köszönt ő
Az elmúlt évben ünnepeltük a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) alapításának 70. évfordulóját. Az idén pedig újabb 70-éves jubileumhoz érkeztünk, Egyesületünk tudományos folyóiratát, a Közlekedéstudományi Szemlét először 1951. januárjában adták ki. A ma élő, alkotó és
a közlekedés iránt érdeklődő embereknek szinte kötelessége azt az időszakot ismerni és értékelni, amelyben Egyesületünk tagjai a tudomány iránti elkötelezettségéből, alapos ismeretekre
támaszkodva létrehozták ezt a ma is működő, az elődöket tisztelő és a jelenkor alkotó, tudományos munkásainak publikációs lehetőséget biztosító, az érdeklődők számára ismeretbővítő
periodikát.
A múlt ismerete, történelmi örökségünk megbecsülése nélkül nincs jobb jövő. „Nem tudni mi
történt születésed előtt annyi, mint örökké gyermeknek lenni” – figyelmeztetett Apáczai Csere
János. Az elmúlt 70 évet össze kell kötni az emlékezet által, és egyben kapcsolódni a jelenkorhoz,
felkészülni a jövő feladataira. Az emlékezés nemcsak az eredményeket, a tudományos ismereteket illeti, hanem azokat a kiemelkedő szereplőket is, akik a lapalapítás és a sok-sok éves sikeres
működés feltételeit biztosították, az értékek közzétételét lehetővé tették. Ezek a személyek – a
teljesség igénye nélkül: Dr. Vásárhelyi Boldizsár, Dr. Czére Béla, Dr. Timár András, Dr. Ivány
Árpád – voltak azok, akik hosszú időn át szerkesztették a Szemlét az elnökök közreműködése
mellett.
A Közlekedéstudományi Szemle teljes értékű gazdálkodásában fontos az anyagi, szellemi és erkölcsi tőke. Elődeink soha nem hitték azt, hogy csak a gazdálkodás, az anyagi alapok a fontosak,
hanem úgy gondolták, hogy az értékmegőrző és az értékalkotó, új értékeket létrehozó tevékenység szorosan összetartozik. E fontos és meghatározó összefüggés gyakorlati megvalósítása nem
mindig ment zökkenőmentesen. Amíg a lapkiadás állami feladat volt, egyszerűbb volt a gazdasági feltételek megteremtése, de a társadalmi, gazdasági változások után a lapkiadás feltételei is
változtak. Előtérbe kerültek a piaci viszonyok, amelyek bizony egy tudományos lap alapjait érintették. Egyesületünk a jó gazda gondosságával teremtette és teremti meg a feltételeket, amelyek a
folyamatos megjelenéshez szükségesek. Emellett, illetve ezzel egyenértékűen kell megköszönni
a szerzőknek, a támogatóknak, az előfizetőknek és a szerkesztőbizottságoknak azt az áldozatos
munkát, amit az évek során a megjelenés tartalmi és formai kiválóságáért tettek, bízva abban,
hogy a lap jövője legalább annyira biztos és reménykeltő lesz, mint az elmúlt 70 évben. Ezt kívánom, mint a KTE elnöke és mint a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős miniszterhelyettes.
Végezetül idézem Harsányi János Nobel-díjas közgazdászunk gondolatait, amelyben hangsúlyozza, „hogy ha a társadalom elfogad olyan etikai szabályokat, amelyek tényleg a társadalom
javát szolgálják, és ezeket a szabályokat az emberek betartják, akkor egyszerre lesz gazdagabb
anyagilag és erkölcsileg egyén és társadalom”.
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