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154 éve, 1841-ben jött létre a re-
formkor nagy magyar termé-
szettudósainak segítségével a Ma-
gyar Természettudományi Társulat.

A nagy előd nyomdokain lépdelve,
1994 év végén az önkormányzati vá-
lasztások „árnyékában" a maga csen-
des, következetes módján végezte el
előző négy esztendős tevékenységének
számvetését a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei TIT küldöttgyűlése.

A mérlegről, a tapasztalatokról, s
nem utolsó sorban a jövő lehetséges,
kiszámítható útjáról beszélt dr. Szarvas
Pál, a Társaság elnöke és Nyáry Lász-
ló, a Társaság ügyvezető elnöke.

- Hogyan sikerült a rendszerváltás,
az új társadalmi, gazdasági követelmé-
nyekhez való alkalmazkodás, milyen új
szervezeti, strukturális elemek épültek
be a TIT mindennapi életébe?

- A kérdés nagyon összetett. Elő-
ször szeretnénk előrebocsátani, hogy a
Társulat tagságát szerte az országban
nem érte váratlanul maga a rend-
szerváltás ténye, melyet az 1990-es
tavaszi választások dátumához kötünk.
Természetesen, mint a történelmi ese-
ményeket, ezt sem lehet egy naphoz
kötni. Ez folyamat volt. A kutatók még
ma is vitatkoznak, hogy mikor kezdő-
dött. Sőt, azon nemcsak a kutatók,
hanem mindnyájan gondolkodunk, vi-
tatkozunk, hogy meddig fog tartani.
Ebből következik, hogy részesei vol-
tunk és vagyunk valamilyen formában
és mértékben ennek a folyamatnak.

A Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat tagsága, mely sokféle szakma
alkotó és gyakorló értelmiségét magá-
ban foglalja, vállalt és vállal szerepet a
társadalmi változásokban. Szeretnénk
arra emlékeztetni, hogy egyik fontos
eleme volt ennek a szerepvállalásnak
az a műhelymunka, mely tagjaink
„együttgondolkodását" jelentette a TIT
Klubban, tehát saját köreinkben. Ter-
mészetesen ennek részesei lehettek
külső érdeklődők is. Ilyenek voltak az
országban ismert Rakpart és Kossuth

Klub programjai. A TIT folyóiratának,
a Valóságnak a szerepét említhetjük itt.

Az országos folyamatot terme1

szetesen a különböző helyeken megva-
lósult programok, események összes-
sége adja. Ebből következik, hogy a
TIT megyei szervezetének tagsága is
részese volt ennek a folyamatnak.

A helyi események illusztrálásához
a tagság sokszínűségét is érzékeltet-
vén, még talán annyit, az 1990-es or-
szággyűlési és helyhatósági választá-
sokon sok tagunk indult. Nem volt
ritka, hogy politikai ellenféllé váltak a
korábban együtt gondolkodó, vitatko-
zó tagtársaink. Talán éppen ez volt az
oka, hogy ezekben az esetekben szél-
sőséges megnyilvánulástól mentes,
korrekt választási harc alakult ki tag-
társaink között. Nem erőszakolt talán
az a megállapítás, hogy a TIT-ben
szerzett vitakultúra, a szervezeti élet
demokratizmusa pozitívan befolyásol-
ta őket.

Talán a hosszúra nyúlt, de a későb-
biek jobb megértését segítő bevezetés
után válaszolunk a feltett kérdésre:
elég nagy „vérveszteséget" szenved-
tünk, hiszen aktív tagjaink közül sokan
politikai szereplést, közéleti funkció-
kat vállaltak. Ennek természetes követ-
kezménye volt, hogy az ismeretterjesz-
tő munkára, a társaságban végzendő
feladatokra kevesebb idő és energia
jutott. Ez azt is jelentette, hogy az
1990-es tavaszi tisztújítás során a tes-
tületek munkájába újabb aktíváink
kapcsolódtak be.

Új alapszabályt fogadott el társasá-
gunk küldöttgyűlése az 1990. június
2-i ülésén. Ennek értelmében társasá-
gunk legfőbb szerve a küldöttgyűlés.
Az elnökség a küldöttgyűlés által meg-
választott elnökből és annyi tagból áll,
ahány mandátumot a helyi szervezetek
szereznek. Az egyesület területi szer-
vezetei a tagok által létrehozott lakóhe-
lyi közösségek.

Az elnökség létrehozta a társaság
működési feltételeinek biztosítására.

gazdálkodási és vállalkozási feladatok
ellátására az ügyvezető elnök által irá-
nyított munkaszervezetet. A társaság
éves költségvetés alapján, bevételeiből
gazdálkodik, nonprofit jelleggel.

A Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat szövetségi rendszerben műkö-
dik, melynek egyik tagegyesületeként,
de önálló jogi személyként működ-
tünk.

A képzeletbeli mérleg egyik serpe-
nyőjében az önállóság van, a felelősség
a másik oldalon. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy a mérleg nyelve középen
maradjon. Felelősséggel tartozunk tag-
társainknak - 1994. december 31-én
704 fő -, s együttesen felelősséggel
tartozunk a környezetünkben élő em-
bereknek. Ezt, ha tetszik, úgy is megfo-
galmazhatjuk: értelmiségi voltunk fe-
lelősség a helyi társadalomért.

- A társadalmi elfogadottság mi-
lyen szintjére emelkedett a szervezet?
Hogyan alakultak kapcsolati formái az
új önkormányzatokkal, civil társadalmi
szerveződésekkel, más szervekkel?

- A társadalmi elfogadottság egyik
alappillérének tekintjük a több mint
150 éves múltat, melynek tapasztalata
ad erőt a ma feladatainak megoldásá-
hoz. Természetesen a ma emberének
megbecsülését, a társadalmi elismerést
nem lehet kivívni folyamatos hivatko-
zással. Igyekszünk napjaink és a jövő
kihívásának eleget tenni. Társaságunk
mindennapi élete sem választható el a
gazdasági, társadalmi viszonyoktól.
Megpróbáltuk közvetlenül tartani a
kapcsolatot a helyi önkormányzatok-
kal, miután a közigazgatás rendszere is
megváltozott. Törekvésünket csak
részben sikerül megvalósítani, hiszen a
hetvennyolc önkormányzattal, illetve
ezek hivatalával szinte lehetetlen a
rendszeres munkakapcsolat kiépítése,
fenntartása. A városokkal és a nagyobb
településekkel még rendszeres is volt a
közös munka. A kisebb települések
önkormányzataival csak konkrét fel-
adat végrehajtása érdekében működ-



tünk együtt, máshol esetlegesek voltak
kapcsolataink. Tájékoztatóinkat rend-
szeresen megküldtük.

A fenti időszakban egyértelművé
vált, hogy a korábbi időszakhoz hason-
lóan a közművelődés e speciális tevé-
kenységére biztosított állami pénzesz-
közök tovább csökkennek. Ez azt je-
lentette, hogy éves költségvetésünk 3-
5%-a között számíthatunk támogatás-
ra. Társaságunk nonprofit jellege elle-
nére tehát saját magának kellett bizto-
sítania az éves költségvetésének több
mint 95%-át.

Ezt csak a munkaszervezet tagjai-
nak következetes munkájával és tagsá-
gunk támogatásával sikerült megolda-
nunk. A helyzet furcsasága az volt,
hogy sem a megyei, sem a helyi önkor-
mányzatok anyagi támogatására nem
számíthattunk.

Azért minősítjük furcsának ezt a
helyzetet, mert egy sor, a megye és
Szolnok város érdekeit szolgáló fel-
adatot oldottunk és oldunk meg, me-
lyek joggal minősíthetők közér-
dekűnek. Évek óta segítjük az orosz
szakos tanárok átképzését.

Nyelviskolánknak, mely 1987 óta
működik, munkája erősítése érdekében
szakmai vezetője van 1991. augusztus
1-től. Az országosan is elismert szak-
mai háttér tette lehetővé az Internatio-
nal Certificate Conference (ICC) nem-
zetközi angol nyelvvizsgák szervezé-
sét. A TIT Szövetségen belül az orszá-
gos koordináció is Szolnokról történt
1993-ig. Új színt, lehetőséget biztosít a
német nyelvű Zertifikat-vizsga, melyet
1994 őszétől szintén évi két alkalom-
mal társaságunk szervez Szolnokon.
Ez a szintén egynyelvű vizsgatípus né-
mi praktikus előnnyel is jár, hiszen a
külföldi munkavállalás szempontjából
a német nyelvű országok jelentősek. A
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
éppen most jelentetett meg egy tájé-
koztató füzetet, mely részletes tájékoz-
tatást ad az ICC (ezen belül Certifikat
angol, Zertifikat német) nyelvvizsgák-
ról. Ezt a kiadványt a TIT-egyesületek-
nél lehet kapni szerte az országban.
Természetesen Szolnokon, Jászbe-
rényben, Tiszafüreden és Mezőtúron a
TIT-irodákban, illetve a városi TIT-tit-

károknál. A magyar állami nyelvvizs-
ga megszerzésére is van lehetőség
Szolnokon angol és német nyelvből,
1993-tól évente már két alkalommal is,
melyet Társaságunk szervez.

TIT Könyvesház néven könyves-
boltot nyitottunk 1992-ben. Ez a speci-
ális könyvesbolt a nyelvoktatást, a
szakmai át- és továbbképzést, az általá-
nos és középfokú oktatást, a számítás-
technikai képzést hivatott segíteni.
Van egy missziója is, árusítja a megye
településeiről készült kiadványokat, a
múzeumban, a levéltárban megjelent
munkákat, a Jászkunság példányait és
kiadványait.

Társaságunk működteti a Gábor
Dénes Műszaki Informatikai Főiskola
távoktatási konzultációs központját
1992 szeptemberétől. Ma már 129 hall-
gató tanul a három évfolyamon, akik
döntő többsége a megyében él. így
Szolnok város egy újabb „főiskolai
karral" bővül.

A Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat hagyományaihoz illően nagy
figyelmet szentel a tehetséggondozás-
ra. Az egyik legismertebb formája az
országos tanulmányi versenyek, me-
lyeket különböző tudományterületeken
hirdet meg a Társulat - különböző
társszervekkel közösen. A felmenő
rendszerű versenyeztetéshez a Társulat
egyesületei kapcsolódtak, azok körzeti
és megyei szintű szervezésébe, illetve
az országos döntők előkészítésébe. Az
általános iskolai tanulók minél széle-
sebb körű bekapcsolódása, illetve a
versenyekre való folyamatos készülés
érdekében meghirdettük a megyei le-
velező versenyt matematikából, bioló-
giából, kémiából és földrajzból.

Ebben a munkában komoly felada-
tot vállalnak a TIT-tag szaktanácsadók,
illetve maga a Megyei Pedagógiai Inté-
zet is támogatja. A versenyekbe bevont
gyerekek száma ily módon közel há-
romszorosára bővült.

Külön említést érdemel a Hermán
Ottó Biológiaverseny meghirdetése és
az országos döntő évenkénti megszer-
vezése Kisújszálláson. A versenyt az
általános iskola 7-8. osztályos tanulói
számára hirdettük meg 1991-től, közö-
sen a Magyar Természettudományi
Társulattal. A verseny kigondolója dr.
Tóth Albert, kisújszállási tagtársunk
volt. Először szerveztünk egy „megyei

próbaversenyt", majd a minisztérium
szakmai támogatásával került be az
országos versenyek közé.

Fontosnak tartjuk megemlíteni az
ELTE Tanárképző Főiskolájával közö-
sen indított képzést, melyet 1993/94-es
tanévtől működtetünk. Ez a program
kapcsolódik a korábbi évek munkájá-
hoz, az orosz szakos nyelvtanárok át-
képzéséhez. Azok a tanárok, akik a
középfokú nyelvvizsgát megszerezték,
jelentkezhetnek egy második nyelv-
tanári diploma megszerzésére. Me-
gyénk nyugati nyelvszakos tanár ellá-
tottsága sok kívánnivalót hagy maga
után, így ez is közérdeknek tekinthető.
Azt gondoljuk, hogy az interjú idősze-
rűségét (frissességét) bizonyítja a kö-
vetkező bejelentésünk. A napokban
aláírjuk a főiskola tanszékeivel azt a
szerződést, mely alapján az 1995/96-os
tanévvel egy angol és egy német cso-
port indítható. Úgy véljük, hogy társa-
ságunk újabb bizonyítékát adja aktív, a
napi feladatok iránti érzékenységéről,
elkötelezettségéről. Vállalunk minden
olyan ügyet, mellyel szolgáljuk a város
és a megye lakosságát. Az előzetes
egyeztetések alapján bírjuk a megyei
és a Szolnok városi önkormányzat elvi
támogatását.

Munkánk elismertségét illetően
meg kell említeni a Nyelviskolák Ka-
marájának kitüntető címét, mely a Mi-
nősített Nyelviskola cím és embléma
használatára jogosított fel bennünket
1993 novembere óta. Ilyen címet csak
huszonkét nyelviskola viselhet az or-
szágban, abból a sok százból, melyek
ténylegesen nyelviskolaként működ-
nek. A minőséget jól jelzi, hogy az
egész országban, a Dunától keletre a
színvonalat jelentő cím viselésére
mindössze két nyelviskolának van
módja: egy kecskemétinek és nekünk.
Az egész országban a vidéki nyelvis-
kolák közül három használhatja a cí-
met s ebből kettőt TIT-egyesület mű-
ködtet Pécsett, illetve Szolnokon.

Érdemes szólni talán egyik fontos,
de nem mindennapi szolgáltatásunkról
is. Az elmúlt év májusától működtetjük
közösen ügyfélszolgálati irodánkat az
Országos Fordító és Fordításhitelesítő
Iroda (OFFI) Szegedi Kirendeltségé-
vel. Korábbi fordítói szolgáltatásunk-
ban ugyanis egyre nagyobb igény me-
rült fel a hiteles fordítás iránt. Ennek
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szükségessége a nemzetközi és a ma-
gyarjogrendszeren alapszik, hiszen bi-
zonyos dokumentumok csak így érvé-
nyesek. Például személyi magánok-
iratok, szerződések, műszaki leírások,
gépkönyvek stb. Az átlagember úgy
gondolkodik, hogy van egy nyelvet
tudó ismerőse, majd az lefordítja. De
mind az egyénnek, mind egy adott
szervezetnek egzisztenciális és anyagi
kérdésekben súlyos veszteségei lehet-
nek egy rosszul és szakmailag nem
kontrollált fordításból, a szakmai nyelv
ismeretének hiányosságaiból, „félre-
fordításából"; a tudatos manipulációtól
sem védhető meg az a vállalkozó, gaz-
dasági szervezet, mely szerződéseit
nem hiteles fordítással készítteti el.

A felsoroltakból is kitűnik, hogy
társaságunk alkalmazkodott az új tár-
sadalmi igényekhez. Egyben ez azt is
jelenti, hogy eltolódtak az arányok a
tradicionális TIT-munka hátrányára.
Jóval kevesebb az egyedi előadások
száma, az országjárás iránti igény alig-
alig jelentkezik.

Büszkék vagyunk a „Biblia a társ-
művészetekben" előadásokra és a mű-
vészettörténeti szabadegyetemekre.
Mindkét sorozat 1987 óta él. A soroza-
tok megszervezésében példaértékű
együttműködés alakult ki a Damjanich
Múzeummal. Majd csatlakoztak hoz-
zánk a Helyőrségi Művelődési Otthon
és a Kereskedelmi és Gazdasági Főis-
kola, mely intézmények helyt adnak e
két programnak.

A társadalmi, gazdasági változások
hatására azon szakosztályaink őrizték
meg aktivitásukat, melyek konkrét fel-
adatokkal rendelkeznek. A biológiai,
kémiai, földtudományi, matematikai
(mely magába foglalja a számítástech-
nikát is) a tehetséggondozásból veszi
ki részét. A csillagászati, idegennyelvi,
irodalmi, néprajzi, pedagógiai, törté-
nelmi szakosztályok aktivitása progra-
mokhoz, rendezvényekhez, konferen-
ciákhoz is kapcsolódik.

A különböző szakmai programokon
való részvétel lehetősége is adott ezen
szakosztályaink tagjai számára.

Talán a felsoroltak meggyőzték az
olvasót, hogy társadalmi egyesület-
ként, civil szervezetként tettünk egyet s
mást a közösség asztalára, hasznára.
Ezt a megyei önkormányzat közgyűlé-
se is így ítélte meg, amikor 1994 már-

ciusában elismerte a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Tudományos Ismeret-
terjesztő Társaság elmúlt négy évéről
szóló tájékoztatónkat. Szintén elisme-
rést kaptunk Szolnok megyei jogú vá-
ros oktatási és kulturális bizottságától
kifejtett munkánkért.

Más települések önkormányzatai is
figyelték és segítették tevékenységün-
ket. Példaként említhetjük az önkor-
mányzat és a TIT korrekt együttműkö-
dését Mezőtúron, amely új kezdemé-
nyezésekkel járult hozzá a város szel-
lemi életének gazdagabbá tételéhez.
Sok település önkormányzatában tevé-
kenykednek tagtársaink. Nem lobbiz-
tunk, nem éltünk vissza ezzel a hely-
zettel. Igyekszünk munkájukat segíte-
ni, s ezen keresztül szolgálni az adott
település lakosságát.

Korrekt magatartással készek va-
gyunk más civil szerveződésekkel is
együttműködni. Megyei és helyi intéz-
ményekkel egyaránt erősítjük a kap-
csolatainkat. Természetes viszont az,
hogy az együttműködéshez kölcsönös
szándék és tett szükséges. Sajnos a
túlzottan anyagias szemlélet itt is jelen
van, s ez csak részben magyarázható a
fennmaradásért vívott harccal.

- A Német Népfőiskolai Szövetség-
gel, a testvérvárosi Reutlingen népfőis-
kolájával való szoros, baráti, szinte
mindennapi munkakapcsolat az együtt-
működés e szép nemzetközi példája
milyen távlatokat nyit a társaság szá-
mára ?

- Nemzetközi kapcsolatok széles
körével rendelkezünk. Ennek túlnyo-
mó része a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat nemzetközi kapcsolata-
in alapult és alapul. Két megjelenési
formája van. Az egyik a különböző
nemzetközi szervezetek tagságából
adódó jogok és kötelezettségek. A má-
sik a hagyományos kétoldalú kapcsola-
tok rendszere, melyek egy-egy ország
hasonló felnőttoktatási ismeretterjesz-
tő feladatokat ellátó szervezetei és a
társulat kapcsolataira épül, melyeknek
természetesen részesei az egyesületek
is. Sajnos, a kétoldalú kapcsolatok
részben lazultak, átrendeződtek vagy
éppen megszűntek. Társulati szinten
egyedülálló az a szoros munkakapcso-
lat, mely létrejött a Német Népfőisko-
lai Szövetséggel, és amely az elmúlt
években csak tovább erősödött, tartal-

milag fejlődött és szélesedett. Emlék-
kiállítás keretében mutatta be a Német
Népfőiskolai Szövetség fennállásának
40 éves munkáját 1989-ben a TIT Stú-
dióban Budapesten. Ez különösen ak-
kor vált napi munkakapcsolattá, ami-
kor a Német Népfőiskolai Szövetség
megnyitotta a budapesti irodáját. A
kapcsolat gyümölcsözővé válásában
nagy szerepe van az iroda vezetőjének,
Jákob Horn úrnak. Ő korábban a szö-
vetség nemzetközi ügyeit irányította,
széleskörű ismeretekkel bír hazánkról,
s így a hazai közművelődésről is.

Ismeretes Szolnok és Reutlingen
testvérvárosi kapcsolata. A kapcsolat-
felvétel nyomán alakult ki Reutlingen
Népfőiskolája és társaságunk együtt-
működése, mely írásos megállapodá-
son nyugszik. A korrekt munkakapcso-
latunk segíti a városok polgárainak
kölcsönös megismerését, a különböző
intézmények és szervezetek közötti le-
hetőségek kibontakozását. A nálunk
oktató nyelvtanárok, előadók, testületi
tagok közvetlenül ismerkedhetnek
meg a német viszonyokkal, illetve
partnereink a magyarokkal. Az eddigi
együttműködés meggyőzött bennünket
arról, hogy csak adaptálni lehet az ott
tapasztaltakat és semmi esetre sem ko-
pírozni, ahogy az élet más területén ezt
sokszor tapasztaljuk. Történelmi ta-
pasztalat bizonyítja, hogy nem szabad
semmit sem kritika és elemzés nélkül
átvenni, legyen ez bárhonnan szárma-
zó tapasztalat is. Talán egy fontos
megállapítás még ide kívánkozik. Pon-
tosan meg kell ismerni egymást ahhoz,
hogy korrekt együttműködés alakul-
hasson ki a partnerek között. Itt is
fontos az erkölcsi alapon nyugvó és a
paritásos, illetve mértéktartó közös te-
vékenység.

Együttműködésünk gyümölcse az a
13 számítógép, melyet a Német Népfő-
iskolai Szövetség ajándékozott társasá-
gunknak, lehetővé téve ezzel a számí-
tógépes szakterem kialakítását.

A német szakos tanároknak rend-
szeres továbbképzési lehetőséget biz-
tosít az együttműködés. A Reutlingen-
ből ideutazó programvezetők nemcsak
a város és a megye tanárainak, hanem a
TIT más egyesületeiben tevékenyke-



dőknek is lehetőséget nyújtanak a mű-
velődésre, tapasztalatcserére.

- ..Színvonal - tapasztalat - meg-
bízhatóság " a szlogenje a társaságnak.
Mit jelent ez a jelen gyakorlatában
konkrétan? A jövőt illetően ez bizonyá-
ra kibővül. Mi lesz az? Vállalkozás,
rugalmasság, kezdeményezőkészség ?

- Ez azt jelenti, hogy mi ragaszko-
dunk elveinkhez. Ugyanis számunkra ez
nemcsak szlogen, hanem az elvek tömör
megfogalmazása is. Amit a már említett
százötvenéves múltunk, azoknak az em-
bereknek a neve, akik ezen idő alatt
tagjai voltak a társulatnak, kötelezően
előír a mai tagok, a mai szervezet számá-
ra. Mi csak azt mondjuk, amit cselek-

szünk. Sajnos nagyon sokan másként
cselekszenek. Inkorrekt reklámokkal,
hitegetésekkel vannak tele az újságok
hirdetési részei. Mi tapasztaljuk, ami-
kor megkeresnek bennünket, hogy be-
dőltek olcsó trükköknek.

A mi munkánk alapja az a bizalom,
melyet a hozzánk fordulókban nem
szabad megrendíteni. Az oktatáshoz, a
szervezéshez, a szolgáltatáshoz infrast-
ruktúra kell. Manapság könnyen el-
hangzik, hogy vállalkozni kell! Csak
azt ne felejtsük el, hogy ezt nagyon
komoly gazdasági, szellemi, erkölcsi
alappal lehet korrekten és hosszú távon
végezni. Különösen igaz ez az oktatás
területén.

Lehet, hogy az olvasó megmoso-
lyog bennünket, s azt mondja: álmodo-

zók. Akik ilyen véleményen vannak,
azok csak azt felejtik el, hogy semmit
nem lehet ezen kategóriák nélkül szín-
vonalasan végezni.

Nálunk a tagság kontrollja is erős,
hiszen azon értelmiségi tagjaink, akik
érzékelnék, hogy szélhámoskodunk,
azonnal jeleznék. Azt szoktuk monda-
ni, hogy mi holnap is a szemükbe
akarunk nézni hallgatóinknak, partne-
reinknek, tagjainknak. A bizalom alap-
ja a meggyőződés: jól fogjuk szolgálni
a társadalom ügyét.

Vállaljuk az értelmiségi létünkből
adódó elkötelezettséget, a közéletisé-
get, mely a politikai, illetve vallási
meggyőződéstől függetlenül szolgálja
a környezetünkben élő embert.

- Köszönöm a beszélgetést.

Bészabó András: Tavaszvárás


