világnézetépítő munkánknak. Szocialista nevelésünk meglehetősen sematikus; a földrajzkönyvek például lakkozott képet festenek mezőgazdaságunk színvonaláról, a
magyarkönyv Móra Szeptemberi emlék-ébői kihagyja azt a bekezdést, amelyben az
Unus es Deus elhangzik, Liszenko értékelésében előbb jár a napisajtó, mint a
biológia tankönyv stb. Bonyolultabban, realisztikusabban, dialektikusabban kellene
szólnunk korunk nagy világnézeti kérdéseiről! És végül: a középiskolai oktatás irányításában a hivatali (aktagyártó, üres értekezleteket rendező, örökösen szervezgető)
vezetés rovására a pedagógiai tudományosságnak kell túlsúlyra jutnia. Azonban
mindennek föltétele: a gimnázium jellegének, céljának szabatosabb meghatározása,
a heterogén tudásszint kiegyenlítése — az elméleti tárgyak iránt kevésbé fogékony
tanulórétegek szakmunkásképző iskolákba történő irányításával.
GREZSA FERENC

AZ MTESZ ÉS A S Z E G E D I M Ű S Z A K I É L E T
EGY ÉVKÖNYV

ÜRÜGYÉN

A múlt hetekben vaskos kötet hagyta el a szegedi nyomdát: egy zöld fedelű
évkönyv.* A címlap alján szerény mondat jelzi, hogy ez az MTESZ második szegedi kiadványa. Az első néhány évvel ezelőtt készült, s az országos figyelmet is
felkeltő fürdővárosankét előadásait foglalta egybe. A mostani kötet tartalmánál
fogva nem olyan egységes, mivel a benne közölt tanulmányok szinte az egész
szegedi természettudományos és műszaki élet egy-egy jelentős eredményét reprezentálják. Az évkönyvet éppen ez az igény hívta életre: publikációs lehetőséget
adni annak a munkának, melyet az MTESZ tagegyesületeiben végeznek.
Az MTESZ tizenöt évvel ezelőtt alakult meg Szegeden. „Alapító tagjai" között
volt többek között három olyan nagy múltú természettudományi egyesület, mint a
matematikusoké a fizikusoké és a kémikusoké. Ma pedig 19 egyesületet fog. össze
az intéző bizottság, s a természettudományi egyesületek száma bizony eltörpül a
műszakiaké mellett. Mi történhetett? Nyilvánvalóan nem a matematikusok, geodéták, a meteorológusok vagy a fizikusok tevékenysége szorult háttérbe e néhány év
alatt. Korántsem. Az inkább elméleti jellegű munkát végző tudományos egyesületek létszáma és hatékonysága sohasem volt még olyan erőteljes, mint napjainkban.
„Elmaradásuk" tehát viszonylagos. Oka a város gyors iramú ipari-műszaki fejlődése,
melynek eredményeképpen Szeged Miskolchoz, Debrecenhez vagy Győrhöz hasonló
ipari központtá vált. Mérnökök, technikusok és szakmunkások százai dolgoznak az
üzemekben, s az ő szakmai műveltségük növelése, társadalmi életük szervezése most
az MTESZ legfontosabb feladata. Csaknem négyezer szakemberről van szó, az
MTESZ országos létszámának közel öt százalékáról.
Hogyan lehet ennyi és ennyiféle érdeklődésű ember igényének megfelelni? Hogyan lehet a tudományos dolgozók, mérnökök, technikusok és munkások szakmai
fejlődését a szükséges színvonalon biztosítani? Ez olyan nagy feladat, amely az
MTESZ tevékenységének már a múltban is nagyobbik részét foglalta el, s köti
majd le még sokáig. Azért érdemes ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert egyikük-másikuk országos probléma, vagy esetleg helyi megoldásuk országosan is
példát mutathat.
A természettudományokat művelő szakemberek képzése okozza talán a legkevesebb gondot. Szeged egyetemi város, a matematikusok, kémikusok jobbára az
egyetemeken vagy a középiskolákban dolgoznak, s tudományos előrehaladásuk általában biztosított. Nem így a mérnököké, hiszen műszaki egyetem Budapesten,
Miskolcon és Veszprémben működik. Szeged a textilipar hazá.ia, de például a
Gépipari Tudományos Egyesület is 168 tagot számlál. A textiliparból 400, az élelmezésiparból 525, az építőiparból 380, a faiparból 252, a közlekedésből 438 tagot
tartanak nyilván az egyesületek. Hogyan képezze magát a vasöntöde kohómérnöke,
az építész-, a textil-, a gépész-, a villamosmérnökök sokasága? A szervezett képzést
— számos próbálkozás ellenére — mindeddig nem sikerült megvalósítani. Ebben elmaradtak a közgazdászoktól, akik már kiharcoltak egy kihelyezett egyetemi tagozatot. Még csak műszaki könyvtár sem áll rendelkezésükre. Az úgynevezett középkáderek szakmai művelését viszont kitűnő módszerekkel látja el az MTESZ,
illetve az illetékes tagegyesület. Ha szükség van rá, üzemi technikumot hívnak
* A Műszaki
évkönyve.
Szeged,
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életre, tanfolyamokat, szemináriumokat szerveznek, előadássorozatokat rendeznek,
számukra, melyeken nemcsak helyi előadók, hanem országos szaktekintélyek is
tartanak előadásokat.
A tanulásnak azonban csupán egyik formája a szervezett oktatás. Magas színyonalú előadásokkal, ankétokkal, konferenciákkal még a „legkényesebb igényeknek"
is eleget lehet tenni. Jó néhány éve országos, sőt nemzetközi jelentőségű tudományos
és műszaki összejövetelek székhelye Szeged. Hogy ezek közül csak néhányat említsünk meg, ilyen volt például a komplex kémiai szimpozion, a szocialista falu kialakítását tárgyaló ankét, a városi közlekedés konferenciája, a húsipari ankét, a
hévizek feltárásáról és hasznosításáról szóló ankét, a fürdővárosankét, a gázkonferencia és az egyesületek gyakori vándorgyűlése.
Százszámra rendezik az egy-egy speciális tudományos vagy műszaki kérdést tárgyaló központi vagy tagegyesületi előadásokat is. S talán valamennyi rendezvénynél fontosabb az idén már negyedszer megrendezett üzemi technika hónapja, mely
nemcsak a műszaki szakemberek számára szól, hanem az üzemek munkásait is
megismerteti az időszerű és távlati népgazdasági feladatokkal, szakmájuk fejlődésének legújabb nemzetközi és hazai fejlődésével. Nincs az ismeretterjesztésnek olyan
formája, melyet fel ne használnának a műszaki propagandára: előadások, ankétok,
filmvetítések, klubdélutánok, vetélkedők váltják ilyenkor egymást.
De a természettudományok művelői és a műszaki szakemberek nemcsak kapni
akarnak a társadalomtól az MTESZ által, önzetlenül adják szakmai tudásukat is,
ha mód kínálkozik rá. Társadalmi munkájukat az állandó és a munkabizottságokban fejtik ki. A különböző szakterületek művelői összefognak ilyenkor a közős
eredményért. Többek között kidolgozták a város regionális fejlesztési tervét, az
ipartelepítéssel kapcsolatos feladatokat, a közvilágítás korszerűsítését, a távfűtési
lehetőségeket. Ezekben és még sok más kérdésben is együttműködtek a pártbizottságokkal, a szakszervezettel, a tanácsokkal, a TIT-tel, a népfronttal. Ha van munka,
Melyet még hathatósabbá kellene tenni az MTESZ-ben, akkor az a bizottsági munka,
hiszen a népgazdaság fejlődése gyakran okoz olyan problémákat, melyek helyi
Megoldásához közös erőfeszítésekre van szükség.
Hogy az elmondottak milyen összefüggésben vannak azzal az évkönyvvel, amit
az MTESZ a közelmúltban megjelentetett? Nemcsak az, hogy megfelelő ürügyet
szolgáltatott hozzá — mivel közvetlenül vagy közvetve mindez benne is van ebben
a
kötetben! Az MTESZ fennállásának tizenötödik évfordulójával foglalkozó előszó,
s
kötetben szereplő tanulmányok egyképpen azt bizonyítják, hogy pezsgő tudományos és műszaki élet alakult ki az elmúlt másfél évtizedben Szegeden. Olyan pezsgő
tudományos és műszaki élet, melyhez fogható itt sohasem volt, hiszen ebben az
'űőszakban vált a város a Dél-Alföld ipari centrumává. Amit az MTESZ e gyors
fejlődéssel kapcsolatos munkából magára vállalt, az tiszteletre méltó és számottevő.
s
a jövő még az eddiginél is többet ígér. (Szeged, 1965.)
FEHÉR KÁLMÁN
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