
A TARSWLAT ÉLETÉBŐL

Két év mérlege.

Az elmúlt két év alatt a Társulat megyei szervezetének életében jelentős ese-
mények zajlottak le. Az 1956. évi ellenforradalom előtti időszakban lefolytatott klub1

viták és az események során a Társulat egyes vezetőinek magatartása igen nehéz
helyzetet teremtett. Az állami és pártszervezetek vezetői az ellenforradalom bukása
után nem oknélküli bizalmatlansággal figyelték a Társulat újra bontakozó életét.
Súlyosbította ezt az a tény is, hogy a Társulat életében nehezen akart megindulni a
belső tisztulás.

A konszolidáció érdekében a Társulat elnöksége tett bizonyos erőfeszítéseket.
1957. év február 21-én tartott első összejövetelen Mód Aladár ejvtárs, a Társulat
főtitkára is megjelent. Mód elvtárs a társulati értelmiség előtt ismertette az ellen-
forradalom jellegét. A vita során tisztázódtak a kérdések az értelmiség egyes rétegei-
nek megítélését illetően. Az elnökség a továbbiak során a társulati tagság sorainak
megtisztítására szervezeti intézkedést fogadott el.

E törekvések mellett a megyei szervezet elnökségének munkájára komoly mér-
tékben rányomta bélyegét az országos elnökség nyilvános állásfoglalásának hiánya.
Ez csak 1957. év április 8-án következett be.

, A február végére újra meginduló társulati munkába mindjárt új színt is jelen-
tett két angol, két német és egy francia nyelvtanfolyam megszervezése. A klubeste-
ken Dr. Kalmár László: A kibernetikáról. Kulin György: Az Arend-Roland üstökös-
ről, Makai György: Három hét Egyiptomban címmel tartottak előadást. A megye
más társadalmi szerveivel együttműködésben a klubban magyar és szovjet orvosok
találkozója és egy lengyel sportküldöttség látogatása zajlott le.

Vidéken is megindult a társulati munka, a vidéki szervező titkárok önzetlen
társadalmi munkája révén. A legjobb eredményeket a jászapáti járás, Török^szent-
miklós és Jászberény városok szervezetei érték el. A vidéki szervezetek munkája
állandó javulást mutat. A tiszafüredi, kunszentmártoni járások tevékenysége is iga-
zolja, hogy a falu általános műveltségének növelésében az értelmiség társulathoz tar-
tozó tagjai igen sokat tudnak segítem.

A szorosan vett ismeretterjesztő munka megakadt az ellenforradalom leverése
után néhány hónapra, majd 1957. januártól lassan újra felfelé kezdett ívelni. Míg
1957. év I. negyedében 37, a II. negyedben 65, addig az év II. felében 185 előadás
hangzott el. Az előadások egynegyedét falun tartottuk meg. A fentieken kívül a
szolnoki rádióban is több társadalom- és természettudományos jellegű előadás
hangzott el.

1957. év őszétől kezdve az MSZMP Megyei Bizottságának konkrét segítsége folytán
a társulati munka újabb lendületet kapott. így az 1958-as esztendőt már szervezetileg
rendezettebb viszonyok közepette kezdhettük el.

Az 1958-as esztendő első felében mindjárt igen komoly feladat megvalósítása
várt a szervezetre: újjá kellett választani a szakosztályok vezetőségét és a megyei
elnökséget. E feladat megoldása nem kis munkát igényelt. Bár a plenáris ülések
vitája megmutatta, hogyan lehet eleven szakosztályi életet kibontakoztatni, mégis
sok olyan negatív vonás jelentkezett, amely ma is a belső szakosztályi élet kibonta-
kozásának akadályozója.

A megyei szervezet életében igen jelentős nap volt 1958. április 13-a. Ekkor
tartottuk beszámoló és vezetőség újjáválasztó közgyűlésünket. A társulati értelmi-
ség megértette a közgyűlés jelentőségét, s a tagság 75 százaléka megjelent. A beszá-
moló és a vita gazdag tapasztalatot adott, hogyan segítheti a Társulatba tömörült
értelmiség népünk felemelkedését. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel újjáválasztotta
a megyei szervezet elnökségét.

Elnök: Dr. Schlammadinger József orvos, egyetemi m. tanár. Alelnökök: Ballá
Dezső gép.-mérnök, Cservenyák Emil főagronómus, Hack Márton gimn. igazgató.
Titkár: Lévai István tanító.
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Az elnökség tagjai: Ágotái László gimn. tanár, Kisújszállás, Cseh Andrásné
gimn. igazgató, Gál Gyűl*, a Magyar Rádió és Televízió szolnoki stúdiójának vez..
Hegedűs Lajos főmérnök. Kaposvári Gyula múzeum igazgató, Kisfaludi Sándor könyv-
tárvezető, Köhidi László gimn. tanár. Kompóthy Gyula színművész, Majoros Károly
a MT Művelődésügyi Osztályának főelőadója, D». Mészáros Elek orvos, Kunhegyes,
Mezricki Lajosné, a szolnoki zeneiskola művésztanára. Mészáros Ferenc gimn. tanár,
az MSZMP Megyei Bizottságának főelőadója, Mihályfalvi István tudományos kutató.
Kisújszállás. Dr. Réti Ferenc, a MT Igazgatási Osztályának vezetője, Dr. Suchy Dezső
főorvos, a, MT Egészségügyi Osztályúnak vezetője, Szekeres László, az MSZMP Me-
pyei Bizottságának osztályvezetője, Szurmay Ernő, a MT Művelődésügyi Osztályá-
nak főelőadója, Tésy István gimn. tanár. Jászapáti, Tokody Lajos, a Szolnoki Cukor-
gyár osztályvezetője, Tolna Károly, az MNB területi irodájának vezetője.

Az ellenőrző bizottság tagjai: Tolna Károly közgazdász. Ari Sándor gimn. igaz-
gató, Kisújszállás, Dr. Karsay Károly orvos.

A közgyűlés után megválasztottuk a 9 tagú Elnöki Bizottságot, mely két elnök-
ségi ülés között a demokratikus centralizmus alapján intézi a Társulat ügyeit.

A közgyűlés óta a Társulat tekintélye jelentősen megnőtt a kívülálló értelmi-
ség körében is. Ezzel párhuzamosan emelkedett a taglétszám. A közgyűlés óta mint-
egy 110 fő kérte felvételét a társulat soraiba. A párt és állami szervek bizalma is
fokozódott, s bátran bíznak feladatokat a járási, városi szervezetekre. „A népek
barátsága'" hónap, a választások előkészítő munkája bizon3'ítja. hogy szervezeteink
becsületesen helytálltak.

Ami az előadásos propagandát illeti, fejlődést mutatnak a politikai, világnézeti
előadások, de még mindig nem folyik elég következetes harc az eszmei tévelygések
felszámolásáért.

1958. I. felében tagjaink 215 előadást tartottak 15105 hallgató előtt. A szol-
noki rádióban pedig 6 előadás hangzott el. A közönség körében a legkiemelkedőbb
sikert a szovjet tudomány nagy eredményét, a mesterséges holdakat ismertető elő-
adás érte el. Negyven helyen mintegy ötezer hallgató előtt hangzott el ezzel kapcso-
latos előadás.

A népművelés és a TIT kapcsolata.

Az elmúlt évek tapasztalatai igazolják, hogy az ismeretterjesztő munka e.lvi,
gyakorlati irányítása csakis jól összehangolt együttműködés alapján lehetséges. A párt
által meghatározott kulturális irányelvek alapján a tömegszervezeteknek — az állam
koordinálásával, ellenőrzésével és anyagi támogatásá.val — saját tömegeik között
kell állandó ismeretterjesztő munkát végezni.

A TIT-nek a tömegszervezetek között sajátos szerepe van, hiszen egész tevé-
kenységével az ismeretterjesztés szolgálatában áll. Az önállóan végzett ismeretterjesztő
munkán kívül a TIT-nek feladata az állami és társadalmi szervek ismeretterjesztő
munkájának segítése is.

A tömegszervezetekhek tömegeik között sajátságos részfeladatokat kell meg-
oldaniok, de ez nem jelenti, hogy munkájuk közben egvmástól is elhatárolódjanak.
Sajátos feladataikat éppen akkor tudják jól ellátni, ha a munkát egymással össze-
hangolják. Ehhez az összehangoláshoz az állami szervektől kaphatják a legtöbb
segítséget.

Ezen elvi és gyakorlati megokolások alapján született meg a mi megvénkben
a népmüveléssel közös határozat. A határozat alapján a járási székhelyeken, váro-
sokban a népművelés mellett a TIT tagjainak bevonásával előadói munkaközösségeket
hoztunk létre. A munkaközösségek vezetői a TIT szervezet helyi titkárai. Az előadói
munkaközösség feladata, más tömegszervezetek ;— szakszervezet, KISZ, Nőtanács
— célkitűzéseit is figyelembe véve kidolgozni a helyi jellegnek megfelelő ismeret-
terjesztő munka feladatait, és biztosítani a dolgozók közötti állandó tudományos elő-
adások tartását.

A járási, városi munkaközösségek irányítását a megyei ..Módszertani munka-
közösség" végzi. Ennek feladata megyénk jellegének megfelelő ismeretterjesztési cél-
kitűzések kidolgozása, az ismeretterjesztő munka gyakorlati irányítása és ellenőrzése.
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A „Módszertani munkaközösség" munkájában a TIT megyei szervezetének különböző
szakosztályaira támaszkodik.

A feladatok megvalósításának még csak a kezdeti szakaszánál tartunk, teljes
értékelést nem lehet adni, annyi azonban bizonyos, hogy a népművelés és a TIT közös
összefogására nagy szükség van. A munka közben felmerülő hiányosságok állandó
javításával el lehet érni az ismeretterjesztő munka színvonalának emelését és a cél-
kitűzések maradéktalan végrehajtását.

Munkás akadémia. i *

A megyei szervezet műszaki szakosztálya ez év augusztusában jelentős kezde-
ményezést; indított el. Kezdeményezésükhöz a társulati alapszabály azon pontja adta
az alapgondolatot, amely a munkások közötti ismeretterjesztést a Társulat legfonto-
sabb feladatai közé sorolja. A szavakat tett követte, és ma már az üzemi munkások
egy jelentős csoportja lelkesen vesz részt az akadémia munkájában.

A munkás akadémia azt a célt tűzte maga elé, hogy a gvárak és intézmények
fizikai dolgozóit a technika mai eredményeivel megismertesse. így a munkás akadé-
mia határozott segítséget ad ahhoz, hogy dolgozóink lépést tarthassanak a műszaki
élet rohamos fejlődésével, elsajátítsák az új technikát. Az előadások anyagának köny-
nyebb megértése érdekében felhasználjuk a szemléltetés korszerű eszközeit: a kének
és filmek vetítését. Ezért előadásaink zömét film vagy diapozitív vetítésével kap-
csoltuk össze.

Előzetes jelentések alapján a vasipari, villamosipari és a ma technikája tago-
zatokra közel 150 fő jelentkezett. A jelentkezők i-özött számos olyan személy van, aki
Törökszentmiklós, Kenderes, Űjszász, Zagyvarékas és Szajol községekből jár be.

Szólni kell arról is, hogy az akadémia lelkes előadócsoportja — mérnökök és
technikusok — tudásuk legjavát nyújtják. Valóban arra törekednek, hogy a hallgatók
munkájukhoz minél több segítséget kapjanak..

Az akadémia tevékenysége kísérleti jellegű. A most szerzett tapasztalatok bir-
tokában 1959. év őszén III—IV évfolyamos tagozatok indulnak. Ez a munka azonban
csak akkor lesz eredményes, ha az üzemi párt- és szakszervezetek is részt vállalnak
ebből a munkából.

Ismeretterjesztő mozi.

A KÖJALL és a megyei szervezet kezdeményezésére 1957. év október 15-én
kezdte meg működését az ismeretterjesztő mozi. A társadalom- és természettudomá-
nyok különböző területéről készített kis- és dokumentumfilmek jelentős mértékben
hozzájárulnak a dolgozók általános műveltségének emeléséhez. Te, és annyi más
bajtársad" című német dokumentumfilmet 30 előadásban 3—4 ezren tekintették meg.
Ugyancsak említésre méltó sikert ért el „A titokzatos Afrika", a L'Humanité történeté-
ről készült „Virágzó föld" és a „Teuton kard akció" című film.

Ez év szeptemberétől a vasárnapi előadásokon a gyermekek szórakoztatására
mesefilmeket mutatunk be. Igen népszerűek ezek az előadások, ennek következtében
nagy látogatottságnak örvendenek.

Nyelvtanfolyamok.

, A nyelvtanfolyamok szervezése terén az MSZMP Megyei Bizottságának javas-
latára némi változás történt. Orosz nyelvű tanfolyamot a jövőben csak az MSZBT,
más idegen nyelvű tanfolyamot csak a TIT szervez. E döntés alapján Szolnokon a
jelentkezéseket figyelembe véve, angol kezdő és haladó, valamint német kezdő és
haladó tanfolyamok indultak. A Tisza Cipőgyárban pedig egy német kezdő nyelv-
tanfolyam kezdte meg munkáját. A hallgatók létszáma meghaladja a 80 főt.

Lévai István
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