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A 160 éves Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat szerepe 

a nyelvoktatásban 
és a nyelvművelésben

Bevezetés
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat annak a Természettudományi Társulatnak a 
jogutódja és szellemi örököse, amelyet a reformkorban, 1841-ben alapítottak. Névvál
tozásra kétszer került sor a társulat történetében: 1953-ban Társadalom- és Természet
tudományi Ismeretterjesztő Társulat, 1958-ban pedig Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat lett a neve. 2001 -ben tehát 160 esztendő tevékenységéről emlékezhetünk meg, 
és emlékezhetünk azokra, akik a 160 év egyik vagy másik szakaszának olykor viharosan 
változó történelmi eseményeit megélve folyamatosan szívügyüknek tekintették, hogy 
a tudományos eredmények eljussanak a magyar társadalom széles köreihez, ezek az 
eredmények közkinccsé váljanak.

A nyelvoktatás, általában a nyelvvel, a nyelvekkel kapcsolatos kérdések soha nem 
tartoztak a tudományos ismeretterjesztés legfontosabb deklarált kérdései közé. Az is 
tény viszont, hogy soha nem volt olyan időszak a Társulat életében, amikor tagjai 
valamilyen módon ne foglalkoztak volna a nyelvvel kapcsolatos problémákkal. A 
változó körülmények között változtak azok a feladatok is, amelyeknek megoldásában 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak és jogelődjeinek részt kellett vállalniuk. 
Változtak a magyar nyelv művelésével, az idegen nyelvek oktatásával kapcsolatos 
igények is. Indokoltnak tűnik tehát, hogy a 160 éves jubileum alkalmából azokra is 
emlékezzünk, akik a tudományos ismeret terjesztésének a lehetőségeit kihasználva 
tettek azért, hogy szépen beszéljük anyanyelvűnket, tudományos igényű értekezéseket 
is képesek legyünk magyar nyelven megfogalmazni, és minél több honfitársunk legyen 
képes arra, hogy gondolatait idegen nyelven is közreadja.

Az első száz esztendő (1841-1941)
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat létezésének első száz esztendeje valódi törté
nelmi korszak, hiszen nagyon kevesen élhetnek ma már olyanok, akik ennek a száz 
esztendőnek valamelyik szakaszában aktívan részt vehettek a Természettudományi 
Társulat tevékenységében. írásos emlékekre kell tehát támaszkodnunk. Szerencsére 
rendelkezésünkre áll Gombocz Endrének I94l-ben megjelent kitűnő könyve, amely
nek címe: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Története, Ez a kiadvány 
megkönnyíti annak áttekintését, milyen is volt a társulat aktív tagjainak, vezető egyé
niségeinek a viszonya a nyelvvel kapcsolatos kérdésekhez.

A Társulat megalapítását megelőző évekre (a XIX. század első évtizedeire) emlé-
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kéz ve Gombocz a következőket írja: „Volt azonban ezekben az időkben még egy súlyos 
akadálya bárminemű »magyar« tudós vagy természettudományos társaság alapításá
nak. A nyelv! Az egyetem professzorai összeülhettek, tanácskozhattak, kicserélhették 
gondolataikat és ha meglettek volna hozzá anyagi eszközeik, tanulmányaik eredménye
it közre is adhatták volna: németül vagy latinul. Minden hiányzott akkor még. A 
természettudományok iránt a közoktatás által felkeltett érdeklődés és a közvetítés 
eszköze, az alkalmas magyar természettudományi nyelv” (i. m. 9). A Természettudo
mányi Társulathoz csatlakozó értelmiségiek tehát egyik fő feladatuknak azt tekintették, 
hogy - követve a magyar nyelvújítás fő irányát - közreműködjenek a magyar tudomá
nyos nyelv fejlesztésében, segítsék annak létrejöttét, pontosabban elősegítsék azt, hogy 
a magyar nyelv alkalmassá váljék tudományos témájú értekezések közreadására.

Mint ismeretes, a magyar nyelvújítás sikeres volt. Gombocz Endre - Szekfű Gyulát 
idézve - így ír a nyelvújítás sikeréről: „Az új század [tehát a XIX. század! - Sz.G.] 
második évtizedében eldőlt a nyelv körüli küzdelem ... a magyar nyelv megújhodott, 
alkalmassá vált a legújabb nyugati gondolatok kifejezésére is, ezzel pedig bebizonyo
sodott, hogy a rendi alkotmány hagyományos nyelve, a latin, éppúgy használhatatlan a 
magyar nemzet számára, mint a férfinak a gyermekruha ...” (uo.). A nyelvújítás 
vitathatatlan eredményéből azonban nem következett automatikusan az, hogy a magyar 
nyelv azonnal minden tudományterület eredményeinek a közvetítőjévé vált. Különösen 
Bugát Pál (akinek ilyen irányú tevékenysége bővebb méltatást érdemel) szorgalmazta 
a magyar „műnyelv” fejlesztését, és múlhatatlan érdemeket szerzett a magyar orvosi 
nyelv kiművelése területén. Az 1840-es években azonban mások is fáradoztak azon, 
hogy a magyar nyelvet alkalmassá tegyék saját tudományuk eredményeinek a közve
títésére. Például a kémikusok a vegytani műszavak kidolgozásán fáradoztak, és e célból 
kémiai kézikönyv kidolgozását tervezték (vö. Gombocz i. m., 71).

Az 1848/49-es szabadságharc bukása után a Társulat tevékenysége olyannyira 
beszűkült, hogy a termodinamika kiváló szakértőjét, Szily Kálmánt a Társulat újjászer
vezőjének kell tekintenünk. A fellendülés 1872-ben kezdődött. A XIX. század utolsó 
évtizedeiben a magyar nyelv kérdése már természetszerűleg nem állt olyan mértékben 
az érdeklődés középpontjában, mint a reformkorban, de a szaknyelv(ek) kérdései 
folyamatosan foglalkoztatták a természettudósokat. Különösen nagy gondot okozott, 
hogy a természettudományok rohamos fejlődése következtében a szakszavak olyan 
tömegét kellett volna magyarosítani, hogy ennek a feladatnak az elvégzésére már alig 
lehetett gondolni. Hasonló volt a helyzet a XX. század első évtizedeiben is. 1933-ban 
a Tudományos Akadémia a Nyelvművelő Bizottság megalapításáról hozott határozatot. 
Ez a bizottság, amelynek munkájához a Természettudományi Társulat tagjai is csatla
koztak, a magyar nyelv védelmén kívül „egyes tudományszakok műnyelvének rögzí
tését is feladatául tűzte ki” (Gombocz i. m., 343).

Teljesen érthető, hogy a Társulat életének első száz évében a nyelvet illetően a 
magyar nyelv állt az érdeklődés középpontjában. Vajon mi volt a helyzet az idegen 
nyelvekkel? Úgy tűnik, hogy az idegen nyelvek tanulásának/tanításának az igénye, az 
idegen nyelvek tanulásának ösztönzése mint megoldandó feladat, fel sem merült a 
Társulat tagjainak a körében. Nem is volt erre szükség, hiszen a tudományok művelői 
általában ismertek idegen nyelveket, vagy legalább egy idegen nyelvet, a németet jól 
ismerték. Szily Kálmán például német nyelven is publikál (vö. Gombocz i. m., 125), a 
Tudományos Akadémia Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus
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Ungarn címmel folyóiratot indít. A gimnáziumokban nagy óraszámban és meglehető- 
sen hatékonyan tanítják a latin (és az ógörög), valamint a francia és a német nyelvet, 
sok a kétnyelvű (főként magyar és német) családban felnövő értelmiségi. Az iparosok 
körében is sokan vannak, akik hosszabb-rövidebb ideig külföldön, főleg német nyelv
területen szereznek szakismeretet, illetve munkatapasztalatokat. Az idegen nyelvek 
tanítása tehát akkor nem volt feladata a Természettudományi Társulatnak.

A második világháborútól a rendszerváltásig (1941-1991) 
„Inter arma silent Musae” - mondja a latin szállóige. A háború borzalmai, majd a 
kemény diktatúra nem kedvezett az öntevékeny ismeretterjesztésnek. A felülről irányí
tott, nagyon céltudatos kultúrpolitika eredményeként ugyan kitágultak az oktatás 
keretei, rohamosan nőtt azoknak a száma, akik közép- és felsőfokú tanulmányokat 
végeztek, de mindez egyetlen lehetséges ideológiai háttérrel és egyetlen politikai akarat 
árnyékában ment végbe. Az idegen nyelvek oktatásában bekövetkezett az ismert 
változás: a német és a francia nyelv primátusát az orosz nyelv elsődlegessége váltotta 
fel. A latin nyelv szerepe csökkent, az ógörög oktatása pedig kiszorult az iskolából. Az 
„átlagemberek” számára alig volt lehetőség arra, hogy közvetlen kapcsolatokat teremt
senek a „Nyugaton” élőkkel. Főként orosz nyelvű szakfolyóiratokhoz lehetett hozzá
jutni; de a közvetlen kapcsolat az orosz kultúra képviselőivel sem volt mindenki 
számára lehetséges. A magyar emberek tehát, beleértve az értelmiség új generációját 
is, kezdtek „nem tudni” idegen nyelveket.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat életében bekövetkezett változásokat jól 
jelzik a névváltozások és azok dátumai. Talán a hatvanas évek elejére tehetjük azt az 
időszakot, amikor - hasonlóan az 1870-es évek elejéhez - elkezdődött, azaz újjáéledt 
a viszonylag öntevékeny ismeretterjesztés. Bővült a Társulat feladatköre is, hiszen 
immár nemcsak a természettudományos, hanem a társadalomtudományos ismeretek 
terjesztése is a hatáskörébe tartozott. A fentebb röviden vázolt helyzet következtében 
teljesen új feladatot jelentett a Társulat számára az idegen nyelvek tudásával kapcsola
tos probléma, hiszen már a hatvanas években is az volt a helyzet, mint a nyolcvanas 
években: „... az iskolában tanított nyelvek aránya, illetve a ... társadalomban haszno
sítható nyelvek aránya nem azonos” (Bárdos 1988, 170).

Megalakult a TIT Idegennyelvi Választmánya, amelynek kiváló nyelvtudó filoló
gusok (időrendi sorrendben: Krammer Jenő, Telegdi Zsigmond és Szépe György) 
voltak az elnökei; mellettük irányító szerepet játszott Dezső László és Hegedűs József 
professzor. (A testület nevét többször is módosították az idők során.) A hatvanas évek 
elején megalapították a TIT Arany János Nyelviskolát, amelynek megalapításában és 
működtetésében kiemelkedő szerepet játszott Simon Józsefné Tudóssy Margit, aki 
többek között az audiovizuális módszer elterjesztésével felbecsülhetetlenül sokat tett a 
magyarországi kommunikatív nyelvoktatás érdekében (vö. Fülei-Szántó és Szilágyi 
1975, 153). A megyei szervezetek is létrehozták saját nyelviskoláikat, amelyekben a 
valós igényeknek megfelelően - nem kizárva az orosz nyelvet sem - tömegesen az angol 
és a német nyelvet tanították. A TIT Idegennyelvi Választmánya konferenciák szerve
zése révén gondoskodott a TIT-nyelvtanárok továbbképzéséről. Ennek a főszerkesztője 
(vagy szerkesztő bizottsági elnöke) a mindenkori választmányi elnök volt; a tényleges 
szerkesztést pedig (betűrendben) Basel Péter, Fülei-Szántó Endre, Hegedűs Józsefné, 
Simon Józsefné és Szentiványi Ágnes végezte. TIT nyelvkönyv-sorozatok születtek
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(például Hoffmann László kitűnő német könyvei), és számos színvonalas nyelvtudo
mányi témájú könyv kiadására is sor került a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
égisze alatt; érdemes volna ezek bibliográfiáját összeállítani. A hatvanas évektől 
kezdődően tehát új színfolttal gyarapodott a TIT-tevékenység palettája: igen fontos szerepet 
kapott az idegen nyelvek tanítása, és ezzel a Társulat hiánypótló szerepet töltött be.

Meg kell említeni azt is, hogy mindez nem szorította háttérbe a magyar nyelv 
művelésének az ügyét sem. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat anyanyelvi szek
ciói közreműködtek A Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozat megszervezésében, sok 
esetben pedig teljes egészében felvállalták annak megrendezését. A TIT gyakran 
szervezett anyanyelvi vetélkedőket, és a magyar nyelvvel kapcsolatos előadások száma 
tekintélyes helyet foglalt el a tudományos ismeretterjesztésben.

A rendszerváltástól napjainkig (1991-2001)
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat működésének három korszaka a nyelvvel 
kapcsolatos kérdéseket illetően a tézis-antitézis-szintézis sajátos összefüggéseként is 
felfogható. Az első korszakban a magyar nyelv fejlesztése, a magyar szaknyelv(ek) 
lehetőség szerinti megteremtése volt a fő feladat; az idegen nyelv(ek) oktatása nem 
játszott különösebb szerepet akkor a Társulat életében. A második korszakban a magyar 
nyelv művelése mellett fontos feladattá vált a gyakorlatban hasznosítható, sőt egyre 
inkább nélkülözhetetlenné váló idegennyelvi ismeretek megszerzésének a segítése. A 
kilencvenes évek elején, de talán már a nyolcvanas évek második felétől kezdődően 
ismét változott a helyzet.

A rendszerváltást követően az általános és a középiskolákban az angol, illetve a 
német nyelv vált széles körben tanított idegen nyelvvé. A nyolcvanas évek második 
felétől kezdve mind Budapesten, mind a vidéki városokban magánnyelviskolák kezdték 
meg működésüket. A nyelvkönyveknek és oktatási segédeszközöknek a korábbi hiányát 
fokozatosan a bőséges választási lehetőség váltotta fel. A tanulni vágyó fiatalok 
számára lehetővé vált, hogy külföldön mélyítsék el, gazdagítsák nyelvismereteiket. A 
nyelvtanárok továbbképzését is segítő konferenciák, kongresszusok szervezését egyre 
inkább az egyetemek és főiskolák vállalták fel. Ezzel együtt a Tudományos Ismeretter
jesztő Társulat és egyesületei továbbra is feladatuknak tekintik a magyar nyelvművelés 
ügyének a támogatását és az idegen nyelvek oktatását. Ma is sok városban működnek 
TIT-nyelviskolák, igaz, nem hiánypótló jelleggel, hanem a jelenkor versenyfeltételei 
közepette. A Társulat több egyesülete ma is szervezi a szép magyar beszéd kiművelését 
segítő rendezvényeket. Ezeknek a tevékenysége immár - úgy vélem - szervesen és 
visszavonhatatlanul belesimul a tudományos ismeretterjesztés nagy ügyébe.
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