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Hol tart 
a szegedi kórusmozgalom? 

Vizsgálódás az üzemi énekkarok frontján 

Szeged zenei életének 
gazdag, értékes 

hagyománya az énekkari 
mozgalom, s ez a tény sok 
mindenre kötelez. Ha volt a 
múltban énekkari mozgalom 
Szegeden, akkor méginkább 
el lehet ezt mondani a má-
ról, amelyben egyre jobban 
közkinccsé válik az ének-
kari kultúra úgv is, hogy 
sok embert ölel magához 
mint szereplót és úgy is, 
mint művészeti ág, amely az 
emberek tízezreit gyönyör-
ködteti. A példák sokaságá-
val lehetne ezt bizonyítani, 
de álljon itt csak egyetlen-
egy bizonyíték, a nyáron 
Szegeden megrendezett or-
szágos dalostalálkozó, amely 
a váro6 énekkari mozgalmá-
nak "-felnőttségét* bizonyí-
totta. Nemcsak azért, mert 
megrendezésére vállalkozha-
tott a -vidék*, hanem mert 
ezen a találkozón kiválóan 
szerepeltek a szegedi ének-
karok is. 

A sikerért természetesen 
megdolgoztak a rendező és 
közreműködő szervek, az 
egyes emberek épp úgy, mint 
a közösségek. S a vidéki kó-
ruamozga 1 opi ban elért beszé-
des eredményekben — s ab-
ban a megállapításban, mi-
szerint -az elszigetelt vidék 
a privilégiumokat tartó fő-
város mellé fölzárkózott* — 
benne van a szegedi ének-
karok tevékenysége is. A 
Szeged területén működő 
énekkari együttesek száma 
majdnem eléri a félszázat, s 
egyik-másikuk múltja és 
szereplése szinte egyidős a 
szegedi énekkari mozgalom-
mal, mint például a 70 esz-
tendeje fennálló MAV -Ha-
zánk- Munkáskórus, vagy az 

Ezek mellé 

Általános Munkás Dalegy-
let, s több üzemi énekkar. 

nőttek és 
terebélye-

sedtek az újak, amelyek sze-
replésükkel, a kulturális 
életben képviselt missziójuk-
kal ugyancsak szép eredmé-
nyekre tekinthetnek vissza. 
S ezek az énekkarok szinte 
az ország minden részében 
megfordultak már, országos 
és vidéki fórumokon egy-
aránt. Tanítottak és tanul-
tak, hogy a magyar kórus-
művészet ápolásából, gazda-
gításából erejükhöz mérten 
kivegyék a részüket. 

A szegedi karnagyi klub, 
amely a kórusmozgalom egy-
séges elvi irányításában so-
kat tett és még tehet is* 
időnkénti ülésein megszabja 
közeli teendőit, s levonja az 
esetleges tanulságokat is a 
kórusmozgalom bizonyos út-
szakaszairól. Üjabban előse-
gítette ezt a £ZOT egyik tá-
jékoztatója is, amely orszá-
gos felmérés alapján meg-
állapítja: -Háttérbe szorult a 
nevelő tevékenység, csök-
kent az öntevékenység, csak 
szereplésre készülnek az 
énekkarok és keveset törőd-
tek még a karnagyok is sa-
ját műveltségük fejlesztésé-
vel-. A továbbiakban hang-
súlyozza: -Mindezeknek ter-
mészetesen kifejlődtek nem 
kívánatos kultúrpolitikai kö-
vetkezményei is, amelyek a 
műsorpolitika helytelenségé-
ben, kevés tartalmú próbák-
ban, sőt egyes karnagyok 
részéről pénzszerzési alka-
lomban mutatkoztak-. 

A SZOT-nak ezt a meg-
állapítását a szegedi karna-
gyi klub — nagyon helye-
sen — megszívlelte, s a 
maga területén számolt is a 
megállapítások realitásával. 

Két „lopós99 film 
Érdekes véletlen, hogy 

egyidőben két filmvígjáték 
futott be a szegedi bemuta-
tó mozikba, a címükben 

mindkettő -bűntényt* takar, 
a -lopás* tényét. S ezek a 
-lopós* filmek — Elloptak 
egy villamost; Ellopták a 
hangomat — kedves szín-
foltjai az ú j filmszinházi 
évadnak. Az előbbiben, az 
olasz filmvígjátékban a ki-

technika mai világéban na-
gyon is elképzelhető ott, 
ahol minden a pénz. Ezt a 
valószínűtlenül ható, de 
egyébként sovány témát le-
hetetlen helyzetekkel elegyí-
tették, hogy kikerekedjék be-
lőle egy egész estét betöltő 
filmvígjáték. Rámondhatjuk, 
hogy szellemes fordulatok-
ban bővelkedő film ez. mely-
ben szerepel díjbirkózónak 
tetaző énektanárnő, letűnő, 
csaló énekes, együgyű ú j 
énekescsillag — s amiért 

váló olasz jellemszínészt, Al- mindez történik; egy nyo-
do Fabrizit üdvözölhetjük, s morék lány, mint tolószéken 
ezúttal ls a tőle megszokott, g v , r u 1 0 m u z s a ' 
kedves szerepkörben. s ** előbbi film, az 

Cesare Mancini bolognai olasz filmvígjáték szerény, 
villamosvezető alakjában ál- de élethű eszközökkel rende-
modozó, lágyszívű, kedves zett alkotás, az angol fllm embert alakít. Az olasz kis-
város mindennapi emberét 
hozza közelségbe olyan egy-
szerű eszközökkel, mint ami-
lyen egyszerű a valóság is, 
amely megíratta ezt a fil-
met. Nem harsogó vígjáték 
ez, a cselekményfordulatok 
sem tipikus vígjátékiak, ha-
nem komikus helyzetek, a 
-főhős* szerepkörének hang-
súlyozására. Lényegében két 
ember, az ellenőr és a ko-
csivezető. a főnök és a be-
osztottja ádáz, húsz esztendeje 
tar tó ' kuglicsatája az oka 
mindennek. Az ellenőr Sose 
nyer kugliesatát, beosztottja 
viszont igen. S ennek követ-
kezménye a sok súrlódás, a 
munkában a kákán is cso-
mót keresés, amely kiüti Ce-
sare Mancini villamosvezető 
kezéből a kenyeret. Egymás-
ra utalt kisemberek min-
dennapos harca Zajlik le 
előttünk a filmben — szel-
lemes, nevetésre ingerlő 
mondatok, vagy csak fél-
mondatok közé rejtve a való-
ság olyan igazságait, ame-
lyeket sokszor és más hely-
zetekben nehezebb műfaj-
ban ls kimondták már. 

A másik -lopós* filmvíg-
játék egv sokoldalú angol 
szírész. Norman Wlsdom já-
tékával jeleskedik. A téma, 
hogy valakinek friss, Rzép 
haneiá* ellophatja egy mind-
jobban kiöregedő énekes* a 

rendezése a sziporkázó for-
dulatokra, a látványossá-
gokra fektette a fő súlyt, 
mert a téma máskülönben 
elégtelen lett volna. Ugy tű-
nik: a keretet előre elkészí-
tették, s csak utána jött a 
tartalom, azaz kimondottan 
a kitűnő színésznek, Norman 
Wisdorrmak írták ezt a fil-
met. 

A SZOT tájékoztatója vi-
szont nem mindenben helyt-
álló a szegedi viszonyokra, 
de akád belőle idevonatkozó 
megállapítás is. Hogy meny-
nyiben ós milyen mérték-
ben, azt a soronkövetkező 
lépés állapítja meg és orvo-
solja. Egy bizonyos: Szege-
den a SZOT kulturális irá-
nyítói kiléptek a gazdasági 
feladatok mögül és közvet-
len segítséget nyújtanak az 
énekkari mozgalomnak is. A 
városi tanács népművelési 
csoportja ugyancsak feladata 
magaslatán áll, amikor nem-
csak adminisztratív szerv-
ként, hanem közvetlen irá-
nyítóként foglalkozik a nép-
művelés feladataival, többek 
között az énekkarok mun-
kájával is. 

a C T f í T R?«gedi kulturá-
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városi tanács népművelési 
szakemberei egyaránt tisztá-
ban vannak az énekkari kul-
túra céljaival, amely egy és 
ugyanaz lehet, mint ahogy 
azt a SZOT tájékoztatója 
összefoglalta: -Az üzem dol-
gozóinak és saját tagjainak 
zenei művelődését, művészi 
ízlésének formálását segítse 
elő. Tagjait vezesse be a kó-
luséneklés gyakorlatába, s 
ismertesse meg a magyar kó-
rusmüvéstet, a nemzetközi 
munkásmozgalom, a népek 
barátságát kifejező népdal 
zenei hagyományaival; gaz-
dagítsa tagjainak érzelmi vi-
lágát, s tartsa éberen a szo-
cialista haza iránti szerete-
tet*. 

EZ és csakis ez lehet a 
cél, ezért nő egyre Jobban 
a kóruséneklést támogatók 
tábora, amikor egy-egy hong-
verseny alkalmával százak-
ról, sőt ezrekről beszélhe-
tünk, mint hallgatókról. Ami 
viszont az énekkarok belső 
munkáját érinti — a SZOT-
nak az énekkarokról adott 
tájékoztatójára utalva, s 
egy-két megállapítását vo-
ratkoztatva Szegedre is — 
a z többek között a szegedi 
karnagyl klub hatáskörébe 
is tartozik, mint amelynek a 
zavaró körülményeket meg 
kell szüntetnie. Példával is 
élve: az egészségtelen riva-
lizálás nem engedhető meg 
az énekkari munkában, mert 
csak a nemes versengés le-
het az alapja az egymás 
iránti megbecsülésnek. A 
zenei ízlést fejlesztő nevelő-
munkának még alaposabb-
nak kell lenni. Ennek vi-
szont feltétele, hogy a kar-
vezetők zenetörténeti és ze-
neelméleti tudása a marxista 
esztétikával párosuljon, mint 
ahogy megkövetelendő a ne-
veléstani. pszichológiai, mód-
szertani és világnézeti mű-
veltségük továbbfejlesztése is. 

kultúra 
nem al-

kalmakra, Jubileumi szerep-
lésekre szorítkozik; az egész 
magyar kórusmű vészét múlt-
ja, jelene és jövője ls benne 
értendő. A szereplések csak 
fokmérők a kórusművészet 
ragy áramában, kifejező 
lépcsősorok annak megálla-
pítására, hogy hol állunk és 
hogyan, merre menjünk to-
vább. 

l . r. 

Jól haladrak a betakarítási 
és a szántás-vetési munkák 

Az énekkari 

A csapadékos és hűvös idő-
Járás ugyan akadályozta az 
időszerű mezőgazdasági mun-
kákat az utóbbi időben, na-
gyobb kiesést azonban sehol 
nem okozott 

A betakarítási és a szán-
tás-vetési munkák megfe-
lelő ütemben haladnak. 
A kukorica törését ország-

szerte megkezdték. A bur-
gonyaszedés Bács-Kiskun 
megyében, Pest megyében és 
Zala megyében halad a leg-
jobban. A Dunántúlon és az 
északi országrészeken mbst 
gyorsítani kell a burgonya-
betakarítási munkákat. A 
cukorgyárak már az eddigi-
ekben több mint ötvenezer 
vagonnyi cukorrépát vettek 
át a termelőktől. A napra-
förgóbetakarítás üteme nem 
kielégítő, csupán Csongrád 
megyében értek el hetven-
százalékos tervteljesítést. A 
•silókukorica betakarítása Fe-
jér és Szolnok megyében be-
fejezéshez közeledik, az or-
szág más területein hetven 
százalék körül tart a telje-
sítés. 

A rizstelepek nagy részét 
lecsapolták, s eddig körül-
belül hétezer holdról arat-
ták le a termést, 

helyenként megkezdték a 
rizs cséplését is. 

A gépállomások a traktor-
és motormunka éves tervét 
eddig hatvanhárom száza-
lékra, az őszi munkák tervét 
l>edig tizenhét százalékra 
• teljesítették. Országosan 1 
millió 300 ezer hold vető-
szántást és további 890 000 
hold mélyszántást végeztek 
el. Az istállótrágyázásra elő-
irányzott terület ötvenöt szá-
zalékát trágyázták meg, s 
körülbelül 550 000 holdon 
szántották alá az istállótrá-
gyát. 

Ez az eredmény a múlt ér 
hasonló időszakához ké 
pest 220 000 hold emelke-
dést jelent. 
A vetőmagvak és a mű-

trágyák szállítása tervsze-
rűen halad. A növényvédő 
állomások eddig 300 000 má-
zsa vetőmagot csáváztak 
meg. Az utóbbi időben meg-
élénkült a kenyérgabona, fő-
ként a rozs vetése. 

Az őszi szántás-vetés a ta 
valyinál jobb ütemben ha-
lad. 
A m öksös ök ben befe-

jezéshez közeledik a fehér 
árualma szedése és helyen-
ként megkezdték a piros té-
lialmák szedését. 

Az MSZMP szegedi já-
rási bizottsága mély fáj-
dalommal tudatja, hogy 
munkatársa, Hanácsek Jó-
zsef elvtárs tegnap, hosz-
szabb betegség után, 42 
éves korában elhunyt. Ha-
nársek József fiatal korá-
ban került a munkásmoz-
galomba, 1945 óta volt tag-
ja a pártnak. Mindig oda-
adó hűséggel szolgálta a 
munkásosztály ügyét mind-
azokon a helyeken, ahová 
az élet állította. Egy évti-
zedig függetlenített párt-
és tömegszervezeti funk-
cionáriusként dolgozott. 
Több évig a Magyar— 
Szovjet Baráti Társaság 
szegcdi járási titkára volt, 
1957 óta pedig a szegedi 
járási pártbizottság politi-
kai munkatársaként tevé-
kenykedett. Szerény, lelki-
ismeretes. odaadó munkása 
volt a pártnak, mindenki, 
aki közelebbről ismerte, 
szerette és tisztelte őt. 

Temetésére szombaton 
délután 3 órakor kerül sor 
a szegedi belvárosi temető 
ravatalozójából. 

Szegeden megnyílt . 
az imperialisták magyarországi 

kémtevékenységét bemutató kiállítás 
A látogatóknak érdekes dokumentumfilmet is vetítenek 

Szegeden tegnap, csütör-
tökön délelőtt 10 órakor a 
Móra Ferenc Múzeum Hor-
váth Mihály utcai képtárá-
ban megnyílt a Belügymi-
nisztérium dokumentációs és 
tárgyi anyagaiból összeállí-
tott, -Az imperialisták kém-
tevékenysége a Magyar Nép-
köztársaság ellen« című. ki-
állítás. A BM Csongrád me-
gyei Főkapitánysága és a vá-
rosi tanács művelődésügyi 
osztálya közös rendezésében 
sorrakériilő kiállítás meg-
nyitóján részt vettek a me-
gye és a város politikai, tár-
sadalmi, gazdasági életének, 
a fegyveres testületeknek, 
valamint a dolgozóknak kép-
viselői. 

A kiállítást Kelemen Mik-
lós elvtárs, rendőralezre-
des, megyei rendőrfőkapi-

- tány nyitotta meg. 
A többi között hangoztatta: 

— A ma megnyíló kiállí-
tás az első kezdeményező lé-
pés megyénkben, mellyel tá-
jékoztatni kívánjuk a megye 
lakosságát állambiztonsági 
szerveink munkájáról. Ko-
rábban, az ellenforradalom 
előtti időkben erről a mun-
káról a lakosságnak nem volt 
sok ismerete, legfeljebb a 
sajtó szűkszavú tájékoztatá-
sa alapján tudtak egy-egy 
ügyről. Pártunk helyes po-
litikája alapján az utóbbi 
években ezen a téren is 
alapvető a változás, és 

mindjobban tájékoztatjuk 
a lakosságot a belügyi 
szervek munkájáról. Ezzel 
tovább akarjuk szilárdítani 
kapesolatunkat a dolgo-
zókkal, ami munkánk ered-
ményességének alapvető 
előfeltétele. 

Ugyanakkor el akarjuk osz-
latni a belügyi szervek mun-

kájával kapcsolatos, az egyes 
emberekben lévő téves né-
zeteket, gondolatokat. 

A továbbiakban Kelemen 
Miklós elvtárs vázolta, hogy 
az imperialista körök, amint 
a kiállítás is mutatja, ha-
talmas összegeket fordítanak 
kémhálózatuk fenntartására. 
A kémek és gazdáik a . ma-
gyar,, ncp békés alkotómun-
kája; a népek békés együtt-
élése ellen törnek. 

Az imperialisták aknamun-
kájukban elsősorban a volt 
uralkodó osztály tagjaira, 
a huligánokra, a köztörvé-
nyes bűnözőkre támasz-
kodhatnak. 
— A Belügyminisztérium 

szerveinek a tömegekkel való 
Jó kapcsolata volt és marad 
a legdöntőbb feltétele an-
nak, hogy leleplezzük és ár-
talmatlanokká tegyük mind-
azokat az elemeket, akik ha-
zánk békés, szocialista mun-
kája ellen törnek. A jövő-
ben ls leleplezzük a kéme-
ket, összeesküvőket és sza-
botőröket, akármilyen álarc-
ban jelentkeznek. 

A megnyitó beszéd utáni a 
résztvevők megtekintették a 
kiállítást, amelynek változa-
tos anyaga 

bemutatja a kémek mód-
szereit. eszközeit. 

A kémek felszerelésén, val-
lomási jegyzőkönyvein kívül 
több kém élethű és élet-
nagyságú, 'eredeti ruhákba 
öltöztetett gipezfiguréja is 
látható. 

A kiállítás mától, péntek-
től kezdve a lakosság ren-
delkezésére áll, teljesen 
díjtalanul. 

A látogatóknak — szintén 
teljesen díjtalanul — vetí-
tik le a kiállítással össze-
függő dokumentumfilmet. A 
látogatók kisebb csoportjai-
nak a képtár emeleti termé-
ben, a nagyobb csoportoknak 
pedig a Fáklya Filmszínház-
ban mutatják be az érdeken 
filmet. 

A kiállítás október 20-ig 
marad Szegeden, hétköznap 
délelőtt 10-töl este 7-ig, va-
sárnap pedig délelőtt 10-től 
délután 4 óráig tekinthető 
meg. 

Közérdekű kérdések: 

Miért nem lehet 
Dongó-alkatrészeket kapni? 

Több levél érkezett szer-
kesztőségünkbe, melynek 
írói arról panaszkodnak: 
nem lehet a Dongó segéd-
motorhoz alkatrészeket kap-
ni. Különösen nagy gondot 
okoz a dugattyúgyűrűk be-
szerzése. Olvasóink kérésére 
választ keresve megkérdez-
tük a Vas-és Műszak) Nagy-
kereskedelmi Vállalat áru-
forgalmi osztályának vezető-
jét, akitől a következő Vá-
laszt kaptuk: 

— Körülbelül két évvel 
ezelőtt országosan leállítot-
ták a Dongó segédmotorok 
gyártását. Tapasztalatunk 

szerint az alkatrészek után-
pótlásáról így nem gondos-
kodtak megfelelően. A nagy-
kereskedelmi vállalat rak-
tárában Jelenleg egyetlen 
darab dugattyúgyürű sincí 
készletben. A hiányról mi ÍS 
tudunk és az igényeknek 
megfelelően adjuk fel ne-
gyedévenként a megrende-
lést és kérünk, sürgetünk, 
de eddig még kevés ered-
ménnyel. Erre a negyedévre 
is kétezer darab dugattyú-
gyűrűt rendeltünk Csongrád 
megyének. A Csepeli Vas-
ét Fémmű visszaigazolt le-
gyártásra 450 darabot, kül-

deni pedig mindössze 150 
darabot küldték. Így aztán 
nem csoda, hogy az arányos 
elosztás után ' Szegednek 
mindössze 20 darab dugaty-
tyúgyűrű jutott e hó elején. 

— Túlsók Jót ezután sem 
jósolhatunk a Dongó segéd-
motor tulajdonosainak, de 
annyit ígérhetünk, hogv ami 
részünkről mindent elköve-
tünk a dugattyúgyűrűk 
gyártásának sürgetéséért. 
Reméljük, az országos nagy 
keresletet figyelembe véve 
hamarosan nagyobb meny-
nylségben gyártják a Dongó 
alkatrészeit. 

Az egyik imperialista kém különleges búváröltözékben a 
Fertő-tón át jött hazánkba. Képünkön: nézők a kém 

életbű gipszfigurája előtt 


