
Lapunk megjelenését támogatja a

Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság

Tisztelt Kollégák!

60 ÉVES A MTESZ

Idén 60 éves a Műszaki és Természettudományos 
Egyesületek Szövetsége. A Szövetség vezetése kérte, 
hogy a MTESZ körébe tartozó szaklapok emlékezzenek 
meg az évfordulóról.

Sajnos nem tudtam minden rendezvényen jelen lenni 
és így — ha volt is — hozzám nem jutott el hivatalos 
sajtóanyag. Emiatt saját kútfőmből kellett a megemléke
zést megírni és mivel így ez a vártnál kissé szubjekti
vebbre sikeredett, tisztelettel elnézést kérek érte min
denkitől, elsősorban a Szövetség vezetőitől.

A Szövetséget 1948-ban, a Magyar Népköztársaság 
születésének évében alakították. Feladata az volt, hogy 
csokorba fogja, ellenőrizze és támogassa a műszaki és 
természettudományos egyesületeket. Azt hiszem, hogy a 
szervezet megalakítása jellegzetes példája a kor közpon
tosító törekvéseinek.

Az alapítást követő évtizedekben a Szövetség kitűnő
en ellátta feladatát, a hazai műszaki és természettudo
mányos egyesületek virágoztak, legtöbbjükben pezsgő 
szakmai élet folyt. így visszatekintve ügy gondolom, 
hogy a MTESZ és a hozzá tartozó egyesületek komoly 
hajtóerejét képezték a hazai műszaki és természettudo
mányos fejlődésnek.

A népköztársaság, amely elismerte a szaktudás érté
két és országos érdeknek tekintette fejlesztését, a 
MTESZ-en keresztül komoly lehetőségeket biztosított a 
hazai és nemzetközi műszaki és tudományos rendezvé
nyek számára, többek között a MTESZ-székházak or
szágos hálózatán keresztül is.

A népköztársaság felbomlásával azonban kérdésessé 
vált a MTESZ szerepköre. Az egyesületek felügyelete 
feleslegessé vált. Az üj állam már nem ismerte el a tu
dást nemzeti értéknek (szóban sem igazán, de tettekben 
aztán végképp nem), az állami ipar elsüllyedt a privati
záció mocsarában, az ipari kutatóintézetek hálózatát, 
amely a Szövetség egyik fontos bázisát képezte, hagyták 
elprédálni. Ma már egyértelmű, hogy a népköztársaság 
patrónusi szerepét nem hajlandó felvállalni sem az üj 
állam, sem a magánszféra. A MTESZ finanszírozása így 
elolvadt és ezzel támogatói feladatai is megszűntek. 
Ami megmaradt, az az óriási MTESZ-vagyon volt, 
amelynek a működtetésére azonban nem volt képes a 
szervezet, így legjobb esetben is csak ennek a vagyon
nak a felélése prognosztizálható.

A Szövetség saját magát hatvanadik születésnapján, ame
lyet gyémántjubileumnak nevez, egy jubileumi évkönyvvel 
lepte meg. (Bocsánatot kell kérnem, de a „gyémánt” szó, ame
lyet diplomákra és nem születésnapokra szoktak alkalmazni, 
gonosz asszociációkra késztetett, ez ugyanis az az évforduló, 
amit azon kevesek, akik megérik, nem szoktak hosszan túlél
ni.) A könyv, elég érdekes logikával, gyakorlatilag minden, 
hazánkban valaha is működött tudományos egyesületet (pél
dául a Magyar Tudományos Akadémiát) a Szövetség jogelőd
jének tekint és komoly teret szentel nekik. Nagy hangsúlyt 
helyez a „magyar származású Nobel-díjasok”-ra, de nem árul
ja el, hogy a MTESZ milyen szerepet játszott ezeknek a kiváló 
férfiaknak a Nobel-díjhoz való juttatásában. Végül ad egy 
„tudósnévsort”, amely Nagy Lajos királyunk korától napjain
kig számtalan jeles nevet sorol fel, csak az a kár, hogy az már 
nem derül ki belőle, hogy milyen alapon és kit tartunk „tu
dós”-nak. így nem tudjuk meg, hogy például TELLER Edét 
miért kellett kihagyni e jeles emberek sorából.

Bemutatja a könyv a gyémántjubileum évében a MTESZ 
állományában lévők névsorát is. Bevallom, engem az öt olda
las névsor a népköztársaság személyzeti politikájára emlékez
tetett. Egy sok kíméletlen kényszerleépítést megért kutatóban 
óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy egy gyakorlatilag feladat 
nélkül maradt, folyamatos csőddel küszködő szervezet ezt 
hogy engedheti meg magának?

Még egyszer elnézést kérve a fenti eszmefuttatásért, a kö
vetkezőkben megpróbálom tényszerűbben folytatni.

Két fontos rendezvénnyel ünnepelte a Szövetség saját alapí
tásának 60. évfordulóját.

Az első május 8-án volt a MTESZ Kossuth téri székházá
ban, ez a volt a szervezet gyémántjubileumi ünnepi ülése. Az 
ülést az „ALKOTÓ MAGYAROK” című kiállítás megnyitása 
vezette be a Kossuth téri székház földszintjén. A kiállítást dr. 
GORDOS Géza MTESZ-elnök nyitotta meg. Ugyancsak ő 
nyitotta meg magát az ünnepi ülést is. Az ülésen köszöntők és 
előadások hangzottak el, majd átadták a 2008. évi MTESZ- 
kitüntetéseket. Az ülés fogadással zárult.

A második jelentős esemény a Magyar Műszaki Értelmiség 
Napja volt, amelyet idén rendeztek meg másodszor és most 
május 10-én a Parlamentben a MTESZ rendezte. A napi sajtó 
erről tájékoztatott.

Bodoky Tamás
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