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1 eeafl atomértekezlet 
ülése 

A nukleáris kísérleti rob-
bantások megszüntetéséről 
tanácskozó háromhatalmi 
értekezlet csütörtökön meg-
tartotta 309. ülését Az ülés-
ről kiadott közlemény han-
goztatja, a felek folytatták 
az előterjesztett okmányok 
és javaslatok megtárgyalá-
sát. 

Szocialista országok 
egészségügyi miiiisztereinek 
konferenciája Budapesten 

A szocialista országok 
egészségügyi miniszterei im-
már hatodik éve rendszere-
sen összeülnek. 

Megvitatják az egészség-
ügy egy-egy alapvetően 
fontos problémáját és kö-

Megnőtt az érdeklődés 
az IBUSZ országjáró autóbusz-

és vonat-kü lön járatai iránt 
Hét nyári különvonatot indít az idén 

a szegedi utazási iroda 

a műit évhez viszonyítva tóbusztúrák iránt nagyabb az 
többszörösére nőtt az idén érdeklődés Szegeden, hiszen 
az IBUSZ szegedi utazási míg tavaly összesen csak 4 
irodájánál megrendelt autó- autóbuszkülönjárat indult 
busz-különkocsik száma, A külföldi programmal a vár 
múlt év első negyedében 43 
különjáratot rendeltek a sz® 
gedi üzemek és vállalatok, 
s ez év hasonló időszakában 
megháromszorozódott ez a 
szám. 1961 január-március 
hónapjaiban összesen 112 al-
kalommal elégített ki külön-
járat-igényeket az iroda 

Ugyanezt a képet mutatja 
az IBUSZ országjáró autó-
busz-túréi iránti érdeklődés. 
Míg tavaly az első évnegyed-
ben csak három ilyen or-
szágjáró-túra indult Szeged-
ről, az idén az első n® 
gyedév végéig 11-re emelke-
dett az országjáró autóbusz-
túrák száma. 

A nyári hónapokban ez az 
érdeklődés előreláthatóan t ® 
vább fokozódik majd. A sz® 
gedi iroda 8 autóbuszt fog-
lalkoztat állandóan a kü-
lönjáratigények kielégítésére. 
Ennek ellenére június hó-
napban már csak egyes na-
pokra lehet kocsit bérelni: 
majdnem "telt ház* van csu-
pán az előjegyzések eredmé-
nyeképpen ezen a téren. 

Június 4-én indul az 
IBUSZ nyári különvonat-
programja ebben az eszten-
dőben. Szegedről szeptember 
24-ig. összesen hét alkalom-
mal indít különvonatot az 
utazási iroda. Két alkalom-
mal Egerbe, egy-egy ízben 
pedig Zebegémybe, Fonyód-
ra, Badacsonyba, Pécsre és 
Hajdúszoboszlóra. 

De nemcsak a belföldi sá-

rosból, az idén 11 autóbusz-
különjáratot indít az IBUSZ 
Szegedről a baráti országok-
ba. 

zös irányelveket dolgoznak 
ki a kérdés megoldására, 

amelyeket azután az egyes 
országok sajátos viszonyai-
nak megfelelően alkalmaz-
nak. 

A konferencia székhelye 
minden évben más ország 
fővárosa. 

Az idei, 6. konferenciát 
június 5—7-én Budapesten 
tartják 

a Magyar Tudományos Aka-
démián. 

Június 8—14^e között több 
csoportban a Balaton kör-
nyékének és a Mátra vidé-
kének egészségügyi intézmé-
nyeit keresik fel a küldött-
ségek tagjai. Június 19-én 
Sztálinvárosba látogatnak. 

A konferencia zárójegyző-
könyvét és az elfogadott 
irányelveket tartalmazó ha-
tározatot június 14-én írják 
alá a miniszterek. 

A jobb sorellátást segítik 

A Magyar Országos Söripari Vállalat kőbányai IV-es t® 
Iepének nj üzemében nagy kapacitású, korszerű palack-
töltőgépet helyeztek üzembe. Ezzel az új gépsorral órán-
ként mintegy tízezer üveget töltenek meg sörrel és ezzel 
is segítik a nyári megnövekvő sörfogyasztás minél za-

vartalanabb kielégítését 

B helyi vezetőtere bízza a kormányzat 
a mezőgazdasági termelési tervek elkészítését 

Losoncai Pál földművelésügyi miniszter sajtótájékoztatója 
(Munkatársunk 

Ientésc) 
Csütörtökön Budapesten 

az Országházban sajtótájé-
koztatót rendezett a Föld-
művelésügyi Minisztérium 
Ezen 

Losonczi Pál földművelés-
ügyi miniszter nyújtott tá-
jékoztatót az időszerű me-
zőgazdasági kérdésekről. 

Egyebek között foglalkozott 
a termelőszövetkezeti új jö-
vedelemelosztási formákkal, 
s az ország hús- és zsírellá-
tásának helyzetével is. Han-
goztatta. hogy különösen ör-
vendetesen fejlődött a ser-
tésállomány azokban a me-
gyékben, amelyekben első-
ként fejeződött be a mező-
gazdaság szocialista átszer-
vezése. Csongrád megyében 
azonban átmenetileg egy-
százalékos visszaesés mutat-
kozik. Ezzel kapcsolatban 
részletesebben is foglalk® 
zott az állattenyésztés fej lő-
dése meggyorsításának lehe-
tőségeivel. 

Losonczi Pál elvtárs tájé-
koztatója után 

az újságírók kérdéseire vá-
laszolt. 

A szerkesztőségünk nevében 
feltett kérdésre válaszolva 
elmondotta, hogy a Földmű-
velésügyi Minisztérium egy-
általán nem ragaszkodik a 
jövőben ahhoz, hogy a sze-
gedi tsz-ek földterületeinek 
döntő részén kötött formák-
ban foglalkozzanak kenyér-
gabonatermesztésseL 

Kenyérgabonatermesztésre 
az FM tervet nem ad. 

A helyi vezetők feladata lesz 
a jövőben, hogy termelési 
terveiket a népgazdaság és 
a szegedi termelők közös ér-
dekeinek megfelelően készít-
sék el. 

Másik kérdésünkre a< 

telefon je-válaszában elmondotta, hogy 
a jövőben 

jelentős változás lesz a 
műtrágyafélék elosztásá-
ban. 

A rendelkezésre álló műtrá-
gyakészletek felét az egy 
holdra jutó, az államnak el-
adott árumennyiségek ará-
nyában osztják szét. Ahon-
nan több árut kap a népgaz-
daság, oda a jövőben lénye-
gesen több műtrágyát juttat. 
A készletek másik felét 
azonban továbbra is a hol-
dak számának megfelelően 
osztják szét. 

A szegedi járásban csu-
pán 6—7 százalék jelenleg a 
lucernavetés területe az össz-

szántóterületekből. Az állat-
tenyésztés fejlesztésének 
meggyorsítása érdekében 
már a jövő esztendőben 
szükség volna arra, hogy a 
lucernatermő területek nagy-
ságát 16—'17 százalékra emel-
jük. Megkérdeztük ezért, 
hogy milyen segítséget 
nyújthat ehhez a Földműv® 
lésügyi Minisztérium. L ® 
sonczi elvtárs azt válaszolta, 
hogy 

a Incernavetés problémá-
ját a Csongrád megyeiek-
nek kell megoldaniok. 

Elsősorban a megye lucer-
namagtermésére számíthat-
nak az új vetések telepíté-
sében. 

A korszerűbb szegedi hangrersenyéletérl 

A modern zene helye és 
szerepe a szegedi 
hangversenyeken, nem 

a legfontosabb problémája 
Szeged zenei életének. A 
legfontosabb kérdés vált® 
zatlanul az, hogyan, mi-
lyen módszerek felhasználá-
sával és segítségével hozzuk 
közelebb a komoly zenét 
azokhoz; akik eddig még — 
különféle okoik miatt — jó-
részt távolmaradtak a hang-
versenytermektől. A modern 
zenével kapcsolatos problé-
makörnek azonban ettől füg-
getlenül magátólértetődően 
megvan a maga jelentősége, 
ezért foglalkoznunk is kell 
ve le 

A mai műzsika Szeged zenei, 
életében egyelőre még nem 
kapta meg azt a helyet fe 
azt a szerepet, ami jelentő-
ségéből következően megil-
letné, mégha nem is teljesen 
hiányzik a mi hangverseny® 
inkről. Hivatkozhatunk olyan 
érdekes fe emlékezetes zenei 
eseményekre a közelmúltból, 
mint például Sztravinszkij 
Oedipus Rex című oratóriu-
mának nagysikerű szegedi 
bemutatója, vagy mint a fia-
tal szovjet- hegedűművész, 
Jean Ter-Nergerjan hangver-
senyének Prokofjev számai. 

Ennek ellenére joggal 
keveselhetjük hang-
versenyeinken a m® 

dere zeneművek számát, 
mennyiségét. Zenekari hang-
versenyeinken például a mai 
szovjet zene egyetlen nagy-
szabású reprezentatív műve 
sem hangzott el az egész 
évadban, a II . Szegedi Ze-
nei Hetek hangversenyein a 
szegedi énekkarok a mai 
nyugati kórusirodalomból 
egyetlen müvet sem mutat-
tak be. Ilyen példákat is 
lehetne tovább keresni és 
találni is. Ehelyett azonban 
azt említjük még meg, hogy 
ezenfelül hiányzik zenei éle-
tünkből a modern muzsika 
előadásával kapcsolatban az 
a gyorsaság és frissesség, 
amit joggal megkívánhatunk 
az illetékes szervektől. 'Sosz-
takovics szimfóniái például 
diadalmasan járják a vilá-
got, de az eddigi szegedi ta-
pasztalatok után meg se 
merjük kérdezni, mikor hall-
hatjuk őket itt Szegeden, ha 
nem is mind, legalább a leg-
újabbakat, a legérdekesebbe-
ket. Beszélhetünk-e ezek-
után kisebb dolgokról, a mai 
magyar szerzők legújabb al-
kotásainak bemutatásáról? 
Pedig az sem lenne valami 
túlzó, élettől elszakadt kö-
vetelés. Néhány példa: A 
fiatal, nagytehetségű zen® 
szerzőnek, Szokolay Sándor-
nak Istar pokoljárása című 
oratóriumát Debrecenben, 
Az iszonyat balladája című 
egyfelvonásos balettjét p® 
dig Pécsett mutatják be. Z ® 
nei szempontból egyik város 
sincs eiőnyösebb helyzetben, 
mint Szeged. Mire várunk 
mi? Miért nem kezdemé-
nyezünk hasonló bátorság-
gal? 

/ \ iimagukban kétségkí-
| J vül e példák csak 

apró jeleknek lát-
szanak fe az első pil-
lanatban nem is tűn-
nek jelentősnek. De ha a 
példák számának további 
szaporítása helyett a zenei 
élet egészét összehasonlítjuk 

< 

Eredményesen dolgoznak 
a községi szakmaközi bizottságok 

Á Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsa ötödik plénu-
mának határozata alapján 
két megyében, Csongrádban 
és Komáromban a városok 
után a községekben is meg-
szervezték a szakmaközi bi-
zottságokat. A falusi szer-
vezett dolgozók Csongrád 
megyében is nagy várak® 
zással fogadták fe támogat-
ják is a szakmaközi összefo-
gás újabb szerveit. 

Az alakuló gyűlések óta 
most tartják első, jelentő-
sebb összevont gyűléseiket a 
községek szakmaközi bizott-
ságai. A megye 62 községé-
ből már 40 helyen megtar-
tották a gyűléseket. Külö-
nösen jól sikerültek a ta-
nácskozások Rúzsán, Móra-
hatoioiv Apátfalván» Kis-

kundorozsmán fe K i® 
zomboron. A gyűlések napi-
rendjén több kérdés szere-
pelt. Igen részletesen vitat-
ták meg a falusi szervezett 
dolgozók és a termelőszövet-
kezetek kapcsolatát. Már 
eddig is jelentős segítséget 
nyújtottak egyes szakszer-
vezeti tagok a szövetkezetek-
nek Csanádalbertin, Puszta-
mérgesen, Tápén és Rúzsán. 
Különösen a könyvelésben 
és az adminisztrációs mun-
kában segédkeztek. 

A gyálaréci, nagylaki és 
kiszombori gyűléseken a 
szakmaközi bizottság vezetői 
beszámoltak a társadalmi 
munka eredményeiről s o 
jelenlevők újabbakra vál-
lalkoztak. Igen népszerűek 
több községben a szakszerv® 

zeti fogadónapok, ahol meg-
hallgatják a dolgozók kéré-
seit, panaszait, s intézked-
nek vagy a kérést továbbít-
ják a Szakszervezetek Me-
gyei Tanácsához. 

a pártszervezetek általá-
ban segítik a szakmaközi bi-
zottságok munkáját, de saj-
nos, még vannak olyan 
községek, ahol elhanyagol-
ják ezt. Sándorfalván pél-
dául a községi párttitkár 
csak néhány napja értesült 
arról, hogy szakmaközi bi-
zottság is működik a falu-
ban. 

Az összevont gyűlések ar-
ról tanúskodnak, hogy több-
nyire eredményesen dolgoz-
nak a Csongrád megyei köz-
ségi szakmaközi bizottsá-
gok. 

Szeged irodalmi, színházi él® 
tével, azt vizsgálva, mi-
lyen szerepet játszik bennük 
a mai téma, a mai tartalom 
és mondanivaló, a zenei élet 
ilyen tekintetben jelentkező 
bizonyosfokú elmaradottsá-
ga azonnal nyilvánvalóvá 
válik. Azt például, hogy iro-
dalmi életünk középpontjá-
bari a ma áll, bizonyítani sem 
kell. Az is köztudott, hogy 
színházunk ebben az évben 
már sikeresebb erőfeszítés® 
ket tett, korábbi műsorpoli-
tikájának hibáin változtat-
va, hogy a ma nagyobb h® 
lyet, nagyobb szerepet kap-
jon tevékenységében. Annak 
a fordulatnak, amely a szín-
ház munkájában az idén elő-
nyösen bekövetkezett, éppen 
ez a legfőbb tartalma. 

A zenei életben azonban 
a mai tartalom és mondani-
való még korántsem játszik 
ilyen jelentős szerepet. S ha 
arra az ezekután egészen 
önkéntelenül és joggal j ® 
lentkező kérdésre keressük 
a feleletet, hogy ez miért 
van így, magátólértetődően 
mindenekelőtt a zene sajá-
tosságaiból kell kiindul-
nunk. Vagyis abból, hogy e 
művészet tulajdonságai, sőt 
lényege miatt, a tartalom fe 
a mondanivaló jelentkezése, 
hatása korántsem olyan nyil-
vánvaló, mint a többi mű-
vészetekben. A zene tartalma 
elvontabb fe bizonyos tekin-
tetben megközelíthetetl® 
nebb, mint például mond-
juk az irodalomé. Ez azon-
ban egyáltalán nem azt j ® 
lenti, hogy ilyen tartalma a 
zenének egyáltalán nincs is, 
fe hogy a zene maisága 
pusztán csak technika és 
megszerkesztés kérdése len-
ne, nem pedig a mondani-
való is. Bartók zenéje pél-
dául a nagyvárosi ember 
érzés- és gondolatvilágát, 
problémáit fejezi ki, nem 
pedig — mint régebben 
mondták — valamilyen misz-
tikus "kollektív népi tudat-
talant*. Az viszont igaz, 
hogy éppen a zene tartalmá-
nak e sajátos megnyilvánu-
lása következtében sokan 
azt gondolhatják, hogy ilyen 
mondanivaló nincs, vagy ha 
van is, szerepe semmiképpen 
sem jelentős és ebből kö-
vetkezően el is hanyagolha-
tó. 

Tulajdonképpen ez a 
tisztázatlan szemlé-
letmód a legfőbb oka 

annak, hogy Szeged zenei 
életében a modern zene 
egyelőre kisebb mennyiség-
ben szerepe], mint az kívá-
natos és szükséges lenne. 
Tudjuk: mindez az újabb 
problémák egész sorozatát 
veti fel. De ha elfogadjuk, 
hogy a zene mai tartalma 
fe mondanivalói — elvont-
ságuk és sajátságos megnyil-
vánulásuk ellenére is t - ép-
pen olyan fontosak és jelen-
tősek, mint a többi művész® 
teknél, rögtön könnyebb a 
dolgunk. Ezzel ugyanis a 
modern zene műsorpolitikai 
szempontból épp olyan je-
lentékennyé válik a hang-
versenytermekben, mint 
például mondjuk a mai i r® 
dalom a színházakban, s eb-
ből magátólértetődően kö-
vetkezik, hogy a modern z® 
neművek mennyiségének nö-
velése zenei életünk fejlesz-
tésének egyik elsőrendűen 
fontos feladata. 

A zene tartalmának j® 
lentőségével kapcsolatos 
problémák tisztázatlansága 
azonban csak az egyik aka-
dály a modem zene nagyobb 
arányú szerepeltetése előtt. 
Vannak más okok is. Ezek 
azonban, ha nem is teljesen 
függetlenek — nem lehetnek 
függetlenek — a modern z® 
ne mondanivalóitól, főként 
mégsem mint tartalmi kér-
dések jelentkeznek, hanem 
mindenekelőtt a modern 
muzsika technikája, szer-
kesztésmódja elleni tiltako-
zásban nyilvánulnak ' meg. 
Kétségtelen: ez a tiltakozás 
nem teljesen és nem min-
denben alaptalan. Századunk 
zenéjében valóban sok a ri-
kítóan rossz zenemű, s ez 
legszemléletesebben a torz 
formai megoldásokban mu-
tatkozik meg. Ilyen művek 
bemutatására valóban nincs 
szükség. A mai muzsika 
azonban nemcsak ilyen mű-
vekből áll s a jelentékeny 
alkotások szegedi előadásá-
ról nyilv anvaioaa rwm 

mondhatunk le, csak azért, 
mert egyébként a század 
muzsikájában sok a torz 
munka. Válogatni kell te-
hát közülük, s a legjobba-
kat, a legmaradandóbbakat 
kell csak műsorra tűzni. De 
melyek ezek a művek? Ez-
zel kapcsolatban sem kell 
sokat töprengenünk: a r4dió 
és a budapesti hangvers® 
nyek műsora például ilyén 
szempontból lényegében 
megfelelő, fe alkalmas arra; 
hogy válogassunk belőle. 

A főváros és a vidék 
zenei életének kétség-
telenül tapasztalható 

különbsége legszemléleteseb-
ben talán éppen ebben a 
tekintetben jelentkezik. Nem 
mennyiségi összehasonlításra 
gondolunk itt. Budapesten 
magátólértetődően jóval több 
hangverseny lehet és van is, 
mint itt Szegeden. A m ® 
dern zene ott összehasonlít-
hatatlanul nagyobb mennyi-
ségben szerepel és szerepel-
het, mint nálunk. A mai 
muzsika szerepének növek® 
dése Szeged hangverseny-
életében ebből következően 
azt jelentené, hogy ez a 
ma még jelentős különbség 
ezekután érzékelhetően csök-
kenne és Szeged zenei é l® 
tének színvonala közelebb 
kerülne a budapestihez. A 
főváros és Szeged között 
természetesen van más egyéb 
különbség is, például a mű-
vek előadásának színvonala 
tekintetében, noha erre mi 
itt általában nem nagyon 
panaszkodhatunk. A modern 
zeneművek számának növe-
lése azonban viszonylag 
egyszerű és rövid idő alatt 
végrehajtható műsorpolitikai 
intézkedés, az előadások 
színvonalának további javí-
tása azonban összetettebb, 
bonyolultabb kérdés, meg-
oldása pedig érthetően jó-
val hosszabb ideig tart 

Másik, szintén formai 
jellegű ellenvetés, 
hogy a modern 

zeneművek előadása tech-
nikailag jóval nehezebb 
és sokkal többet kíván 
az előadóktól, mint a régeb-
bi alkotások. Egy modern 
zenekari mű szólama például 
nehezebb, mint egy Beeth® 
ven korabeli versenymű. Ez 
kétségtelenül így van, s bo-
nyolítja a dolgot, hogy nem-
csak zenekari alkotásokra 
vonatkozik ez, hanem még 
az egyszerűbb kórusművek-
re is. Alkalmas-e ilyen nagy, 
ilyen nehéz feladatok meg-
oldására a szegedi előadó-
gárda, beleértve a munkás-
kórusokat fe az iskolai ének-
karokat is? A válasz nem le-
het más: ha jelenleg nem 
alkalmas, alkalmassá kell 
tenni. Nem kell eltúlozni 
ezeket az egyébként valódi 
nehézségeket, és a munka 
legkönnyebb részével kell 
kezdeni, akkor a siker nem 
marad eL Aztán figyelembe 
kell itt venni még azt is, 
hogy a szegedi hangvers® 
nyeken igen gyakran szere-
pelnek kiváló budapesti és 
külföldi előadók. Kézenftk-
vő, hogy az ő szegedi mű-
soraik főként modern mű-
Vekből álljanak, már ter-
mészetesen akkor, ha az 
előadók, zenekarok, kórusok 
és művészek erre felkészül-
tek. 

gen komoly akadály — 
leginkább az énekka-
rok számára —, hogy 

egyes művek kbttaanyaga 
nehezen, vagy sehogyan sem 
szerezhető meg. A szegedi 
kórusok például szívesen 
mutatnának be modern, tar-
talmas, haladó nyugati mű-
veket, ha lennének ilyen kot-
táik. Ehhez szükséges lenne, 
hogy az erre illetékes szer-
vek, a Zeneműkiadó és a 
Népművészeti Intézet ki is 
adjon ilyen énekkari alko-
tásokat. 

Félreértés ne essék: nem 
akarjuk hangversenyeinket 
modern zeneművekkel el-
árasztani. Hiba lenne az el-
mondottakból ilyen követ-
keztetéseket levonni. Pusz-
tán arról van szó, hogy több 
mai művet szeretnénk hal-
lani, többek között azért is, 
mert tapasztalataink szerint 
a szegedi közönség hálásan 
fogadja az új, tartalmas 
mondani való jú alkotásokat. 
Éppen ezért indítványozzuk 
az illetékeseknek, hogy fog-
lalkozzanak ezekkel a fontos 
problémákkal. 
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