
Kazah miniszterhelyettes 
Szegeden 

A Művelődésügyi Minisztérium vendégeként hazánk-
ban tartózkodó Szofronyij Platonovics Popov, a kazah ok-
tatási miniszter első helyettese csütörtökön Szegedre érke-
z e t t Kétnapos látogatása során a kazah miniszterhelyet-
tes látogatást tett a József Atti la Tudományegyetemen, a 
tanárképző főiskolán, valamint a Móra Ferenc kollégium-
ban, s az egyetem és a főiskola vezetőivel eszmecserét foly-
tatott a felsőoktatás, a pedagógusképzés korszerűsítésének 
közös, időszerű problémáiról. 

Gyorsult a vetés 
A szegedi járási tanács vb 

mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi osztályának jelentése 
szerint a szövetkezeti gazda-
ságok szorgalmas munkával 
hasznosították a kedvező 
időjárású he teke t Egyre sza-
porodik azoknak a tsz-eknek 
a száma, amelyek egyes őszi 
gabonafélék vetését befejez-
ték vagy már csak az utolsó 
holdak vannak hátra. Végzett 
a rozs vetésével többek kö-
zött a rúzsai Napsugár és a 
rúzsai Népszabadság Tsz. A 
kiskundorozsmai József Att i-
la Termelőszövetkezet gaz-
dái befejezték 200 holdon a 
rozs, 150 holdon az őszi árpa 
vetését, a 650 hold búzából 
pedig 630 holdon kerül t 
szombatig földbe a mag. Két-
száz hold fűszerpapr ika- terü-
letről rekordtermést szüretel-
tek: jelenleg már a 65 má-
zsás holdankénti átlagnál tar-
tanak, de még tiz mázsát 
várnak a harmadik szedéstől. 
Az óriási mennyiségű papri -
ka tárolása nem kis gondot 
okcz. A szövetkezet Sziksós-
tó melletti telepén a termés 
egy részét felfűzik és bíznak 
benne, hogy a feldolgozó vál-
lalat az eddiginél nagyobb 
ütemben tudja átvenni ter-
m é s ü k e t 

A másodvetésű burgonyát 
helyenként már szedik a 
járásban. A röszkei Kos-
suth Termelőszövetkezet 
megkezdte a folyamatos ér-

tékesítést. A másodnövények 
ál talában öt-hat mázsával 
jobban fizetnek, mint a szá-
razságtól sokat szenvedett 
fő vetésű burgonyák. 

A korán elvetett őszi ka-
lászosok fejlődése mindenütt 
kedvezőbb, mint az utóbbi év-
tizedben bármikor. A rozs 
erőteljesen kelt, nagyon jó 
beállottságú. 

Hungaro-

pack 68 
Az 1. országos csomagolási 

konferencia szombati záró-
ülésén Kiss Árpád miniszter, 
az Országos Műszaki Fe j -
lesztési Bizottság elnöke ér-
tékelte a tanácskozást. 

Hangoztatta többek közt, 
hogy a csomagolóanyagok és 
csomagolóeszközök gyártása 
terén hazánkban már meg-
kezdődött a fejlődés, de nem 
mondhatunk le a mennyiség 
fokozása mellett a csomago-
lóanyagok minőségének to-
vábbi javításáról. A most 
lezajlott Hungaropack 68 
csomagolási versenyen részt 
vett 354 csomagolás anyaga 
körülbelül felerészben papír, 
30 százalékban textília és 12 
százalék készült a két anyag 
kombinálásával. Remélhető-
leg, a jövőben már nagyobb 
szerephez ju tnak az alumíni-
um-anyagú csomagolások. 

Ezután Kiss Árpád kiosz-
totta a verseny díjait . Többek 
között a Szegedi Papr ikafel -
dolgozó Vállalat a tasakolt 
paprikagyűjtő csomagolásá-
ért kapott d í j a t 

Autósnyelven 

— Es mennyit fogyaszt? 
— Négy-öt litert naponta. 

A Széchenyi tér platánfái t 
m á r hetek óta megint kerül-
getni kell, a Lenin körúti 
madárcseresznyés lombok 
a la t t sem tanácsos elhaladni, 
p láne ott megállni, nézelőd-
ni. A kalap- és ruhaszövet-
ből ugyanis ki nem mosható 
pöttyöket. nyomokat vihet 
haza a gyanútlan járókelő. 
Ennek okát a bennszülött 
szegediek már tudják , ö s z 
van. megjöttek azok a f r á -
nya verebek. 

— A tavalyiak? — kérdez-
te egy pesti ísmevősörn. 

— Dehogy. Azok sorra le-
hullottak a fákról, amikor rá -
juk lődöztek vagy 40 ezer fo-
rint ér tékű lőszert. A mosta-
niak az ú j nemzedékiek, idei 
költésűek, vagy másfelől jött 
öregek, amelyek elkerülték a 
sörétes halált. 

— Hát akkor lőjék ezeket 
is. vagy tegyenek a f a rkuk-
ra- sót! — ütötte el a prob-
lémát ismerősöm. 

— Az nem olyan egyszerű. 
Flég körülményes összetrom-
bitálni 50—60 vadászt, akik 
fácánra, nyúlra, őzre, sze-
rencsésebb esetben vaddisz-
nóra is lövöldözhetnek. 

— Ez a szegedi verébprob-
léroa — vetet te közbe — 
mégsem függhet a levegőben 
minden ősztől tavaszig. Ha 
sikerült kitoloncolni a város-
ból a csókákat, amelyeknek a 
legsoványabbja is képes volt 
egyetlen alkalommal hússzor 
nagyobb foltot ejteni a járó-
kelők ruházatán, akkor a 
sokkalta kisebb verebek nem 
szíyóskodhatnak. 

— Generációs téma ez. A 
csókákkal jobban boldogult a 
város. A csóka okosabb a 
verébnél, ösztönszerű véde-
kezésében megértette, hogy 

biztonságosabb a közúti híd 
alá építkeznie. A vasvázakon 
senki nem háborgat ja . 

— Ezek szerint a verebek 
urbanizálódnak ? 

— Mondhat juk így is. A 
varos, a Széchenyi tér és a 
körutak fényeiben védelmet 
ta'.álnak a ragadozó mada-
raktól. A szántóföldek hagyo-
mányos művelésének össze-
szűkülésével. a korszerűség-
gel, a sokféle műtrágya és 
sók használatával mit keres-
nének a verebek a fr iss 
szántásokon? Egyetlen ma-
darunk viszont ez a f r ánya 
szürkeség, amely megeszi az 
amerikai szövőlepke hernyó-
ját. 

— J ó gyomra van. 
— A fáról leejtett pöty-

tyek is ezt bizonyítják. 
— Mondja, miért nem cik-

keznek maguk a verébügy-
ről? 

— Már cikkeztünk. 
— Mikor? 
— Tavaly, tavalyelőtt, azt 

megelőzően és minden év-
ben. 

— Hallatlan, hogy maguk-
ra mennyire nem hallgatnak! 
Szóljanak a Belváros gaz-
dájának, az I. kerületi ta-
nácsnak, ver jék az asztalt 
erősebben, vagy célozzanak 
jobban a verebekre. 

— Mondjon jobb tippet! Az 
I. kerületi tanács most, ko-
ra ősszel sem sa jná l ja tőlük 
ma jd a patront. Átmenetileg 
a verebek majd elriadnak. 
Szóratott már a kerületi ta-
nács ciánhidrogént is a lom-
bok közé. Hatásfoka kicsi 
volt, mert gyorsan vegyült a 
levegővel. Egyébként n i n -
den ésszerű javaslatot vár 
és elfogad az I. kerületi t a -
nács bárkitől a verebek ki-

űzésére a Széchenyi térről, 
a Lenin körútróL 

— Igen? Akkor én is ja-
vasolnék valamit. Addig is 
mosassák reggelente jobban az 
aszfaltot a vastagon lerakó-
dott guanótól. Reggel ugyan-
is ma jdnem hanyattestem a 
sétányon, a Széchenyi tér 
platánfái alat t . Gondolom, 
derültek volna a bennszü-
lött szegediek, akik megta-
nul tak már a csúszós aszfal-
ton járni . 

— Ez a javaslat is valami, 
de mi legyen a verebekkel? 

— Ez a maguk dolga, sze-
gedieké. Mindenképpen sza-
badítsák meg tőlük városuk 
legszebb terét, amelyet most 
a sötétedés beálltával mesz-
szire elkerülnek, akik már 
megtanulták a maguk kárán, 
a ruházatukon maradt fol-
tokon, hogy mennyire f r á -
nyák az urbanizálódott vere-
bek. 

L. F. 

A beleszólás Jegei 
és lehetősége 

Ha jól számolom, több 
mint tizenöt éve írok rend-
szeresen, foglalkozásszerűen 
színházi kri t ikákat , évad végi 
összefoglalókat, tudósításo-
kat, beszámolókat és minden-
féle más anyagokat, cikkeket 
a színház dolgairól. Bizonyá-
ra meglepő tehát, ha ezek 
után ezt az í rásomat azzal a 
kívánsággal kezdem, hogy 
szeretnék beleszólni a szín-
ház munká jába . No, nem a 
részletekbe, nem abba, hogy 
ezt vagy azt a szerepet en-
nek vagy annak a színésznek 
adják, nem is abba, hogy 
melyik darabot mikor m u -
tassák be. A legfontosabbá 
szeretnék beleszólni. Azokba 
az ügyekbe és dolgokba, 
amelyek a színház m u n k á j á -
nak lényegét, létének és hi-
vatásának alapjai t érintik. Ez 
azonban, el kell ismernem, 
nem megy. Nem megy annak 
ellenére sem, hogy e tárgy-
ban már jóegynéhány cikket 
í r tam. 

Ezek a cikkek ugyanis tel-
jesen hatástalanok maradtak . 

A század és a színház 
Hányszor, de hányszor 

megír tam például, s koránt -
sem csak a magam nevében, 
hanem bizonyos közvéle-
mény á l láspont jára hivatkoz-
va, hogy a szegedi színház-
nak a XX. századi gondolatot 
kellene műsora középpontjá-
ba állítania, hogy a színház 
m u n k á j á t ez tenné igazán 
elevenné, izgalmassá, közér-
dekűvé, hogy ekkor jelent-
kezne benne az újságnak, az 
újdonságnak az a mennyisé-
ge, amely feltét lenül szüksé-
ges ahhoz, hogy a közönség 
igazán felfigyeljen ar ra , mi 
is történik a színház deszká-
in. 

Mindezt azonban, be kell 
vallanom, teljesen eredmény-
telenül í r tam. 

I t t van például az idei 
műsor. Ki tagadhatná, hogy 
irodalmi szempontból fe l tű-
nően igényes és átgondolt, s 
hogy ebben a tekintetben jó-
val erőtel jesebb és markán -
sabb, min t a megelőző esz-
tendőké? Ugyanakkor azon-
ban az is vi tathatat lan, hogy 
nem a mi századunk világára 
épül, hogy a XX. századi 
gondolat meglehetősen hát -
térbe kerül t benne, hogy 
azok az eszmék, amelyeket 
ez a kor adott az emberiség-
nek, ha nem is hiányoznak 
teljesen, nem a színház nagy, 
reprezentatív műfa ja i képvi-
selik. 

Mindez, a dolog lényegét 
tekintve, évek óta ismert, 
megvitatott, s megírt problé-
ma. S nyomában a valóság, 
a színház m u n k á j a éppen eb-
ben a dologban mégsem vál-
tozott. Miért? Mi az oka, 
hogy ezek a beleszólások tu-
lajdonképpen hatástalanok 
marad tak? 

Ellentmondások 
az új 

Nehéz kérdés. Egyidőben a 
színház m u n k á j á b a igen so-
kan beleszóltak, sokféle 
szerv, sokféle bizottság mér -
legelte — gyakran kicsinyes 
szempontok a lapján — a mű-
sorterveket. Nem volt ez jó: 
guzsbakötötte a színházat. 
Az utóbbi esztendőkben ezért 
növeltük a színházak vezetői-

nek önállóságát. Gyakorlat i-
lag ma ott tar tunk, hogy a 
műsortervek összeállításába 
tuladonképpen senki sem 
szól bele, a színházat i rányí-
tó szervek pusztán jóváhagy-
ják az elképzeléseket, s leg-
fe l jebb akkor szólnak közbe, 
ha valami nagy b a j van. 

Ügy tűnik, rendbehoztunk 
ezzel valamit, k i javí tot tunk 
egy hibát, s mint mondani 
szokták, nincs probléma töb-
bé. Alaposabban megvizs-
gálva azonban kitűnik, hogy 
bizonyos ellentmondások eb-
ben az ú j helyzetben is je-
lentkeznek, s éppen ezzel a 
beleszólási joggal és lehető-
séggel kapcsolatban. 

Hogy világos legyen, mit 
akarok mondani, egyszerűsít-
sük a problémát, s válasz-
szunk egy egészen brutál is 
példát a gondolatmenet il-
lusztrálására. Hasonlítsunk 
össze egy kapital is ta — gaz-
daságilag önálló, a tu la jdo-
nos sa já t kezelésében levő — 
színházat egy szocialista 
színházzal. Melyik az önál-
lóbb? Melyiknek a vezetője 
küzd több megkötöttséggel? 
Ha erre a kérdésre gyorsan, 
azonnal kell válaszolni, nyil-
ván mindenki azt mondja , 
hogy magától értetődőleg a 
kapitalista színház igazgató-
ja önállóbb és a szocialista 
színház igazgatója küzd több 
megkötöttséggel. Azt hiszem 
azonban, hogy a dolog éppen 
fordí tva van. Mert az igaz, 
hogy a szocialista színház 
igazgatójának például merev 
költségvetési keretek között 
kell gazdálkodnia, s ezt a 
gazdálkodást szigorúan ellen-
őrzik, de ha akar ja , egysze-
rűen semibe vehet olyan kö-
töttségeket és megszorításo-
kat —, s ezek a színház mun-
ká j ában fel tét lenül lényege-
sebbek, mint a gazdaságiak 
—. amelyekről a kapitalista 
színház igazgatója egy pilla-
na t ra sem feledkezhet meg. 

Bukás után 

Műszaki könyvheteik 
az üzemekben 

a legújabb műszaki köny-
veket, valamint az 1967- és 
68-ban eddig megjelent mű-
szaki szakirodalmat ismer-
teti a Művelt Nép Könyvter-
jesztő Vállalat szegedi bolt-
ja az üzemekben. A tervek 
szerint október 21-én a ság-
váritelepi művelődési otthon-
ban a 600. sz. MÜM tanu-

lói és oktatói részére, októ-
ber 22-én az EMERGÉ Gu-
migyárban és a XI. sz. Autó-
javító Vállalat. 23-án a Fa-
lemezgyár. 24-én a Csongrád 
megyei Állami Építőipari 
Vállalat, 25-én a kábelgyár 
és a textilművek dolgozói-
nak rendeznek alkalmi 
könyvbemutatókat és ismer-
tető előadásokat 

amin a szocialista szellemű 
színháznak felül kell emel-
kednie. Letagadhata tan: van 
ilyen közönségigény is. Van-
nak nézők, akik csak operet-
tet szeretnének látni a szín-
házban. Az is letagadhatat-
lan azonban, hogy van egy 
másféle közönségigény is, 
amely nem rosszat, nem ope-
ret tet követel a színháztól, 
hanem, mondjuk, modern 
drámát . Én ezt az igényt 
magasabbrendűnek tar tom, 
mint a m á r ismertetett mási-
kat . A színház — a szegedi 
színház — azonban nem. 
Máskülönben mivel magya-
rázzam, hogy operetteket, 
sekélyes zenés vígjátékokat 
nagyobb számban lehet látni 
itt, a szegedi színpadon, mint 
mai d r á m á t Furcsa helyzet: 
azt a közönségigényt, amelyet 
a színház húsz esztendeje 
egyfolyátban szid, tu la jdon-
képpen nagyobb zavarok 
nélkül kielégíti, azt a kö-
zönségigényt, azonban, amely 
ennél magasabbrendűbb és 
értékesebb, a r ra egész egysze-
rűen fütyül . Nem fogalma-
zok durván, ha azt mon-
dom, én ezt felháborí tónak 
tartom. Felháborító, hogy aki 
operettet akar , megkapja , aki 
viszont maibb, igazabb szín-
házat akar , az v iszont leg-
fe l jebb csak mutatóba láthat 
i l ye t 

A társadalom 
hatásai 

A közönséggel való kapcso-
latról van szó. H a egy kapi-
talista színház megbukik, ve-
le bukik az igazgató, s nem-
csak erkölcsileg, hanem 
anyagilag is tönkremegy, el-
veszti a pénzé t Ezért a ka -
pitalista színház nem legyint-
het és természetesen nem is 
legyint a közönségigényre, 
hanem minden erejével azt 
szolgálja. Végeredményben 
tehát nem azt csinálja, amit 
akar , hanem azt kell csinál-
nia, amit a közönség, a né-
zők vá rnak tőle. 

Hogy van ez itt nálunk, 
szocialista körülmények kö-
zött? Mi történik akkor, ha 
egy darab, sőt ha egy színház 
itt megbukik? Mindenki tud-
ja : nem történik semmi. Az 
elmúlt évadban a szegedi 
színházban tar to t tak olyan 
előadásokat, amelyekre jó, ha 
négy-öt jegyet eladtak," volt 
olyan is, hogy csak egyet, 
sőt még az is előfordult, hogy 
egyet sem. Okozott-e ez va-
lami drámai változást a szín-
ház életében? Ügy értem, 
hatot tak-e ezek a tények radi-
kálisan a műsor a lakí tására? 
Nem hatottak. A műsor szel-
lemében, lényegében ezek 
után is olyan maradt , ami-
lyen v o l t 

Volna-e egy kapitalista 
színház vezetőinek akkora 
bátorsága, hogy ezt így csi-
ná l j ák? Nem volna. Hát ak-
kor: ki az önállóbb, ki küzd 
kevesebb megszorítással? 

Mielőtt felelnénk ar ra a 
kérdésre, hogy jól van-e ez 
így, próbál junk válaszolni 
egy másik kérdésre, arra, 
hogy miért a lakul t ez így? 
Azt hiszem azért, mert rosz-
szul értelmeztük és értelmez-
zük még ma is a közönség-
igény fogalmát. Egyidőben, 
emlékszünk rá, a színház 
büszkén hirdette, hogy nem 
szolgálja ki a közönség igé-
nyeit. Ebben a felfogásban 
a közönségigény a rosszat je-
lentette. Valami olyasmit, 

VASÁRNAP, 
1968. OKTÓBER 

De mit cs inálhatunk? Ál-
lítsuk vissza a régebbi hely-
zetet. amelyről az előbb már 
mondtuk, hogy gúzsbakötöt-
te a színházat? Értelmetlen-
ség lenne. De szerintem az is 
értelmetlenség, ha ebbe be-
lenyugszunk. Szocialista szín-
ház ilyen értelemben nem 
lehet önálló; ez az önállóság-
nak valamiféle képtelen el-
torzulása. A színházat — 
hogy megint brutál isan fejez-
zem ki magam — végül is a 
közönség pénze t a r t j a fenn, 
nem az igazgató pénze. Le-
hetetlen, hogy ennek a kö-
zönségnek a jó és helyes kí-
vánságai ne tükröződjenek a 
színház munká jában . 

Bürokrat ikus intézkedések-
re természetesen nincs szük-
ség. Ügy gondolom viszont, 
hogy szükség lenne valamifé-
le társadalmi szervet létre-
hozni, valamiféle színházba-
rátok körét, amely képes len-
ne arra , hogy közvetítse a 
színház vezetőinek a közön-
ség kívánságait, ha tetszik, 
a lkalmas lenne arra, hogy be-
folyásolja — ne bürokrat ikus 
hatalommal, hanem érvekkel 
— a színház vezetését. 

Kérdés, meg lehetne-e ezt 
Szegeden szervezni, van-c er-
re igénye a szegedi közönség-
nek, részt venne-e a munká-
jában? Valaki egyszer elke-
seredetten azt mondta, itt 
Szegeden nincs szükség szín-
házra. Ha bezárnák, a kö-
zönség talán hónapok múlva 
sem venné észre, hogy szín-
ház nékül m a r a d t 

Én nem hiszem, hogy en-
nek az elkeseredett színház-
bará tnak igaza lett volna. 
Mindenesetre az említett kör 
létrehozása, m u n k á j a ható 
sos cáfolata lenne az eféle 
elképzeléseknek. Ezügyben 
vá r juk olvasóink leveleit, 
hozzászólásait. Valóban szük-
ség van-e egy ilyen társa-
ság létrehozására, tudna-e 
eredményesen, a köz haszna 
ra dolgozni? Ezeknek a le-
veleknek. hozzászólásoknak 
készséggel adunk helyt la-
punkban, mint ahogyan kész-
séggel biztosítunk helyet a 
színházbarátok körének — 
b a szükséges — a Sajtóház 
klubjában 

ö k r ö s l a s z l o 

1 

< 


