Javaslat a Pet fi Egyesület rendezvényeinek témakör b vítéséhez.
Egyetértek a f ként Tu ru l által felvetett ötletekkel, am ely felvetés fontosnak tartja a
tu d om ányos ism eretterjesztésre való rátérést, --akár m ás irányok m ellett is annak
minden nehézsége ellenére!
Alátám asztásu l felhoznám N ém eth László egy levelét, am elyet Marx Györgyhöz írt a
Kétféle m veltség tárgyában:
a vitában legtöbb szó arról a szakadékról esett, mely a
természettudományos és a történeti m veltség között tátong. Én ezt a szakadékot önmagamban soha
nem éreztem... S a két dolog: ami az írósághoz kellett és amire a természettudomány szorított,
szinte egy percig sem volt külön valami...
De ahogy történelmi tanulmányaimban el bbre jutottam, azt láttam, ez a szakadék nem csak
énbennem nincs meg, de nincs meg objektive sem, az új korban legalább, a természet- és a
szellemtudományok között...
Gondolj a X VII. századi bölcseletre. M vel inek, akik többnyire tudósok, vagy a friss
természettudomány b völetében él m kedvel k voltak: a matematika, a mechanika sugallta a
módszert úgy, hogy a szellemi értékekhez ragaszkodó ember, vagy éppen a hív , mindjárt védeni is
igyekezzék, amit ez a módszer elsöpréssel fenyeget...
Hol van hát, s hogy nyílt a szakadék, melyr l a felszólalók panaszkodtak? N yilván az emberek
képzettségében, s a pedagógia tehetetlensége az, ami nyitva tartja.
Ennek a gond olatnak a jegyében kép zelném el a sorozat m egalkotását, figyelem bevéve az
emberek képzettségi érzékenységét és ugyanakkor pótolni a pedagógiai tehetetlenséget.
Legyen a rend ezvény közvetlen, arra reagáló, am i a jelenlév ket érd ekli és legközelebb is
behozza. A m ód szer az interaktivitás, annak m ind en
az ad ott lehet ségek m ellett
elérhet
eszközével. Ezek nélkül nem számíthatunk sikerre!
Elkép zelésem szerint a közvetlenséget a klu bszer elrend ezéssel lehetne elérni: bevezett
tém a és --akár el készített
hozzászólások, vita, vitavezet vel, körben ü lve. A
bevezet nek a m egjelentek fantáziájának felélesztésére és könnyebb, gyorsabb m egértés
érd ekében au d io-vizuális -nak kell lennie, vagyis szü kségeltetik m egfelel technikai
felszereltség, amelyet kölcsönözni is lehet.
Azt javasolnám , hogy az Egyesü let, a m ég ü resen álló helyiség kialakításával, álland ó
felel s m egbízásával hozzon létre egy klu bot a hasonló --és p ersze m ás-- összejövetelek
érd ekében. A klu b beind ításának bejelentése egybeeshetne a sorozatu nk meghírdetésével,
mint a klub egyik programmja.
Néhány gondolat a sorozat formájához:
1. Mind ig a szellem tu d om ányok valam ilyen elem éb l ind u lju nk ki, olyanból, am i
érd ekes lehet, esetleg aktu ális, vagy ép p en elterel az aktu alitásoktól. Péld áu l,
legyen egy érdekes (divatos) vers, zenerészlet, hír, évforduló, stb.
2. Ebb l következ leg az el ad ók f ként az ind u lásban-- közü lü nk kerü ljenek ki,
esetleg az alkalom avval fejez d hetne be, hogy javaslat hagozzék el a következ
alkalom tém ájára és el ad ójára.
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3. Az ism eretterjesztés és az érzékenység kím élés nem m ehet a tu d om ányosság
rovására! A természettudományos pontosságból és alaposságból nem engedhetünk,
m ert akkor sem m it sem ér az egész. H iszen az egész err l szól, a többi csak
tanulás, ami a könyvekból kiolvasható, tanfolyamokon megtanulható!
4. Az alkalm akat a tém ához ill szellem id ézetekkel célszer ellátni: vers részletek,
zene, képek, stb.
5. Már jó el re kössü k ki, hogy filozófiai, p olitikai tém ák m ég érint legesen sem
lesznek. Legyen azok a politikai-klub, vagy a filosz-klub témái.
A sorozatot el zm ényeként, --m ég a bejelentése el tt-- jó lenne a regu láris el ad ások közé
egy term észettu d om ány-történeti áttekintést ad ó el ad ást beiktatni. Estleg a bejelentéssel
egyid ej leg --nem véletlen az el ad ás tém ája, ind oklással-s t körkérd és, kérd ív
alkalmazása is elkép zelhet . Kezdetben a kéthetenkénti alkalmakat javasolom.
Az els sorozatnak például ezt javasolom:
(Sorozatcím: Villon természettudományos hagyatéka)

Villon: Kis testamentum
36
Közben kábulat kötözött le,
De másként, mint a borivókat,
A szellemem volt gúzsba kötve.
Mnemosyne asszony lopódzhat
Mellém, s a hozzátartozókat
Almáriumba zárja máris:
Igaz s hamis Opiniókat
S mindazt, mi intellektuális.
37
Legkivált az Aestimativust,
Mely Prospectivusu nk szü l je,
Similativust, Formativust;
S ezek ha köd be veszve, d re
És hold kórós lesz jó id re
Az emberész gyakorta ám.
Aristoteles írja, t le
Tanulható e tudomány.

részlet:
38
A Sensitivus hogy föléledt,
Fantáziám is eleven lett,
S ébreszt t fú jt a többi résznek,
Míg ép p a legf bb részre d erm ed t
Homályt borított, mert e szervet
A feledéssel átitatta,
Mely bens m ben sietve terjed t,
Az érzékek frigyét mutatva.
39
Folytatnám, mert szívem nyugodt,
És elmém már nem kelekótya,
Tovább e testamentumot:
De tintám befagyott azóta,
És kialudt gyertyám kanóca.
Hogy meggyújthassam nincs tüzem,
Elalszom hát betakarózva,
S ahogy végeztem, végezem.
Kálnoki László fordítása

Magyarázatok:
Mnemosyne -- görög, az emlékezés, az emlékez tehetség megszemélyesít je, a múzsák anyja.
Aristoteles
-- görög bölcs, N agy Sándor nevel je (i.e. 384-322).
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Opinió
Aestimativus
Prospectivus
Similativus
Formativus
Sensitivus

-- (latin): vélemény
-- (latin): becslés
-- (latin): ítélet
-- (latin): összehasonítás
-- (latin): formaalkotás
-- (latin): érzékelés

Racionális megfogalmazásban:
Villon a hagyatéka felsorolása közben elfáradt és a fejében, agyában tárolt minden tudását,
legyen az igaz, vagy hibás a kábu lat elnyom ta. Kü lönösen a becslés, a felmérés, am elyek
nélkü l a döntés, itéletalkotás nem m köd ik, vagy azok segít i, az összehasonlítás és a
formaalkotás agyi tevékenységei. Ezeket a tételeket m ár Aristotelés taglalta m u nkáiban.
Kés bb fokozatosan felébred t és az érzékszervei ú jból m köd ni kezd tek, m ajd az agyi
tevékenysége teljesen helyreállt. Kip ihente m agát, d e ad d igra besötéted ett és az íróeszköz
is kimerült. Úgy határozott, hogy befejezi a testamentumot, örökre.
Hát ezt Villon ugye szebben tudta, amelyben Kálnoki László is segítségünkre volt.
N a, d e nézzü k a tartalm at! Villon az elalvás és az ébred és bemutatásához arisztotelészi
fogalmakat használ, am elyek a soron következ néhány klu bestü nk cím szavai lennének a
szavak teljes, mai, modern és racionális nem filózófiai-- értelmében.
1. Sensitivus, érzékelés avagy az ember és a technika mindennapi kapcsolata.
2. Formativus, morfizmus, a jelenségek leképezése kiértékelhet , feld olgozható,
kiszámítható formákra.
3. Similativus, összahasonlítás, értékelés a korábban m egism ert form ákkal való
összevetés útján.
4. Aestmativus, becslés, értékelés, feltevések útján.
5. Prospectivus, döntés, avagy a logika tudománya.
6. Mnemosyne, emlékezés, avagy az agy szerszáma, a számítógép.
7. Arisztotelész, Albert Magnu s és Aqu inói Szent Tam ás, a d om onkosok és a m ásik
fél: Platon és Szent Ágoston, a ferencesek.
8. Opinió, vélemény, tudás, avagy m it tu d u nk a -- konkrétan hasznu nkra, káru nkra
alkalmazott-legú jabb tu d om ányokról, am elyek jövevény szavakban,
kifejezésekben vezetnek m inket: tú lélés, kihívás, fenntartható fejl d és, ü vegház
hatás, ózonlyu k, katasztrófa m ód szer, kód , kom m u nikáció, csatorna, inform áció,
kontexu s, szcenárió, inform ációs sztrád a, konvergencia, stb Tu d om ány? Üzlet?
Politika?
Az egyes fogalm i elem ek m ajd nem tetsz legesen alakíthatóak egy-egy érd ekl d ésre
szám ot tartó, vagy el ad ófü gg tém ára, azonban felölelik az em beri gond olkod ás szinte
teljes körét.
Megjegyzés: a 7.-es tém a (Arisztotelész) csak látszólag m ond ellent a kikötésnek, m ivel a
tudományos megalapozottságnak ez a kiinduló pontja.
o~~~o

Dr. Gyarmati Péter

3. oldal

2008.07.16.

