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A megyei szervezet elnöksége 1959. december 18-án ülést tartott, melyen —
a járási összekötőn kívül — Felcsuti László országos főtitkárhelyettes és Váradi
Vilmos, az Országos Központ munkatársa is megjelent. Az elnökség megtárgyalta a
természettudományos ismeretterjesztés problémáit, és elfogadta a megyei titkárság
által előterjesztett alábbi jelentést.

A természettudományos ismeretterjesztés problémái
Szolnok megyében

Az Országos Elnökség 1959. október 26~i
ülésén megtárgyalták a természettudomá-
nyos ismeretterjesztés kérdéseit, különös
tekintettel a világnézeti nevelésre. Az Or-
szágos Elnökség fontosnak tartja a világ-
nézeti munka fejlesztése érdekében a
szakosztályok mind szakszerű, mind tar-
talmi munkájának növelését. A termé-
szettudományos szakosztályok tegyenek
újabb erőfeszítéseket a természettudomá-
nyos világkép, a termelést és az eszmei
harcot segítő munka kiszélesítése érdeké-
ben. Az Országos Elnökség felhívja a ter-
mészettudományos szakosztályok figyel-
mét, hogy tegyenek újabb erőfeszítéseket
a felnőttek politechnikai képzése érdeké-
ben.

I.
Szolnok megyében is — mint országo-

san — az ismeretterjesztő munkában
szükségszerűen jelentkezik a természet-
tudományos ismeretterjesztés hatéko-
nyabb előtérbe állítása. Az a tény, hogy
megyénkben a mezőgazdaság szocialista
átszervezése befejeződött, a szocialista
tudat gyorsabb ütemű kialakítását köve-
teli. Miután a természettudományos is-
meretterjesztés a tudományos ismeretek
birtokában világnézeti és eszmei szem-
pontból nagy jelentőséggel bír. ezért mun-
kánkat szélesebb alapokra kell helyezni.

A természettudományos és a társada-
lomtudományi előadások száma megköze-
lítően azonos. A megyei szervezet 1959.
évben eddig 289 természettudományi elő-
adást tartott 18 283 hallgató előtt.
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A fenti statisztika néhány nagyon fontos
tanulságra hívja fel a figyelmünket.
1. Indokolatlanul alacsony az agrár, bio-

lógiai, fizikai, földrajzi előadások szá-
ma. Az 1959/60-as járási és városi isme-
retterjesztési programokban nem kap
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elég helyet a természettudományi tema-
tika. Pl. 1959 I. félévében a kunszent-
mártoni járásban egyetlenegy biológiai
előadás hangzott el. Nem volt jobb a
helyzet a kunhegyesi és a tiszafüredi
járásban sem.
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2. Az előadások témáinak vizsgálata is
némi tervszerűtlenségre mutat. Még az
év első felében is az egyes járásoknál,
városoknál a spontaneitás érvényesült.
Hogy milyen témákból tartottak elő-
adást, az határozza meg, hogy egyes
előadóknak milyen téma tetszett. Pl.
Karcagon „India" címmel mintegy hét
előadás hangzott el, viszont a népi de-
mokratikus országokról egyetlenegy elő-
adást sem tartottak. Törökszentmikló-
son az orvosi előadásokat egyetlen elő-
adó tartotta, s a témák közül a dohány-
zás és az alkoholizmus váltogatták egy-
mást.

3. Az egy előadásra eső hallgatók létszáma
a biológiai, földrajzi, fizikai szakosz-
tályoknál az országos átlag alatt van.
Ezek a szakosztályok a legnagyobb le-
hetőséget nyújthatnák a materialista
szellemű neveléshez, a vallási előíté-
letek elleni közvetett harc érdekében.
A témák olyanok, amelyek nagy érdek-
lődésre tarthatnának számot, mint pl.
Az élet keletkezése. Az ősember elődei,
Élet a tenger mélyén, Voltak e sárká-
nyok, stb.
Nem fordítottak kellő gondot a termé-
szettudományos előadások propagandi-
jára. Egy-egy területen a rendező szer-
vek részéről bizonyos szűk látókörűség
uralkodik. A tematikák összeállításánál
a célt kissé szem elől tévesztik. Igen
sokat beszélünk a tudat átformálásáról,
de a szavak és a tettek nem minden
esetben találkoznak. Pl. Mesterszálláson •
november elején a „Mesterséges hol-
dak" c. előadás előadója zuhogó esőben
motorkerékpáron tette meg a 16 km
hosszú utat, a kultúrotthon vezetősége
azonban nem szervezte meg az elő-
adást, sőt a kultúrotthon is zárva volt.
Számos hasonló példát lehetne még
felsorolni, amelyek azt bizonyítják, hogy
hogy a rendező szervek nem minden
esetben ismerik fel munkájuk fontossá-
gát, szükségességét.

4. A termelést segítő szakosztályok mun-
kájánál az eredmények nem tehetnek
elbizakodottá.

a) Az agrár jellegű témák az összes elő-
adások 20,8%-át teszik ki, az egy elő-
adásra eső hallgatók száma az országos-
nál (48 fő) jobb: 60 fő. De ha járási vo-
natkozásban vizsgáljuk a problémákat,
tarthatatlan, hogy pl. a jászapáti járás-
ban 1959 I. félévben mindössze 4, a kun-
szentmártoni és a kunhegyesi járásban
3 agrártudományi előadást tartottak,
őszintén fel kell tárni, hogy a mező-
gazdasági ismeretterjesztés területén
problémák fakadnak abból is, hogy a
megyei szakosztályi vezetés névleges.

Miután 1Ö58 I. felében a szakosztályi
vezetőségből néhányan kiváltak, bár az
az új vezetőség tett kísérletet a szak-
osztály összefogására, de ezt a törekvést
nem koronázta siker. A központi szak-
osztály ismeri a megyei helyzetet, de
még sem nyújtott konkrét segítséget. A
megyei titkárságnak is törekednie kell
arra, hogy az MSZMP megyei bizottsá-
ga mezőgazdasági osztályának segítsé-
gével a szakosztály vezetősége megerő-
södjék. A szakosztály súlyának megfe-
lelően' kapjon megbízatást a szocialista
mezőgazdaság további megerősítésében.

b)A műszaki szakosztály fokozatos fejlő-
dése érződik az előadások számának nö-
vekedésében. Ez a fejlődés elsősorban
Szolnokra korlátozódik. A szakosztályi
vezetőség kezdeményezésére beindult
1958/59-es munkásakadémia tapasztala-
tai után ez év őszén újabb akadémia in-
dult mintegy 100 fővel a Papírgyárban
és a Vasipari Vállalatnál. Szakosított
tanfolyamként 42 fővel kazánfűtői tan-
folyam indult. A statisztika alapján egy
előadásra eső hallgatók átlaga 43 fő. Az
ez évben eddig megtartott összes elő-
adások 22,2",',,-a volt műszaki. Az olyan
városokban, mint Jászberény. Török-
szentmiklós, amelyek számottevő ipar-
ral rendelkeznek, úgyszólván egyetlen-
egy műszaki témájú előadás sem hang-
zott el. A témák gazdagsága e területen
is lehetőséget adna a műszaki előadá-

\ sok szélesebb körű terjesztéséhez. A
hallgatóság igényli is azt. Minden azon
múlik, hogy a rendező szervek meny-
nyire ismerik fel a termelést segítő mű-
szaki ismeretterjesztés jelentőségét.
Nehezíti a helyzetet az a tény, hogy az
üzemi szakszervezeti bizottságok egy
része nem érti a munkásosztály általá-
nos és szakmai műveltsége emelésének
fontosságát.

A természettudományos ismeretterjesz-
tés munkáját bizonyos mértékben gá-
tolja az is, hogy a falusi eladók csak
olyan előadások megtartását vállalják,
melyhez előadás-vázlatot kapnak. Bár
az utóbbi időben a központtól egyre
több anyag érkezik, ez még mindig ke-
vés. Itt kell megemlíteni, hogy a társu-
lati alapszabály módot ad arra. hogy a
természettudományos szakosztályok
mellett szakkörök működjenek. Ez a
kezdeményezés helyes és időszerű is,
hiszen az ideológiai nevelést is segíti.
Az a probléma, hogy a megyei szerve-
zetek a szakkörök beindításához nem
rendelkeznek tárgyi feltételekkel, s
ezért ennek hiányában a szakkörök lét-
rehozása lehetetlen.
Az előadások számszerűsége mellett
szólni kell az előadások tartalmi kérdé-



sérőL Az előadások ellenőrzésének ta-
pasztalatai azt bizonyítják, hogy azok
jelentős része szakmailag is, világnéze-
tileg is megfelelő. Az eredmények mel-
lett van javítani való is. Az előadók
egy részénél még hiányzik a nyilt,
őszinte állásfoglalás, a materializmus
igazsága melletti nyilt kiállás. Általá-
ban nem használják ki a téma nyújtotta
lehetőségeket az ateista nevelésre, még
közvetett formában sem. Egyes előadók
a népszerűség kedvéért nem megfelelő
tudományos magyarázatokat adnak. A
fentiek is szükségessé teszik, hogy a
szakosztályok határozottabban ragasz-
kodjanak a fontosabb témák előadói
konferencián való megvitatásához. Ez
két okból is szükséges lenne: egyrészt
az előadók alaposabb felkészülése biz-
tosítottabb. másrészt a szakosztályi éle-

• tet is be lehetne indítani.
Alapvető követelményként kell kitűz-
ni, hogy elősegítjük a természettudo-
mányos képzettségű előadók helyes
világnézetének továbbfejlesztését, meg-
szilárdítását. Bátran és biztosan, a
tényanyagok birtokában bizonyítsanak,
érveljenek, győzzék meg a hallgatósá-
got a materializmus igazságáról A má-
sik ilyen lényeges követelmény a poli-
tikai helytállás. Az előadók egy része
annyira kikerüli a politikai kérdéseket,
hogy még a polgári objektivitásig sem
jut el. Pl. a déli sarki kutatásokról tar-
tott előadásban az előadó teljesen el-
hallgatta a Szovjetunió e téren végzett
kutató munkáját. Ez a tapasztalat teszi
szükségessé, hogy a természettudományi
ismeretterjesztésben határozott politi-
kai, ateista állásfoglalást követeljünk
meg.
Az ez év első felében a honvédségi if-
júsági akadémián a közvetlen világnéze-
ti előadások igen jól sikerültek. A KISZ
által szervezett és most ősszel beindult
ifjúsági akadémiákon is — néhánytól
eltekintve — ezek a témák igen nép-
szerűek. A most beindult ezüstkalászos
tanfolyamok tematikájánál a természet-
tudományok különböző ágaiból vegyes
sorozat készült, amely a világnézeti ne-
velést hatásosan segíti majd.
A természettudományos ismeretterjesz-
tés területén a tapasztalatok megyénk-
ben azt mutatják, hogy az igényekhez
jobban alkalmazkodva, a fokozatosság
elvét figyelembe véve jelentős eredmé-
nyeket lehet elérnünk,

II.
A szakosztályok belső élete.

A társulat taglétszámát tekintve, a tag-
ság több, mint fele (335) a természet-
tudományi szakosztályokhoz tartozik. A
társulati tagság részvétele a munkában
javuló tendenciát mutat, de mindezek
mellett még ma is igen komoly problémát
okoz pl. Szolnokon egy-egy orvosi vagy
csillagászati témájú előadás megtartása.

A szakosztályi belső élet kialakulása
terén a műszaki szakosztály kivételével
nincs előrehaladás. Pl. az egészségügyi
szakosztály tavasszal rendezett klubestje
óta a szakosztályi tagság összefogására
semmit sem tett. Hasonlóképpen ezt lehet
mondani a többi szakosztályokra is. A
műszaki szakosztály ez évben több alka-
lommal rendezett előadói konferenciát,
itt beszélték meg a munkásakadémiák
tematikáját. A szakosztály vezetősége a
tagságot részfeladatokkal bízta meg, ez a
módszer az aktivitás tekintetében jól be-
vált. Ugyancsak a fenti szakosztály —
előzetes vita után — Szolnok város 15
éves fejlesztéséről jól sikerült előadás-
sorozatot rendezett.

A megyei szervezet ez év tavaszán né-'
hány szakosztály tagjai számára külön-
böző ankétot rendezett. Pl. Jászapáti köz-
ségben az agrárszakemberek számára a
kukoricatermesztés, Mezőtúron az állat-
egészségügy területéről.

A földrajzi szakosztály a napokban ren-
dezett előadói konferenciát „A modern
kozmonógia" címmel. A megyei szervezet
vendégeiként december 1-én Dr. Ernst
Neef lipcsei egyetemi tanár tartott elő-
adást.

A természettudományos szakosztályok
tevékenysége nagy mértékben függ a ve-
zetőségek munkájától. A jelenlegi veze-
tőségele megerősítése időszerű és szüksé-
ges is. Egyrészt a feladatok állandóan nő-
nek, s a megyei titkárság a szakosztály-
vezetőségek aktív támogatásának hiányá-
ban ezt elvégezni nem tudja, másrészt a
TIT-ben végzett munka nagyon fontos
megbízatás a művelődéspolitikai irány-
elvek végrehajtása érdekében. A párt-
bizottságok segítségével el kell érni a
szakosztályi elnökök bizonyos fokú teher-
mentesítését.
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