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„ A haladás és a nép szolgálatába 
akarjuk állítani művészetünket" 

Az MDP programja a nép éleiét és harcait ál (rá-
zok), az igazságot kereső, a demo'kfatLkus népi esz-* 
mék győzelmét hirdető optimista művészeket kiván. 
Csak itven művészet teljesítheti nagy feladatát, a 
nép, elsősorban az ifjúság nevelését. 

A "Magyar Dolgozók Pártjá-
nak programja mindenre ki-
terjedi) gondossággal uj utakat 
•jelöl meg a művészetben is. 
Itodin a világhírű trancia szob-
rász szerint (>» művészet át-
KzeUemDÍés. a természetbe J»e-
iéiiatolá szellem gvifuviirlisége, 
tnely abban ugyanazt a szélié-
inél' smer' te*, ami «í beléje 
<\ felkel tetielc. \z MDP is a 
reális művészetért száil síkra 
Frröl lieszélgeltfmk a szegedi 
imnésztársadatom néhány tag-
jával: 

íDr. Béky Júlia 

a Nemzeti Szinház dramaturgja 
ezékel mondja: 

Azzai a hazug, önámító, 
az igazságot elkenni, sőt meg-
liannsitam igyekvő pedagógiai 
felvei szemboii, amely egész 
tniiltbeli müvészpoiitikánkat 
ielleniezte és amelynek tevé-
kenysége a tudatos félreueve-
Jéslien kulminált, az MDP mű-
vészeti programja az élet való-
ságos arca felé fordítja az 
egész haladó ínagvar társada-
lom figyelmét. Mélységes em-
berszeretet és a legnagyobb 
inegliecsülés jelét látom benne 
egyrészt a művészek, másrészt 
.0 társadalom felé. Mert migi 
ez a program feladatául tüza 
ki a művészek anyagi liigget-
Jenségének biztosítását, a do(-
Igozé társadalom elölt is eddig 
solia nem ismert, tág lehetősé-

<*ttt;nyijja meg egy magas 
színvonalú. a szó valódi értel-
me szerinti kuliura etáajátitá-
sára és továbbfejlesztésére. 

— Átültetve ezeket szakmai 
vonalra: uj, nagyszerű lelie-
Itöségek nyitnak meg színmüvé-
n/elünk továbbfejlődése terén 
fis. A lehetőségekkel együtt 
természetesen nőnek, sokszo-
rozódnak feladataink: is — lé-
vén a szinház a leghatalma-
sabb tömegnevelő eszköz. De 
fezeket a feladatokat sikerrel 
fogjuk tudni megoldani, mert 
művészeim?, akiknek ticlső to-
vábbfejlődése nem valamit »túr-
sadalommentes szigeten* ját-
szódik le, munkájuk o.rednuV 
ínye ped'g ezentúl egy uj, ha-
lt: időszeltei mi társadalom tény-
leges kultúrájában tükröződik, 
maguk is nemcsak »beleérzői-, 
de aktív propagálói lesznek 
dnnak az uj, demokratikus 
szellemnek, amely vatóságha-

misitás helyett mindenben és 
mindenkor az igazság megmu-
tatására törekszik. 

Both Béla 

a Nemzeti Szinház igazgatója 
igy nyilatkozott: 

— Áz a művészeti program, 
amely az MDP egyetemes pro-
gramja keretében látott nap-
világot : világos, félreérthetet-
len szavakkal jelöli meg a há-
íadnivágyó művészek és mű-
vészeiéi? útját. Megnyugtató és 
lelkesítő tudat: érezni, látni, 
tapasztalni: milyen biztos ala-
pokat épít a művészek alá a 
párt, mennyire felszabadít 
mindnyájunkat a meddő filo-
zofálgatás, a zűrzavaros elhaj-
lások, a dekadens pesszimiz-
mus alól. 

— A program azt mondja ki, 
anxit valamennyien kívántunk 
és kivárniuk, nein ellentétes 
művészi ösztönünkkel, rendkí-
vüli jelentősége éppen az, hogy 
kimondja, amit mi magunkban 
hordoztunk. Kimondja és for-
mába önti oty?m klasszikusan 
fogalmazva meg, hogy abból 
elvenni, vagy alihoz hozzátenni 
semmit sem lehet. 

— Meggyőződésem, hogv CZ 
a program legégetőbb kérdé-
seinkre ad feleletet és olyan 
irányító, amely minden vitás 
probltémiífiík megoldásához hoz-
zásegít, ha valóban a haladás 
és a nép szolgálatába akarjuk 
állítani müvészetünkek -

Márky Géza 

a Nemzeti Szinház tagja: 
— Alaposan áttanulmányoz-

va az MDP programnyilatkoza-
tát, a magyar színjátszásnak 
egy uj és őszinte korszakát 
Játom felvirradni. Gyökeresen 
el kell térnünk a (mull hamisan 
értelmezett színházától, ame-
lyet a tőkés igazgfető a tökés-
tiirsadalom részére létesített 
Ei kell ismernünk, hogy színé-
szetünk a háború évei alatt ép-
pen olyan korhadtá vált, mint 
az egész társadalom. Az a .szín-
játszás. amely valóban a törne 
gek szolgálatúba állítja a szín 
luízal. felet majd meg az MDP 
programjának. Az ul nehéz; 
búr a demokrácia három esz-
tendeje kiváló művészi vezeté-
ket is adott a magyar művé-
szetnek, akik kijelölik a he-
lyes utat. Az egymásra találás 
a magyar dolgozók és az uj 

• 
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A Szegedi Lemezgyár dolgozói fájdalommal hi-
dalják, liogy a vállalatnak fenállása óta vezető tiszt-
viselője 

FENICHEL IMRE 
igazgató 

1918. évi junius 10 én váratlanul elhunyt. 
Vállaltunk neki köszönheti létét. Munkatársai 

iránti szeretetével, egyszerűségével és SZÍVÓS, kitartó 
munkájával példát mutatott mindnyájunknak és e 
j>élda ei nem utulóan lebeg előttünk a jövőben is. 

Emlékét örökké megőrizzük. 

leánya Klánt 
hogy' imádott 

Fenekei Iiurine sz. Gái Vilma és 
megrendülve, fájdalmas sziwet jelentik, 
férj, illetve édesapa 

FENICHEL IMRE 
a Szegedi Lemezgyár és faipari Rt. igazgatója 

55 éves korában hirtelen elhunyt. i 
Temetése junlus ll-én délután 4 órakor [esz a 

zsidólemclö cinlerméből. 
Gyászolják még apósa, lestvérei, sógornői, sógo-

rai és kiterjedt rokonsága. 
Külön villamoskocsi a Dugonics-térrőt féi 4kor 

indul. 

.demokratikus magyar színját-
szás között, megtörtént, .toné-
hány éves színészi multam 
bizonyitja azt a lényt, hogy szí-
nész és közönség "között soha 
még olyan Jelkies kapcsolat 
nem volt, mint most a dolgo-
zók előadásain. A programnyi-
latkozattal minden művésznek 
egyet kélt érteni, mert ez je-
lenti haladó színjátszásunk 
teljes szakítását a mult hibái-
val. Örömmel látom, hogy a 
Szegedi Nemzeti Szinház ma 
már ezen az uton halad és hi-
szem. hogv a népnevelés szol-
gálatában" nagy eredményék el-
érésére hivatott. 

Dr, Szeghy Endre 

népzene tudós, főiskolai tanár: 
— Az MDP programja min-

den muzsikus számára nvilt és 
félreérthetetlen. A most fellen-
düld magvar népt dálkültura 
további fejlődésének szem-
pont jóból azonban nagy szük-
ség lenne a magyar tudomá-
nyos akadémiától már régen 
ígért né[xlaIkiadvűnvok megje-
lentetésére. Ha ez a forrás-
munka a szerzők birtokába le-
lietne, akikor olyan anyaghoz 
jutnának, hogy annak segítsé-
gévet a kiművelt zenei anya-
nyelv valóban a népnek Vértévé 
válna. Ebből a népi gyökérhői 
azután a Kodály-fakóin ionos 
telietségü uj hajtásai fcStere-
hélyesLthetnék a valódi magyar 
müzene ereaményelkiet hozó fá-
ját. A demokrácia általános is-
kolája olyan éneíktanltási lan-
tervet léptelett éleibe, amely-
nek anyagában a főhangsuly 
a magyar, a rokonnépek- és a 
szomszédnépek népzenéjén van. 
Kivitelezésre kitűnő tanköny-
vek /Kodály iskolai gyűjte-
mény). módszerek (-Ádám mód-
szertan) állnak rendelkezésre. 
Pedagógiai főiskolánk énekok-
tató képzése, ahol óz a tárgy 
már nem kiegészítő kollégium, 
hanem főszakcsqport, biztosít-
ja, hogv ezekben a kitűnő tan-
könyvekhez lelket Is adjon a 
tani tó. Bartók-Kodály zenéjét 
akkor fogják a magyarok is 
teljesen megérteid, ha nyelvü-
ket megtanulják. Ez meg is 
lesz, hiszen az MDP program-
jában célul tűzte Iki a magyar 
népt kültura teljes feltárását 
és hasznosítását a dolgozóik-
nak. Ezzei szorosan összefügg 
a magvar népdalgyűjtésnek 
utóbb kissé ellanyhult kérdé-
se. Sürgős szükség lenne a ma-
gyar parasztok dalainak lie 
gvfijtésére. Kodlály Zoltán hoz-
zám intézett levelének alábbi 
részletévet fejeztem be monda-
nivalómat: 

• Minden remény megvan ar-
ra, hogy az iskolái énektanítás 
csak javul, az emberek közö-
nye múlóban, a hozzáértés is 
gyarapszik, az ember szeretne 
uj lAszúlelnt, hogv meglássa niü 
lesz itt ötven év tmilvac. 

S. Papp Júlia 

a Nemzeti Szinház operaéne-
kesnője : 

— Á Magyar Dolgozók Párt-
jának programja művészetünk-
nek uj korszakát nyitja meg. 
A művész többé nem egyéni 
érdekek szolgálatában ált, a 
nép összességének dolgozik, a 
népnek közvetithetí azokat az 
értékeket és kincsekel, ame-
lyeknek élvezetétől eddig tu-
datosan elzárták. Mi, a művé-
szet fanatikusai, hirdetői bol-
dogan vesszük tudomásul, hogy 
az MDP programja milyen ha-
talmas, uj lehetőségeket nyit 
meg a magyar művészetnek. 
Szeged ás elindult azon az uj 
uton, amelv a doIzzókat a 

művészet felé vezetik és azok a 
m un késel ő adások, amelyeiklet a 
Nemzeti Szinház rendez, min-
dennél ékesebben bizonyitják, 
milyen fogékony a dofgöáXí 
eddig eltmnyagolt telke a mű-
Vészei, a senokuttura ltiánt. Ne-
künk művészeknek a taps ter-
mié sze lesen, mint a siker fok-
mérője .jól csiik, de még ennéu 
ls az a nagyobb jóérzés hal át 
benminkel, hogy a dolgozó nép 
művészi törekvéseinket nem-
csak értékeld, hanem meg ls 
érzi és tudja, hogy felemelke-
désének egyik ulja ennék a 
Ikülturának a megismerésén re-
zet keresztül. 

Jíárady László 

a Nemzeti Szinház karnagya. 
Zenei vonatkozásokban az 

MDP jóvá akarja tenni az el-
múlt rendszer bűnös mulasztá-
sait, amikor a muzsikát min-
den dolgozó szántóra hozzáfér-
hetővé teszi. Szerte az ország-
ban legjobb muzsikusaink fel-
keresik a dolgozókat a gyárak-
ban, üzemekben, hogy a ma-
gas színvonalú zenei teljesít-
ményeket a dolgozóknak is to-
vábbítsák. Szeged muzsikusai 
őrömmel Csatlakoznak kollé-
gáikhoz és kimennek a közsé-
gekbe, tanyákra". üzemekbe, 
liogy a dolgozók kulturális fet-
eiucllcedósét és ezzel a népű 
demokrácia felvirágoztatását 
szolgálják. 

— Az uj zened közönség ne-
velés mellett az MDP átfogó 
kulturális programja lehetővé 

teszi, hogy zenei tehetségek, 
akit eddlig a tanulási lehető-
ség hiánya miatt nagy szám-
mal vesztek ei a kuli ura szá-
ntóra, a juvmxm günotOT UCvn-1 
lés mellett kifejlődhessenek ég 
az egyetemes zenei kultúra 
szolgálalába úJlliass;in;ik. 

Várnagy Lajos 
hegedűművész: 

— Szívvel-lélekkel valljuk aa 
MDP programjat. Ar. elmúlt 
évek alatt a dolgozói —. anya-
gi helyzetük miatt — mini "ál-
talában mindentől, a zenemű"-' 
vészét élvezésétől̂  is el voltak 
Zárvâ  Itarigvers'ciiytcrtneíacf 
megtol (öt le a pénztől duzzadó, 
álszakérlő, snob közön-ég.-
melynek a legújabb divat be-
mutatása fontosabb volt. mint 
az, hogy valóban élvezik e az 
előadó ráüvész játékát. 

-— Nekünk fialni inüvé-.zek-
nrík, híven az MDP programjá-
hoz, az a feladatunk, liogv a 
ma már a legszámottevőbb 
dolgozó népréleg soraiban nép-
szerűsítsük és terjesszük a ko-
moly zeneművészetei. F. fel-
adatunk nem könnyű, mert ezt 
Csak temérdek — a dolgozóid 
részére rendezett hangvese-
nyekkei — és az ezeket Ite-
ve ze tő szakszerű ismertető e'ó-
adásokkal tudjuk elérni. Nem 
várunk azonnali eredményt, bt. 
szen mindenhez hifi Kell, dte 
reméljük, hogy kulturális mun-
kánkat előbl©utóbb siker koro-
názza. 

Gálinr ArnoAl 

A D é l m a g y a r o n z ó q 

előfizetést versenyt 
hirdet. Mindenki, aki e H6 végéig 
$ aj előfizetőt linz be, az ér-
tékes könyvjutalomban részesül 

Sztnhát-pÜ m-Műveazei 

3. Fehér Miklós 
és Bán Sándor hangversenye 

B. Fehér Miklós az ope-
razenekar nehéz idegfeszítő 
munkájából veszi ki alapo-
san részét, pedagógus, ka-
marazenész, szive, lelke 
azonban a koncerláló mu-
zsikáláshoz szólítja. Művész 
a javából, nki nem híve az 
önreldámozásnak, annál in-
kább művelője és" hódolója 
a klasszikus zenének. Rácz 
Lili aláfestő kíséretével és 
a Brahms szonátában mar-
kánsan kifejező játékával 
megerősítette a róla már 
egy alkalommal megirt jó 
véleményünket. A színvona-
las hangverseny másik szó-
listája Bán Sándor, az is-
mert világtalan zongoramű-
vész volt, aki a benső elmé-
lyedés liszta és fenkőlt 
hangjaival ezúttal is gyor-
san utat talált nagyszámú 
tisztelőihez és hallgatói-
hoz g. 

Vizsganlöadás 
a színházban 

Az Állami Zenekon-
zervatórium junius 14-én, 
hétfőn este fél 8 órakor ren-
dezi az énekfőtanszakos nö-
vendékek beszéd-, dnáma* 
gyakorlati és ének vizsgáját. 
A drámai gyakorlat tanára 
Abonyi Tivadar, a Nemzeti 
Szinház főrendezője. Az elő-
adás iránt a legszélesebb 
körben nagy érdeklődés 
nyilvánul meg, mert ezen az 
estén lesz alkalmuk a fia-
tal tehetségeknek bemutat-
kozni. Ugyanekkor mutat-
koznak be a nagyközönség 
előtt f.űfé": Stsá-olasx mes-
ter és Liltasy György tanár 
énekfőtanszakos' növendékei 
is. Az igen érdekes és vál-
tozatos műsoron .Vörös-

marty : Csongor és Tünde* 
Madách : »Az ember tragé-
diája*, Heyersma'ihi: >d tö-
mény* c. drámai müveiből 
jelenetek, Ernőd : Mézeska-
lács* c. daljátékának rész-
letei, szavalatok és opera-
áriák szerepelne!;. .TcgveK 
50 fillértől 4 forintig elő-
vételben a színház pénztá-
ránál és a Konzervatórium 
tilkári hivatalában váttha-
lók. 

(•) Növ endókliangvcrsfciiy. 
Az Állami ^euekonzervaló-
rium kis növendékeivel ma 
délulán 5 órakor rendezi 
első lváztí hangversenyét. 
Szülők és érdeklődők részéi-
re a belépés díjtalan. 

(•) Felhívás az MNDSa 
tagjaihoz. Közöljük tagja-
inkkal és azok hozzátarto-
zóival, hogy ma délig igen 
kedvezményesáru jegyeket 
kaphatnak a Tisza Lajos-
körut 57. sz. alatti székhá-
zunkban a ma esti »Mélyek 
a gyökerek* színházi elő-
adásra 

(*) Svéd Sándor vendég-
játéka elmarad. A mára 
hirdetett Rigolelto helyella 
•Mélyek a gyökerek* ker öl 
színre. A Rigolettoban a fő-
szerepet Svéd Sándornak 
kellett volna énekelni, de a 
művész betegségérc vald 
hivatkozással az előadási le-
mondta. 

R ó k u s i Ficurt'ftnii 

Üzletemet junius i-óve| 
megnyitottam. Állandóan 
friss sertés-, markaim sok!/ 
zsirszalonna, liáj, hentes-
árui? kaplialók. 

Pontos WszoígJtSs, ^ötíd íraíCÍ 
Szeretettel várja a fókuM 
lakosságot 

VARGA JÁNOS 
mészáros és hentes. Ko»-
suth Lajos-sugtrut 77. 
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