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A Tárasdalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Tár-
sulat szolnokmegyei szervezete 1953. szeptember 27-én alakult meg.
Ma 367 tagja Tan: orvosok, mérnökök, vezeti párt- és állami funkcio-
náriusok, pedagógusok, agronómusok, egyetemi tanárok, kutatók,képző-
szin-és zeneművészek, muzeumok vezetői, újságírók, népművészek,a me-
gye értelmiségének legjobbjai.

A szervezet keretei között nyolc szakosztály működik:
a politikai, történelmi, irodalmi, művészeti, agronomiai, műszaki-
fizikai, egészségügyi-biológiai és a földrajzi szakosztály*

A nyolc szakosztályon belül - a szervezet előtt álló fel-
adatok jobb elvégzése érdekében - 35 munkacsoport alakult.

A megyei szervezet munkáját választott vezetőség irányít-
ja. Elnök: Turányi István mérnök, a Közlekedési Miiszaki Egyetem dé-
kánja, elnökhelyettesek: Hack Márton, a megyei tanács oktatási osz-
tályának vezetője, dr. Schlammadlnger József egyetemi magántanár, a
megyei tanács kórháza osztályvezető főorvosa. Az elnökség tagjai:
Bozsik Tibor,a megyei tanács gépállomási csoportjának vezetője, He-
gedűs Lajos, a Szolnoki Cukorgyár főmérnöke, Hegedűs Lajos, a Köz-
lekedési Műszaki Egyetem adjunktusa, Helyes Endre, a Mezőtúri Mező-
gazdasági Technikum igazgatója, Kaposvári Gyula, a Szolnoki Damja-
nich János Múzeum igazgatója, Kácsor Ferenc, a kisújszállási diák-
otthon vezetője, Kiss László, a MDF megyei bizottsága ágit. prop.
osztályának vezetője, Kisfalud! Sándor, a szolnokmegyei Verseghy-
könyvtár vezetője, Kun Elek, a megyei tanács népművelési osztályá-
nak vezetője, dr. Magyar Árpád, a megyei birőság elmöke, Márk Al-
bert mérnök, dr. Ferényi György, a szolnoki tüdőgyógyintézet igaz-
gató-főorvosa, dr. Réti Ferenc, a megyei tanács igazgatási osztá-
lyának vezetője, dr. Sarkady László, a megyei tanács kórháza osz-
tályvezető főorvosa, dr. Selmeczy László, a Közlekedési Műszaki
Egyetem tanulmányi osztályának vezetője, dr. Suchy Dezső, a megyei
tanács egészségügyi osztályának vezetője, Szurmay Ernő, a megyei
tanács oktatási osztályának szakfelügyelője, Yedrődy Gusztáv, a
Megyei Állattenyésztési Igazgatóság vezetője.

A megyei szervezet ügyeinek intézését ellenőrző bizott-
ság vizsgálja felül. A bizottság tagjai: Ari Sándor, a kisújszál-
lási Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatója, dr. H. Czukráaz Ida e-
gyetemi magántanár, a megyei tanács kórháza osztályvezető főorvo-
sa, Dux Erik, a Közlekedési Műszaki Egyetem tanszékvezető docense.

A választott vezetőség a Társulat központja irányítása,
illetve ellenőrzése mellett végzi munkáját a megyei szervezet tit-
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kárság Megyei titkár: Török Lehel középisk tanár A titkárságot
must szervezik áts az eddigi félfüggetlenitett szakmai titkárok
helyett 3 függetlenített titkár intézi a megyei szerveaet ügyeit*

Az egyes szakosztályok vezetői a következők0, politikai?
dr Réti Ferenc, történelmi: Kaposvári Gyulaf irodalmi:Szurmay Er-
nő E művészeti: Danias GyőzŐj, agronomiai:Bozsik Tibors müszaki-fi=
zíkais Haszpra Ottós a Közlekedési Műszaki Ügyetem adjunktusa, e-
gészségügyls dr = Suohy Dezső /a biológiai csoportéi Szivős Éva
gimnáziumi tanár/, földrajzi: dr, Selmeozi Láeelő,

Ez év júniusáig a megye hat városábans Törökmiklóson,
Jászberényben^ Kisújszálláson, Karcagon: Mezőturon$, Turkevén ala=
kult meg a«negyei szervezet egy-egy vidéki osztálya: Á jászapáti,
kunhegyes!s tiszafüredi és kuniártoni járásokban a jövőben ugyan-
csak sor kerül a vidéki osztály megalakulására. Az alap létreho=
zásukra megvan^ hiszen ezekben a járásokban kiváló előadók végez=
nek ismeretterjesztő munkátc

Az eltelt háromnegyed év alatt a megyei szervezet a meg-
gye területén 9o8 előadást rendezett. Ezeken 67 742 dolgozó vett
részt= Átlagosan tehát 74 dolgozó látogatta egy-egy előadásunkat,
A hallgatók száma természetesen havonként változott. Az elmúlt év
októberében 81 volt az átlag, januárban ez 48-ra csökkent, azóta
pedig fokozatosan emelkedve júniusban már lol-re nőtt. Még nagyobb
nyilvánossághoz jutott a megyei szervezet a Megyei Vezetékes Rádió
révéns amelynek I6.ooo előfizetője van, A stúdióból 55 előadáa hang-
zott el különféle tudományos és művészeti kérdésekről, Izeknek az
előadásoknak legnagyobb része a mezőgazdaság fejlesztését szolgál-
ta.

A Szolnoki Állami Szigligeti Szinházban átlagosan 5-6ooo
főnyi közönség előtt öt reprezentatív nagyelőadéet rendezett a me-
gyei szervezet megalakulása óta, A Csokonai-? Jókai- és Csehov-
emlékesteken színvonalas előadás és kisérőmüsor mutatta be a köl-
tők és az irók életét, munkáját és művelte A kisérőmüsorban az Ál-
lami Szigligeti Színház művészei, a Szolnoki Járműjavító ÜV és a
MÁV Fűtőház kulturcsoportjai működtek közre., A Bach-HSndel-Gorelli-
Mozart hangversenyen fellépő szolnoki művészek mellett Jancsin Pe-
renc hegedűművészs a Magyar Népköztársaság érdemes művésze9 Mándy
Margit dalénekesnő és Sándor Margit zongoraművésznő vendégszerepel-
teke Drc Wald Béla kandidátus, az Országos Rákkutató Intézet tu-
dományos vezetője a rákbetegségről tartott orvosi nagyelőadást.

Érdekes és nem utolsósorban értékes szint adtak a szer-
vezet munkájának az előbb havonta, majd kéthetenként rendezett klub-
estek. Ezek színvonalas tartalmukkal, fesztelen, baráti hangulatuk-
kai, gyakran derűs és szellemes légkörükkel igen népszerűvé váltak
a tagok és a vendégek korébeno Eddig összesen nyolc klubest zajlott
le előadással és vitával egybekötve0 Dux Erik "A végtelen fogalmá-
nak kialakulása", drc Schlammadinger József a "Nemi betegségek és
a civilizáció", dr„ Dankó Sándor megyei tanácsvezető biró "Hogyan
ismeri meg a bíró az igazságot?", Kaposvári Gyula "Szolnok - a
népek országútján" cimmel tartottak a klubesteken a többi között
előadást^



I r o d a l m i s z a k o s z t á l y

Elaök: S z u r m a y B r a ő középiak.taaár
Elnökhelyettesi Szálai Jánosné középisk.ig.
Titkár: Botond Erzsébet középisk.tanár

Bgyik legnépesebb szakosztályunk: 51 tagja Tan. Legtöbben
- a tagok 88 £-a - pedagógusok: középiskolai és általános iskolai
tanárok. Akad azonban közöttük jogász, újságíró, könyvtáros és párt-,
illetve tömegszervezeti funkcionárius ia. A szakosztálynak a jászbe-
rényi és a kunszentmártoni járás kivételével a megye minden városá-
ban és Járásban van tagja. Mégsem lehetünk megelégedve a területi
megoszlással. A városi tagok száma 42, és mindössze 9 tag lakik a
járások községeiben.

A 8Bakosztály nem foglalkoztatja eléggé tagjait. / Ebben
sajnos, nem áll egyedül a megyei szervezetben. / A tagok 43 # - a
számszerint 22-en - 1954* első felében egyáltalában nem tartott elő-
adást. Ehhez még azt is hozzá kell tennünk, hogy 6 alkalommal más
szakosztályok, főleg a történelmi szakosztály tagjai szerepeltek iro-
dalmi előadáson* A legszorgalmasabb előadók megérdemlik, hogy félje- '
gyezzük nevüket.'12 előadást tartott: Borok Imre dr./Kisújszállás/;
lo-et Xunráth Sándor /Jászszentandrás/; 8-at Illyés Mózes /Szolnok/
és Szurmay Bmő /Szolnok/; 7-et Szabolcs Árpád /Turkeve/ és Török
Lehel /Szolnok/; 6-ot Molnár Dániel /Törökszentmiklós/.

Jó az előadások területi megoszlása, de - az emiitett iro-
dalmi érdeklődés ellenére - 4 járásban /szolnoki, jászberényi, tisza-
füredi, kunszentmártoni/ 1934. első felében még nem hangzott el iro-
dalmi előadás. A szakosztály vezetőségének - a tagok segítségével -
el kell jutnia ezekre a területekre is. ugyancsak arra is ügyelnie
kell, hogy minél több üzemben különösen pedig termelőszövetkezetben
tartson előadást. /Ez a hiba, sajnos szintén nemcsak az irodalmi szak-
osztály sajátja.••/

Az irodalmi szakosztály tartotta a legtöbb előadást az 1954.
év első felében. Jóval túlteljesítette a tervet — legalábbis szám-
szerűen, összesen 115 előadással szerepel a statisztikában. /Ebből
5-Öt a megyei vezetékes rádióban szerveztek/, lo.öll hallgató előtt
beszéltek a magyar és világirodalom legnagyobb Íróiról, költőiről és ,
alkotásaikról. Ez azt jelenti, hogy az előadásokat átlagosan 98 hall- i
gatő hallgatta meg. A havi átlagos hallgatószám nem egy hónapban volt
loo fölött: júniusban 15o, márciusban 123, májusban Io3. De a "leg-
rosszabb" hónapban - januárban - sem esett 67 alá. A számszerű ered-
mények között ez a legszebb, mert ez nemcsak egyszerű szám, hanem az
érdeklődés és a előadások sikerének fokmérője is. Pedig ezek között
nem szerepel a rádióelőadások hallgatósága! Ezt is hozzászámítva, nyu-
godtan mondhatjuk, hogy közel 60.000 ember előtt végeztek irodalmi is-
meretterjesztő és népszerűsítő munkát.

A dolgozók legszívesebben a Petőfiről, Jókairól és Móricz
Zsigmondról szóló előadásokat fogadták. De Arany János, Ady Endre és



József Attila sem maradnak népszerűségben és igy előadás-számban a
többiek mögött. A szakosztály előadói sokszor beszéltek a szovjet
irodalom kimagasló alkotásairól is. Elsősorban a jól kidolgozott
központi vázlatok alapján tartottak előadást. Ez helyes, de a me-
gyei irodalmi hagyományok feldolgozása, ujabb téjoák kidolgozása la
a szakosztály jövő feladatai közé tartozik.

Az irodalmi szakosztály életképességét és elevenségét a
művészeti szakosztállyal közösen rendezett két nagy emlékünnepély
és a szinházi viták mutatják legmeggyőzőbben. Május 3-án Jókai Mór
július 5-én A.P.Csehov halálának 5o. évfordulója alkalmával rendez-
tek nagyszabású emlékünnepélyt a szolnoki Szigligeti Szinházban a
művészeti szakosztály ezinész- és zenemiivésztagjainak közreműködésé-
vel. Első izben fordult elő Szolnokon, hogy emlékünnepély meghallga-
tásáért belépődijat kellett fizetni. Éppen ezért nagy eredmény, hogy
az érdeklődők mindkét alkalommal majdnem teljesen megtöltötték a szin-
ház nézőterét. Ez főképpen a TTIT egyre növekvő tekintélyének és a
műsor magas színvonalának köszönhető.

A szinházi viták egész kulturális eseményszámba mentek
Szolnokon. Ujabb és ujabb érdeklődők töltötték meg a társulati he-
lyiségeket, melyek nem egyszer szűknek és főként Ilyen célra alkal-
matlannak bizonyultak. Szinész és néző találkoztak ezeken a klubes-
teken. S szinházi viták nemcsak arra voltak alkalmasak, hogy Szolnok
- és ezzel a megye - színházi kultúrájának fejlődését segítsék elő,
hanem nagy szolgálatot tettek a megyei ezervezet belső életének kia-
lakítása terén is. Más szakosztály is tartott klubesteket vagy tudo-
mányos esteket, de ezek mozgatták meg legjobban a tagságot. Mozgalmas
belső élet nélkül viszont élénk társulati munka, fejlődés el sem kép-
zelhető.

Ha az irodalmi szakosztály szakosztályüléseit Is tartalma-
sabbá teszi és meginditja a munkacsoportok működését, példaképül szol-
gálhat a többi szakosztályoknak.

M ű v é s z e t i s z a k o s z t á l y .

B l n ö k t D a n i s a O y ő s ő s z í n m ű v é s z
Elnökhelyettest P. Bak János festőművész

Kóbor Antal zeneiek. Igazgató
Titkárt Botos Sándor featfimtivész

Egyik legkevesebb tagot számláló szakosztályunk. A 27 tag
között képviselve vannak a képzőművészek /15 tag - 55 W* a zenemű-
vészek /8 tag - 29 £/ és a színművészek /3 tag -11 %/, sőt - nagyon
helyesen - 1 funkcionárius személyében azok is, akik "hivatalból"
foglalkoznak a művészettel. A szakosztály tagjainak több mint a fe-
le /15 tag/ szolnoki. Ez a dolog természetéből adódikx itt van a mű-
vésztelep és a színház, valamint az egyre* fejlődő zeneiskola. Ennél
a szakosztálynál azt kell mondanunk, hogy "csupán" 2 városban /Kisúj-
szállás, Türkeve/ és 4 járásban /szolnoki, jászapáti, törökszentmiklósi
i, kunszentmártoni/ nincs művészeti előadónk*
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Egyelőre azonban a szakosztály vezetősége nem találta még
meg a tagok ismeretterjesztő munkájának helyes megszervezési módját,
1,'Í tükröződik abban, hogy a tagok 81 $~a /22 tag/ az 1954 <> év első
felében még nem tartott előadást, de ha a művészi alkotások bemuta-
tását s a fellépéseket is számit jukj, akkor ia a tagok 67 56-a /l8 tag/
nem fejtett még kis különösebb tevékenységeto

Mindössze 18 művészeti előadás hangzott el fél év alattt
ebből 4 a megyei vezetékes rádióban0 Ez azt jelenti, hogy tagonkint
átlagosan nem jut 1 előadás senio Egynél több alkalommal csupán 4
tag szerepelte 4-szers Kóbor Antal /Szolnok/; 2-szers Orbán Leó/Szol-
nok/j Mezriczky Lajos /Szolnok/ és Szép Zoltán /Szolnok/0

A hallgatóság átlagos száma viszont meghaladja bármelyik
szakosztály teljesítményét,. Művészeti előadásainkon 286? hallgató
vett részt^ ami előadásonkínt 2o5 hallgatót jelente Hozzászámítva
a rádióhallgatókat, 4ooooo körül jár azoknak a száma, akik előtt mű-
vészeti ismeretterjesztő munkát végeztünk„ Ez pedig egyáltalában nem
lekicsinylendő szám!

Persze baj van az előadások területi megoszlásávalo Vidé-
ken csupán Mezőtúrról jelentettek a fél év alatt egyetlen művésze-
ti előadásto A művészeti szakosztály - a tagság összetétele miatt -
nehezebb helyzetben van, mint a többiek, de mégis meg kell keresnie
a lehetőséget a művészeti ismeretterjesztés szélesebb körben való
végzéséneko

Az előadások fele a zene köréből vette tárgyáto Ezek ré-
szint hanglemezzel illusztrálták az elmondottakat /Liszt, Csajkov-
szkij j, Az orosz és szovjet zeneművészet/, részint 2 nagy hangver-
seny /Haydn-Mozart és Bach-Hándel-Corelli-Mozart/ bevezető előa-
dásként hangzottak el0 Ezek a nagy rendezvények magyarázzák a
hallgatók magas számát is0

Kevés előadás hangzott el a szinmüvészetről, és képzőmű-
vészeink is egyelőre szivesebben szerepelnek alkotásaiikal, mint
ismeretterjesztő elő adássaloo0

A szinmüvész-tagok lelkes munkájának is köszönhető,hogy
az irodalmi szakosztállyal karöltve rendezett szinházi viták jól
sikerültek0 Hozzászólásaikból a vita résztvevői sok mindent megis-
mertek a szinmüvész munkájának "rejtelmeiből"0 Közreműködésük nagy-
ban elősegitette a Jókai- és Gsehov-est magas művészi szinvonalat
és sikerét iso

A jövőben a szakosztálynak legfontosabb feladata, hogy
megértesse tagjaival; a TTIT rájuk elsősorban nem mint alkotó művé-
szekre, hanem mind a művészeti ismeretterjesztés munkásaira,népunk
művészi Ízlésének tudatos fejlesztőire számit„


