
ZALKA MÁTÉ 
¥ Tgy szerette a magyar 

hazát és földet, hogy 
irtások hazaszeretetét is 
mélyen átérezte, azok mel-
lé állt, akik vérüket hul-
latták földjük védelmé-
ben. Tudta — korán meg-
tanulta —, hogy ami az 
ember számára legtöbbet 
ér — becsület, igazság, 
jog, szabadság —, az oszt-
hatatlan. Ha a föld egyik 
részén eltiporják, érzik a 
csapást a másik részén is, 
ha megóvják, diadalra vi-
szik, a béke öröme és az 
emberi méltóság tisztelete, 
s z egész földkerekségre ki-
sugározza jótékony mele-
gét. 

Zalka Máté a Szatmár 
megyei Matolcson született, 
a Szamos pártján, olyan 
otthonban, ahol hét gyer-
mek nevelkedett Amikor 
kézhez kapta a nagy szor-
galommal kiharcolt érettsé-
gi bizonyítványt, indulni 
készült, hogy valóra váljék 
gyermekkora óta táplált re-
ménye, beálljon színész-
nek. De eldördültek a vi-
!•'•' háború első lövései, ós 

obogó szenvedélyű ifjú 
nyomban új elhatározásra 
jutott: önként jelentkezett 
a frontra. Azt hitte, esz-
ményekért valami szeb-
bért, fennköltért dúlnak 
majd a csaták. Hamarosan 
tiszt lett, jóval innen a 
húszon, vidám, bátor, ki-
tűnő lovas. Tizenhat tava-
szán az oroszországi fo-
golytáborban ért véget az 
ifjonti láz, már tudta: az 
út, amelyet az események 
elreteszeltek előtte, tévút 
volt, a háború a népnek 
csak romlást, szerencsét-
lenséget tartogat. 

A forradalom, igen, az 
egeszen másnak mutatko-
zott, mint a tizennégyes 
nyái- vak mám->ra: a for-
radalom célt adott, bizonyos-
ságot. Zalka a sok ezernyi 
magyarral együtt újra 
fegyvert fogott. A kraszno-
jarszki táborból vörösgár-
disták élén ütközetből üt-
közetbe vonult Kolcsak el-
lenforradalmi hadai ellen. 
Egyike volt azoknak, akik 
megmentették a szibériai 
aranyvonatot, a kincsek 
nem kerültek a fehérek ke-
zébe. A fiatal magyar in-
ternacionalista hősiességé-
ről legendák keltek szárny-
ra. Hírét újabb és újabb 
bátor tettekkel öregbítet-
te. A felszabadított Kijev-
be már úgy vonult be, 
mint az egyik nemzetközi 
ezred parancsnoka. Vörös 
Zászló-rendel tüntették ki. 
Innen a Krímbe vezetett 
útja: Frunze seregébe. Pe-
rekopnál ezrede kivette ré-
szét abból az ütközetből, 
melyben szétzúzták Wran-
gel erőit. Kétszer is meg-
sebesült. de most már vi-
lágosan látott, volt tartal-
ma az életének: a harcok 
idején felvették a pártba, 
életre szólóan esküdött hű-
séget a kommunista eszmé-
nek. Szevasztopolban ka ir-

ta meg másodszor a Vörös 
Zászló-rendet. 

A béke első ével a lázas 
alkotótevékenység kezdetét 
jelentették számára. Írni 
kezdett, sorra papírra ve-
tette polgárháborús emlé-
keit, kimeríthetetlen él-
ményanyagának egy részét. 
Szervezte a szocialista írók 
csoportját, a szovjet könyv-
kiadás egyik vezető mun-
kása lett. Egy rövid ideig 
úgy látszott, visszatérhet 
régi álmaihoz, megvalósít-
hatja egykori merész ter-
veit: kinevezték a moszk-
vai Forradalmi Színház 
igazgatójává De a forron-
gó átalakulás évei nem 
kedveztek a nyugodt, meg-
állapodott munkának: is-
mét oda ment, ahol akkor 
erélyre, tudásra, kitartásra, 
meggyőző szóra leginkább 
szükség volt: a távol-kelet-
re utazott, hogy részt ve-
gyen a mezőgazdaság szo-
cialista átalakításának 
munkájában. Közben to-
vább folytatta irodalmi 
működését is, majd né-
hány évig kizárólag írással 
foglalkozott: oroszul, ma-
gyarul és sok más nyel-
ven jelentek meg elbeszé-
lései, novellái. 

Életének 1936 utáni tra-
gikusan rövid, de nagy-
szerű tettekben bővelkedő 
szakasza olyan regény, 
melyet már nem ő írt 
meg. Amikor megkezdődött 
a spanyol nép szabadság-
harca a demokrácia ellen 
fellázadt tábornokok és az 
őket támogató német—olasz 
fasiszta intervenció ellen, 
Zalka Máté Spanyolország-
ba ment, és Lukács Pál 
néven a Nemzetközi Bri-
gád egyik legismertebb, 
legnépszerűbb tábornoka 
lett Volt harcostársa, Csa-
tári József ezredes A spa-
nyol blokádokon című 
könyvében beszámol 1937. 
június 11-ről, arról a nap-
ról, amikor Lukács tábor-
nok hősi halált halt Hues-
ca mellett. Ravatala előtt 
Valenciában másfél napon 
át szüntelenül vonult a la-
kosság tisztelgő tömege, 
sírjánál felsorakoztak a 
spanyol köztársasági had-
sereg és a nemzetközi bri-
gád diszalakulatai. 

Hetvenéves lenne, ha él-
ne. Az évfordulón nagy 
megbecsüléssel emlékezik 
rá a magyar nép és szere-
tettel köszönti körében a 
nagy szabadságharcos hoz-
zátartozóit — feleségét, lá-
nyát —, akik e napokban 
hazánk vendégei. 

V. F. 
* 

Zalka Máté. a forradalmár 
író születésének 70. évfor-
dulója alkalmából emlékes-
tet tartottak pénteken a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia, a Párttörténeti Inté-
zet, a Magyar írók Szövet-
sége és a Magyar Partizán 
Szövetség közös rendezésé-
ben — az Akadémia felol-
vasó termében. 

A városi köztisztaság problémái Nyomoz 
a vőlegény 

Egészségügyi szakemberek ankétja A Magyar Higiéndkusok 
Társasága, a Szeged megyei 
jogú városi tanács egészség-
ügyi osztálya és a szegedi Dr. Dudás Béla, a sze- adást A témához hozzá-
KÖJÁLL rendezésében teg- gedi városi tanács egészség- szólt: dr. Márton György 
naip, pénteken ankét volt ügyi osztálya vezetőjének miskolci KÖJÁLL-igazgató, 
Szegeden a városi köztiszta- megnyitója után Széles Jó- dr Ratkóczi Károly pécsi 
ság és szemét problémakö- zsef, a Fővárosi Köztiszta- KÖJÁLL-igazgató, dr. Leh-
réből. A tanácskozáson részt sági Hivatal mérnöke „A ner Lóránt székesfehérvári 
vettek a fővárosból és az városi szemét mennyiségi és KÖJÁLL-igazgató, dr. Thur-
ország városaiból meghívott minőségi problémái a ma- zó Tamás kecskeméti köz-
egészségügyi és várostiszta- gyar városokban"; Fehér egészségügyi felügyelő és 
sági szakemberek. Képvisel- Gyula, az Országos Köz- Dómján József győri egész-
tette magát az Egészségügyi egészségügyi Intézet osztály- ségügyi főmérnök. 
Minisztérium, az Építésügyi vezetője „A tereszerű sze- Az ankétot vezette és a 
Minisztérium. Részt vett ós mételtávolítás időszerű fel- tárgyalás eredményeit dr. 
felszólalt dr. Boros József adatai"; dr. Dóczy Emil, Vetró János, a szegedi Kö-
professzor, a Budapesti debreceni KÖJÁLL-igazgató JÁLL igazgatója értékelte. 
Műszaki Egyetem városgaz- „A szemétártalmatlanítás Az ankét megállapította: az 
dálkodási tanszékének veze- higiénés kérdései"; dr. urbanizálódás mai folyama-
tője, dr. Berencsi György Hammer Fidél, a Szegedi ta és az általános köz-
egyeteini tanár, a Szegedi Városgazdálkodási Vállalat egészségügyi érdekek egy-

igazgatója „A köztisztasági aránt megkövetelik, hogy a 
munka és köztisztasági üze- városi szemét eltakarításá-
mek szervezési kérdései és nak tudományos módszereit 
azok bírálata"; dr. Komá- széles körűen elterjesszék és 

egészségügyi intézet igazga- romi Jánosné szegedi egész- intézményesítsék. Az an-
tójának vezetésével öttagú ségügyi főmérnök „Közterü- kéton erről hozott határoza- . . 
delegáció érkezett az an- letek tisztántartásának kér- tot megküldik az illetékes i g e s z e n n t SazdalWoanat. AZ 
kétra Szabadkáról. dései" címmel tartott elő- főhatóságoknak. amerikai filmgyártás Ilyen 

szupercsillagai közé tartozik 
Danny Kaye is, aki a Ko-
pogd le a fán! című nagysi-
kerű filmje óta hazánkban is 
igen népszerű. Ezúttal a 
Diner's Club alkalmazottja-
ként vőlegényi minőségben 

félelmetes 

Orvostudományi "Egyetem 
közegészségtani intézeté-
nek vezetője. Dr. Licht An-
talnak, a szabadkai köz-

A filmvilág már hosszú év-
tizedek óta külön börzén 
jelzi azokat a szupersztáro-
kat, akik egyéniségükkel 
szinte bármilyen forgató-

j könyvet képesek sikerre vin-
ni. Sokszor kimondottan ré-
szükre készül a testre sza-
bott történet, szántszándék-
kal teremtenek olyan szituá-
ciókat, ahol ezek a hősök 
kedvükre kijátszhatják ma-
gukat. A filmtörténet vala-
mennyi korszakának amo-
lyan fémjelzői ezek, a vász-
non minden értük van és 
általuk történik. Persze 

egyik leghálásabb az 
téma számukra is a kaland-
film, ahol a lehetőségek 
egész tárháza áll rendelkezé-
sükre. s ezzel ki-ki tehetsé-

Mit mond i tudós: 

Befotyásolja-e az életkor 
a biztonságos vezetést? 

A napokban egy 73 éves 
budapesti asszony motorke-
rékpárjával nem adta meg 
az elsőbbeéget és összeüt-
között egy személygépkocsi-
val. Ezzel kapcsolatban az 
MTI munkatársa megkérdez-
te dr. Horváth László Gá-
bort, a pszichológiai tudó- tartozó balesetek 
mányok doktorát, a KPM között, 
vasúti és közúti alkalmatos-
ságvizsgáló intézet igazgató-
ját: befolyásolja-e az 
életkor a biztonságos 

lenség okozóinak életkorát, s miatt — hosszabb időt igé-
a vizsgálati eredményeket nyelnek, s a cselekvések 
matematikai statisztikai mód- végrehajtása is lassabban 
szerekkel dolgoztuk fel. A valósul meg. 
végkövetkeztetés e vizsgáló-
dás alkalmával is az volt, 
hogy nincs lényeges eltérés 
a különböző korosztályhoz 

előidézői 

Előnyök, hátrányok 

— A fiatalabb autósok, 

Döntő az előírások 
betartása 

— Mindebből azt a kö-
vetkeztetést vonhatjuk le, 
hogy az életkor önmagában 
nem játszik szerepet a köz-
lekedési balesetek előidézé-

vezetést; van-e előírás motorosok.úgynevezett.infor-
arra, hogy hány éves korig maciószerzo 
adható ki vezetői jogosít- u g y a n — J o b b 

vány? működési állapotuk miatt — 
gyorsabb, viszont a közleke-
dési heyzeteket, kevesebb ta-
pasztalatuk miatt nem tud-

Nincs lényeges eltérés 

— A tudományos kutatá-
sok eredményei egyértelmű-
en azt tanúsítják, hogy az 
életkor nem befolyásolja a 
gépjárművezetésre való al- lembe azt is, hogy érzelmi 
kalmasságot. illetve a magas állapotuk sokkal labilisabb, 
életkort a vezetőknél egyálta- változóbb, mint az öregeké. 
Ián nem sorolhatjuk a bal- Ráadásul sokuknál nem 
esetveszélyt növelő tényezők érett megfontolásokra épül. 

képessége idősebb és a fiatalabb gép-
érzékszervi járművezető, aki az alkal-

massági vizsga követelmé-
nyeinek megfelelt — vezetés 
közben birtokában van-e 
cselekvőképességének, s gon-

ják olyan jól érzékelni, mint dosan betartja-e a közleke-
az idősebbek. A fiatalab-
baknál általában negatív té-
nyezőként vehetjük figye-

dési előírásokat. (MTI) 

j nyomoz egy 
gengszter, Foots Pulordoa 
után. akinek a véletlen foly-
tán éppen maga állított ki 
egy szökéshez alkalmas iga-
zolványt. S hogy magándc-
tektívségének valami értel-
me is legyen, a film alko-
tója, B. Blatty ettől teszi füg-
gővé hivatali állását, így két 
lehetőség nyílik előtte: vagy 
megnyeri a játszmát, vagy 
elbocsátják. A „roppant ne-
héz" kérdés eldöntését a 
nyájas olvasóra bízzuk . . . 

N. I 

közé. Éppen ezért semmiféle 
korhatárral összefüggő meg-
kötöttség nincs a jogosítvá-
nyok kiadásánál. 

— Intézetünkben nemrégi-
ben mintegy 800 balesetnél 
vizsgáltuk meg a szerencsét-

Ezzel szemben az idősebbek 
hátrányban vannak olyan 
vonatkozásban, hogy i infor-
mációszerző képességük 
rosszabb, érzékelési funkció-
juk gyengébb, döntéseik — 
éppen azok megfontolása 

Qőq aszunk aálaizaL... 
Tizenhárom éve jelenlegi vál la la tomnál szakmunkáskén t 

dolgozom. Munkahelyemtől viszonylag távol lakom s üzemi 
bölcsődéje sincs a vál lalatna k . Ez év április 1-vcl egv másik 
vállalat kikérő levelet küld ott munkál ta tómhoz , amelyben 
kiadásom. Illetőleg áthelyező scmct kéri . Áthelyezésemből — 
amelyhez vállalatom nem J á r u l t hozzá — csak az üzem kö-
zelsége. valamint a bölcsőde használa tának lehetősége jelen-
tene előnyt számomra . Köte lezhető-e vállalatom az áthelye-
zés tel jesí tésére? (D. J . Szeged.I 

s azt méltányosságból meg-
teheti ugyan, de őt jogor-
voslati úton erre kényszerí-
teni nem lehet. Másként 
szólva, kikérő levél esetén 
a vita ugyanis nem a dol-
gozó és munkáltatója, ha-

Az áthelyezés kérdésére az. sem változtat, hogy az k ^ é s t ^ l ^ t a L d í w á l l t o a f 
az Mt. V. 49/A. g rendelke- áthelyezés alapját leendő £ f t ó t f v a T S akkor k 
zései vonatkoznak. A mun- munkáltatójának kikérő „ J a n ™f g a 

káltatót - az érdekelt dol- megkeresése képezi. A kiké- ^ f Z ^ L t 
gozó kérelme alapján - a rés mögött ha leplezetten X v i s ^ n t nem tarozik 
kért áthelyezés teljesítésére is, lényegében a dolgozó sa- a vállalati sem a terii 
csak akkor lehet kötelezni, ját kérelmére történő áthe- ??H i l t ^ i ^VAKCCÍ" 
ha: jelenlegi munkahelyén lyezósről van szó, amelynek ^ dontobizott-
nem szakképzettségének indokát viszont nem a fen-
megfelelő munkakörben dol- tiek képezik. Levélírónk tehát a kiké-
gozik és ilyen munkakört A kikérő levél alapján rő vállalattal munkavi-
részére a munkáltató bizto- történő áthelyezés teljesíté- szonyt — jogorvoslat igény-
sitani nem tud. valamint sét — megtagadás esetén — bevételével — létesíteni 
akkor, ha munkakörének el- nz előző bekezdésben foglal- nem tud. Ez azonban nem 
látása egészségét súlyosan tak miatt jogorvoslati úton zárja ki az új munkahely-
veszélyezteti és űj munka- sem lehet kikényszeríteni, re történő átlépés lehetősé-
helyén ilyen veszélynek Ez természetes is, hisz a ki- gét. Az Mt. V. 30. §. (2.) be-
nincs kitéve a dolgozó. kérés önmagában nem biz- kezdés a—f. pontjaiban 

A munkahelynek a lakó- tesít a dolgozó részére ala- meghatározott indokok alap-
helyhez való közelsége, va- nyi J°go t 3 2 áthelyezésre, j 4 n _ természetesen annak 
lamint az üzemi bölcsőde hanem a kérelem elbirálá- fennforgása esetén — je-
igénybevételének a lehetősé- s a a megkeresett vállalat lenlegi munkaviszonyát fel-
ge — fontosságának elis-
merése mellett — önmagá-
iban nem alapozza meg a 
munkáltató áthelyezési kö-

hatáskörébe tartozó kérdés mondással megszüntetheti, s 
marad. Az áthelyezéshez va- munkaviszonyának folyama-
ló hozzájárulás — adott tasságát megtartva 30 na-
esetben — az igazgató mér- pon belül a kikérő vállalat-

telezettségét Ezen a tényen legeiési jogkörébe tartozik, tal munkaviszonyt létesíthet. 

Rendszeres autóbuszjárat 
Jugoszláviába 

A kis határforgalom jobb Vállalat újból rendszeres 
lebonyolítása érdekében a autóbuszjáratokat állít be a 
10. számú Autóközlekedési Szeged — Röszke — Horgos 

— Hajdukovo — Palics — 
Szabadka vonalon és vissza. 
Májms l-től június 11-ig a 
hét három napján szerdán, 
szombaton és vasárnap köz-
lekednek az autóbuszok. Jú-
nius 12-től szeptember 18-ig 
pedig már naponta közle-
kednek ezek az autóbuszjá-
ratok. 

Szegedről az autóbusz 8 
óra 30 perckor a Marx téri 
pályaudvarról indul, betér a 
szegedi MÁV pályaudvarra, 
ahonnan csatlakozást vesz a 
reggeli vonatoktól ós 10 óra-
kor érkezik Szabadkára. 
Szabadkáról vissza 17 óra 15 
perckor indul a járat, Sze-
geden szintén betér a MÁV 
állomásra, ahol csatlakozást 
biztosít a délutáni budapes-
ti gyorsvonathoz és 18 óra 
50 perckor érkezik a Marx 
téri pályaudvarra. A szom-
bati nagyobb forgalom sike-
resebb lebonyolítása érdeké-
ben a jelzett járaton kívül 
még egy autóbuszt állítanak 
forgalomba, amely 11 óra-
kor indul Szabadkáról és 12 
óra 35 perckor érkezik Sze-
gedre, ahonnan 13 óra 30 
perckor indul vissza és 15 
órakor érkezik Szabadkára. 
Az útiköltség oda vissza 28 
forint 20 fillér, forintban fi-
zethető. 

Kétzongorás hangverseny 
a Liszt Ferenc Zeneiskolában 

Erről a forró sikerű est- zenében érzik magukat igá-
ról mit is írhat a kri- zán otthon. 
t ikus? . . . A sajnálatosan 
csekély befogadóképességű, 
zsúfolásig megtelt nézőté-

Kadosa Pál Szegeden elő-
ször hallott háromtételes 
Szonátája igen nagy hatású, 

ren ülve kénytelen volt virtuóz mű. Az I. tétel bo-
megfeledkezni kritikusi mi- nyolult ritmikája, a lassú 
nőségéről és önfeledten tap- tétel sajátos lírája ós a fi-
solva ünnepelte a művésze-
ket. Ez a két fiatal „vidé-
ki zenetanár" (Benkő Zol-

nálé „zenekari" színei ma-
radéktalanul érvényesültek. 

Még egy bemutatót hal-
tán, a Miskolci Zeneművé- lőttünk: Rozmann Ákos Szí-
szeti Szakiskola, Nagy Ist- nek, 65 című kompozícióját, 
ván, a Szegedi Tanárképző Az aforisztikusan rövid té-
Főiskola tanára) néhány év telekből álló mű érdekessé-
alatt a kétzongorás kiama- ge, hogy első és utolsó téte-
ramuzsikálás nemzetközi vi- lét a billentyűk használata 
szonylatban is kiváló mű- nélkül, dobverővel és a hú-
velője lett. Művészetüket el- rokat pengetve kell elöad-
ismeréssel méltatta többek ni, így üstdobra és hárfára 
között Bartók Béla özvegye, hasonlító színhatás jön lét-
valamint Denis Dille, a vi- re. Öröm volt látni, mi-
lághírű Bartók-kutató. Já- lyen őszinte sikere volt a 
tékuk fő erényeit így foglal- szegedi közönség körében 
hatnánk össze: magas fokú ennek a valóban modern 

széles hangvételű műnek. 
XX. 

zenei intelligencia, 
körű tájékozottság a 
század zenéjében, 
technikai tudás, 
temperamentum, s 
not least" — nagyszerű 
összjáték, egyöntetűség. 

A XVIII. századi zenét 
fölényes Johann Christian Bach 
robbanó friss, tavaszias hangú G-dúr 

lagt szonátája, valamint az eb-
ből a stílusból nőtt, nagyobb-
.szabású klasszikus alkotás: 
Mozart D-dúr szonátája 

Műsorukat klasszikus, ro- képviselte. A hangverseny 
mantikus ós XX. századi hatásos befejezéseként Liszt 

gyakran hallott, nagyszabá-
sú Pathetikus Koncertje 

Szóljunk elsősorban az utob- hangzott el. 
művekből állították össze. 

biakról, hiszen a modern Frank Oszkár 

Kulturális találkozó 
a Vasútforgalmi Technikumban 
Tegnap délelőtt a szegedi A kulturális műsorok be-

Vasútforgalmi Technikum- mutatója délután 2 órakor 
ban ünnepélyes keretek kö- kezdődött a MÁV Petőfi 
zött nyitották meg a Köz- Sándor Művelődési Ottho-
lekedés- és Postaügyi Mi- nában. Este 8 óráig 24 mű-
nisztérium középfokú okta- sorszámot bonyolítottak le a 
tási intézményeinek kétna- termet zsúfolásig megtöltő 
pos sport- és kulturális ta- ifjú közönség előtt. A mű-
lálkozóját. Megnyitót Macz- s o r m a e g é s z délelőtt foly-
kó István, a Közlekedés- és . . . . . . . , . , . , 
Postaügyi Minisztérium t a t o d l k - A z eredmenyhirde-
szakosztályvezető-helyettese t e s r e délután 5 órakor ke-
mondott. rül sor. 
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