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Helyben

Tisztelt Tagtársaink, kedves Barátaink !
Engedjék meg, hogy a Corona-vírus által felborított napjaink egyik hozadékára
felhívjam figyelmüket: most mindazoknak, akik nem a frontvonalban végzik
értünk önfeláldozó munkájukat, van idejük kicsit gondolkozni, elmélkedni… S
fejben, lélekben készülni a jövőre. Talán nem tévedek, ha úgy vélem, érdemes
1841-ben alapított Társulatunk egykori nagyjainak néhány magvas gondolatát
megidéznünk, s a fiatalsággal, ha eljön az ideje, megosztani ezeket az üzeneteket.
Elsőként Társulatunk egyik alapítóját, Kubinyi Ferencet idézem.
Felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Ferenc (Videfalva, 1796. március 21. – Videfalva, 1874.
március 28.) őslénykutató, geológus, régész, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
1796-ban született a ma Szlovákiához, akkor Nógrád vármegyéhez tartozó Videfalván. Jogi
tanulmányokat végzett, többször járt külföldön is. 1825-től az országgyűlés munkájában is részt
vett, ahol az 1840-es években a liberális ellenzékhez tartozott. 1848-ig Ágoston nevű fivérével
együtt a magyar orvosok és természetvizsgálók munkájában, a Magyar Természettudományi
Társaság alapításában is részt vett, de foglalkozott tudományos kutatásokkal is.

Kubinyi Ferenc portréja a Vasárnapi Ujságban
1848-ban a losonci kerület képviselőjévé választották. A szabadságharc alatt eleinte a Batthyánykormány, majd Kossuth Lajos híve volt. A szabadságharc bukása után a haditörvényszék elítélte,

9 év várfogságot kapott, ahonnan 1852-ben szabadult amnesztiával. 1861-ig az amnesztia utáni
időkben tudományos munkájának élt.
1855-ben adta ki A Tisza medre mint ősemlősök sírkertje, valamint 1856-ban az Őslénytani
adatok Magyarországról, valamint A teve és a ló című munkáit. 1861-ben részt vett az
országgyűlés munkájában, ahol a Határozati Párthoz csatlakozott. 1862-ben Ipolyi Arnoldhoz és
Henszlmann Imréhez csatlakozva Konstantinápolyba utazott, ahol az ott őrzött Corvinákat
tanulmányozták. A törököktől akkor visszakapott néhány Corvinát az MTA könyvtára kapta
meg. Törökországból hazatérve tudományos munkájának élt.
A Magyar Földtani Társulat elnökévé választotta, mely tisztet több évig töltötte be. Életpályája
során számos tanulmánya látott napvilágot, főként a geológia, paleontológia és az archeológia
témakörből, de kéziratban is maradtak hátra jegyzetei, melyek az MTA kézirattárában találhatók.
Az MTA is tagjai közé választotta. Szülőhelyén, Videfalván érte a halál, élete 78. évében, 1874.
március 28-án.
(Forrás: Wikipédia)

Kubinyi Ferenc, Az MTT egykori alelnökének gondolatai
(Temesvár, 1844):
„Az emberi életben gyakran oly pillanatok fordulnak elő, melyekben a’ szív
örömtől elragadtatva érez ugyan, de az ész nem képes a’ gondolatokat
rendbeszedni, a’ nyelv pedig tehetetlen az öröm érzést kifejezni.
A’ természettudományok folyvást ápolást igényelnek, ez csupán szakadatlan
vizsgálódás és kísérletek által utolérhető.
Nem czélunk csupán száraz theoriákkal bíbelődni.
Czélunk a nagy természet remekműveit vizsgálni hazánk természettani és
gazdasági tekintetben elrejtett kincseit kikeresni, azokkal a honfiakat
megösmertetni, hogy ne kellessék a külföldről olyan anyagokat drága pénzen
vásárolni, mellyek nálunk bő mértékben találtatnak, …hogy hazánk ne legyen
ösmeretlen föld előttünk, sem a külföld előtt.
Czélunk az emberi értelmet fogva tartó, s nyomasztó setétséget lassanként oszlatni,
s az olly sok ezernyi szükségekkel, és szenvedésökkel viszonytagságosan küzködő
emberiségen segíteni.
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Czélunk kísérleteket tenni, a sikerülteket a közéletben létre hozni és a haza oltárára
letenni.
Tények, és nem képzelt theoriák azok, mellyek a közéletre haszonnal hatnak.”
„…minden tudományos működéseinkben az észt s az ezzel párosult tapasztalást
vennők fő alapul, és sem nyelv, sem felekezetességtől lebilincseltetve, követnők
mindig az életből merített józan elveket, s munkálkodnánk így nemzetünk
tudományos haladásán, dolgozván és fáradozván nem a szobának, nem a
tanodának, hanem az életnek, az emberiségnek.
Kicsiny e’ haza kiterjedése Európa és a’ roppant világ nagyságához képest, de
nagy: nagy férfiak dicső tetteitől, gazdag természettudományi tárgyaitól.”
Vigyázzanak Magukra, egymásra és Társulatunkra! Számítunk Önökre. És
gondolkozzunk…
Tisztelettel, barátsággal,
Tardy János
az MTT üv. elnöke
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk !
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