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Géza) mellett ekkor kezdte főtitkári pályafutását Preisich Miklós,
aki három évtizeden át rendkívüli aktivitásával haláláig (1983) töl-
tötte be tisztét.” L. Gy.

*
A következő oldalakon Kutasi Csaba ismerteti Magyar Károly fő-
szerkesztő 1957-es hosszú vegyipari elemzését, amelyből az első
két oldalt közöltük változatlan formában.

Az Egyesület 1952-ben megválasztott elnöke, Bognár Rezső, rek-
tori elfoglaltsága miatt egy év múlva lemondott. Az elnöki tiszt-
séget 1953 és 1957 között Szabó Gergely töltötte be. Jogilag. A
helyzetet Móra László kiváló kémiatörténész írta meg az MKL
1997. májusi számában. Bognár Rezső helyére Szabó Gergely elv-
társ „vegyipari miniszter, majd nehézipari miniszterhelyettes, il-
letve több más állami funkciót betöltő ipari vezető került, és a
négy alelnök (Baicz István, Fodor Gábor, Keresztes Mátyás, Schay

MKE-vezetők az ötvenes években

Eléggé összetett, egyúttal ismeretszerzésre is nagyszerűen alkal-
mas feladatot vállalok, amikor a szerkesztőség megtisztelő felké-
résének eleget teszek. Személyesen nem ismertem a szerzőt, aki a
Gyógyszerkutató Intézet helyettes igazgatója volt, nagy érdeme-
ket szerzett az antibiotikumgyártás fejlesztése terén és „hazánk-
ban elsőkent ismerte fel a »bioengineering« kutatások gazdasá-
gossági jelentőségét”. Idézett cikke rendkívül alapos anyaggyűj-
tésen alapuló, vegyipartörténetnek is beillő, színvonalas szakmai
közlemény.

bevezető a termelővállalatok és a külkereskedelmi szakem-
berek szorosabb együttműködésére hívja fel a figyelmet,

utalva az addig tett lépések – pl. műszakiak bekerülése a keres-
kedelmi apparátusba – eredményességére. Az üzemekben tevé-
kenykedő szellemi dolgozók számára fontos a külföldi kitekintés.
Lényeges annak elsajátítása, hogy milyen szerteágazó összefüg-
gések hatnak – a termelési tevekénységtől a pénzügyi művelete-
kig – a külkereskedelmi folyamatban. Ennek megfelelően a cikk
célja az ismeretanyag megszerzésének megkönnyítése.

A vegyipar számokban 

A világ vegyiparának összes termelési érteke 1954-ben 51 100 mil-
lió dollárt tett ki, ami két év múlva – a szerző becslése szerint –
63 000 millió dollárra növekszik majd. Ez többek között az élel-
mezés, ruházkodás, háztartás, gyógykezelés, közlekedés területén
jelentkezik, a vegyipari termékek feldolgozásával készült áruk fel-
használásával. Ez is bizonyítja, hogy „a kémia a technikai fejlő-
dés egyik legnagyobb hajtóereje”, és a fogyasztási cikkek válasz-
tékbővítéséhez, minőségjavításához is nagyban hozzájárul.

A cikkírás idején (1957) a könnyen hozzáférhető nyersanyag-
források kiaknázása megtörtént, ill. folyamatban van, az újabbak
alkalmazása nagyon költséges. Részben az alapanyag-, energia-
és munkabérköltségek növekedése vezetett az iparcikkek globális
áremelkedéséhez, az irányított világinfláció mellett. A vegyipar-
ban a nagy anyagigényesség ellenére kedvező, hogy más ipar-
ágakhoz képest az önköltség-csökkentésre a technológiák javítása
lehetőséget ad. Az akkori amerikai mutatók alapján tíz év alatt a
munkabérek 150%-kal, a nyersanyagárak 100%-kal emelkedtek.
A gyártástechnológiák javítása folytán – a nyereség növekedése

mellett – a vegyipari cikkek ára csak 30–40%-kal emelkedett. Az
USA vegyipari árindexe 186,5%-os lett, szemben a 225%-os átla-
gos ipari árindexszel. Az 1938-as évet bázisnak tekintve, a nyu-
gatnémet vegyipar 1954-es árindexe 183%-os volt, miközben szá-
mos ágazatnál (pl. a papíriparban 333, a vas- és acéliparban 336,
a szénbányászatban 329%) ez drasztikus emelkedést mutatott. A
gyógyszerek (pl. penicillin, kortizon) felfedezését követő rohamos
áresés mellett a régebbi vegyipari termékek árának csökkenése is
megfigyelhető (pl. az ammónium-szulfát ára 1914–1955 között a
28%-ára, az acetoné 1920–1955 között a 33%-ára, a bórax a 23%-
ára, a klór pedig a 31%-ára csökkent).

Az eredeti cikkben látható táblázatban követhetők 16 állam
adatai, amelyek a globális termelés 87,4%-át teszik ki. A vegyi-
pari termékek előállítói között az élmezőny (80%) sorrendje:
USA, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Nyugatnémetország, Francia-
ország, Olaszország, Japán. A Német Demokratikus Köztársaság,
Belgium, Norvégia, Hollandia, Ausztria, Svájc és Lengyelország
vegyipari produktumát is hozzávéve, a világ termelésének 87,4%-
áról van szó. Megjegyzés: 1890 és 1940 között Németország (a fel-
fedezések nagy része innen származik) volt a vegyipar vezető or-
szága, előtte 70 évig az angolok.

A vegyipari export alakulása

Az exportot nagyban befolyásolta a belső felvevő piac nagysága,
ezért került csak ki 5%-nyi vegyipari termék az USA-ból (a világ
vegyipari exportmutatója 23,2% volt). A szerző arra számított
1957-ben, hogy ha az USA termelésének növekedése az ismert
ütemben folytatódik és a belső fogyasztása nem nő, úgy megha-
tározó exportőr lesz (a 10%-os termelésnövekedés 15%-ra növel-
heti az exportot). A Szovjetunió exportja a nagy belső fogyasztás
miatt nem növekedett. Érdekes ellenpélda Svájc, amely a világke-
reskedelemből 5%-kal részesedett, de termelésének 75%-át ex-
portálta.

A globális exportban az USA, Németország, Nagy-Britannia,
Franciaország, Svájc, Belgium, Hollandia, Kanada, Olaszország,
Japán és Norvégia a sorrend az 1938 és 1954-es adatok alapján.
Az első világháború előtt egy ideig a világpiacon majdnem a vegy-
ipari termékek 30%-a Németországból származott. 1938-ban ez
24,4%-ra csökkent, 1945–49 között a német vegyipar a világ-
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