltávolítása egyértelműen politikai okokkal magyarázható, mert kor-
mányzati szerepet vállalt 1947–1949 között, mint építési államtitkár. Papp Simont pedig 
az úgynevezett MAORT koncepciós perben 1948–1949-ben életfogytiglani börtönbün-
tetésre ítélték.
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