
Tudománnyal a népért

A Társulat éietében mindig ünnep a küldöttközgyűlés: a számadás, az új tervek
kovácsolásának napja. A bírálat napja, amikor a tagság elmondja vélemé-

nyét a vezetőség munkájáról, de elmondja ugyanezt a saját munkájáról is. Javasla-
tokat tesz a munka ni3gjavítása érdekében új munkamódszerekre, új munkaterü-
letekre.

Az Elnökség a beszámolóját, valamint a határozati javaslatokat elküldte minden
küldöttnek idejében, ezért ezeket ismerteknek tételezzük fel. Kérjük a tisztelt kül-
dötteket, szíveskedjenek véleményüket nyilvánítani ezekben a dokumentumokban
lefektetett tényekkel és javaslatokkal kapcsolatban.

Az idei tisztújító közgyűlésünk clyan időpontra esik, ami önként idézi Társu-
latunk múltjának gazdag hagyományait. Ezelőtt 120 évvel alapították Társulatunk
jogelődjét, a Természettudományi Társulatot. Az 1841. év volt ennek az eseménynett
bölcsője, amikor komoly tudósok, lelkes tudománypártolók megalakították a Termé-
szettudományi Társulatot. 134 taggal indult. Mindjárt az első tagok között helyet
foglalt egy szolnoki gyógyszerész: Agnelly Ferenc — később Máramarosszigetre ke-
rült — , majd nemsokára a Nagy Kun kerület későbbi tisztiorvosa, Kátay Gábor is
tagja, sőt titkára lett a Társulatnak, s még később városunk szülötte, Balogh Kálmán,
neves orvosprofesszor is.

A maihoz képest sokkal mostohább szellemi, anyagi, politikai körülmények között
kellett a Társulatnak utat törnie a magyar ugaron. Ha a régi foliánsokat lapozzuk,
kiderül, mennyi értetlenséggel, lekicsinyléssel, gáncsvetéssel kellstt az úttörőknek
megküzdeniük.

Az alapító elnöknek. Bugát Pálnak, és a nagynevű, áldozatkész, lelkes alapító
tagoknak, valamint a később csatlakozóknak teljes energiájára, törhetetlen optimiz-
musára, a természettudományokba vetett megingathatatlan hitére volt szükség, hogy
a társulat sajkája mindjárt az induláskor ne szenvedjen hajótörést a történelmi ese-
mények Scyllája és Charybdise között. Hogy mást ne mondjak, csak a szabadságharc
és az azt követő évek kritikus időszakát említem. Erre vonatkozólag a Társulat tör-
ténete az 1848—50-ik évről csak a következő szűkszavú feljegyzést közli:

„Lement a nap, de csillagok j
Nem jöttének. Sötét az ég.

Közel s távolban semmi jény nincs."

De olyan személyiségek, mint Bugát Pál, Jedlik Ányos, Semmelweiss, Irinyi,
Széchenyi István. Than Mór átsegítették a Társulatot minden vészen és akadályon.
Azért említettem ezeket a neveket, hogy példát és bizalmat merítsünk az ő küzdel-
meikből, az ő életükből mi is, akik hasonlíthatatlanul kedvezőbb körülmények kö-
zött dolgozunk.
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"Q iszen Pártunk és kormányunk mindent elkövet, minden áldozatot meghoz,
minden eszközt biztosít, hogy a nép művelése helyes mederben, gyorsított

tempóval folyjék. Ha a természettudományokra alapított világnézet áthatja a nép
széles rétegeit, nemcsak hazánkban, hanem világszerte, akkor bizton nézhetünk a
jövőbe. Az emberiségnek új korszaka hajnalodik, melyben kiküszöbölhető a legfőbb
rossz, a háború. 400 évvel ezelőtt megírta Morus Tamás Utópiájában, hogy „háború
pedig csak akkor van, ha magatok akarjátok".

Hogy milyen alapvető és mélyreható hatása van az ismeretterjesztésnek, a szó-
nak általában, a természettudományos igazságok megismerésének és megkedvelésé-
nek, az élet tengelyébe állításuknak, azt hirtelenjében fel sem tudjuk mérni. Mert
ugy van ez szellemi téren is, mint az orvostudományokban. A betegségeket gyógyító
orvosságoknak van olygodynamiás hatásuk, amikor parányi mennyiségek megindít-
ják a gyógyulás folyamatat. Ilyen hatása van az ismeretterjesztésnek: kevés szó, de
jól formált igazság tanítása hosszú gondolat-láncreakciót indíi útjára. Messze gyű-
rűznek ezek a gondolatok és igazságok, mint a vízbs dobott kő keltette hullámok.
Ki tudja ezt pillanatnyilag felmérni? Evek, évtizedek kellenek ahhoz, amíg hatásuk
érvényesül a társadalomban.

A magyar nép gondolkodásában, haladásában immár százhúsz éve hatnak a
Társulat tanításai, a Társulat munkája, és mindez megteremtette gyümölcseit. ..

A természettudományi ismereteknek — ezeken mindig a társadalomtudomá-
nyiakat is érteni — nemcsak hazánkban, de világszerte történő népszerűsí-

tése, az embereknek fogékonnyá nevelése a haladás iránt, világnézetüknek hol las-
sabb, hol gyorsabb ütemű átalakítása lényegesen hozzájárult, sőt gyökeresen hatott
abban az irányban, hogy a tudósok, a politikusok olyan tényeket, eredményeket,
olyan társadalmi átalakulásokat érhessenek el, alkothassanak, valósíthassanak meg,
amik ezen nevelő-, propagandamunka hiányában nem lennének lehetségesek. Mert
hiába vannak élenjáró nagy szellemek, géniuszok, ha az általuk felismert és hirdetett
igazságok süket fülekre találnak.

Az elmondottak szolgáljanak összehasonlításul a jelen és a múlt között. Ma éppen
a- természettudományok és általában a tudományos ismeretterjesztés hatásaként a
közönség, az emberek tömege lelkesedik, és kapva-kap a természettudományokon,
bízik bennük. Ez a tény tette lehetővé — természetesen többek között — azokat
a hatalmas tudományos eredményeket, amiket a Szovjetunió ért el, amikre a napod-
ban tette fel a koronát Jurij Gagarin őrnagy űrhajózó útjával. Ennek tudományos
értéke, jövőbeli következményei beláthatatlanok. Hiszen innen, hogy úgy mondjam,
már csak egy lépés az interplanetáris közlekedés Leonardo da Vinci, aki maga is
sokat foglalkozott a repülés problémájával, miként ez minden időben izgatta az em-
berek fantáziáját és tettre serkentette a nagy szellemek energiáját, ezt írta: „A nagy
madár egy hattyú hátára szállva fogja megkezdeni első röpülését, döbbenettel töltve
be a mindenséget és hírével töltve meg minden írásokat; örök dicsőség a fészeknek,
amelyben született''.

Ezt az öt évszázaddal ezelőtt jóslatszerűen megálmodott örök dicsőséget most
kiharcolta és kiérdemelte magának a Szovjetunió. O a fészke ennek a dicsőségnek.
Bár csak sikerülne elérnie másik nagy célkitűzését, a béke megvalósítását!

Ebben valamennyiünknek ,az értelmiség és nép széles rétegeinek közös erőfeszí-
téssel kell közreműködni. „Tévedés, hogy egy vállalkozást csak nagy szellemek nagy
gondolatai mozdíthatnak elő. Végtelen fontos a kisebbek nevelése, vezetése. Abba
a légkörbe kell vezetni őket, amelyben majd a nagy gondolatok lélegzetvételét táp-
lálhatják." George-nak ezek a szavai valamennyiünknek szólnak, valamennyien fon-
tos munkásai vagyunk az emberiség eljövendő szép jövőjének, melyben a természet-
tudományos világnézet ad reális alapot az emberiség boldogulásának.

Higyjék el, megtisztelő feladat ez. A jól eltöltött élet mindig hosszú. Biztosítsuk
magunknak a hosszú életet a jó munkával eltöltött élettel!

A Természettudományi Társulat már 1844-ben pályatételt tűzött ki a következő
céllal: „Adassék elő a természettudományok nagy célja a magyar haza anyagi és
szellemi boldogsága kifejlődésére. Mutattassanak egyúttal utak és módok, melyekkel
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lehetne hazánkban általában, nemcsupan az iskolában, hanem a nép közt is a boi-
cogító természettudományokat legcélszerűbben, legsikeresebben és leghasznosabban
terjeszteni".

Az ismeretterjesztés sok szorgalmas és lelkes munkást kíván; minden értelmiségi
kapcsolódjék be Társulatunk munkájába, aki erre képességet, kedvet érez, mint aktív
munkás, de legalább mint egyszerű társulati tag, hiszen ezzel is erősíti a népműve-
lés sikerét.

„A termelőerők növekedésének, a társadalmi viszonyok bomlásának, az eszmék
alakulásának állandó mozgása közepette élünk" — hirdette Marx Károly. A mi mun-
kánknak ezt az igazságot tekintetbe kell vennie, egyrészt segíteni, szolgálni a vál-
tozást, másrészt az ismeretek terjesztésével irányítani, alátámasztani, végül pedig
idomulnunk kell a változáshoz, a változás megkövetelte körülményekhez, szükség-
letekhez.

lV/Iint említettem, a hároméves munkánkról szóló beszámolót gondos összeállí-
tásban mindenki megkapta, ezzel nem akarom idejüket rabolni. Mégis né-

hány momentumról az Elnökség nevóben meg kell emlékeznem.
Mind a beszámolóból, mind az Ellsnörzö Bizottság jelentéséből sok olyan adat

derül ki, ami a Társulat megyei szervezetének emelkedő teljesítményére mutat.
Ez biztató. A jövőt illetőleg meg nagyobb reményt kelt azonban, hogy a tizenegy
helyen megtartott járási, városi közgyűléseken a TIT-ba tömörült értelmiség nem-
csak nagy számmal vett részt, hanem íelelősségteljesen bírált, egészséges önkritiká-
val értékelte a három év munkáját, javítani akaró szándékkal tett javaslatot a jövő
munkájára. A vitákból kicsendűlt, hogy a tagság fokozottabb mértékben kíván részt-
venni a munkában. Mint lő kívánalmak jelentkeztek megyeszerte: a földműves lakos-
ság körében végzendő nagyobb munka, a jobb, érdekesebb előadások szorgalmazása,
az ifjúság intenzívebb bekapcsolása, az ismeretterjesztés módszereinek újakkal való
kiegészítése.

Bár komoly eredményeket könyvelhetünk el a munkások között végzett ismeret-
terjesztés terén üzemekben, munkásszállásokon, vagy munkásakadémiákon, mégis
fokozni akarjuk ezt a munkát azért, hogy emeljük a munkásosztály műveltségét,
és ezzel is segítséget nyújtsunk a munkásosztálynak vezető szerepe minél tökélete-
sebb betöltésére. Gondolunk e téren nemcsak szakmai, üzemgazdasági ismeretek köz-
vetítésére, hanem az általános műveltség körébe vágó ismeretek közlésére is.

Hogy ezt a tervünket teljesíteni tudjuk, szükséges, hogy a műszaki szakosztály
tagjainak számát emeljük, a műszaki értelmiséget jobban bekapcsoljuk Szolnokon,
Jászberényben, Törökszentmiklóson, Martfűn, tehát az iparosított helyeken.

Megyénk az ipar fejlődése mellett alapjában agrárjellegű. Ezért igyekeztünk a
parasztság körében kifejtett munkánkat intenzitásban fokozni, tartalmilag gazda-
gabbá tenni. Figyelembe vettük a helyi termelési sajátságokat és feladatokat, így az
öntözéses gazdálkodás, kisállattenyésztés, új mezőgazdasági gépek felvetette problé-
mákat. Ügy érezzük, hogy a Társulat munkája segítette a tsz-ek megszilárdulását.

De ezen a téren a jövőben még nagyobb feladatok várnak a Társulatra megyénk-
ben is, országszerte is, hiszen a földterület 90%-a szocialista tulajdon. Éppen ezért
a politikai, termelési, kulturális feladatok megoldásába a TIT valamennyi szakosz-
tálya érintett. Segítenünk kell az ismeretterjesztés eszközeivel a szövetkezeti demok-
rácia kialakítását, a falusi árutermelést; ez sorompóba állítja az agrár, műszaki, bio-
lógiai, kémiai szakosztályokat; de elengedhetetlen ezzel kapcsolatban a falusi ismeret-
terjesztés formáinak, módszereinek fejlesztése, tsz-akadémiák megindítása, a munkás-
akadémiák tapasztalatainak figyelembevételével. Ezek hívatottak átgondolt ismeret-
terjesztési terv alapján a nép művelését szervesebben szolgálni.

A szocialista társadalomnak féltett kincse az ifjúság. Ennek szocialista szellem-
ben való nevelése a TIT feladatát is kell, hogy képezze. Két vonalon is kínálkozik
Társulatnak tere: egyrészt a szülők művelésén keresztül befolyásolni az ifjúságot
indirekté, és direkt az ifjúságra az ifjúságot megkapó, változatos, megragadó film-
mel, vagy egyéb illusztrációval egybekötött ismeretterjesztési módszerekkel.
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'természetes, hogy mindezeket a leiadatokat, amihez a Társulatunk szíves örö-
mest hozzájárul témával, előadóval, demonstratióval — a száz évvel ezelőtti

szóhasználat úgy mondja ezt, hogy mutatványokkal —, mindig karöltve a tanácsi,
párt- és tömegszervezetekkel együtt akarjuk végezni, mint ahogy ezt eddig is tettük.

Meggyőződésünk szerint alapfeltétele munkánk megjavításának, az egyre sza-
porodó feladatok megoldásának, hogy Társulatunk szakosztályai hivatásuk magas-
latára emelkedjenek, minél differenciáltabban végezzék az ismjrettsrjesztést kor-
osztályok, műveltségi fok, előiskolázottság szerint. Nem lehet egy sablonra venni még
az egyes kategóriákat sem. Ma a munkásosztály is differenciált előképz3ttség, álta-
lános műveltség tekintetében. Sok érettségizett munkás van már. Más és más kívá-
nalmakat támasztanak az előadók iránt ezek a körülmények. Űj előadókat kell beál-
lítanunk különösen a fiatal értelmiségi genarációból. és jól elő kell készíteni igényes
munkájukra előadói konferenciákon, elöadásvázlatokkal. De az előadók ambicióját.
önállóságát nem szabad megkötni előregyártott szövegekkel, mert ezekből lélektelen,
gépies felolvasások születnek, aminek vajmi kevés eleven hatása van.

Végezetül a lelépő Elnökség nevében őszinte köszönetet mondok és elismerésün-
ket fejezem ki a megyei szervezet Titkárságának és a Társulat mindenegyes tagjá-
nak odaadó munkájukért, mellyel az Elnökséget támogatták, a tudományos ismeret-
terjesztés nemes ügyét szolgálták.*

Dr. Schlammadinger József

* Dr. Schlammadinger Jószef elnök vitaindító beszéde a megyei szervezet 1961. április 16-1
közgyűlésén.


