
A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

Megindult az őszi - téli
ismeretterjesztő évad

Az 1959—60-as ismeretterjesztő év
indulását gondos előkészítő munka előzte
meg. A népművelési vezetők részére tar-
tott egyhetes tanfolyamon az ismeret-
terjesztés mint további munkánk egyik
legfontosabb kérdése szerepelt. A szep-
tember első felében tartott kétnapos nép-
művelési tanácskozás már konkrét út-
mutatást adott az őszi-téli ismeretterjesz-
tő munkához. Vitára bocsátottuk az őszi-
téli ismeiVetterjesztésnek a népművelési
csoporttal közösen készített tematikai
tervét.

A megyei szervezet az előkészítés
szakaszában a tematikai terv kidolgozá-
sa mellett komoly gondot fordított a mun-
kások és parasztok közötti ismeret-
terjesztő munka előkészítéséne. Külön tár-
gyalásokat folytattunk a legfontosabb
üzemek szakszervezeti bizottságaival egy-
részt a munkásakadémiák, másrészt az
üzemgazdasági tanfolyamok szervezése
ügyében. A megye helyzetében beállt vál-
tozások az ismeretterjesztő munka terü-
letén is újabb feladatok megoldását te-
szik szükségessé. A megyei elnökség jú-
nius 12-én tartott ülésén már foglalko-
zott a falusi TIT-csoportok szervezésének
kérdéseivel. A jászapáti, kunhegyesi,
kunszentmártoni, tiszafüredi és török-
szentmiklósi járásban a megyei elnökség
útmutatása alapján a mai napig 14 köz-
ségben alakultak meg a falusi csoportok.
A szervező munka tapasztalatai azt mu-
tatták, hogy a falusi értelmiség jelentős
része komoly érdeklődéssel ügyelte a
TIT munkáját, és most a társulati tagok
sorába való belépéssel a munka részese
kíván lenni.

A sokoldalú, körültekintő előkészítő
munka után az előző évhez viszonyítva az
ismeretterjesztő munka kedvezőbb kö-
rülmények között indult. Munkánk során
figyelembe vettük a szeptemberi népmű-
velési tanácskozáson elfogadott elvet:
„Ahol a TIT-nek helyi szervezetei van-
nak, az ismeretterjesztő előadások előadói
csak TIT-tagok lehetnek". Ennek az elv-
nek elfogadása a TIT-szervezetek foko-
zott felelősségét igényli.

A megyei szervezet különböző formá-
ban igyekszik a járási, városi szerveze-
tek munkáját segíteni. A jászberényi Fel-

sőfokú Tanítóképző Intézet tanárai által
kidolgozott „Szülők Iskolája" című váz-
latokat minden község részére megküld-
te. A december első hetében indult ezüst-
kalászos tanfolyamok világnézeti előadá-
sainak tematikáját elkészítette, a kész
vázlatokat a járási, városi szervezetek ré-
szére megküldte. A megyei szervezet ter-
vében szerepel, hogy Szolnokon, de külö-
nösen a járási székhelyeken színvonalas
előadói konferenciákat szervez.

A munka megindulása óta eltelt idő
komoly eredményeket hozott. Városon és
falun egyaránt megnőtt az emberek ér-
deklődése a sokoldalúan szemléltetett nép-
szerű ismeretterjesztő előadások iránt.
Az előadások témája tekintetében is van
előrelépés. A kunszentmártoni művelődési
ház — a TIT megyei szervezetének segít-
ségével — irodalmi hónapot rendezett
Ady, Radnóti, József Attila és Móricz
munkáiból. A verseket a Szigligeti Szín-
ház művészei tolmácsolták. Az első elő-
adáson 150-en és — a siker hatására —
a másodikon több mint 250-en vettek
részt. Nagy az érdeklődés a természet-
tudományos előadások iránt is: Szputnyik,
Lunyik, Csodák a tudomány fényében, A.
babonákról, A valláserkölcs vagy a tudo-
mány szemével, stb.

Az előző év tapasztalatai alapján nagy
népszerűségnek örvendett „Szülők Főisko-
lája" Szolnok, Karcag, Kisújszállás, Jász-
berény városokban kezdte meg munkáját.
Az üzemi munkások általános és szakmai
műveltségének növelésére Szolnokon és
Jászberényben munkásakadémia indult.
Ha az üzemi szakszervezetek vezetői e
kezdeményezést felkarolták volna, úgy e
területen is nagyobb eredményékről le-
hetne beszámolni.

Külön kell szólni a KISZ-szervezetek
által kezdeményezett ifjúsági akadémiá-
ról. Az előző évhez viszonyítva itt is je-
lentős előrelépés történt. A megyében 19
helyen indult ifjúsági akadémia, melynek,
néhány hely kivételével, az ifjúság köré-
ben igen nagy sikere van. Az előadások
népszerűségét mutatja az is, hogy az első
előadásokon helyenként mintegy 200—300
fiatal vett részt.

Az eredmények mellett az ismeret-
terjesztő munkában komoly fogyatékos-
ságok is jelentkeznek. Egy-egy területen
a rendező szervek nem fordítanak kellő
gondot a hallgatóság szervezésére. Emiatt
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több előadás elmaradt. Van javítanivaló
egyes előadók felkészültségénél is. Az el-
lenőrzés során tapasztalható volt, hogy
egyes előadók átgondolatlan, hirtelen
összetákolt előadásokkal lépnek a hallga-
tóság elé. Nem sikerült megoldani az elő-
adások összehangolását sem: egy-egy he-
lyen sok még az azonos napra szervezett
előadások száma, ami nagy mértékben
kihat a hallgatók számának alakulására.

Az ismeretterjesztő munka tapaszta-
latai azt bizonyítják, hogy a párt művelő-
déspolitikai irányelveinek megvalósítása
Szolnok megyében is jó úton halad. De
egyben azt is mutatják, hogy további erő-
feszítésekre van szükség: a párt vezeté-
sével az állami és társadalmi szerveknek
munkájukat még összehangoltabbá kell
tenniök. Csakis a közös összefogás hozhat
maradandó eredményt. A TIT megyei
szervezete ehhez a munkához a maga
részéről maximális segítséget kíván nyúj-
tani.

Lévai István

Országos Biológus Napok
Tihanyban

A TIT biológiai szakosztálya 1959. szep-
tember 25-, 26- és 27-én a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Biológiai Kutatóinté-
zetével közösen Tihanyban Országos
Biológus Napokat -rendezett. Előzőleg már
két alkalommal volt hasonló biológus ta-
lálkozó: az első 1955-ben hatvan, a má-
sodik 1958-ban nyolcvan résztvevővel.
Most százegy biológus jelent meg Tihany-
ban, akik között szinte minden megye
TIT-szervezete képviseltette magát.

A rendezők: Dr. Tangl Haral.d és
Dr. Lányi György, illetve Dr. Woynaro-
vich Elek és Dr. Entz Béla színvonalas,
gazdáig! programmal tették eredményessé
a különböző munkaterületen működő bio-
lógusok tapasztalatcseréjét. Az elhang-
zott 8 előadás és a harmincnégy hozzá-
szólás közös vonása az elmélet és a gya-
korlat szoros kapcsolata volt. Nem elvont,
spekulatív témák, hanem gazdasági-
társadalmi rendünket előbbre vivő hasz-
nos biológiai anyagok kerültek napirend-
re. Már az első, Dr. Guba' Ferenc vetített
képekkel alátámasztott előadása az újabb
submikroszkópos eredményekről komoly
érdeklődést keltett. Világossá vált a struk-
túra és funkció merev szétválasztásának
tarthatatlansága.

A magyarországi halastavak mikrosz-
kopikus növényeiről és azok termelés-
biológiai jelentőségéről Dr. Hortobágyi
Tibor adott, értékes beszámolót, amelyből
kitűnt, hogy például a hortobágyi halas-
tavakban 301 alga ismeretes. Egy részük
hasznos, más részük káros, közülük 11 új.

Dr. Uherkovich Gábor és Dr. Felföldy
Lajos hozzászólásai az állóvizek hasonló
vonatkozásaira és az emberi célokra te-
nyésztendő nagy algatömegre tértek ki.
Nagy jelentőségű megállapítás, hogy az
alga az üvegházban egész évben „meg-
fogja" a napfényt. A nagy felület élénk
anyagcserét, az pedig nagytömegű szer-
vesanyagelőállítást von maga után. (Éven-
te 170 tonna szárazanyag/kat. hold. 75
százalékos fehérje- és olykor 80 százalé-
kos zsírtartalommal.) Jóllehet az alga-
kutatás világviszonylatban is csak alig
15—18 éves, és legtöbb helyen azonos
négy fajra korlátozódott, a tihanyi inté-
zetben újabb fajok léptek a sikeres sze-
replők sorába. Ezeket az algagyárakat a
kutatóintézet megtekintése során nagy
érdeklődéssel szemléltük, önálló nagy-
üzem létesítésével pedig majd az eddig
külföldről behozott szterin és kortizon
előállításába kapcsolódunk be.

Dr. Boros István beszámolója a század-
elej i mimikri-vitáról sok értékes gondo-
latot hozott felszínre a hallgatóságból is.
A mimikri-probléma története szépen
mutatja, hogy a kérdés helyesen csak a
tudomány, a darwinizmus oldaláról kö-
zelíthető meg. „Az idealista szemlélet és
a biológia' tudományos tényei" című elő-
adásában Dr. Réti Endre világosan rá-
mutatott arra, hogy a régi, elavult fegy-
verek helyett új, megtévesztőbb volta
miatt veszélyesebb szellemi fegyvereket
használ az idealizmus. Nem jószántából,
hanem a tudományos előrehaladás hatá-
sára, kényszerűségből tesz az egyház en-
gedményeket, módosítja régebbi felfogá-
sát, például a fejlődés elfogadásával. Ma
már az egyház azt vallja, hogy a testet
isten szerves (régebben szervetlen) anyag-
ból építi fel, de a fajok átalakulását, a
biogenetika alaptörvényét ma is tagadja.

Több hozzászóló az ismeretterjesztés
helyzetéről és feladatairól beszélt.
Dr. Anghi Csaba az akklimatizáció kér-
déseivel és újabb eredményeivel foglal-
kozva gazdaságaink és az állatkert tudo-
mányos eredményeiből hozott példákat és
vont le következtetéseket. Például a je-
gesmedvék télen már nem szívesen für-
denek nálunk, tehát eléggé akklimatizá-
lódtak. Fürdésük prognózissal felérő: a
hőmérséklet felmelegedése előtt szíveseb-
ben fürdenek, mint lehűlése előtt. Az
indiai elefánt szokásos 18—20 éves kori
ivarérettségét itt 14 éves korára eléri.
A víziló szaporodásához a Széchenyi-
forrás igen jó, de természetesen nem
egyedüli. Ma már az oroszlánok nyitott
szemmel jönnek a világra. Az emlősök
jobban akklirnatizálódnak, mint a mada-
rak, amit az bizonyít, hogy az antilop,
zsiráf, teve, oroszlán, párduc, stb. 50%-a
szaporodott, ugyanakikor a madaraknál ez
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csak 12%. Igen érdekes volt a nálunk is
értékes prémes állattá váló nutria (hód-
patkány) gödöllői akklimatizációs ered-
ményeinek feltárása. Dr. Gellért József
és Lukacsovics Ferenc az állati anyag-
cserével foglalkozó ismertetését is jó hoz-
zászólások egészítették ki, főleg a bélsár
vitamintartalmával és a bélcsatorna sub-
klinikai tüneteivel kapcsolatban. Konok
István hormonokról szóló előadása, vetí-
tett képei után ügyesen foglalkozott
Dr. Kéri Menyhért a biometeorológia —
lényegében csak az utóbbi évtizedektől
számítható tudomány — eredményeivel,
a tudományok összefonódásával, a komp-
lex eljárások szükségességével.

Minden résztvevő nagy érdeklődéssel
kísérte az esténként bemutatott „A tudat
határán", „A pingvinek országában", és
„A csend világa" című szovjet, illetve
francia filmeket. A Koloska-völgyi kirán-
dulás testi és szellemi felüdüléssel járt.

Dr. Bereczky Endre zárószavai után
közös hajókirándulással zárultak a bioló-
gus napok. Anyagát a TIT az előző évi-
hez hasonlóan külön kiadvány formájá-
ban is megszerezhetővé és hasznosítható-
vá teszi biológusaink számára.

Nyilas István

Beszámoló
a Magyar Földrajzi Társaság

XIII. vándorgyűléséről

Ez év szeptember 19-, 20- és 21-én
Gyulán rendezte meg; a Magyar Földrajzi
Társaság immár hagyományos és népsze-
rű vándorgyűlését. Ennék a vándorgyűlés-
nekkülönleges jelentőséget kölcsönzött az a
tény, hogy míg a nemzetközi életben az
államférfiak a békés egymás mellett élés
lehetőségéről, a kölcsönös együttműködés
elveiről tárgyaltak, addig ez a gyűlés ezt
a gyakorlati életben is megvalósította.
A vándorgyűlésen ugyanis a mintegy^ öt-
száz magyar tudóson, gyakorló pedagógu-
son kívül szovjet, német, román, bulgár
és amerikai professzorok is részt vettek.
Tárgyaltak egymással, tapsoltak egymás
sikereinek, tehát dokumentálták azt a
szellemet, amit a jövőben a nemzetközi
életben a népek békés fejlődése érdeké-
ben m&S kell valósítani. Képviseltették
magukat a rokon szakok képviselői is.
Így a meteorológia, geodézia, kartográfia
közismerten kiváló szakemberei üdvözöl-
ték a vándorgyűlést. A párt- és tanács-
szervek szintén nagy figyelemmel kísér-
ték a gyűlés munkáját.

Az elnöklő Kádár László, a földrajz-
tudományok doktora bevezetőjében utalt
az Alföld-kutatás jelentőségére, és rövi-
den ismertette az eddigi kutatások törté-
netét. A Balaton-kutatással együtt indult

meg az Alföld-kutatás. Az utóbbi azonban
elmaradt az előbbivel szemben, bár pár-
tunk és kormányzatunk támogatásával az
utóbbi évekbsn fejlődésnek indult. Az Al-
földet viszonylag kevéssé ismerik, pedig
az Alföld alaposabb felkutatása szoros
összefüggésben van a nép életével s az
életszínvonal emelésével. A régebbi ku-
tatások az Alföld geológiai, morfoló-
giai, talaj- és növényföldrajzi viszo-
nyait vizsgálják. , Ezek a kutatások
azonban meglehetősen szervezetlenül
folytak. A múltban Cholnoky az al-
földi teraszok keletkezését a foko-
zatos süllyedéssel magyarázta, s ezt a
földrengések és a magasságmérések ada-
taival támasztotta alá. Tanulmányozta a
Tisza kialakulását, a törmelékkúpokat és
a felszíni viszonyokat. Mindezeket azon-
ban geológiaüag nem alapozta meg kel-
lőképpen. Nem ismerte az Alföld mély-
szerkezetét, mert fúrási adatok nem áll-
tak megfelelő mértékben rendelkezésére.

Bulla 1940-ben új képet adott az Alföld-
ről. Elmélete szerint az Alföldön nincs
eredeti felszín, csak a peremeken, mert a
talaj állandóan süllyed. A klimatikus te-
raszképződést vallotta, s ebben a tektoni-
kának is szerepet tulajdonított. A mai ár-
tél szerinte a holocén bükk időszakában •
kialakult terasz. Tehát végeredményben
az Alföld lassú szakaszos süllyedése meg-
maradt munkahipotézisként.

1939-ben Kádár is a tektonikának tulaj-
donított döntő szerepet az Alföld kiala-
kulásában. A Tisza törésvonalának kiala-
kulását is tektonikus törésvonalak kelet-
kezésével magyarázta. A geológiai idők
során a folyó az egyik irányú árokból
a másikba csapott.

Süviegi vizsgálatai szerint a harmadkor
óta a süllyedések veszítettek erejükből.

Bulla az alföldi mocsarak keletkezését
pffremsüllyedésekkel magyarázta. Az erő-
sebben megsüllyedt területek ugyanis le-
folyás hiányában elmocsarasodtak.

Kádár új elméletében módosítja 1939-es
felfogását. Szerinte az Alföld felszíni for-
máit nagyrészt az erózió hozta létre. Nem
tagadja ugyan a tektonikának a szerepét,
de annak jóval kisebb jelentőséget tulaj-
donít, mint előbbi elméletében. Vizsgá-
latait alapos laboratóriumi kísérletekkel,
terepasztal-vizsgálatokkal igazolja.

Az Alföld geomorfológiai problémáiról
igen érdekes képet festett Láng profesz-
szor is. Megállapításait az újabb mély-
fúrásokra építi. Vizsgálatai azt mutatják,
hogy az Alföld mélyszerkezeti képe a kö-
vetkező: északon és délen medence, a két
medence között pedig egy köztes hegység
húzódik. Az Alföld mélyén egy' őshegy-
ség van, amely paleozós, ókori képződ-
mény.- Az őshegység a variszkuszi hegy-
rendszerhez sorolható, süllyedése osztja
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az Alföldet északi és déli medencére. Az
őshegységre mezozós rétegek rakódtak,
amelyek a geológiai idők során erősen le-
koptak. A mezozós rétegek mélysége
minteiy 2000 m. A neogénben az őshegy-
ség kb. 3000 métert süllyedt le. Az ős-
hegység később érintkezett egy, a Kár-
pátok külső vonulatához hasonló íüs vo-
nulattal. Ez a vonulat valósággal ráfek-
szik az őshegységre. A harmadkorban be-
következő törések hozták létre a vulka-
nizmust, ezekből származtak vulkánikus
hegyeink. A pliocéntól kezdve megindult
az erős lerakódás, amely néhány helyen
a 2800 métert is eléri. Erre rakódott a
többszáz méteres pleisztocén iréteg. össze-
gezve tehát Láng professzor megállapítá-
sait: az Alföld mélyszerkezetében paleo-
zós rétegek játszottak szerepet. Ezek a
későbbi idők során felgyűrődtek, majd
lesüllyedtek. A fokozatos süllyedéskor a
Pannon-tenger és a folyóvizi feltöltődés
hatott az Alföld mai felszínalaktani ké-
pének kialakítására. A vizsgálatok szerint
a holocénben mintegy 60—80 méteres
süllyedéssel számolhatunk.

Az előadások a továbbiak során pár-
huzamosan természetföldrajza és gazda-
sájíöldrajzi szekcióban folytak.

Szakdidaktikai szempontból említésre
méltó Kazár Leonénak, a KPTI tanszék-
vezető tanárának előadása az Alföld taní-
tásával kapcsolatos nevelő hatásokról.
Elemezte az Alföld kialakulásának fo-
lyamatát, amely nem statikus folyamat,
hanem a környezet sokféle változásának
az eredménye. Szólt a haza megszerette-
téséről, a korszerű gazdaságföldrajzi
szemléletről, amely a szocialista nevelés
egyik fontos eszköze.

A gazdaságföldrajzi szekcióban kiemel-
kedett az Alföld iparának és mezőgazda-
ságának jövő perspektíváiról szóló elő-
adás, amelyet Győri László osztályvezető
és Enyedi György egyetemi adjunktus
tartott. Az előadók megállapításai szerint
az Alföld ipara továbbra is a mai irányt
fogja követni a jövőben is. Legközelebbi
feladatként jelölték mag az energiaforrá-
sok, kőolaj- és földgázkészletek kikutatá-
sát és feltárását, a meglévő munkainten-
zív iparágak további fejlesztését, a kon-
zervipar nasvobbmérvű fejlesztését. Me-
zőgazdasági vonatkozásban az Alföld
DK-i részén a cukorrépa termelésének
további fokozása a legfontosabb feűadat.
Innen kerül ki az ország cukorrépaterme-
lésének több mint egyharmada. A búza-,
kukorica-, rizstermelés mai színvonalát
fejlesztve a gyümölcs- és zöldségtermelést
szorgalmazzuk. Az állattenyésztésben a
hússertés nagyüzemi tenyésztése, húsipa-
runk fejlesztése és az exportigények ki-
elégítése az állandó feladat.

A külföldi professzorok közül kiemel-
kedett Theodor Hurtig, greifswaldi egye-
temi tanár vetített képes előadása Izland-
ról. Az előadásból megtudtuk, hogy a szi-
get vulkanikus kőzetekből felépült plató,
amelyből kialudt és működő vulkánok
emelkednek ki. Az élénk, posthumus vul-
káni tevékenységről híres gejzírjei tanús-
kodnak. A magasabb régiókat hatalmas
gleccserek borítják, a lábuknál jellegze-
tes morénasáncokkal. Az óceáni fekvés
mérséklőleg hat a délnyugati területek
éghajlatára. Ezt a hatást még fokozza az
itt elhaladó Golf-áram pozitív anomá-
liája, amely enyhe telet (0-fok), hűvös
nyarat 12) fok eredményez. Érdekessé-
ge ennek a tájnak, hogy magas földrajzi
szélessége miatt az erdő itt már nem tud
megélni. Mindössze törpe nyír, rét és
legelő alkotja a területnek mintegy 20
százalékát, az északi rész pedig teljesen
növénytelen. A mintegy 150 ezer lakosú
sziget népességének zöme a délnyugati
enyhe részen, az alluviális síkságon tele-
pül. A lakosság fő foglalkozása a juh-
tenyésztés és a halászat, némi zöldség-
termelés (répa, burgonya), amelyre a hő-
források meleg vizét használják fel. A
viszonylag számottevő idegenforgalom
nagy hasznot biztosít a szigetnek. A fő-
város, Reykjavik jellegzetes hullámpalás
épületeivel sajátos északi városképet mu-
tat a látogatónak. A jól berendezett la-
kószobákban a természet energiáit ügye-
sen hasznosítva gombnyomásra állítanak
elő melegvizet, gombnyomásra fűtenek és
világítanak.

Az előadásokat megelőző és követő na-
pokon a Társaság kirándulást rendezett
a szarvasi arborétumba, Makóra, Szeged-
re és a Fehér-tóra.

A szarvasi arborétumban látott kép fe-
lejthetetlen élménnyel gazdagít^'~ isme-
reteinket. Ezerkétszáznál több mérsékelt-
övi és szubtrópusi cserje és faféleség ta-
núsítja az itt kialakult különleges mikro-
klíma, vízrajz és talajviszonyok adottsá-
gait felhasználó ember tájalakító képes-
ségét.

Makói és szegedi látogatásunk mellett
rendkívül emlékezetes marad számunkra
a Fehér-tó halastavainak és rezervátumá-
nak megtekintése. A Fehér-tó rezervátu-
ma éppen szálláshelye volt az átvonuló
északi és déli madaraknak. Évszakválto-
záskor — mint most is — csodás együt-
tesben látjuk itt az északi vadlibákat a
déli gulipánnal, stb.

Vándorgyűlésünk újabb bizonyítéka
volt pártunk művelődéspolitikai irányel-
vei gyakorlattá válásának: az alkotó tu-
dományos munka megbecsülésének és to-
vábbfejlesztésének.

Haris Károly
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