A szükséges paraméterek meghatározása után a komponensek térfogati
arányát az egyes mintavételi pontokban a (4) —(6) egyenletek szimultán meg
oldásával kapjuk meg. Az 5. ábrán ilyen módon kapott litho-porozitás szelvényt
mutatunk be.
Az ilyen litho-porozitás szelvény minden bizonnyal hasznos a tároló ki
értékelésében.
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Könyvszemle
Ismerd meg a MTESZ történetét!
A MTESZ vezetőinek egyetértő támogatásával jelent meg 1979-ben „A műszaki értelmiség
három évtizedes harca a szocialista Magyarországért” c. dokumentumkötet I. része (1945— 1948),
amely először itt publikált levéltári iratokkal bizonyítja a műszaki értelmiség szerepét a népi demok
ratikus forradalom időszakában.
Az iratok — melyeket bizonyára nagyon sokan megismertek azóta, hiszen az egyesületek és
tagjaink megvették — jól mutatják a Zentai Béla vezette Mérnök-szervezet harcát a műszaki értel
miség összefogásáért, s azért, hogy egyre jobban bekapcsolják őket a népi demokratikus forradalom
feladatainak megoldásába.
Most jelent meg a II. kötet, amely 1948— 1978 közötti harminc év — s ez már a MTESZ idő
szaka — történetét mutatja be. 1948. június 28 —29-i alakuló kongresszus jegyzőkönyvével indul a
kötet. Kár, hogy már csak olvasni lehet az egykori felszólalásokat, hiszen közülük sokan nincsenek
közöttünk — Zentai Béla, Erdey —Grúz Tibor, Gerendás István és mások. A következő iratok: a
MTESZ közgyűlésének határozatai, illetve elnöki, főtitkári beszédek során keresztül mutatják meg
az 1950-es évek társadalmi, politikai életében a MTESZ helyét, majd jól érzékeltetik a dokumentu
mok az MSZMP időszakában megváltozott szövetségi politikájában a műszaki értelmiség helyét
és szerepét. Kik szóltak a harminc év különböző állomásain ? Hevesi Gyula beszélt a MTESZ máso
dik közgyűlésén, 195Ó. júhus 15-én. 1956. szeptember 21 —22-én Ajtai Miklós, mint az Országos
Tervhivatal elnökhelyettese beszélt, majd a mindannyiunk által jól ismert és tisztelt Valkó Endre,
aki hosszú ideig a MTESZ főtitkára volt.
Ő elemzi különböző időszakokban egyesületünk szerepét, s ki ne emlékezne Kiss Árpádra, aki
a V II. rendkívüli közgyűlés főreferátumát tartotta, melyet közlünk kötetünkben. 1972. május 5-én,
a MTESZ V III. közgyűlésén Fock Jenő miniszterelnökként szólt a részt vevökhöz, majd e kötet
lapjain újra olvashatjuk Tímár Mátyás, Huszár István hozzászólásait. A dokumentumok sorát
Lázár György miniszterelnök beszéde zárja, aki a harmincadik évfordulón értékelte a műszaki
értelmiség szelepét és jelölte meg a megoldandó feladatokat.
A két kötetet Dr. Németh József kandidátus szerkesztette és látta el bevezetővel, aki közel
húsz éve foglalkozik a műszaki értelmiség felszabadulás utáni történetével.?1981 végére tervezzük
a harmadik kötet megjelentetését, amely a MTESZ történetét dolgozza fel, amelyhez sok dokumen
tumot kaptunk vidéki egyesületeinktől is.
E dokumatumok jól bizonyítják, hogy a MTESZ harmincéves története szerves része a szo
cialista építőmunka történetének.
Példaként is szolgálnak a történelmi dokumentumok, példa az elődöktől, akiknek ritkuló
sorai a jövő felé viszik az egyesületeket, helyt adva a mában a holnapnak, a fiatal műszaki és ter
mészettudományi értelmiségnek.
A kötetek megrendelhetők az egyesületek titkárságain, vidéken a MTESZ megyei szervezetei
nek titkárságán is. Egységáruk: 50. —Ft.

22

