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„Smeljen fel! feléledek.*" 
Beszélgetés a Szegedre érkezett 
könyvnap! könyvekkel 

Sstnhit• film-Művészet 

Közeledik a könyvnap. Csü-
törtökön, pénteken és szomba-
ton kirakodnak sátraikkal a 
szegedi könyvkereskedők, liogy 
közelebb vigyék az emberek-
hez a szépirodalom, tudomány, 
művészei legértékesebb mü-
veit. 

A napokban bementünk egy 
szegedi könyvesboltba, hogy 
körülnézzünk az idei könyv-
nap bizony nem kis számú 
újdonságai között. Derűsen, 
friss köntösükben •mosolyog-
tak- ránk a könyvek, amelyeik 
mind-mind jóval olcsóbb áron 
kerülhetnek ezeken a napo-
kon az ökel szeretettel fogadó 
családokhoz. A könyvkereske-
dő régi, kedves ismerősünk. 
Valami dolga akadt nyilván, 
mert igy szólt: 

— Bocsásson meg, át keli 
szaladnom valahova. Addig 
csak lessék nézegetni. 

Ady él — 
a szegény kezében 

Ezzel elfúlóit s mi magunk-
ra maradiunk a könyvekkel. 
Egy piroskötésü köteten akadt 
meg a szemem, rajta nagy fe-
hér belük: »Ady összes ver-
sei*. Egyszeresük csodák-cso-
dKtja, megszólalt, beszélni kez-
dett: 

— Emeljen fel kéretni... 
Feléledek, — tnondla kérőn. 

Felvettem, belelapoztam és 
hallgattam mit mond. 

— Higgye el, olyan rossz 
ill heverni élettelenül. De én 
csak akkor élek ám, ha fel-
vesznek. ha foglalkoznak ve-
lem. Eddig hetven forintot kér-
tek a testvéreimért, akik Ady 
verseit igyckczlek megszólal-
íalni. Néni is éledtek fel soha, 
hanem csak ott lapultak egy-
egy gazdag család diszes 
kő n yvszekrény érén ö ss ze pré-
selve más szerencsétlen sors-
társukkal. Értem csak husz fo-
rintot kérnek. Remélem jé ke-
zekbe kerülök, — mondla bi-
zakodva. 

Attila alig várja 
a munkás kezét 

Megszólalt mellette egy má-
sik is, .amelyik. >József Attila 
összes versei és műfordításait 
feliratot viselte magán, mint 
valami karszalagot. 

— Ertem csak 10 forintot 
kérnek, — kezdte vidáman. 
Alig varom már, hogy odake-
rülhessek ahhoz a derék mun-
káshoz, aki a mullkor néze-
getett. Tudom nála nem sok 
nyugtom lenne, mindig forgat-
na, kézben tartana. De leg-
alább érezném, hogy törődnek 
velem — tette hozzá. 

— Engem n diákok nézeget-
tek legutóbb, — dicsekedett 
egy harmonikás, vidám cso-
port Boldizsár Iván »Fortocs-
ka — Igy él Moszkva* cimü 
könyvének címlapjáról. 

— Engem meg a diáklányok 
mustrálgattak — vetette oda 
büszkén egy délceg huszár 
Tcrsánszky J. Jenő »Egy ce-
ruza története* ctniü könyvé-
ről. 

Igy dicsekcdiek sorra. Még 

Verseny 
butorraktár 

Kelemen-utca 11. szám alatt 
(Posta mellett), ahol minden 
igényt kielégítő és legolcsóbb 
árban bútorok nagy válasz-
tékban kaphatók, 

KAKUSZI 
Butor-üzein Kossulh L\ s. 5. 

az a parasztos alád is megszó-
lalt, amely boldog békesség-
ben húzódik meg Móricz Zsig-
mond 11 forintos könyvének 
»A boldog embcr*-nek borí-
tóján. 

48 utján — 
a fordulat évében 

Mély megbecslés látszott 
azonban vatamennyiükönj ami 
kor velük együtt két uj tár-
suk felé fordultunk. Az egyik 
a könyvnap nagy eseménye: 
Rákosi Mátyásnak (A fordulat 
éve* cimmei most elkészült 
munkája a »Szikra* kiadásá-
ban. A másik hasonlóképpen 
jelentős mü. Révai József ir-
ta: >48 ulján* cimmei, liogy 
bemutathassa a magyar sza-
badságharc igazi tanulságait. 

Barátságosan köszöntöttek 
megfontolt irásu lapjaikkal a 
magyar szeltem többi alkotásai 
közül. Es ml még hosszan, jól-
esőn beszélgettünk r többiek-
kel is. Megismerkedtünk Ba-
rabás Tibor levelével, amelyet 
«A szovjet írókhoz Petőfi San 
dórról* irt, azután Kállai Gyu-
la munkájával »A magyar füg-
getlenségi mozgalom--mai, Lu-
kács György az »Uj magyar 
kultúráért* címmel készült 
friss tanulmánykötetével, «A 
polgárok útja* cimü kötet pe-
dig a magyar polgár 150 éves 
életéi tárta elénk a' magyar 
irodalomban, a budapesti Jó-
zsef Attila népi kollégium gon-
dos kibocsátásában Hegedűs 
Géza szerkesztésében. 

Dunától a Dóníg 
— sugártttk a láng 

Szinle féltünk, hogy valóban 
tűzre lobban Kossá István 
•Dunáiéi a Dónig* cimü meg 
rázó regényének címlapjáról 
felénk sugárzó láng, atnely 
mintha ki akarná vetíteni a 
háború utáni felszabadulás tü 
zét. Lukács György »A marxis-
ta filozófia feladatai az uj de-
mokráciában* címmel szól hoz-
zánk könvvébői és jólesett el-
gondolkodni mindazon, amit a 
• Kossulh summárium* és 
• Táncsics summárium* mon-
dott számunkra, de fiatal tár-
suk "Vasvári Pál Válogatott 
politikai írásai* is hasonló él 
uiényt jelentettek. 

Ki győzné sorolni mindazt 
a sok értékes uj ismerőst, 
(amelyet a könyvnapra Szeged-
re érkezett, ujkiadásu köny 
vek közölt szereztünk! Nem 
is könyvek voltak: élő embe-
rek, élő gondolatok szólaltak 
meg belőlük. 

Ne haragudjon, hogy eny-
nyíre megvárakoztattam, — 
mondta bocsánatkérőn : 
könyvkereskedő, amikor visz 
szajött. — Megmutassam olcsó 
könyvnapi újdonságainkat? — 
kérdezte. 

En azonban rákacsintva is-
méi némaságba temetkezett u; 
barátaimra, igy szóltam: 

— Köszönöm, mi már ismer-
jük egymást. A könyvnapon 
újból találkozol fogunk és hi-
szem, hogy munkás, paraszt, 
értelmiségi barátainkkal együtt 
igen sokkal kötünk- elválas'ztha-
latlan, sirig tartó barátságot. 

(lőküs.) 

ÉRTÉKES KÖNYVET KAP, 
oki felkeresi a 

TISZATÁJ 
KÖNYVNAPI sátrát! 

Odaítélték a Móra-dijakat 

házingatlan 
amely üzem vagy egyesület részére 
alkalmas, azonnaí beköltözhető minden 
elfogadható árért sürgősen olatfó. 
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A belterületi általános 
iskolák 

kórushangversenye 
18 belterületi általános is-

kolának énekkara hangver-
senyezett vasárnap délután a 
Klauzál Gábor gimnázium ud-
varán. Az a nevelő munka, 
am|t a magyar népi dalkul-
tura érdekében dr. Szeghy 
Endre professzor évtizedek 
óla kifejt, most termi gyümöl-
cseit. Nagyszerűen képzett és 
betanított iskolai kórusok szín-
magyar műsorral, élvonalbeli 
költőknek Kodálynak, Bárdos-
nak, Vásárhelyinek, Péternek, 
dr. Szeghy nek, Kapl-Králiiknak 
stb karmüveivel a kórusok 
megbecsülendő kultúráról tet-
tek bizonyságot. A sok jó kö-
zül is kiemelkedett Garam-
szegi József Madách-uleai, Sü-
lt Dezső Szent Imre áItaiános} 
Kesztéri M. Stefánia alsóvárosi 
zárda, Jets Antalnó Margit-ut-
cai és Czimer László Belvá-
rosi községi általános Iskolájá-
nak kórusai. A mintegy 2000 
diáiköt kitevő összkar dr. Sze-
ghy Endre vezényletével a 
hangverseny nagyhatású szá-
mát Kodálynak Berzsenyi »A 
magyarokhoz* cimü ódájára irt 
komopzidóját adta elő. Hang-
verseny előtt dr. Sörös József 
tanfelügyelő mondott beszédet. 
Az összkórus a Kossuth-szobor 
elé is kivonult, ahol ünnep-
séggel emlékeztek meg a cen-
tenáris évről. 

oOo 

Svcd Sándor: junius 5. 

Svéd Sándor óriási érdek-
lődéssel várt hangversenyét 
szombaton este 9-kor tartja 
a Belvárosi Moziban. Mű-
sorának különlegessége, 
hogy azon operaáriákon és 
dalokon kivül magyar dalo-
kat is énekel. Jegyek Kon-
certnél és a Belvárosi Mozi-
ban. 

o0o 

A Szegcdi Kórus 
Bruckner-inlséjc 

Komoly feladatra vállal-
kozott a közelmúltban kar-
iiagyválsá«on keresztülesett 
Szegedi Kórus, amikor An-
ton| Brucknernek d-moll 
miséjét mutatta be vasárnap 
délelőtt a Fog]ad'almi tem-
plomban. Brucknernek 
mint minden müvét — ezt 
a miséjét szintén a monu-
mentalitás jellemzi. Előadá-
sához nagyzenekar, nagy kó 
rus. szólóénekesek szüksége-
sek] Bruckncr, aki hosszú 
ideig templomi orgonista 
volt, hatalmas iiangeffcklu-
sokkal dolgozik, óriási cres-
cendók fokozzák a hatást, 
amit nem is annyira a mé-
lyen átérzett áhítat, mint in-
kább a lenyűgöző mü lép-
len-nyomon elővillanó szépa 
ségei váltanak ki. Annak el-
lenére, hogy az összmunka 
nem érte el a százszázalékos 
nívót, az uj karnagy Irak. 
Zakariás Gábornak és kóru-
sának ilyen reprezentáns 
müvei való bemutatkozását 
kielégítőnek kell monda-
nunk. A kórus hanganyagja 
szorgalmas próbák után ki-
gyakorolt és nyilvánosságra 
érett. A bemutatóra ugyan 
még több csiszolás is 
ráfért volna, meg kell 
azonban elégednünk 

a kezdeményezés tisz-
tes szándékával. A szegedi 
opera négy kiváló szólis-
tája : S. Papp Juli, Turján 
Vilma, Megyessy Pál és 
I.iltassy György a mise ab-
szolúi értékét nyújtották 
Halász Kálmán jó orgonista. 
Zakariás Gábor karnagyi 
képességeinek kibontakozá-
sát figyelemmel várjuk g. a 

Az Újságírók & I+uycszcs 
Otthonának választmánya hét-
tői Ülétéü. döntőit a Móra-di-
jakról. A nagydíjat «Tr. Szcfiiy 
Endre főiskolai tanárnak Ítél-
ték, aki a népdal és a népi 
zene gvüjlésq es terjesztése to-
rén igén eredményes munkás-
ságot végzett. A további Móra-
dijakat a következők kapják: 
Kövesdi Szabó László 'kellő), 
dr. Fodor Gábor (természettu-
dós), Németh Lajos (újságíró), 
Líppay irma (újságíró), Or-
szágli György (festő), Mészá-
ros Islván (szobrász:), Rajnai 

Elli (drámaT színésznő), Zonlnt 
Anna (drámai színésznő), Kas-
sai János (operaénekes), Lő-
rinci Zsuzsa (operaénekes). Ka-
bók József (lapterjesztő), Vár-
nagy Lajos (hegcdümi'n ész), 
Ungvári Imre (a híemzoli Szin-
ház b. szinpadmeslerc), lo-
vábbiá a Főiskolai Kamarakó-
rus, Egyetemi Énekkar, Ifjú-
sági Iiiskórus. 

A Tápai Antai szobrászmű-
vész áltai készített Móra di-
jakat Ortutay Gyula kullusn-
miniszler fogja kiosztani. 

Ifi lehet tagto 
a Magyar Dolgozok P á r t i á n a M ? 

A kél munkáspárt közös po-
litikai bizottsága vasárnap nyil-
vánosságra hozta a Magyar 
Dolgozók Pártja szervezeti sza-
bályzatának tervezetét, ame-
lyet az egyesülési kongresszus 
eló terjeszt. Elfogadása után 
a szervezeti szabályzat a párt 
alkotmánya lesz, törvény min-
den párttag és pártszervezet 
számara. 

A tervezet érteimében 
a párt tagja az, aki ma-
gáévá teszi a párt cétk'tü/.é-
seit, elfogadja programnyS-
lalko/afát és politikai irány-
vonalát, résztvesz valame-
lyik alapszervezet munkájá-
ban, aláveti magát a párt-
fegyelminek és rendszere-
sen fizeti a tagság' járulé-
kok 

A párttagság clőiskolája a lag-
jetöllség. Uj párttagot állatá-
ban csak a tagjelöltek sorából 
lehet felvenni, mégpedig olyat, 
áki legalább hat" hónap óta 
tagjelölt és ezalatt munkájával 
méltónak bizonyult arra, hogy 
a párt Ingja legyen. A fel-
vételt Írásban kell kérni és 
a 'kérelemhez két olyan párt-
tag ajánlását kell mellékelni, 
akik legalább két éve tágjai 
a pártnak, illetőleg valame-
lyik munkáspártnak. Érdekes 
ponlja a szervezel/szabályzat-
nak az, hogy 

azt a párttagot, aki köteles-
ségeit hanyagol teljesül, lag-
fclöltté lehet vJsszantiiuTsf-
fen'. 

Az MDP a demokratikus 
centralizmus elvén épül fel. 
A párt összes vezető szerveit 
a tagok választják meg, a ve-
zelő szeiwe'k kötelesek tevé-

kenységükről rendszeresen be-
számolni és véleményeltérés 
esetén a kisebbség köteles ma-
gát a többség határozatának 
alávetni. A párt legfelsőbb 
szerve az Országos Kongresszus, 
amelyet kétévenkint Ii Ívnak 
össze. A Kongresszus választja 
a Központi Vezetőségét és a 
Központi Ellenőrző Bizottsá-
got. 

A Központi Vezetőség Ichc-
löleg háromhavonkint ülésezik. 
Saját tagjai közül megválasztja 
a párt elnökét, főtitkárát és lö-
lilkárhelyeUeseit, valamiül a 
Politika,i Bizottságot, a Szer-
vező Bizottságot és a titkár-
ságot. A Központi Vezetőség 
jelöli kii a közponli pártsajtó 
felelős vezetőit is. A Központi 
Vezetőség két kongresszus kö-
zött országos pártérlekezlelcl 
hivhat össze. 

A Központi Ellenőrző Bizott-
ság őrködik a párttagok és 
tagjelöltek politikai magatár-
tása, erkölcsi tisztasága és 
párthüsége felett. ' » 

Kíméletlen harcol folytát a 
fegvelmezellen, pártellenes, 
frakció* tevékenység fs a 
korrupció m'nclen fajlája el-
ten. 

A szervezett szabályzat 
ulolsó fejezete a párlfcgyeirm-
rői szól. Hangoztatja, hogy a 
pártban vasfegyelem van, mely-
nek minden egyes párttag és 
szervezet kötetes alávetni ma-
gát. A vasfegyelem azonban 
nem zárja ki, hanem ellenke-
zőleg feltételezi az alárende-
lés tudatosságát és önkénlcssé-

"t, mert ludótos fegyelem I<v 
et csak igazi vasfegyelem. 

250 szegedi diák vesz részt 
a MEFESz nyári programjában! 

A MEFESz rövidesen 
megkezdi hatalmas arányú 
nyári programjának lebo 
nyolitásat. A kidolgozott 
nyári program keretében 
5000 magyar diák nyaral, 
utazik fakultáscsere kereté-
ben külföldi államokba fs 
dolgozik külföldi vagy bel-
földi brigádban. Ilyen ha-
talmas tömegek Magyaror-
szágon még egyetlen ifjúsá-
gi szervezet nyári program-
jában sem szerepellek. Sze-
gedi vonatkozásban 250 
egyetemista fs főiskolai 
hallgató kapcsolódik be az 

ingyenes nyaraltalási akció-
ba, melynek keretében egy-
részt a "Balaton mellé és a 
Mátrába, másrészt a külföl-
di diákcserén belül Francia-
országba, Bulgáriába, Jugo-
szláviába, Csehszlovákiába, 
Romániába és Finnország* 
ba juthatnak el azok asze-r 
gedi diákok, akik ezt jó ta-
nulmányi ercdmónvéikkcL 
lés közösségi munkájukkal 
elsősorban kiérdemelték 

A nyári programról ft 
Szeisz propagandaosztálya' 
nyújt bővebb felvilágosilást 
minden délben 2—3 kőzött. 

(*) Collogluin, Musicum 
XII. bérleti hangverseny ju-
nius 2-án, szerdán esie 8 
órakor a Konzervatórium-
ban. Szerdahelyi, Csuka, 
B. Fehér és Várnagy vonós-
négyes Kamarazene-estje, 
közreműködik Kollár Pál 
(zongora). Műsoron Vaszy 
Viktor uj vonósnégyese (első 
előadás), Schumann zongora 
q Hintett és Mozart q mar-
lelt. Jegyek 2 forinttól a 
Konzervatóriumban. 

(*) Növendék hangver-

seny .Az Állami Zenekon zen-

vatóriumban junius 4-óná' 

pénteken este 8 órakor ren-

dezi első nyilvános növen-

dék: hangversenyét az inté-

zet hangversenytermében. 

Belépő díjtalanul igényelhe-

tő a Konzervatórium titká-

ri hivatalában Az 50 filléres 

műsor megváltása kötelező. 


