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Szeqedi zeneiik&lái&k 
Like.EE c£udafLCLten 

Az évszakok a zenében 
és az irodalomban 

A Ságvári Gimnázium önálló hangversenyéről 
A Tudományegyetem Ság- elmondotta, hogy ez a hang- váltakozásában az emberi 

vári Endre Gyakorló Gim- verseny zárja le az intézet élet sokszínű, gazdag áram-
náziumának hagyományos felszabadulási ünnepségso- lását bemutassa. Különösen 
tavaszi hangversenye, ame- rozatát. megragadó volt az őszben, a 
lyet vasárnap este rendeztek A műsort most is egy köz- szocialista forradalom hősi 
meg az iskola dísztermében, ponti gondolat foglalta egy- emlékének megelevenítése. 
ezúttal is meleg hangulatú, ségbe: "Évszakok a zenében Jól sikerült a Tavaszban és 
szép művészi sikert hozott, és az irodalomban*. Ez a a Nyárban az ifjúság vá-
Révész Béla, az iskola igaz- téma sok lehetőséget adott gyainak, terveinek, életsze-
gatója bevezető szavaiban ahhoz, hogy az évszakok retetének művészi ábrázolá-

sa. Az összekötőszöveveg — 
amelyet Zsadányi Nagy Ár-
pád és Szécsi József tanárok 
írtak, Molnár Margit, 
Schmidt Ilona, Mary Albert 
és Nagy János tanulók 
mondtak el — meggyőzően 
vetítette ki a szép program 
eszmei mondanivalóját. 

A műsor gerincét az isko-
la énekkara adta. A számok 
különböző hangulati tartal-
mát meleg szívvel, lelkes 
átéléssel, nagy éneklési kedv-
vel tolmácsolták. Rameau 
Himnusz az éjhez című mű-
ve finom kidolgozásával 
megmutatta, hogy az ének-
kar főerőssége a nőikar, de 
a vegyeskari számok is ki 
egyenlítetten szóltak. Külö-
nösen nagy sikert aratott 
Bárdos: Népdalfeldolgozása. 
Az énekkar egyik legszebb 
száma Hándel: Ünnepi zsol-
tára volt, amelynek hatását 
nagyban emelte az iskola ze-
nekarának meglepő bizton-
ságú, muzsikális kísérete. 
Szécsi József tanár az ének-
kar és a zenekar élén szug-
gesztív, magávalragadó ve-
zényléssel vitte sikerre a 
gondosan betanított műve-
ket. 

A szólóhangszeres számok-
ban tehetséges fiatalok mu-
tatták be fejlett, kulturált 
tudásukat, Fagler Erika, 
Bajszár György, Julesz Já-
nos zongorán, Bodor Ferenc 
hegedűn, Barra Anikó, Si-
mon Ilona, Konter László 
szavalatával, Gyurkovics Gi-
zella felolvasásával járult 
hozzá az est hangulatos si-
keréhez. Papp Mariann él-
ményszerű megjelenítő erő-
vel adta elő Marék Egy 
anya beszél című írását. A 
közönség sok tapssal jutal-
mazta a lelkes előadó gár-
dát. 

Erdős János 

fSomogyiné felv.) 

A Fővárosi Zeneiskola Képünkön a Liszt Ferenc 
Szervezet és a Magyar Ze- Zeneiskola egyik kis kama-
nemővészek Szakszervezete raegyüttese látható, melynek 
rendezésében országos ifjú- tagjai: Torday Csilla, Kószó 
sági kamarazene fesztivált Mária, Dudás Mihály és 
rendeztek Budapesten. Két Schindler Iván Corelli So-
napon át — április 17-én és nata da chiesa című quar-
18-án — tartott a kis muzsi- tettjével léptek a közönség 
kusok hangversenye. Szeged elé. 

két kamaraegyüttessel kép- A másik együttes tagjai: 

^ * * Katalin, 
valyi fesztivál óta nagy fej- Zoltanffy László, Minyó Fe-
lődés volt tapasztalható, a renc és Csonka Miklós M. 
szegedi zeneiskolások ko- Praetorius Quintett-jét ad-
moly sikert értek el. ták elő. 

Minden eddiginél több televíziós készülék 
kerül forgalomba a nyáron 

Az elmúlt évi karácsonyi reskedelemnek, mintegy 4000 
tömeges televízióvásárlás televíziós készülék, 
után az idén nyáron még 

Beszámoló Szegeden 
a párt- és kormány-

küldöttség 
lengyelországi áljáról 

A közelmúltban Lengyel-
országban járt magyar párt-
és kormányküldöttség egyik 
tagja, Darvasi István, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának osztályvezető helyet-
tese ma, szerdán este 7 
órakor beszámolót tart a 
Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége és a Magyar— 
Szovjet Baráti Társaság sze-
gedi klubjában (a Szabad-
ság Mozi felett). Az érde-
kesnek ígérkező előadáson 
mindenkit szívesen lát a 
klubvezetőség. 

Hatalmas porfelhő okozta 
a hétfő délutáni sötétséget 
Hétfőn délután a szege- tegnapi jelenség Ls ugyan-

diek különös természeti je- ezzel magyarázható. Való-
lenségre figyeltek, melyet színűleg a Szovjetunióból, 
sokan napfogyatkozásnak a talajról felkavart por 
véltek. Az Éghajlattani In- jutott el hozzánk, 
tézettől kapott információ jelenleg Európa legszára-
alapján közöljük a követke- zabb vidékére. A déli és 
zőket: északi szelek hozták erre. 

április 7-én és 8-án is ta- Egyébként ez nem egyedül-
pasztalhattunk sötétedést álló, mert a megfigyelések 
előidéző hasonló erőteljes szerint 
szennyeződést a levegő- m é g Szaharából is erke-
ben, hozzánk a szelek 

Magyarországon, főleg a 
keleti országrészeken. Ezt szárnyán por. 
akkor a Szovjetunió déli A porfelhőn kívül — mint 
részén a Káspi tó és Ukraj- már természetes is, mert a 
na területén a viharos szél szennyezőanyag elősegíti a 
által felkavart por okozta, felhőképződést — a felhők 

Feltevések szerint a is eltakarták a napot, 

Befejeződtek 
a tavaszi vendéglátóipari napok 

Nagy közönségsikere volt az összesített cigányzenekari térzenének 
és a pincérversenynek 

A Szegedi Szálloda- és Vendéglátóipa-
ri Vállalat a tavaszi vendéglátóipari na-
pok befejezéséül gazdag programot állí-
tott össze vasárnap délelőttre. A Széche-
nyi téren délelőtt fél 10-től a vállalat 
összesített cigányzenekara szórakoztatta 

az ünneplőket. A zenekar élén vala-
mennyi prímás megjelent, s három-négy 
számmal szerepelt az ünnepi műsorban. 

Délelőtt 10 órakor kezdődött a pincér-
verseny. Felnőtt jelentkező nem lévén, 
ez a vetélkedés a tanulók versenyévé ala-
kult át. A felszolgáló tanulók két cso-
portban indultak, külön az első évesek 
és külön a másod- és harmadévesek. Az 
elsőévesek közül Gábor István, a Búbos 
Étterem tanulója győzött. Egyébként a 
Búbos többi fiatal tanulója is kitűnt, 
mert az első három helyezett közülük 
kerül ki. A harmadéveseknél Koncz Ár-
pád lett az első. A tanulók értékes ju-
talomban részesültek. 

»Zöíd erdőben jár-
Ütam, kék ibolyát lát 

nagyobb forgalomra számít [| 
a kereskedelem. Az augusz-
tusban megrendezésre kerü-
lő római olimpiáról a ma- jj tam, el akart her-
gyar televízió is részletesen:,vadni. Szabad-e lo-
beszámol: hetente többször 
sugároznak majd műsort az 
olimpiai játékok egy-egy je 
lentősebb eseményéről. 

Az áruházak, a KERA-
VILL-üzletek ós a vidéki 
földművesszövetkezeti bol-
tok időben felkészülnek a 
nagy forgalomra. Nyáron 
25 000 készülék kerül az üz-
letekbe, ami a tavalyt egész 
évi mennyisécrvek több mint 
a felét teszi ki. Ezenkívül 
van némi készlete is a ke-

JbcsolU&dák 

Kétszázmillió takarékbetét 
— nyereségrészesedésből 

A gyárak és az üzemek az 
elmúlt hetekben fizették ki 
dolgozóiknak az 1959. évi jó 
munkájukért járó nyereség-
részesedést. A dolgozók ta-
karékosságát bizonyítja a 
hogy ebben az évben a kifi-
zetett nyereségrészesedésből 
kétszázmillió forintot tettek 
takarékba, hetvenmillió fo-
rinttal többet, mint tavaly. 

Anqol 
ifiusagi delegáció 

Budapesten 

A KISZ Központi Bizott-

pett. Már ebéd táján [ 
történt, hogy három, j 
legényke, miután: 
mindennek eleget: 

csolni?« — Hej, de ^ vlzzei a római ka- Hanem a srácok t e t t e k — rigmus,':. Szövetsége elvetette a feles- Minthogy a követeléseket 
sok helyen koszon- tonák vagy kik, de nagy aratást vittek szusszantas tocso(as,|bér i ők szakszervezeteinek azt elvetették, a felesbérlőket tö-
töttek így be hétfőn ez inkább csak a f f é . végbe. Magam is be- penzmarkolas, koszo-: a követelését, hogy a bérlő mörítő szakszervezetek elha-
Szegeden is kisebb. le papos beszéd le- széliem néhány fel- nes ~ a Vízcsap- a termésnek legfeljebb 47 térr>ztiW hnre inrii™ 10-trti 

Az 

Kétmillió olasz fe lesbér lő 
tiltekozó mozgalma 

Olasz Földbirtokosok ven százalékát fedezzék. 

tc U VÜ_V UMVVVVIIV " l-l- • - — • - 0 J . , 
nagyobb legények, het mert vaiójában bokrétázott, deli le- n a n t 

ahol lányokat, asz- a 

_ termésnek 
érdeklődtek, j százalékát adja a föld 

47 tározták, hogy április 19-től 
tu- 30-ig tiltakozó kampányt 

locsolkodásnak génnyel, aki dél felé ™fm vezetném-e oda; lajdonosának, s a bérlők a szerveznek. Kedden Olaszor-
| termelékenység biztosítását szág egész területén nagy-
Lés a földmunkák gépesítését gyűlésekre és tüntetésekre 

szonyokat tudtak ~nem sök'köze'vana már úgy csörgette a őket- Nagyobbacska 
vagy sejtettek az aj- 'ker'esziénység' hus- zsebében a forinto- lények voltak, gon-
tók mögött. Az első v é t j á h o z . Népszokás- sokat, mint egy kis holtam hat, hogy fel-
korai csapatoknak s i vált régi p o g á n y . bankÁr_ „Aztán aianlhatokegykisszo. 

célzó kiadásoknak csak öt- került 6or. 

mar, még kissé kezdvezőt- kori hagyomány ez, mennyid van . .... , 
len fogadtatásban a tavaszi termékeny- kisöcsém?* — kér- poruan az ifjuságve-
volt ugyan részük, ségi ü n n e p ű!!ca;má_ deztem talán kissé aelmi törvény kere-
mert hiszen a zsénge val j i r t az öntözkö- tapintatlanul bár, de te™ belul- ,™f}y sze~! 
ibolyára jöhet a har- dés a rómaiaknál arra építve a bátor- rint szeszes italt kiszol-
mat fél hatkor is, de meg talán a görö. ság0t, hogy kislá- oalni... Nem kellett 
a locsolkodós har- göknéi is csak ké- nyom első locsolko- azonban a lelknsme-
matozás mégiscsak sőbb a katolikus egy- dás-képes esztende- retemmel csatara kel-
várhat egy keveset. ház iiiesztgette bele jében (elvégre há- ?e™> mert a tegeny-
Igy azután nem- a maga ünnepeibe, rom és fél év már k e k kitartottak a viz-
csoda. ha az ünnep m i n t sok m i s p o . majdnem eladó sor!) f s d p mellett. Pohár 
reggeli álmából fel- gány valiásemléket. én is leróttam az il- helyett viszont sorra 
csöngetett család- Távol álljon azonban lendő obulusokat. a locsolos üveget 
atya, a korai ébresz- tőlem, hogy itt vala- így aztán bizalma- tartottak ala. Tan-, hogy itt vala- így 
tó gyerköcöket ha- mi vallástörténeti san megsúgta, hogy 
sonlóképpen népi ki- fejtegetésbe bocsát- nyolcvan forint kö-

nünk. 
egészen 

koltak. Elhűlve néz-
tem ezt a műveletet. 

fejezésekkel fogadta, kózzam, mivel hogy rül jár, s nem is Mert iyaz> hogy 
ha nem is versbe- a legkevésbé törték vesztegeti tovább az tolatják 
szedve. Ennek idézé- a fejüket ilyen áhi- időt, merthisz sok {el « k o l m s tavveze-
sétől azonban már tatos gondolatokon öntözetlen ibolya rej- tekét, mindenki ugy 
jobb lesz eltekinte- az idei i0CSolkodó lik még e városban. *eyít . magan . ab°°y 

Nem lenne csapatok sem. Ki- Ekkor láttam, hogy e tUd> u g y szerzl bz az 

alkalmatos nek-kinek korosztá- szokásnak a pogány üzemanyagot*. Csak 
; az ilyen asszonynép- iya szcrint más és eredendő mellett azt n c m értem — s 
iröl szóló írásban. más járt a fejében, mégiscsak van vala- ]0n a 

Délelőttre azonban A fiatalabb nemze- mi köze a keresz- "ogy az a ló tiszta 
már mindenfelé ki- dék a várható piros- tény mítoszhoz is, v i z hogyan változott 
vidámodott a hangú- tojásokra, cukorra mivelhogy úgy o l y a n . borzalmas pa-

li lat. s boros asztal- ra.gy a forintosokra mondják. Krisztus esuliva, mintha csa-
ságának meghívására —T,lal, sonkával, kalács- kacsingatott, a. ser- koporsóját sem őriz- l?dom ™>taMalt ,hét 

John Delahoy, az AngoljfjcMl, süteményekkel aültebbek viszont in- ték ingyen. falUsl b ° r b é l y . . osz~, 
Ifjúsági . ^fogadhatták az ősi kább a simogató A m i a legérdeke- f w 

hódoló- lányszemck sugara- * legérdeke kedveskedtek volna 
Hogy miféle ba kacsingattak és 

\: kultusz is ez, most zavarodtak bele. Ne hogy 

Kommunista 
vétség elnökének vezetésevei: kultusznak 
hazánkba érkezett az A n g o l j ! ^ 
Kommunista Ifjúsági Szö-|::fcuít 

vétség Országos Bizottságá- : ' m á r 

nak öttagú küldöttsége. 
A küldöttség magyarorszá-j 

gi tartózkodása alatt mégis- j 
merkedik a magyar ifjúsági 
életével. Tanulmányozza a j 
KISZ-szervezetek tevékeny-l-j""0/0' 

a legérdeke- kedveskedtek 
a dologban, körül. Ez volt az 
csoda nélkül igazi húsvéti meta-

bántsuk az utób- sam maradtunk ezen morfózis a csodála-
a húsvéton. Biztosan tos kolnwiz-szapori-

hallót- hiakat, mert az_ves- ^ ^ ^ ^ ^ tás. Alapjában iga-
zuk is volt, talan ne-

valahogyan a js 
homályba vész. 
Olyasmit is hallót- , 
tam. hogy a Krisztus se rájuk az első ko-
sírjahoz futott asszo- vet, aki... Szóval a~ 0 csoao' aml ™ melyik parfümgyaros 

uhintották mindannyian vol- lunk> de engem ,cm teszi másként. 
ségét. "'nyakon egy-egy rocs- t-unk fiatalok. mindenesetre megle- Lőkös Zoltán 

[//II KÖNYVESPOLC 
HUGÓ GROTIUS: 

A HÁBORÚ ÉS A BÉKE JOGÁRÖL 
Több mint 300 esztendő- mészetesen nem részei többé 

vei ezelőtt, a harmincéves az élő "jognak, jelentőségük 
háború idején jelent meg azonban nemcsak történeti. 
Párizsban Hugó Grotius la- hanem egyben követendő. 
tin nyelven írt műve A há- példái is a jogászi jogfejtés-
ború és béke jogáról, amely nek, a nemzetközi békét kó-
ma Ls egyike a leggyakrab- vetelő emberszerető gondol-
tján idézett jogi alkotások- kodásnak. Régi tartozást ró 
nak. Azóta úgyszólván min- le a Magyar Tudományos 
den művelt nép nyelvére le- Akadémia, midőn az Aka-
fordították ezt a kiemelkedő démiai Kiadónál most meg-
tanulmányt. Hatása messze jelentette a holland jogtudós 
túlnőtt a tudósok jogkörén, háromkötetes nagy müvét a 
Elveit és következtetéseit magyar jogászok és a nem-
államférfiak és hadvezérek zetközi kérdések iránt ér-
egyaránt irányadóknak te- deklödő olvasóközönség szá-
kintették. Ezek az elvek ter- mára. 

HORVÁTH .lANOS: 
BERZSENYI DÁNIEL ÉS tRÓBARATAI 

E tanulmány szintén az A prózai dolgozatok közt 
Akadémiai Kiadónál jelent a költő világnézetét jelíem-
meg. Berzsenyinek és néhány zökön kívül az esztétikai ér-
íróbarátjának irodalmi tevé- dekúeknek juttat nagyobb 
kenységét, ismerteti és mél- teret a könyv. Berzsenyi író-
tatia. Minthogy Berzsenyi barátai közül különösen Kis 
költeményeinek ma ismere- Jánosról rajzol rokonszenves 
tes szövegei nem minden kéDmást, s az akkori költő-
részletében őtőle szármáz- nők közt a tehetségesebb 
nak, keltezésük időpontját Dukai Takách Juditot mél-
pedig maga is csak hézago- t a t j a részletesebben, nem fe-

TzövI^ S S f l -
időrendiüknek a kérdését többségének Katona .lózsef-
tisziázza a tanulmány. fel való kapcsolatairól sem. 


