
Dr. KATONA EMIL: 

Hogyan válhatik a vegyészhallgató versenyképes 
ipari szakemberré 

Fenti kérdés tárgyalása soha sem volt időszerűbb, mint 
éppen most, amikor a zsidótörvény végrehajtásával kapcsola-
tosan nem zsidó vegyészek részére is lehetőség nyílt az ipar-
ban való elhelyezkedésre. 

Leendő és már kész, de az ipar terén még kellő tapaszta-
lattal nem bíró vegyészdoktor társaim iránti kötelességérzetből 
foglalkozom e kérdéssel, l l a t éves ipari tapasztalat nyomán 
szú lettek meg azok a tanácsok, amelyeket alább ismertetni fo-
gok. 

A feladat — versenyképes szakemberré lenni — nem könv-
nyű. Sok szorgalmat, lelkiismeretességet, önmegtagadást, aka-
ratos kitartást és nem utolsósorban lelki felemelkedettséget kí-
ván tőlünk egyetemi tanulmányaink kezdetétől fogva. 

Ne higyjük azt, hogy a jelenben vagy a jövőben a nagy 
szükségletre való tekintettel kevesebbet k ívánnak az ú j szak-
embertől, mint a múltban. Ellenkezőleg! Várakozással néznek 
működésük és magatartásuk elé: „Majd meglátjuk m't tud-
nak'4 — lehet hallani itt is, ott is. Azt se hagyjuk ki számítá-
sainkból, hogy az iparban jelenleg működő szakemberek elmé-
leti és gyakorlati tudása, a nyersanyag hiányokkal küzdő, de 
minden körülmények között megoldást és fokozott termelést 
követelő helyzetükben rendkívüli mértékben gyarapodott és 
még gyarapodni fog. Olyan ismeretek kerültek birtokunkba, 
amelyeket csak az üzemekben szorgalmas tanulással és köz-
vetlen munkával lehet elsajátítani. 

Évtizedes gyakorlattal és tapasztalatokkal bíró szakembe-
rekkel találja magát szemben az újdonsült vegyészdoktor, 
akik mellett csak a legalaposabb elméleti és gyakorlati felké-
szültséggel állhat meg s veheti fel majdan a versenyt. Azért 
majdan, mert néhány esztendőnek kell eltelnie addig, míg tel-
jesen elsaját í t ja a szükséges ismereteket, vagyis amíg megta-
lálja az utat, hogy az ő elméleti tudását hogyan értékesítheti 
a gyakorlatban és tapasztalatai alapján ú ja t alkothat. 

Az eddig elmondottakból logikusan következik, mégis 
hangsúlyoznom kell. hogy az a vegyész, aki a fenti lelkisajátsá-
gokkal (szorgalom. akarat , kitartás, önmegtagadás stb.) neui 
rendelkezik, vagy aki b í r ja azokat, de elhivatottságot — amit, 
ha az alább mondottakat követni fogja, sa já t magának lesz 
módjában eldönteni — nem érez, avagy éppen korunk átkában. 
n protekciójában hízva vár elhelyezkedést, kenyeret és előre-
haladást a vegyészeitől, ne menjen ipari pályára. Ne menjenek, 
mert előbb-utóbb megszöknek onnan, vagy ha maradnak, má-
sod- vagy harmadrendű alkalmazottakként fogják leélni éle-
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tűket, s liu volt hennük nagyratörés, meghasonolva, örökké elé-
gedetlenül élnek. Az a vegyész pedig, aki odaadó, lelkiismere-
tes munka helyett protekciója révén kerül vezető pozícióba, 
megtűrt lesz a dolgozók között. Az ilyen here, vagy ha tetszik 
nemzetgazdasági nulla, bármilyen magasra is tolják az érdekel-
lek, világéletében kontár marad, s nagyképű, szellemet és tu-
dást nélkülöző intézkedéseivel, örökös melléfogásaival, s az 
üres fejűek gőgjével megkeseríti munkatársai és alárendeltjei 
életét. Az ilijen ember zülleszt. Minden tettével merényletet kö-
vet el a nemzet gazdasági érdekei ellen s így közvetve a dol-
gozók érdekei ellen is: szakszerű tervezés és végrehajtás nélkül 
nincs hasznothajtó termelés s a dolgozóknak nem lesz keresete. 
Élni, gyarapodni akaró vállalatok még a mai viszonyok között 
sem tűrik meg dolgozóik között az ilyen kontárokat. Az a vál-
lalat pedig, amelyik bármilyen oknál fogva gyűjt i ezeket, fe-
lelőtlenül cselekszik, és előbb-utóbb tönkremegy. 

összegezve az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy a 
boldogulás és haladás biztosítékát mindenki magában hordja. 
Kinek-kinek szellemi, erkölcsi és gyakorlati felkészültségétől 
függ, hogy viszi-e valamire vagy sem. Minden tőlünk függ. 
megmutathat juk mit tudunk. Megmutathatjuk, mert a múlttal 
ellentétben a jelenben módunkban áll: beléphetünk az eddig 
..kínai fallal" védett üzemekbe, dolgozhatunk ott. annyit ta-
nulhatunk. amennyit csak birunk és ,"karunk. 

De milyen sok a tennivalónk addig, inig alkalmazottként 
léphetünk be valamelyik üzembe! Tennivalóink egyetemi ta-
nulmányaink kezdetével egy időben kezdődnek. 

De másként csinálnám, ha ú j ra kezdhetném — kiált fel az 
üzemi vegyészdoktor, amikor egyetemi évei munkásságáról, 
magatartásáról kerül fel a szó. Es valóban. De sokan voítunk, 
akik elmélyedés nélkül, csak szemre dolgoztunk s csak a kol-
légiumokra készültünk s azután mindent szép sorjában elfe-
lejtettünk. De kevesen keresték közülünk egyes problémáknál 
az okozati összefüggéseket. 1 logy vártuk az órák végét: ki 
ezért, ki azért. De keveseknek fordult meg az agyában gyakor-
lati órák alatt az a jól ismert, sokat hangoztatott, de nem kö-
vetett ..non scolae. sed vitae discimus" közmondás. Bizony, bi-
zony! Nem az iskolának, nem a professzor uraknak, hanem az 
életnek, magunknak tanulunk. Utravalónk az életbe abból fog 
állani, és annyi lesz, amit és amennyit az egyetemről magunk-
kal hozunk azokból a kincsekből, amelyekkel professzoraink, 
tanársegédeink előadásaikon s a gyakorlatokon elhalmoztak. 
Tla valamit nem értünk meg, kérdezzünk ,vitassuk meg a prob-
lémákat. minél több elméleti kérdést igyekezzünk gyakorlati-
lag is megvizsgálni és használ junk ki minden percet, még a 
munkaközben adódó szüneteket is. Olvassunk szakkönyveket, 
ipari folvóiratokat. Minden kémiával kapcsolatos problémát 
érdeklődéssel hallgassunk, tanulmányozzunk: soha nem tudjuk, 
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minek hol vesszük hasznát, mert nc felejtsük el, hogy az egye-
tem univerzális tudást ad, míg a specializálódás egyetemi ta-
nulmányaink elvégzése után következik, akkor, amikor az 
egyéniségünknek legmegfelelőbb gyakorlati vagy tudományos 
pályára lépünk. Hogy melyikre leszünk legalkalmasabbak, el-
méletileg, előzetes próbálkozás nélkül eldönteni nem igen le-
hetséges, de saját érdekünkben nem is ajánlatos. 

Egyetemi éveink előtt és alatt négy, illetve öt nyári szabadság 
áll rendelkezésünkre. Ki-ki a sa já t jól felfogott érdekében 
használja ki ezeket a felkínálkozó alkalmakat arra, hogy min-
den szünidőben más és más természetű munkákat végezzen, ha 
kell s ha mód van rá, sa ját költségén is, különböző gyárakban 
(textil, bőr> cukor stb., és tudományos kutató intézetekben. 

Óriási jelentőségük van ezeknek a gyakorlati előtanulmá-
nyoknak. Amellett, hogy megismerkedünk az ipar szelleméve!, 
az ipar gépeivel, az üzem ügymenetével és hiányzó ismeretein-
ket elméletileg és gyakorlatilag pótolhatjuk, gyakorlati fogá-
sokat sajá t í thatunk el, saját tapasztalataink alapján, sajá t ma-
gunk dönthet jük el, vájjon a tudományos, vagy a gyakorlati 
pálya felel-e meg legjobban egyéniségünknek. 

Az a vegyészhallgató, aki így jár el, rendkívül nagy előnyt 
szerez azzal a kollegájával szemben, aki szabad idejét kelleme-
sen, de haszontalanul tölti el. Aki lelkiismeretesen és manuáli-
san is részt vesz a gyári munkában, megismeri a munkái és 
megismeri a munkást, azok lelkületét, teljesítőképességét, lel-
kiismeretességét, vagy éppen felületes pongyolaságukat. 

Csak az a vezető tud irányítani, dolgoztatni, ellenőrizni, 
aki maga is el t ud ja végezni a munkát . Csak az tud fegyelme-
ző parancsnok lenni, aki maga is fegyelmezett. A vegvészhall-
gató gyakornokoskodása alatt megtanul engedelmeskedni s így 
megtanul parancsolni is. Az a vegyészhallgató, majdan kész 
vegyész, aki tökéletesnek mondható elméleti egyetemi felké-
szültséggel es a szünidőkben szerzett gyakorlati előismeretek-
kel foglalja el állását az iparban, biztos, nyugodt, határozott 
fellépésű lesz; szemben kezdő kollégájával, aki tanácstalanul, 
félszegen fog állani az üzemben és ki lesz szolgáltatva a leg-
utolsó munkásának is, mert az gyakorlatilag többet tud nála. 

Az ipar vezetőinek elméleti és gyakorlati tökéletes szak-
képzettsége nemcsak egyéni és vállalati, hanem ezeken keresz-
tül elsősorban nemzeti érdek. Uj szellem, ú j kor van kialaku-
lóban. Az ú j magyar ipar jövője, versenyképessége, az ú j vezető 

eneráció versenyképes szakképzettségének és lelkiismeretes, 
itartó munkásságának függvénye. 
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