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Az országban elsőként 
Hangverseny bérlei a Vasútforgalmi Technikumban • • 

Egy olyan iskolának, mint 
a Vasútíorgalml Technikum, 
nyilvánvalóan nem elsőren-
dű feladata a diakok zenei 
nevelese. Mégis: ebben a 
szegedi iskolában szerveztek, 
a KISZ és az Országos f i l -
harmónia közös rendezésé-
ben — az országban először 
és egyedülállóan — önálló 
hangversenybérletet a tanu-
lók szamára. S nem is akár-
milyet! Az elsö iskolai kon-
certen Ungár Imre zongora-
játékát hallották a diákok — 
Chopin-, Liszt-, Bartók-mű-
veket, ráadásként népdalo-
kat játszott. A másodikon 
Verdi flnjuiemjét, a Bartók 
Béla Filharmonikus Zene-
karnak, a Szegedi Nemzeti 
Színház művészeinek és a 
Zenebarátok Kórusának köz-
reműködésével. A vasárnap 
tartott harmadik hangver-
senyen a Wetner-vonósnégves 
Haydn D-dur kvartettjét ját-
szotta. Kemény Klió és Va-
das Kiss László, a két nép-
szerű szegedi énekes pedig 
operaárt ákat adott éló. Az 
utolsó koncerten, április 15-
én Gabos Gábor, a tavalyi 
Liszt-verseny győztese zon-
gorázik majd a tanulóknak, 
nagyzenekari kísérettel. 

A kezdeményezés 
születése 

Hogyan született er a 
rendkívül érdekes és fontos 
kezdeményezes, az ország el-
ső önálló középiskolai hang-
versenybérleie? Nehéz len-
ne ezt kibogozni. Nem mint-
ha a kezdet régi időkbe ve-
zetne vissza, hanem azért, 
mert e kezdeményezés meg-
születésében sok tényező ját-
szott szerepet. Része van eb-
ben annak, hogy az iskolá-
ban évek óta rendkívül szí-
nes. eleven és tartalmas a 
művészeti nevelőmunka, 
hogy a tanárok közön sok a 
zeneértő, zenekedvelő, akti-
van muzsikálgató ember, hogy 
az Országos Filharmónia és 
Szeged zenei életének veze-
tői sokat törődnek az if júság 
zenei nevelésével. F,s még ez 
s«m minden. Ebben az egész-
ben nagy szerepet látszott az 
ls, hogy a szegedi ifjúság ér-
deklődése a muzsika, a ze-
nei események iránt az utób-
bi időben örvendetesen meg-
növelteden. Mast ne mond-
junk: tavaly 332 bérlője volt 
az öeszes szegedi Ifjúsági 
hangversenyeknek. Az idén 

1800 fiatal bérlő-hallgató ül 
a hangversenyeken. Ez a 
közhangulat persze nemcsak 
a technikumi hangverseny-
bérlet megszületését segítet-
te, hanem a sikert is biztosí-
totta. 

Néhány 
meglepő szám 

Mert sikeresek ezek a 
technikumi hangversenyek. 
Hatszáz tanuló ül minden 
alkalommal a nagyteremben 
és azivesen, érdeklődéssel 
hallgatja a legnemesebb mu-
zsikát. Hatszáz bérlője van 
ugyanis ennek az -Ismerke-
dünk a zenével® című hang-
versenysorozatnak. Ez a szám 
önmagaban is imponáló. De 
ha arra gondolunk, hogy a 
VHSútforgalmi Technikum-
nak összesen 670 tanulója 
van — tehát csak hetvenen 
nem farnak a hangverse-
nyekre — továbbá, hogy a 
Szegedi Nemzeti Színházban 
tartott nagy zenekari j kon-
certeknek 750 bérlője van — 
tehát mindössze 150-nel több, 
mint a technikumiénak — 
ez a szam meg jelentősebbé 
válik. 

Hogy sz előadott művek a 
fiatal hallgatókhoz közelebb 
kerüljenek, könnyebben 
megértsék mondanivalóju-
kat, Erdős János karnagy és 
Szécsi József, aki az iskola 
kórusát is vezeti, minden 
alkalommal ismerteti a mü-
veket. A hangversenyek utan 
pedig rejtvényversenyt ren-
deznek, amelyen a nyerte-
sek zenei könyveket, hang-
lemezeket kapnak. Sőt taní-
tási órakon is foglalkoznak 
az iskola tanárai a koncer-
tekkel. időnként négy-öt per-
cet beszélgetnek róluk a 
tanulókkal. Közügy tehát az 
iskolában ez a bérletsorozat, 
mindenki foglalkozik vele. 
hogy úgy mondjuk, a ma-
gáénak érzi. s ftjdlvánvalóan 
ennek is része van a nagy 
sikerben. 

Mennyit fizetnek mind-
ezért a tanulók? Igen kere-
tet: a négy hangversenyből 
álló bérlet éra Iá forint. De 
ebből sokat térit az iskola, 
azoknak a tanulóknak, akik 
megérdemlik, olcsóbban vagy 
éppen teljesen ingven adja 
a jegjéket Jelentós áldoza-
tot vállal az Országos Fil-
harmónia is Ne feledjük: 
ezek a hangversenyei meg-

Tovább tanulni 
vagy mesterséget s z e r e z n i . 

Pál)avrí/aőzfás a ázatnak tükrében 
Az utolsó éves általános 87-es tanévben tanulmányai- képzőművészeti és lS-an ze-

és középiskolasok nehany kat. s 354-en akarnak to- nemüveszeti tanulmányokra' 
hónap múlva befejezik ta- vábbtanulni. Rendkívül meg- jelentkeztek még a girrrná-
nulmányaikat, hogy ki-ki nőtt az érdeklődés a pedagó- ziumokbol, 
magasabb fokon folytassa, gus palya iránt. A gimnsziu- A technikumokban 346-an 
gyarapítsa majd eddigi is- mokban idén érettségizők 38 tesznek ereti«egit a tanév vé-

_ . . . . . . . , , „ .mereteit az általa választott szazaléka akarja folytatni gén. g 17 százalékuk szandé-
Tecnnikum diakjainak. Ket pályán. Az év végi vizsga tanulmányait pedagógiai fó- kőzik továbbtanulni. Peda-

lehetősen sok penzbe kerül- { 
nek Nagy együttesek, ki-
váló műrészek szerepelnek 
a tanulók előtt. 

Hogy leiszik? 
Tétszik-e mindez a hall- I 

gatósagnak, a Vasútforgalmi 

— találomra kiválasztott 
tanulóval beszélgettünk a 
vasárnapi hangverseny előtt. 
Nagy Katalin III. osztályos 
tanuló — egy helyes-kedves, 
értelmes, érdeklődő kislány 
— a távoli Garadna köz-
ségből jött Szegedre a tech-
nikumba. Soha életében netn 
volt még hangversenyen, 
csak itt az iskolában. Na-
gyon tetszenek neki a hang-
versenyek. sőt még a fejtö-
rőre is jelentkezett, dehat, 
sajnos nem volt szerencséje. 
Az egvik kérdésre — több 
Beethoven-mű címét kellett 
volna felsorolnia — nem tu-
dott szabatosan válaszolni. 
Polgár Kálmán szintén har-
madikos. Makóról jött, de 6 
sem volt még hangverse-
nyen. Nagyon tetszett neki 
a Requtem. a hatalmas mű 
és a hatalmas előadógárda, 
s különösen Ungár Imre zon-
gorajátéka. amelyről azt 
mondja — meglepően érett 
ítélet 'z! —, hogy rendkívül 
közérthető, világos tolmácso-
lás volt. 

Vannak persze olvan ta-
nulók is. akik egyelőre még 
nevetnek az egészen, akik-
nek nem tetszik a komoly 
zene. De ezeknek száma egy-
re csökken, s nem kétséges, 
hogy a túlnyomó többség a 
komoly zene híveként ét ba-
rátaként kerül majd ki az 
iskolából. 

Er. annál inkább valószínű 
— sőt biztos —. mert ezeket 
a bérleti hangversenyeket az 
iskola vezetői és az Országos 
Filharmónia jövőre folytatni 
akarja, méghozzá még vál-
tozatosabb, színesebb, tar-
talmasabb programmal 

és érettségi még -messze® iskolán, vagy egyetemen. gógus szeretne lenni például 
van, a statisztikák azonban Csökkent az érdeklődés az 14. gépészmérnök 21. erdész-
máris árulkodnak arról, hogy orvosi pálya iránt. Idén Sze- mérnök 10. építészmérnök 7 
ki hova készül továbbtanul- gedról mindössze fil-en pá- stb. 
nl, vagy mesterséget sze- lyáznak felvételre az or- A továbbtanulási gond te-
rezni. vostudományl egyetemre, hát most som kicsi, sem az 

£ Agrármérnöki tanulmányok- egyénnek, sem a tarsadalom-
. . ra viszont csak 18-an jelent- nak. hiszen közös a cél: a 

Évről évre mind többen keztek. Ezeknek a szama tudásból, a műveltségből mi -
tanulnak tovább az aitala- m é f i kf,v«ss Húszan vegyészt, nél többet, elsajatitani az 
nos es középiskolákból, sez harmincan jogászi, heten szí- egész nép hasznara. sz egész 
a teny nem kis teladai ele n ( t g z j ) tizennégyen óvónői, ország boldogulásara. 
alIitja az iskolák vezetőit h e t P n közgazdász, hárman lődi Ferenc 
sem, hiszen a tanteremhiány _ 
okozta problémákat úgv kell 
megoldani, hogy a továbbta-
nulásra jelentkezők egyike 
se szenvedjen hátrányt. 

Idén végző általános isko-
lások közül gimnáziumokban 
498. ipari technikumokban 
255. közgazdasági techniku-
mokban 97, mezőgazda sági 
technikumokban 34 akar to-
vábbtanulni. Ipari tanuló-
nak 330-en. kereskedelmi ta-
nulónak 59-en jelentkeztek 
A végzős általános iskolások 
közül mindössze 433-an akar-
nak egyelőre otthon marad-
hi. illetve pályaválasztásuk 
időpontját későbbre halaszt-
ják. 

Furcsaságok a pénz körül 
A tokéves tapasztalatok bi- aki az OTP helyett a konyhai 

zonysága szerint pénzmtéze- tűzhely sütőjébe tette. 50 000 
teink nemcsak a leghivatalo- forintját. A pénz nagy része 
sabb, hanem a legfurcsább elégett, s a takarékpénztár 
esetek intézésének színhelyei veszprémi fiókja már csak 
is. A megrongálódott, ér- «0 000 formtot fizetett ki a 
venytelen. vagy annak vélt megmaradt papír- es korom-
pénz körül mostanában ís hulladékért, 
sok, nem mindennapos törté- Egy pécsi polgárnak viszont 
net Játszódik le. nem a pénze, hanem esala-

Pápán az a különös eset finta terve ment füstbe. O 
történt, hogy egy ember 21 000 is tudomást szerzett arról, 
forinttal meglopta önmagat. hogy a Magyar Nemzeti Bank 
Az illető még 1947-ben a Iá- kicseréli d szakadt, egett, 
dafiába helyezte hagyaték út- foltos papírpénzeket. Beálli-

Ezek az adatok nagyjából jón szerzett 20 000 forintját, a tott hat a Nemzeti Bank pe-
megfelelnek a tavalyiaknak. 
Nem szerepelnek e számok-
ban azonban a szegedi já-
rás községeiből azok a nyol-
cadik általános Iskolás fiúk 
és lányok, akiknek Szege-
den kell blrtosftant tanul-
mányaik folytatását. Ezek-
nek az általános iskolások-
nak száma pontosan 433. és 

napokban azonban kétségbe- esi fiókjához, hóna alatt egy 
esetten rohant pénzével az dobozzal és előadta, hogy 
OTP pápai fiókjába, mert ész- rsintalan kisfia játék közben 
revette. hogy pénzén még az meggyújtott egy köteg száz-
apostoli kettöskereszt rajza forintost és az hamuvá egett. 
látható, s úgy vélte, hogy kis a hamut átadta és kérte, 
vagyona felett eljárt az idő. hogy azt mindjárt csereijek 
A bankban azonban megálla- kt eredeti értékére, 1100 fo-
pitották, hogy ijedtségre nntra. A pénztáros udvaria-
níncs ok, mert annak ellené- sav közölte, hogy a hamut 

közel tíz százalékkal több. re. hogy azóta már új bank- elküldik a Bankjegynyomda 
mint tavaly volt. jrgvekel hoztak forgalomba, laboratóriumába, ahol meg-

# ez a pénz sem veszítette még állapítják az elszenesedett 
A szegedi gimnáziumokban értékét. A pápai ember te- papírlapok -kilététA labo-

574-en fejezik be az 1961— 1 megkönnyebbülten vette ratóriumi vizsgálat eredmé-
i át a 20 000 forintjáról kiálli- nye lesújtó volt: a papírok 

' ' tott takarékbetétkönyvet, nem. a bankjegy nyomását, ha. 
| esak akkor nézeff nagyot. nem egyszerű yjsógeikkeket 

a / l i i v o i i m i é Ár rr\j f « r t amikor közölték vele. hogy tartalmaztak elégésük előtt, 
n n u z e u m i t o r g y /©»£ m8r jt)47-ben takarékba a -károsult- ugyanis nem 

tette volna pénzét, azóta pénzt, hanem újságpapírt 
21 000 forintot kamatozott égetett el, hogy pénzhez jus-
volna. Ettől az összegtől te- som. Az eredményt szőttben 

Az izraeli hatóságok hatá-'per lezaüása után múzeum- hát megfosztotta önmagát a már nem tudták közölni a 
rozata alapián Adolf Eteh- ba k e r ü l a fasizmus által ' ládafiában -takarékoskodó- -kárvallottalmert első lá-
mán n golyóbiztos üvegfülké- _ l k H v M - H hűnökre emlékez- i embtf togatása óta a Nemzeti Bank-
ié. melvben a bíróság 115 f1?®? * emlekez- | M é g f n n é l n a g y n b b k á r n e k m i g t k ö r n y é k é l u k e . 

Eichmann üvegfülkéjéből 

tárgyalásán foglalt helyet, a tetve. I érte azt a várpalotai lakost, rüli. 

MAOYAR IA9ZLÓ? 

BOSZORKÁNYOK 
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— Messze van még az a gyerek és hála Istennek, hogy 
messze van — csillapította Gergő örömét Mózsi. — Amíg 
nincs, addig az anyját se fenyegeti veszedelem, de ha meg-
jön, vele jön • halálos veszedelem is. 

A kurucok mind felültek és úgy lesték a szót. 
— így van ez jól — szólt csöndesen Miska bácsi —. időt 

nyertünk, és az idö tán meghozza az alkalmat ig, hogy Ict-
saabadítstik Sárikádat. Igaz-e, cimborák? 

A kurucok komolyan rábólintottak. 
— Hát a többivel mi lesz? — kérdezte elcsöndesedett 

szóval Gergő. 
— Azokon nemigen segíthetünk, szegényeken. Gyönge 

a mi hitvány erőnk hozzá. Annyi lesz a fegyveres császári 
katona holnap Szegeden, hogy a közelükbe se juthatnánk. 

— Mégis meg kéne próbálni. Hátha . 
— Nagyon fiatal vagy még. Gergő fiam. nagyon tüzes 

a véred. De hát neked még nem kell okosnak lenni, ráérsz 
az okosságra, ha majd megfehéredik a bújdosásban a te ös-
tőköd i«. De azért elnézhetünk holnap arrafelé, hátha meg-
segít valahogy az isten, és cselekedhetünk valamit. Most pe-
dig nyugodjunk le, aztán induljunk jókor. 

A tűz hamarosan elhamvadt. Meleg sötétség takarta be 
a körülötte heverésző alakokat. Mtndegvilcre álom szilit, 
csak Gergő virrasztott. Nézte az eget és talalgatta melyik 
csillag lesz majd a fia csillaga? 

KIGYULLADNAK A MÁGLYÁK 

Még alig pirkadt, a hajnal a keleti ég alján, a kts csa-
pat elindult a láthatatlan ösvényen. Llbásorban mentek, 
mindegyik kantárszáron vezette lovát. Lassan haladtak a 
sűrű nád kónőtt. Óvatosan kellett lépni, hiszen keskeny az 
ösvény és aki elvéti, azt elnyeli az Ingovánr menthetetlenül 
Pedig ismerték alaposan ent a kanyargó utat. hiszen hoez-
szú. keserves esztendők óta járják szakadatlanul. El-eika-
landoznak messze vidékre, de ide térnek vissza mindig, mert 
ez a legbiztonságosabb hely. 

A Tisza-parti vecztóheiyou valóban álltak már te áldo-

zataikra vártak a máglvák. Három hatalmas halom, négy-
négy karó mindegyiknek s tetejében. A város népét anv-
nvlra elfogta az Izgalom, hogy senki sem aludt ezen az éj-
szakán. Nagy tömegek indultak meg még hajnalhasadás 
előtt a vesztóhely felé. Mindenki igyekezett, hogy jó helyet 
fogjon magának, ahonnan léthat majd mindent és hallhat 
minden szót.. A tömeg feketén lepte el s szikkadt partokat 
Némelyek tüze* gyújtottak és azt ülték körül Ezek az apró 
tüzek világították meg a komor képet, amély még komo-
rabban. még kísértetiesekben tükröződött a Tisza vizében. 

A nap vörösen, megnyúlva bújt elő a vár mögül és szö-
kött meredeken az égre A túlsó parton riadt madárcsapa-
tok rebbentek föl a nádból én menekültek észak felé Egy 
réti sas keringett mozdulatlan szárnyakkal a vesztóhely 
fölött, szédítő magasságban. 

A városban zúgtak a harangok, szinte állandó remegős-
ben tartották a levegőt. 

Senki sem figyelte, hogy a túlsó parton itt is, ott is 
megrezdül a sűrű bozót és égő tekintetek kémlelnek át a 
víz fölött. A város felé figyeltek a népek, ahonnan lassan 
elókanyarodott a precesszió. Elől osztrák császári dragonyo-
sok Jöttek, mögöttük templomi zászlókkal papok és apácák, 
aztán a hajdúk között Miller főbíró, meR a magisztrátus. 
Majd a céhek zászlókkal, ládákkal, lovashajdúk kivont, 
villogó kardokkal és gyűrűjükben az egymáshoz kötözött, 
roskadozó elítéltek. Körülöttük miseruhás papok lóbálták a 
füstölőket és a ministránsok ezüst csengőket rázogattak. Vé-
gül a diáknép következett. A viháncoló fiatalokat csattanó 
pofonokkal és mogyoróvesszővel mért ütlegekkel tartották 
rendben a kegyes tanítóatyák. 

A tömeg utat engedett a menetnek, amely a máglyák-
hoz kanyarodott. A magisztrátus helyet foglalt a hosszú 
asztalnál, a vörös kámzsás hóhérok fölkapaszkodtak pribék-
jeikkel együtt a magas máglyák tetejébe, készítgetni kezd-
ték a karókhoz a köteleket. A papok énekéltek, füstöltek 
és a pandúrok az asztal elé vezették az elítélteket, akik-
nek szemében eszelősen lángolt az Irtózat 

Miller főbíró újból fölolvasta a terjedelmes ítéletet., 
szakszerűen elmagyarázta a homályosabb részleteket Olyan 
Csönd volt. hogy minden szavát tisztán lehetett hallani még 
a túlsó parton, a bokrok között is. ahol a kurucok leselked-
tek. Gergő szíve nagyot dobbant, amikor a víz áthozta Koncz 
Sára nevét, de aztán megnyugodott, amikor a főbíró szájá-
ból hallotta, hógy szerelmén csak akkor hajtják regre az 
ítéletet, ha világra hozta Belzebub fattyát. 

Két pribék megragadta a sikoltozó Maimra Kátat és a 
mágjyák tövében alló tőkéhez vonszolta, ahol már kifest 

pallossal várt rá a hóhér. Valami villant a napfényben, né-
hány nő fölsikoltott és Malmos Ksta leszelt féje messzire 
gurult a homokban Az egyik pribék utána iramodott, a vé-
res fejet visszarugdalta a tőkéhez, amely mellett még vonag-
lott a esonka törzs. 

A pribékek ezután a többieket ragadták meg, először 
Rúzsa Dánielt és feleségét Néhánv pillanat múlva mér a 
máglya tetején állt az aggastyán. Mozdulatlanul tűrte, hogy 
a karóhoz kössék, se eleven, se bolt asszonyával egvutt. Ma-
gasra emelte fehér hajkoronás fejét és úgv nézett végig a 
zajongó, hullámzó, megvadult tömegen. Nemsokára már va-
lamennyi elítélt testét a karókhoz ragasztották az erős ke-
telek A hóhérok arcáról dőlt a veríték a nagy igyekezet-
től. Végül földobták a máglyára Rúzsa Dániel lába elé Mal-
mos Kata felét és testét is. Rúzsáné felkiáltott az Irtózattál 
majd eszméletlenül roskadt kötelet közé 

— Miska bácsi. Miska bácsi — lihegte irtózattal Gergő 
— hát itt nézzük csak azt a gyalázatot es nem teszünk, nem 
tehetünk semmit? 

— Nyughass, Gergő, itt mér maga az atyaúristen se se-
gíthetne! Hogyan vágnád át magad azon a tenger népen, 
meg a töméntelen katonán, hajdún. De azért nézzed és 
véssed jól emlékezetedbe, amit látsz. Mindig emlékezz majd 
rá, hogyan áldozzák föl az urak az ártatlant, hogyan irtják 
a császár szolgái a magyart Hej, uramisten, mikorra is vi-
lágosodik meg ennek a népnek az elméje? 

— Nem tudom nézni, Miska bácsi. 
— Az én szemem se bírja már. Gyerünk innen, erről 

az átkozott helyről. 
Azt már nem is látták, ámikor a? égő szurokfáklyák 

nagy ívben röpültek a máglvákra. amikor füstbe, lángba 
borult a száraz fahaiom és nem hallották a miseruhás papok 
jajkiáltást elnyomó molozsmatt sem Csöndesen, lehajtott 
fejjel poroszkáltak visszafelé és csakhamar elnyelte őket a 
nádas. Csak a máglyák füstjének fojtogató szagát hajtotta 
utánuk a gyenge reggeli szél. 

Villám hegyezni kezdte a fülét és megállt Pedig a lo-
vasa. Miska bácsi, nem húzta meg a kantárját Nem is gon-
dolt * lóra. amint lehergasztott fejjel halad' a kis csapat 
élén. A máglyáké* látta és gvötörte a gondolat, hogv nem 
ronthatott, a pribékek közé, nem verhette szét a pandúrokat, 
meg a labancokat, tűrnie kellett, hogy a sok artatlant el-
emésszék. 

— Hát téged mi lelt? — veregette meg Villám bársonyra 
nyakat 

(Folyt, köv.j 
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