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Szellemi termelőbázis 
CSAK A KUTATÁSI JEGYZŐKÖNYV DOKUMENTÁLJA 

Erőforrásaink, lehetőségeink számbavételét és minél jobb kihasználását sür-
geti a gazdasági kényszer. Rászorít — sok egyéb mellett — arra, hogy az eddi-
ginél jobban számoljunk és gazdálkodjunk szellemi erőinkkel is. Végre talán 
megértjük, hogy az előbhrelépéshez nélkülözhetetlen a technikai apparátus 
mellett az „emberi tényező", a szellemi kapacitás eredményesebb kihasználá-
sa. A kvalifikált munkaerő, a képzett szakembergárda mellett a termelési fo-
lyamatban felértékelődik azok szellemi munkája is, akik — bár a termelésben 
közvetlenül még nem eléggé érdekeltek — felelősek a szakképzésért, illetve 
szaktudományuk magas szintű művelőiként letéteményesei felfedezéseknek, 
új eredmények, megoldások találásának. Ezen társadalmi csoporttól, az 
egyetemeken oktatóklól-kutatóktól az új elképzelések — például az MSZMP 
KB a műszaki fejlődés meggyorsítása érdekében hozott határozata — azt vár-
ják, hogy felkészítsék a termelési folyamatokat fejlesztő és irányító szakem-
bergárdát, továbbá segítsék a vállalatok, szövetkezetek műszaki kultúrájá-
nak javítását, kölcsönös érdekeltségen alapuló együttműködéssel segítsenek 
hasznosítani a tudományos eredményeket a gyakorlatban. Igen ám, de egye-
lőre nincs megoldva az oktatás, a szakemberképzés, a kutatás és a termelés 
intézményes összekapcsolása. E téren bőven van tennivaló — központi is, he-
lyi is. . . A szegedi felsőoktatási intézmények közül ez leginkább a József Atti-
la Tudományegyetem Természettudományi Karát érinti. A feladatokról, 
eredményekről és gondokról a kar vezetőjétől, B a r t ó k M i h á l y dékántól 
kértünk tájékoztatást. 

HEMMERT JÁNOS: COPPELIUS MŰHELYE 

Küldjön 
egy 
szegedi 
fotót! 

A fénykép megörökít és aztán őriz 
egy adott konkrét pillanatot, állapo-
tot! Majd bekerül egy albumba, 
fiókba — vagy elkallódik. A közös-
ség számára hozzáférhetetlenné vá-
lik. Pedig mennyi, de mennyi érde-
kes esemény, látvány rögződhetett 
annak idején? Hisz városunkban is 
hosszú múltra tekinthet vissza a hi-
vatásos és az amatőr fényképezés. Ez 
adta az ötletet ahhoz, hogy olvasó-
inkhoz forduljunk: küldjenek szege-
di fotókat lapunknak! A képeket — 
természetesen a nyomdai úton sok-
szorosítható minőségűeket — folya-
matosan közölnénk a DM-ben — 
ezáltal közkincssé tehetnénk-

A régi időktől a hatvanas évek leg-
elejéig készült felvételekre gondo-
lunk. Olyanokra, amelyeket annak 
idején hivatásos vagy amatör fotós 
készített, s amelyek korabeli ese-
ményt, városképet — házakat, utcá-
kat, tereket, netán panorámát — 
rögzítenek. Esetleg jeles személyt — 
írót, művészt, politikust, közéleti 
személyiségei — ábrázolnak. Az ese-
mény persze tág fogalom, sok min-
den belefér. „Esemény" lehet egy va-
lahai létesitményavatás éppúgy, mint 
öntevékeny színjátszók — vagy hiva-
tásosok — produkciója, bál, gyűlés, 
felvonulás, ünnepség, építkezés, 
sportrendezvény, iskolai évzáró, 
egyesületi program. . . 

Mindebből nagyjából remélhető-
leg kiviláglik, mire is gondolunk. 
Olyan felvételekre,^amelyek egyrész-
ről valamilyen információt közölnek 
arról a korról, amelynek körülmé-
nyei között születtek, másrészről 
számot tarthatnak a közérdeklő-
désre. 

További kérésünk: a beküldők né-
hány sorban irják meg, mit vagy kit 
ábrázol, és - - hozzávetőlegesen — 
mikor készült a felvétel, melyet tulaj-
donosa nevének feltüntetésével sze-
retnénk közreadni hasábjainkon. A 
hozzánk eljuttatott felvételeket kí-
vánságra visszaküldenénk. Amennyi-

ben erre tulajdonosa nem tart igényt, 
akkor a fotók — szándékunk szerint 
— a múzeum helytörténeti gyűjtemé-
nyét gazdagíthatnák. 

„Kedvcsinálónak" mindjárt közre 
is adunk egy fotót, amelyet „Egy 
szegedi olvasójuk" aláirású levél 
mellékleteként juttattak el hozzánk. 
A kép a harmincas évek végén ké-
szült, és az egykori, a Széchenyi té-
ren működött Subapincét ábrázolja! 

Az egyetemen tevékenykedő szak-
embergárdát az oktatáson kívül nem 
vették súlyának megfelelően számí-
tásba sem az alapkutatások, sem a 
gyakorlati kutatások, a termelőüze-
mekkel való együttműködés terén. 
Mondhatnánk: nem tartottak igényt 
és nem teremtettek lehetőséget szel-
lemi kapacitásuk jobb kihasználásá-
ra. Az egyetemi tanszékeket — kissé 
paradox módon — az terelte a gya-
korlati kutatások felé, hogy fő fel-
adatukra, a színvonalas oktatásra 
nem volt elég pénzük. Elavult tech-
nikai felszereléssel, idejétmúlt mű-
ködési feltételek közölt nem tudván 
dolgozni, keresték az anyagi helyze-
tükön, munkakörülményeiken való 
javítás lehetőségeit, s ezért is fordul-
tak a gyakorlat felé. Kezdetben jó-
részt személyes kapcsolatokon mú-
lott egy-egy ipari megbízás, a terme-
lőcégekkel való kooperáció. Később 
alakult bizonyos fokú koordináció 
dz MTESZ-en keresztül, a SZAB-on 
belül; legújabban pedig sokat vár-
nak a szerveződő szegedi innovációs 
parktól, ami az egyetemen elért alap-
kutatási eredmények gyakorlati be-
vezetéséhez nyújtana hatékony segít-
séget. 

Objektív és szubjektív tényezők 
egyaránt hátráltatták s ma is fékezik 
az egyetemi intézetek és a vállalatok, 
szövetkezetek együttműködését. 
Közismert, központi — s itt is ható 
— gond, hogy a termelőüzemek még 
nem érdekeltek igazán a megbízásos 
kutatásokra épített műszaki fejlesz-
tésben, a kutatók pedig eredményeik 
gyakorlati alkalmazásának megte-
remtésében nem érdekeltek. Az 
anyagi és erkölcsi érdekeltség 
visszásságain túl az itteni természet-
tudósok számára problémát, hát-
rányt jelent az is, hogy Szegeden és 
környékén sem a biológiai iparnak. 

sem a vegyiparnak nincsenek igazán 
jelentős bázisai, amelyek igényelnék 
az egyetemi tanszékeken dolgozók 
konkrét szakmai segítségét. Az itt 
működő üzemektől, szövetkezetek-
től nem kaptak elég megbízást, ezért 
a gyakorlatot szolgáló kutatásokat 
elsősorban budapesti vagy más váro-
sokbeli cégek felkérésére.végezték. A 
„hazai pálya" felé fordulást persze 
fontosnak tart ják, ezért örülnek pél-
dául a Mcdikémia vagy az Universal 
Isz eseti megbízásainak, vagy leg-
újabban az NKFV-vel bontakozó 
kapcsolatnak. Aminek keretében a 
cél, hogy a kőolaj- és földgáztermé-
keket egyszerűbb, gazdaságosabb 
vegyipari eljárásokkal magasabb fel-
dolgozottsági szintű, azaz a külföldi 
piacon magasabb áron értékésíthető 
áruvá alakítsák. Ennek érdekében a 
kémiai tanszékek, a mikrobiológiai 
tanszék és az olajipari szakemberek 
között már szerződéssel vállalt 
együttműködés van. 

A termelőmunkában, a napi gya-
korlati problémák megoldásában a 
megbízásos kutatások révén — lehe-
tőségeihez képest — aktivan közre-
működött eddig is a kar — van tehát 
mire alapozni a bizakodást, ijogy az 
új elképzeléseknek, feladatoknak 
meg tudnak felelni. Szerteágazó ku-
tatási tevékenységükből leginkább a 
kémiai és a biológiai vizsgálódások 
eredményeire tartott igényt a gya-
korlat. A kémiai szakterületen szá-
mos, szabadalommal is hitelesített 
kutatási eredményt produkáltak, il-
letve sok millió devizaforintos im-
portmegtakaritó eljárásokat dolgoz-
tak ki. Igen jelentősek például a kol-
loidkémiai tanszék olajbázisú fúró-
iszapokkal végzett üzemi szintű kí-
sérletei; öntödei forma- és magbevo-
nóanyag-újításai. A Kőbányai 
Gyógyszerárugyár a szegedi szervet-

len és analitikai kémiai tanszék ered-
ményei alapján gyárt a rákterápiá-
ban használatos gyógyszeranyagból 
injekciós oldatot, illetve a szerves ké-
miai tanszéken kidolgozott eljárással 
állítja elő az Elysion nevű vegyületet. 
A Reanal Finomvegyszergyár a sze-
gedi szerveskémikusok feromonok-
kal (ivari csalogatóanyagokkal) vég-
zett kísérletei, eredményei alapján 
gyárt és forgalmaz növényvédő 
anyagokat. Igen sokrétűek és ered-
ményesek az alkalmazott kémiai tan-
szék munkatársainak kutatásai, me-
lyek a zcolitok mielőbbi ipari alkal-
mazásba vételét célozzák, az üveg-
ipariakkal, a földgázkitermelő válla-
lattal, a BVK-val együttműködve. A 
mikrobiológiai tanszék a döntően 
törzsnemesitésre irányuló, kutatásai 
mellett az elmúlt években a Zöldért, 
a Chinoin és az Universal lsz megbí-
zásából végzett olyan kísérleteket, 
melyeknek eredményeit azóta a gya-
korlatban folyamatosan hasznosít-
ják. A biokémikusoknak a bioreak-
torokkal végzett kutatásai kecsegte-
tőek, s gyakorlati jelentőségűek a 
környezetszennyeződésekre, azok 
káros hatásainak leküzdésére irányu-
ló vizsgálataik, például a Reanal Fi-
nomvegyszergyárral e téren való 
együttműködésük. A növényélettani 
tanszék munkatársai a növényter-
mesztéssel kapcsolatos gyakorlati 
problémák megoldásába kapcsolód-
tak be. A növénytani tanszéken tevé-
kenykedők pedig a nemzetközivé 
vált Tiszakutatás szervezése mellett 
(megfigyeléseiket elsősorban a kis-
körei vízlépcsőnél hasznosították) 
jelentős eredményeket értek el a 
KSZV-vel való együttműködés kere-
tében kendertermesztési vizsgálata-
ikkal, amiknek alapján a Kenderter-
rrtesztési Rendszerközpont ú j tech-
nológiát vezetett bcés gazdaságosab-
ban termel. A matematikai szakterü-
letén a gyakorlati felhasználás tekin-
tetében fontos kutatásokat végez az 
egyetem kibernetikai laboratóriuma. 
A kísérleti fizikai tanszék a lézerfizi-
kai kutatásokban játszik fontos sze-
repei, a gyakorlatban például a hazai 
kutatóhelyek festékiézerrel való ellá-
tása az ő feladatuk. A földtudomá-
nyi szakterületeken főként a hazai 
mangánércipar, szénhidrogén-kuta-
tás, a környezetvédelem és a gazda-
sági tervezés terén értek el jelentős 
eredményeket. 

A fenti néhány példa persze csak 
mutató a sokrétű tevékenységből. 
De erőteljesen jelzi, hogy van szelle-
mi erőforrás, kutatói kapacitás a 
szegedi egyetemen a termelés, a gya-
korlat diktálta feladatok megoldásá-
ra is. Az országos kutatási főirá-
nyokban, tárcaszintű főirányokban 
és célprogramokban való aktiv rész-
vétel mellett fut ja az ipari, mezőgaz-
dasági jellegű célkutatásokra — ha 
van igény azokra. Ha többet mer 
vállalni e téren a „megrendelő" is. 
Az eddigiek ugyanis azt mutat ják, 
hogy a kockázatvállalásban eddig jó-
szerével csak a szövetkezeti ipar je-
leskedett. A vegyipari nagyüzemek 
sem szakmailag, sem pénzügyileg 
nem merik elkötelezni magukat egy-
egy technológiai megoldás kifejlesz-
tésére és bevezetésérc. S bizony elő-
fordul, hogy a kísérleti eredménye-
ket csak a kutatási jegyzőkönyv do-
kumentálja, gyakorlati haszon nem, 
mert nem kerül sor az alkalmazásuk-
ra. A kutatónak pedig nincs termelői 
visszajelzése és érdekeltsége, lehető-
sége sem abban, hogy „megéledjen a 
holt betű". 

Az MSZMP KB 1986. novemberi 
határozata, majd a műszaki fejlődés 
gyorsítását célzó határozat is abból 
indul ki, hogy a műszaki fejlesztés fő 
letéteményese a vállalat, a szövetke-
zet. Ezek azonban csak úgy birkóz-
hatnak meg a reájuk váró nehéz fel-
adatokkal, ha más erőforrásaik mel-
lett a szellemiekre is ez eddigieknél 
jobban építenek. Ha felértékelik az 
emberi tényező, az alkotó ember sze-
repét is. Ha sokkal jobban számíta-
nak például a felsőoktatási intézmé-
nyekben tevékenykedőkre. Csak úgy 
alakulhat ki kölcsönös érdekeltségen 
alapuló együttműködés, ami a tudo-
mányos eredmények minél szélesebb 
körű gyakorlati alkalmazásával segí-
ti elő gazdaságunk erősödését, 
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