
Koszorúzása Mongol 
Népköztársaság 

ünnepe alkalmából 
A Mongol Népköztársaság 

megalakulásának 40. évfor-
dulója alkalmából a Mongol 
Népköztársaság budapesti 
nagykövetségének tagjai, élü-
kön Bat Ocsirin Dasceren 
ideiglenes ügyvivővel csütör-
tökön délelőtt a Szabadság 
téren megkoszorúzták a 
szovjet hősi emlékművet 

A koszorúzásnál megjelent 
Böjti János külügyminiszter-
helyettes, dr. Gy almos Já-
nos, Budapest főváros taná-
csa végrehajtó bizottságának 
elnökhelyettese, a Külügy-
minisztérium és a Honvédel-
mi Minisztérium több vezető 
munkatársa. Jelen volt a 
koszorúzásnál G. A. Gyenyi-
szov, a Szovjetunió budapes-
ti nagykövete és a nagykö-
vetség több tagja. (MTI) 

A több konzerytermelés alap ja 
Évről évre terebélyesedik 

a Szegedi Konzervgyár és 
mind nagyobb területeket kö-
tött le termelési szerződéssel. 
Négy évvel ezelőtt 4 ezer hold-
ra szerződtek, aztán 5 ezerre, 
s tavaly már 6 ezer fölé ju-
tottak. Ez a területnövekedés, 
a gyar fejlődese, valamint a 
tervként közölt irányszámok 
túlteljesítése volt évről évre 
az emelkedő konzervtermelés 
és exportárugyártás alapja. 

Nőtt a gyár, nőtt a szerző-
dött terület, de a holdankénti 
termelés messze elmaradt az 
országos átlagtól. Ezért még 
most & termelőszövetkezeti 
gazdaságok megerősödésének 
idején is hullámzó a nyers-
anyagellátás. Egyesek azt 
mondják, kísért a balszerencse. 
Pedig nem balszerencse a 
rossz termés oka és nem is 
teljesen az időjárás. A hagyo-
mányossá vált korszerűtlen 
termelési mód bosszulja meg 
magát. S tegyük hozzá: jó-
néhány gazdaságban a hanyag 

gazdálkodás a rossz termés 
oka. 

Alacsonyak az átlagok 
Évek óta tartja magát 

Csongrád, Békés és Bács-Kis-
kun megyék gazdaságaiban a 
gyenge paradicsomtermés-at-
lag. A szegedi körzetben alig 
érik el holdanként a 80 má-
zsás termésátlagot. A minisz-
tériumi irányszámok ennél 
jóval magasabbak. Sck szak-
ember keresi, kutatja az ala-
csony termésátlag okát. Az 
idén is megállapíthatták, hogy 
a palántakiültetéssel, vagy 
ezt megelőzően a nemesített 
vetőmagjuttatással nincs baj. 
Később, amikor sűrűsödnek a 
mezőgazdasági munkák, a 
konzervipari növényekre úgy 
tekintenek, mint amelyek 
ápolás nélkül is teremnek. 
Pedig a paradicsom sem nél-
külözheti a növényápolást, a 
permetezést. Az idén ís szá-
mos példa tanúsította, hogy 
szinte egyik napról a másik-
ra vitte el a termést a gon-

Sok bába közt... 
Segítséget várnak a mihályteleki fiatalok 

Rokonszenves ifjú ember, 
étz új vezetőség egyik tagja 
hozta a levelet Amolyan ri-
asztó jelzés: ne engedjük 
i,városi falujukban" ellapo-
sodni az ifjúsági szervezet 

életét „A mihályteleki KISZ-
szervezetben a legnagyobb 
baj az, hogy teljesen magára 
hagyták - írják többek kö-
zött. — Ezzel a szerencsétlen 
KISZ-szervezettel mostaná-
ban sem a városi KISZ-bi-
zottság, sem a helybeli tsz 
pártszervezete, sem a szerve-
zet KISZ-vezető tanára nem 
törődik..." Borúlátónak vél-
ném, ha nem bizonyítanák. 
De íme: „A legutóbbi KISZ-
gyűlés november 6-án este 
6 órakor volt. Erre szokás 
szerint egyetlen meghívott 

vezető sem jött el, a tagság-
ból (mely mintegy 50 fő) 23-
fin jelentek meg." 

Az új KISZ-vezetőség alig 
kéthónapos működésében ez 
már a második ilyenszerű 
csalódás. 

Vajon mi az oka? 

Ö vezeti téli tanfolyamukat 
is. 

Az ifjúsági szervezet tag-
jainak döntő többsége sze-
gedi iskolákban és techniku-
mokban tanul, üzemekben 
dolgozik. A tsz-ben meg na-
gyon hiányzik az utánpótlás. 
Nem lehetne a patronálásból 
eredő kapcsolatot a közös 
gazdaság javára gyümölcsöz-
tetni? Megszerettetni. A táv-
latokat, a szakképesítési le-
hetőségeket ismertetni. Már 
csak ezért is érdemes lenne 
velük többet törődni. 

0 
X városi KISZ-bizottságon 

beszélgettünk dr. Harangozó 
József titkárral. Lényegében 
ismeri a mihályteleki fiatalok 
panaszát. Másfél hónappal 

ezelőtt három ízben is felke-
reste őket. 

— A tavaly a mihályte-
lekiek példásan dolgoztak. 
Bár a KISZ-titkár nem jeles-
kedett, volt egy lelkes taná-
ruk, aki friss és tartalmas 
ifjúsági műkedvelő mozgal-
mat teremtett Zenekaruk és 
színjátszó csoportjuk siker-
rel szerepelt 

— S most? 
— A nyáron megbántódott 

a KISZ vezető tanára. Hogy 
miért és kinek a hibájából? 
— hosszadalmas lenne kibo-
gozni. Tény az: a fiatalok 
szerették és a munkája ered-
ményes volt. Egy év alatt 
újjászületett a KISZ-élet Mi-
hályteleken. Egyik legjobb 
szervezetünk volt. Ezért nem 
is kerestük fel mostanában. 
Nem tudtam, hogy teljesen 
magukra maradtak. 

A felnőttek civódásának 
nem láthatja kárát a KISZ-
szervezet. Megfelelő vezető-
tanárt kel] megbízni irányí-
tásukkal. A művelődési ház 
Igazgatónője működjék együtt 
a fiatalokkal. A szervezeti 
élet újjáteremtésében a vá-
rosi KISZ-bizottság segítsége 
nélkülözhetetlen. 

Most építik újjá a műve-
lődési házat. Addig nem sok 
értelme van a fiatalok mű-
kedvelő munkájának — hal-
lottam többfelől. 

A fiatalok véleménye me-
rőben más. 

— Mi szórakozni, művelőd-
ni akarunk a télen is — 
mondja Kéri György techni-
kumi tanuló, az új vezetőség 
tagja. — A műsort majd más 
faluban mutatjuk be, köz-
ben felkészülünk a jövő nyá-
ri otthonavatásra is. 

Nagyon elkedvetlenítette a 
gyűlésre meghívott vezetők 
távolmaradása. Különösen az 
eddigi KISZ-vezető tanáré, 
akit mindannyian szerettek, 
mert érezték, hogy törődik 
velük. 

— De ha nem segítenek, 
majd dolgozunk magunkban. 
Színdarabot tanulunk, a ze-
nekart is valahogy összetart-
juk. Sakk- és asztalitenisz-
bajnokságot szervezünk. Jö-
vő évben kirándulást terve-
zünk a jugoszláv tengerpart-
ra — sorolja az új KlSZ-ve-
zetőség terveit 

Egymagukban is dolgoz-
nak — vallják. Nem vesz-
het el a sok bába közt a 
gyermek. Ezt nem engedik. 
„Terveink sokkal jobban si-
kerülnének, ha az illetékesek 
é a vezető emberek jobban 
törődnének a KISZ-szerve-
zettel" — írják és a felelős-
ségre apellálnak. Kérésük bi-
zonyára megértésre talál. S 
a siker nem marad el. 

Balogh Ödön 

L2! 
A KISZ-szervezet a tsz 

sJogadott fia". Nem állítható, 
hogy mostoha gyermeke, hi-
szen többezer forint pénzösz-
szeggel segítették, Árendás 
József tsz-párititkár meg 
gyakran köztük volt. Jogta-
lan a fiatalok panasza? 

— Sajnos, Árendás elvtárs 
pár hónapig távol lesz — 
mondja Nagy István tsz-el-
nök. — Ezért nem vehetett 
részt az utóbbi gyűléseken. 
Nekem szintén sok elfoglalt-
ságom volt. Most Dudás Ist-
ván fiatal agronómust bíztuk 
meg a KISZ patronálásávaL 

Üzletház épül Újszegeden 
Hosszas huzavona után a Csongrád Megyei Állami Épí-
tőipari Vállalat megkezdte Újszegeden az Ogyessza város-
részben egy korszerű üzletház építését. A jövő évben át-
adásra kerülő üzletház a Szegcdi Élelmiszerkiskereskedel-
mi Vállalat kezelésében működik majd. Az ABC rendsze-
rű kisáruház az élelmiszereken kívül vegyi és egyéb 
fontos háztartási, valamint aprócikkekei is árosit 

datlansóg. Az átvételnél azon-
ban kardoskodtak a termelő-
szövetkezeti gazdaságok ve-
zetői, hogy nem érdemes pa-
radicsomot termelni, olyan 
keveset adnak érte. Futottak 
a tanácshoz, támogatást kér-
tek, hogy minél magasabb 
minősítéssel adhassák át ter-
mésüket a konzervgyárnak és 
így magasabb vételárt kap-
hassanak. Ezzel természete-
sen jogtalan bevételhez akar-
tak jutni. 

Miért nincs 
ta paszta latcsere ? 

Ne higgye senki, hogy a 
Csongrád, Békés és Bács-Kis-
kun megyei földek nem „ké-
pesek" többre. Visszalapoz-
hatnak a termelésátlagok 
több éves statisztikájában. A 
nagykamarást Ságvári Tsz 
például 3 évvel ezelőtt hol-
danként 250 mázsa paradicso-
mot termelt. Több mint há-
romszorosát a Szeged környé-
ki termésátlagnak. Nem vélet-
len, hogy ez a szövetkezet 55 
vagonnal tudott átadni akkor 
a gyárnak. A holdankénti jö-
vedelem pedig meghaladta a 
17 ezer forintot Ezt a szép 
teljesítményt akkor feljegyez-
ték .a konzervgyár termelte-
tési könyvébe, sőt írtok róla 
az újságok ís. De arról már 
alig hallani, hogy Csongrád 
megyéből hány termelőszövet-
kezet küldte el szakemberét 
tapasztalatcserére Nagykama-
rásra. ö k csak a maguk 50— 
60, vagy 80 mázsás termésén 
sopánkodtak. Az idén is van 
jó példa. Állami gazdaságban 
termeltek holdanként 235 
mázsát is. A termelőszövetke-
zetekből jóformán csak a kis-
zom boriak jelentettek 150 
mázsás termést. 

Nekünk kell 
igazodnunk 

A kül- és belkereskedelem 
egyre több konzervféléket vár 
a Szegedi Konzervgyártól. 
De vajon tudja-e majd adni 
ezt a többet? Az ország, a mi-
nisztérium nem igazodhat a 
Csongrád megyében kialakult 
paradicsom átlagterméshez. 
Nekünk kell igazodnunk az 
országoshoz, a termésátlagok 
növelésével, hogy ki tudjuk 
elégíteni a hazai és export-
igényeket. 

Eddig közel 3 ezer holdra 
szerződött a Szegedi Kon-
zervgyár. Ez volt a könnyebb 
része a termelési szerződés-
kötéseknek. Ezután követtre-
zík a nagyobb gond, az utolsó 
néhány ezer hold. De ennek 
is meg kell lennie, ezt kíván-
ja a népgazdaság érdeke A 
szegedi konzervet várják 
Nyugaton, a fcaráti államok-
ban, olyan helyeken, ahol va-
lutát fizetnek érte. 

Az üzemben és jónéhány 
községi tanácsnál már felis-
merték, hogy nem mehet ez 
ígv tovább « konzervipari 
növények termelésében. Jó 
lenne, ha erre a nézetre jutná-
nak végre a termelő gazdasá-
gok szakemberei is. Hagyja-
nak fel az indokolatlan ár-
bevételért való hadakozással, 
ehelyett törődjenek töbtet a 
termeltetéssel, a növényápo-
lással, a munkafegyelem meg-
szilárdításával. 

Nagy Pál 

JÜfflflek az tífi'ánnkhflt 

Munkaközi szünetek? 
Csütörtökön ülést tartott a 

Ruházatipari Dolgozók Szak-
szervezetének Központi Ve-
zetősége. Foglalkozott azok-
kal a munkaszervezési mó-
dokkal, technológiákkal, bér-
rendszerekkel, amelyek a ru-
haipar adottságait figyelem-
be véve a legcélravezetőb-
bek. A konfekció iparban 
ugyanis gyorsan, rugalmasan 
kell követni a gyakran vál-
tozó igényeket, a munka-
szalagokon gyakori az átál-
lás, és ehhez alkalmazkodni 
kell a technológiának és a 
bérezésnek egyaránt Felve-
tődött az a gondolat, hogy 
csoportos bérezést vezesse-
nek be. A központi vezetőség 
a továbbiakban foglalkozott 
azzal a javaslattal is, hogy 
növeljék a munkaközi szü-
netet. A központi vezetőség 
megbízta az elnökséget, hogy 
e javaslatról folytasson tár-
gyalásokat a vállalatok veze-
tőivel és kísérletképpen 
egyes részlegekben vezessék 
be a kétóránkénti 10 perc 
pihenőt 

A politikai kacérkodásról 
Acinikusabb természetű emberek úgy fogalmaznak 

mostanában, ha művészeti, irodalmi kérdesek ke-
rülnek szóba, hogy számottevő érdeklődést és sikert 

csak úgy lehet elérni, a kritika megtisztelő figyelmét csak 
úgy lehet felébreszteni, ha a szerző eleve vállalja a mi 
uralkodó koreszménkkel a kacérkodást. Vagyis, hugy hatá-
sosabb egy kis ellenzékiség, mint több pártosság, jobban 
„csípik" u kiadók is, a színházak is, a közönség is az olyan 
alkotásokat, amelyek itt-ott lelépnek a művészet újonnan 
kijelölt útjáról. S lehet, hogy a cinizmus rcssz tanácsadó 
— ezesetben elég igaznak tűnik. Ami egészében konstruk-
tív, legyen bármilyen művészi, tipikus és igaz, arra előbb 
ráütik a „sematizmus" vagy bármi más elmarasztaló ro-
konfogalom bélyegzőjét, mint a tévelygő vagy szándéko-
san kacérkodó szerző művére a megfelelő jelzőt. Magam 
ls számtalan rossz, a probléma exponálásénál tovább nem 
jutó verset, novellát, regényt olvas lam, színházi előadást 
és filmet láttam, olyanokat, amelyek mélyen belekevered-
nek a Semmibe és a Mindenbe, s hagyják, hadd gőzölög-
jön — de ezeknek a kritikája a legritkábban volt igazán 
tárgyilagos. Leginkább dicsérték a „merész probléma fel-
vetést", „a megoldás szenvedélyes keresését", „a szándék 
Komolyságát". Aki pedig többre torekede t, vál'a'.ta az út-
keresés, a szocializmus, annak erkölcse és eíikája szerint 
megoldás kockázatát, azt hányszor kicktatták! 

Hovatovább találkozunk olyan nézetekkel, melyek sze-
rint a pártos művészet afféle restellni való dolog. Nem-
csak az élők, még a holtak esetében is szívesen elmellőzik 
az eszmei meggyőződést bizonyos körökben. Derkovits 
esetén lehetne ezt leginkább szemléltetni, akit egyes kri-
tikusok szívesebben összekapcsoltak hclmi izmusokkal, 
nyugati művészeti irányzatokkal, minthogy emberi és mű-
vészi meggyőződésének velejét, kommunista tudatosságát 
csak meg is említsék. 

Különösen érdekes, hogy az efféle művészi és kritikai 
magatartásnak az eszmei kísérő jelensége sem rrarad el. 
Lehet hallani — s gyakrabban, mint az ideológiai harc 
más állapotában — a művészet ideológiai el nem köte-
lezettségének eszméjéről, erről a már sok-sok változatban 
felmerült „csodabogárról", a l'art pour Tart modern, de 
jóval politikusabb variációjáról. Ebben az állásf glalásban 
minimálisan a passzív rezisztencia ismerhető fel, indíté-
kaiban azonban ennél jóval több. 

Nem akarom én senkibe se szuggerálni, hogy pártunk 
kulturális politikája gyenge, nem felel meg a művészeti 
életben folyó osztályharc követelményeinek, a marxizmus— 
leninizmusnak, de kétségtelen, hogy ez az elvi politika a mű-
vészeti élet gyakorlatában nem érvényesül elég követke-
zetesen. Mert hiszen az említett jelnségeken túl más 
példák is igazolják, hogy a kivitelben mi kommunisták 
sem vagyunk teljesen egységesek. Szélesebb ablakot nyi-
tottunk az egyetemes művészeti áramlatoknak, nincs a 
korábbi merev elzárkózás a nyugati művészeti irányzatok-
kal szemben, de hogy nagylyukú például a rosta, melyen 
ezeket átengedjük, vagy hogy ezeket nem vezetjük át min-
dig a marxista kritika műhelyén, az tagadhatatlan. Maiam 
például teljesen tanácstalan vagyok az egzisztencializmus 
importált dagályával szemben. Mi indokolja, hogy szín-
házak szériában játszanak, s kiadók egymással versengve 
adnak ki egzisztencialistákat? Ismerkedjünk meg a ja-
vával, tegyük őket helyükre a marxista esztétika normái 
szerint — rendben van. De hogy tömegével szinte uralják 
a kulturális életet, ez megbontja az elvi politika g akorlati 
egyensúlyát. Hát annyira korszerű lenne eszmeileg az eg-
zisztencializmus? Filozófiailag még legkitűnőbb képvise-
lője, Sartre is csak közelít a marxizmushoz a rraoa 
„ateista egzisztencializmusával", s politikailag nem jut to-
vább a polgári demokratizmusnál, a szabadság absztrakt, 
szubjektív felfogásánál. Rokonszenve a szocializmushoz 
vonzza — így mondta legutóbb. De más vonzódni, mint 
azonosulni. Nála kisebbek is átbújnak viszont a mi r~s-
tánkon. olyanok is, akik megrekedtek az egz'szténc'atiz-
mus igazi lényegénél, a szubjektívizmusnál, az irraciona-
lizmusnál, a hamisítatlan idealizmusnál. 

Az az érzése támad az embernek, hogy ez a d"mp:ng 
például — hasonló tünetekkel egyetemben — a kulturális 
fórumokon dolgozó kommunisták arányérzékének gyenge-
ségéből fakad. Hiszen az adott helyen nekik kellene garan-
tálniuk a párt ideológiai álláspontjának megval s ását, 
a párt vezető szerepének az ő tevékenységükön keresztül 
kellene érvényesülnie. 

Korábban az volt a baj, hogy másoltunk a művészet-
ben is. Mcst vajon nem kísért-e egy ellenkező előjeJű má-
solás gyakorlati veszélye? Fonák lenne, ha lejárt idősze-
rűségű eszmék a legkorszerűbb társada'omban, a szcci-liz-
musban élhetnék meg reneszánszukat. Nem ettől tértek 
ugyan, de a gondolatmenet úgy kívánta, hogy a követ-
keztetésben ad abszurdum menjünk. 

Még nagyobb hiba lenne, ha ez mind a szocialista 
alaphangú művészet, irodalom rovására menne akár anya-
giakban, akár erkölcsi megbecsülésben, akár a figyelem 
aránytalan megoszlásában. 

Többen azzal indokolják az emlegetett jelenséget, 
hogy a szocialista realizmus nem felel meg a kor mű-
vészi követelményeinek. De milyen bizonyítékokkal le-
hetne ezt igazolni? Az a körülmény, hogy ritkán szület-
nek a szocialista realizmus alkotó módszerével i azán 
nagy és maradandó művek, nem bizonyít ezen a téren 
semmit. Ritkán születnek — de már kétségtel~nül bizo-
nyítanak e magasabbrendű és korszerű alkotói szerel lat, 
mód mellett. Máskülönben pedig: nagy művek mindig 
ritkásan születnek. 

Nehéz és szövevényes talaj a művészeteké, hiszen itt 
sokkal több az áttétel, az árnyalati finomság, mint akár 
a gazdaságban, akár a politika napi kérdéseiben. De ezen 
a talajon legalább úgy otthon kell lennünk, mint az em-
lítettek akármelyikén. Ne zárjuk be az ablakainkat, ame-
lyek a világgal összekötnek bennünket; ne vágjuk el a 
vezetékeket, amelyek különböző áramokat hoznak — de 
jobban mérjük meg, hogy mit ad a hivatalos kult rális 
politika az embereknek. Lehetne ennek kapcsán sztini 
a giccsről is, amely ellen hivatalosan is folyik a küz-
delem, mégis sokszor élvez állami támogatást; a szubjek-
tivizmusról is, ami kritikai életünkben tartósan vendé-
geskedik; de a kritikátlanságról is, amellyel bizonyos 
eszmei-művészeti áramlatokat fogadunk. 

Minden jobban elviselhetővé válna, ha ezzel szemben 
fel tudnánk mutatni az észjárásunkhoz, meggj ő őc'ésl'nk-
höz közelebb eső, vagy azzal azonos művek nagyobb meg-
becsülését és nagyobb propagandáját. Csak ezzel is szemér-
mesek vagyunk, mintha attól tartanánk, hosy a sz~<ia'<sta 
művészet iránti elfogultságunkat a szemünkre vetik. Hát 
vessék a szemünkre! Igenis elfogultaknak kell lennü'k, 
ekörül kell bábáskodnunk, erre kell összpont s'tanunk 
szellemi és anyagi kincseink javát! Nemcrak azért, mert 
minden agysejtünk és idegszálunk ezt kívánja, banem 
azért is, hogy lerontsuk a művészi-politikai kacérkodás 
„ázsióját", vélt nagyobb becsületét. Végül is csak nekünk 
kell meghatároznunk, hogy mit tartunk előnyösnek a szo-
cializmus még nagyobb térhódítása szempontjából. 

SZ. SIMON ISTVÁN 
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