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Hotel DELEP '79 
7. N e legyen szélmalomharc 

A DÉLÉP szociális és el- te egyik napról a másikra vezett társalgó tömve van. 
látási osztályvezetője opti- leszerelték az összes hang- Az élvezhetetlen jó filmtől 
mista a munkásszálló jövőjét szórót. Érdekes módon épp az élvezhető tévé-limonádé-
illetően. az induláskor. Két évig a hoz menekülnek. S most 

— A vállalat szociálpoliti- folyosókra szerelt hangszó- mondjam, h o © „nincs igé-
kai tervében jelentős helyen rókkal működtünk, de aztán © ü k ? " 
szerepel a dolgozók élet és felhagytunk vele: élvezhetet- * 
munkakörülményeinek to- len volt. — Azt mondtad az előbbi 
vábbi javítása, amelybe be- — Mi lett a felszereléssel? példával, h o © idegenek a 
letartozik a szálló fejlesztése — Porosodik. . . , de épp szállőlakók e©másnak — 
nemcsak a szállodai színvo- most loptak el egy magnót . . . utalok vissza D. megje©zé-
nal emelése, hanem a kultu- D. az ú j népművelő az in- sére. — Ho©an akarod a 
rális élet fellendítése is. Al- dúlás, a nekilendülés lehe- falakat ledönteni? 
kalmaztunk már főfoglalko- tőségeit kutatja, tapogatja, — Dönteni!? Előbb nyis-
zású népművelőt i s . . . keresi a kapaszkodókat, sunk rést! A lakószinteket 

— Nem könnyű itt dolgoz- mint a hegymászó az isme- kéne megmozgatni, például 
ni. Segítik? retlen sziklákon. olyan vetélkedőkkel, amelye-

— Természetesen, mindent — Kérdezem az ötödik ken minden lakó érdekelt 
e lkövetünk. . . emeleten, hol lakik R., a lenne. Gondoltam, hogy teke-

— Ez ígéret is? szállóbizottság titkára? A versenyt rendezünk. Itt a 
— ígéret Tudjuk, h o © koma a fejét rázza. Átszól R. pálya, a melósok építették 

nehéz . . . mert például mit a szomszéd szobából, „itt va- és azt se tudják, mire való. 
csinál akkor a népművelő, gyok". Ebben csak az a szo- Az lesz az igazi tömegsport, 
ha a dolgozók a szabad Időt morú, hogy öt éve e © m á s ha ők is megkaphatják! 
túlórával és maszek munká- mellett l a k n a k . . . Itt kéne Nem? 
val a©onüt ik? Kit szervez kezdeni. Nos, azt is kiötlöttük — 
akkor? * van már egy kicsi, de lelkes 

— Nem lehet, hogy a szál- A földrajzprofesszor fia- mag, velük lehet dolgozni 
ló szegényes kulturális próg- talos hévvel ma©aráz, szebb- —, h o © az ú j színes tévét 
ramja is hozzájárul, hogy nél szebb diákat, színes moz- mindig az a szint kapja e © 
sokan nem érzik jól magu- gófilmet vetít az általa fel- időre, amelyik ezt vagy va-
k a t ? . . . fedezett barlang gyönyörű lamllyen más vetélkedőt 

— No, azért van itt mozi, cseppköveiről. Felgyújtják a megnyert. Csak h á t . . . 
könyvtár, televízió, ismeret- villanyt, D. köszöni a hasz- — Csak h á t ? . . . 
terjesztő előadások, általános nos, értékes stb. előadást, — A színes tévét nem sze-
Iskola levelező tagozata, láthatóan fokról fokra zavar- relhetjük fel fél évig. Akkor 
szakmunkástanulók klubja, tabban, hisz követi a pro- építik be a központi anten-
Az idén ifjúsági klubot nvi- fesszor tekintetét, s leolvassa nát, addig dobozban marad, 
tunk, ide települ a szak- az arcáról a megdöbbenést: — Központi antenna nélkül 
szervezeti könyvtár, a há- vele és az előadóval együtt nem működik? 
romemeletes szárnyat pedig kilencen vagyunk. Megérünk — De működik. 
oktatási centrummá alakít- mi ennyit? — Akkor mi a magyará-
juk. Mozi a négyszáz személyes zat? — de ezt már az osz-

* ebédlőben. Hatvan-hetvenen tályvezetőtől kérdezem. 
A szép jövő érdekében ér- szánták rá magukat, h o © — Elhamarkodott dolog! 

demes a múltból is okulni. rokonsorsú társuk, a faluról Meghallották, h o © a szolno-
É. a mostani népművelő elindult Cséplő Gyuri városi ki munkásszállón is van szí-

elődje küzdelmes szélmalom- viszontagságait végignézzék, nes tévé, erre ütre-hütre vet-
harcban bukott el. Gyuri mondja, mondja, né- tek itt i s . . . 

— Az akkori szállásbizott- ha olyan a hangja, mint a Színes tévén nem múlik 
Ság és a gondnokság eleve hajókürt üvöltése, néha meg a munkásmövelődés, ez Igaz. 
©anakvással fogadott, mit sipítozik. akár e © anyját Eszköz lehet, s nem cél. De 
akar itt egy lány, mondták, vesztett kiskacsa. ha e©etlen eszközt is kien-
s mindenbe beleszóltak, ami- — Sajnos a m a © a r fii- gedünk a kezünkből, a jó 
hez nem értettek. Szervez- mek hangja ezen a gépen ügynek ártunk — pedig néha 
tem Ifjúsági klubot, magam egy kissé torz — je©zi meg ilyen apróságok is segítenek 
köré gyűjtöttem a fiatal ér- rezignáltán S. tanár úr, a — s fi©elmeztetnek, h o © 

A magyar őstörténeti 
0 kutatások helyzete 

Tudományos ülés kezdődött Szegeden 
A honfoglalás előtti ma-

gyarság történetével foglal-
pen ezen a tanácskozáson vi-
tatják meg A m a © a r őstör-

közó tudományágak képvise- ténettel foglalkozó történé-
lői ©ül tek össze tegnap, szek, régészek, nyelvészek, 

amire anyagiakban oly 
áldozunk, ne egy 

telmiségieket, csak épp az szállón lakó ipari tanulók az. 
volt a baj, hogy ők mentek fáradhatatlan nevelője. 1© sokat 
el leghamarabb a szállóról, aztán nem is csodálkozik, könyvelésben kipipált tétel, 
Stúdiót nyitottunk, hogy mű- ha a harmadik részt cserél- s a fizetett ember lelkese-
sorral szórakoztassuk, tájé- ve a krepegő-kattogó masi- déssel induló küzdelme pedig 
koztassuk a lakókat. Ehhez nán, a felét sem látja az ne újabb szélmalomharc le-
engedély ls volt, s hangszó- iménti közönségnek. gyen. 
rók is a szobákban. Amikor Ballagunk felfelé az eme- Igriczi Zsigmond 

masi Mihályt, a megyei 
pártbizottság osztályvezető-
jét és Szántó Tivadart, a 
Szeged városi pártbizottság 

szerdán Szegeden, az MTA néprajzkutatók, antropológu- osztályvezetőjét. 
Biológiai Központjában, h o © sok, zenetörténészek, é r e m - ^ ^ ^ ' I 

tudományos történészek, történelmi tér-
te képtannal foglalkozók és 

más segédtudományok kép-
viselői a háromnapos konfe-
renciára a témakör elméleti 

háromnapos 
ülésszakon vitassák meg a 
magyar őstörténeti kutatások 
helyzetét, eredményeit, fel-
adata i t 

A tegnapi programban az 
elmélet és módszertan téma-
köréből hangzott el tíz elő-
adás. Ma és holnap az V—X. 
századi magyar történelem 
kutatói huszonné© előadás-

A m a © a r nemzet őstörté- tisztázásának és módszertani ban számolnak be eredmé-
nete e © r e inkább az érdek-
lődés homlokterébe kerül. A 

fölmérésének szándékával 
©ültek össze. Az alapos és 

nyeikról, tapasztalataikról. 
Az előadásokat minden ál-

tudományos vizsgálódások korszerű elméleti munka ka lommal vita követi. A ma-
föllendülését részint az a fel-
ismerés inspirálta, h o © a 
szocialista nemzeti tudat ki-
törölhetetlen alkotórésze a 
nemzeti l\a©ományok tisz-
tázása, ápolása. Másrészt en-
nek a lendületnek záloga a 
tudományág belső fejlődése, 
s az a mindinkább me©aló-

fogalmi és szemléleti kérdé-
seit fogalmazta meg megnyi-
tó előadásában R óna-Tas 
András e©etemd tanár. 

A több mint száz, magyar 
őstörténeti kutatással foglal-
kozó szakember résztvételé-
vel megkezdődött tudomá-
nyos ülésszakon Szőkefalvi-

suló e©üttmíiködés. Ennek Nagy Béla akadémikus, 

© a r őstörténettel foglalkozó 
szakemberek szegedi konfe-
renciája — melyet a SZAB 
őstörténeti munkaközösségé-
nek, a JATE történeti segéd-
tudományok tanszéki cso-
port jának és altajisztikai 
tanszéki csoportjának össze-
fogásával rendeznek meg — 

eredményeit a különböző tu- SZAB elnöke köszöntötte a Pénteken délután fejeződik 
dományágak képviselői ép- résztvevőket, köztük dr. Ta- be. 

Együttműködés szőlőre, borra 
Termelési rendszer alakult Szegeden 

Húsz Csongrád me©ei teni lehet, h o © fokozatosan delem, elsősorban a terme-
gazdaság termelési rendszert minden na©obb gazdaság lési gondok miatt. Azt a vá-
alakított a szőlőtermelés kop- tagja lesz a termelési rend- laszt kaptuk, h o © a terme-
szerűsítésére. A Dél-alföídl szernek, megkérdeztük tehát lési rendszer valóban más 
Szőlő- és Bortermelési Rend- a két irányító gazdaság igaz- irányultságú, de a szerződé-
szer nevet viselő . gazdasági gatóját. számíthatunk-e több, sek lehetőséget adnak arra 
társulás szegedi központú, és jobb és olcsóbb csemegesző- is, h o © több csemegeszőlő 
két rendszergazda — a Sze- lőre. Köztudomású, h o © az kerüljön forgalomba. Meg-
gedi Állami Gazdaság, vala- utóbbi években keveset, és ítélésük szerint a termelők 

indokolatlanul drágán ho- és a kereskedelem jobb kap-
zott forgalomba a kereske- csolata ígérne előrelépést. 

megkezdtük a munkát, szin- leten: a tévészobának klne- (Vége) 

Csillag a m á g l y á n ^ ^ J 
Színes magyar film. Sü- A Csillag a máglyán a pro- vinja olyan közegben vívja 

tő András drámájából ír- testantizmus azon pillanatát párharcát, ahol Mensáros 
la és rendezte: Ádám Ottó. ragadja meg, amikor a kál- László főinkvizitora élesen 
Operatőr: Illés György. Ze- vini progresszió megmere- hideg, szuggesztív logikájá-
ne: Hidas Frigyes és Vu- védik, vallásháborúba bonyo- val kelt valóságos döbbene-
kán György. Főbb szerep- lódván szorongatott, tehát tet, Sinkovits Imre Perrinje 
lök: Huszti Péter, Sztan- rendkívüli helyzetbe kerül, a legérzékenyebb, savona-
kay István, Avar István, az eszméhez képtelen ú j rolai pontján találja el a 
Mensáros László, Öze La- módszereket választani, tu- kálvinizmus fekélygócait 
jos, Haumann Péter. Sin- lajdonképpen az általa egy- (Kálvin vallási tanait hívei-
kovits Imre, Sclifitz Ila. kor célbavett inkvizíciós esz- nek fejéhez vágja, ahelyett, 
Néhány éve, hogy folyóirat- közökhöz nyúl, vagyis reak- hogy szíveikbe oltaná). Avar 

publikációban napvilágot iá- cióssá válik, hiszen az esz- István La Fontaine-je pedig 
tolt Sütő András drámája. A mét önnön meghaladásának a máglyalángtól elrettent 
mű értéke sejtetni engedte, esélyétől fosztja meg. Sütő hivatalnok esendő félelmét 
a szokásosnál gyorsabban nagyon jól tudja, hogy az süti, mint a prostituáltak li-
válik közkinccsé, irodalmunk elvont hitvita rőzsekötege liombélyegét. a vesztesnek 
klasszikusai közé emelkedik, az emberi kapcsolatok mele- látszó Szervét testére. 
Színházi bemutató, tévéfel- gétől, Kálvin és Szervét el- Persze nem Szervét Mihály 
vétel után itt a film is, Ádám vállalt és egyoldalúan meg- a vesztes. Legföljebb naiv 
Ottó munkája, mely csorbí- tagadott barátságának para- hite az eszmék örökkön való 
tatlanul megőrizte Sütő And- zsától lobbant máglyalángra, tisztaságában, a gondolat és 
rásnak a középkori máglyák Az ú j és még újabb eszmé- gondolkodás szabadságában, 
fénye mellől, tiszta eszmei- ket erkölcsi próbatétellel át- ámbátor abban is csak ad-
séggel, bámulatos logikával, világítva, esendő emberi tu- dig, míg a máglya ki nem 
erős dramaturgiával, gyö- lajdonságokra visszavezetve 0 l t j a életét Champell meze-

. . g _ I u n L t l l / l L t f l n L n t Írt-Ili rl c ó m ó f ociVirtlni nyörú nyelvezeten küldött lehet igazi drámát csiholni 
üzenetét. Sütő darabja azál- a középkoriságnak, mint a 
tal, hogy „kilopta" Kálvin gondolkodás gyermekbeteg-
és Szervét alakját a törté- ségének és az újkor szellemi-
nelemkönyvek reformáció- történelmi hajnalának nagy 
fejezetének sárguló betűten- találkozásáról. Ádám Ottó 
geréböl, s a vallási fanatiz- f i lmje is érzékenyen fürkészi 
mus köntösében egyetemes ezeket a nagy pillanatokat, 
gondolat teoretikusainak lo- Nemcsak a főhősök izzékony 
vagjaivá ütötte, egyszersmind cselekedeteiben, de a Kálvin 
szemléletes példát rajzolt az és Szervét „tekintélyének 
igazság fogglmi körletéről szőnyegein" lépkedő figu-
is. Nevezetesen arról, h o © rákbnn is, olyanokéban, mint 
az igazságnak több oldala Farell. La Fontaine, Perrin 
van, többfajta igazság léte- vagy Veronika. A dráma és 
zik, nemcsak az eszmék, de a film jeles erénye, hogy a 
a helyzetek árán, ahol az főhősök mellé erős fegyver-
eszmék átértékelődnek, meg- társakat állít csatasorba. Hi-
méretnek, fölröpítik és ma- szen Huszti Péter rokon-
guk alá temetik önmaguk szenves Szervétje és Sztan-
nteghaladásának lehetőségét kay István aszketikus Kál-

jén, 1553-ban.. 
N. I. 

daság — szervezeti és szak-
mai irányításával működik. 

Közel háromezer hektár 
szőlőültetvényre dolgoz ki 
termelési eljárásokat az ú j 
rendszer, és gondoskodik az 
elérhető legcélszerűbb gépe-
sítésről is. A tegnap délután 
tartott alakuló értekezleten 
megfogalmazott tervek sze-
rint a következő ötéves terv 
végéig 1500 hektár ú j tele-
pítéssel számolnak, és ezer 
hektáron korszerűsítik, bő-
termővé alakítják és gépi 
művelésre teszik alkalmassá 
az ültetvényeket Me©énk-
ben u © a n nem növekszik 
ennyivel a szőlőterület, több-
ségében a kiöregedett ültet-
vények helyett telepítenek 
újat. A termelési rendszer 
megállapodást köt a szegedi 
agrokémiai társulással olyan 
helikopter vásárlására, amely 
a szőlő növényvédelméhez is 
segítséget ad. Különböző faj -
ták telepítésével arra törek-
szenek, h o © a szüret idejét 
széthúzva csökkentsék a be-
takarítási veszteségeket, 

Me©énk termelési ha©o-
mányalból következik, hogy 
a pincegazdaság lett a rend-
szer e©ik irányító gazdája. 
Érdekeltsége egyértelmű: 
szeretne minél több jó sző-
lőhöz jutni minden eszten-
dőben. Bár a legnagyobb 
kockázatot mindig a termelő 
vállalta, a nagyobb haszon 
mégis a termést fölvásárló 
és földolgozó vállalaté volt 
Az alapító okirat szerint 
nyolcvan mázsás hektáron-
kénti termés alatt nyereségé-
nek negyven, azon felül a 
borászati nyereség ötven szá-
zalékát jut tat ja vissza a vál-
lalat a termelőknek. 

Az eddigiekből világosan 
látszik, h o © a bort adó sző-
lőfajták termését igyekeznek 
jelentősen növelni. Sőt sej-

Libatonyésztés 
Évente mintegy hatmillió tízezres keltetőgépben látnak 

kisübát nevelnek fel a n a © - napvilágot a kislibák, ez év-
üzemekben, illetve a háztáji ben 213 ezer tojást keltet-
gazdaságokban. Az idei első nek. Teljes az üzem az or-
kislibákat már szétengedték szág legna©obb libafarmján, j 
a víziszárnyast tenyésztő a kecskeméti Baromfifeldol-
gazdaságok nevelőházaiban, gozó Vállalat rácalmási ví-
ahová háromhetenként ér- ziszárnyastelepén is. Itt 
keznek az újabb naposjőszá- három fajtából, 21 ezres 
gok. A kiskunfélegyházi Vö- törzsállománytól gyűjtik, 
rös Csillag Termelőszövetke- keltetik a tojást utódneve-i 
zetben, ahol 24, e©enként lésre. 

M e g é r t j ü k 
Több éve figyelem őket. nak „lelkesedni", általában 

Az arcokkal e © ü t t váltó- közömbösebbek a köz dol-
zik a megbeszélések hangú- gai iránt, önösebb beállí-
lata is. Sorolják a tapaszta- tottságúak, szűklátókörűb-
lati tényeket, e © r e hűvö- bek. Mindez ugyanis í© , 
sebb tárgyilagossággal; általában, minde©ikükre 
mind kevesebb az egyéni vonatkozóan: nem igaz. 
véleményt, érzelmi állás- Beszélgetéseiket hallgatva 
foglalást is tartalmazó kom- azonban paradox gondola-
mentár. Gyérülnek a bí- tal tamadnak a kívülálló-
ráló szavak, azok is, ame- nak: mintha valóban lo-
lyeken érződik az ifjonc hadna tettrekészségük, lel-
türelmetlenség, azok is, kesedesük, indulatos bíráló 
amelyek jobbító szándékkal, kedvük, de éppen hogy azért, 
meglepő felelősségtudattal mert nem szokásuk befőttes 
fogalmazódnak. Szaporod- üvegbe dugott fejjel köz-
nak a tehetetlenséget kife- lekedni; tájékozottak, bő-
jező gesztusok, tanácstala- ven informáltak — és im-
nul széttárják a karjukat, már gyakorlati tapasztala-
esetleg legyintenek. Akad tuk is van. Arról, hogy az 
tekintet, amelyből letagad- emberek otthonülők, nehe-
hatatlan a közöny. zen kimozdíthatok; nem 

A felsőoktatási intézmé- járnak könyvtárba, műve-
nyek hallgatói minden év lődési házba, legföljebb a 
februárjában népművelési ©erekek meg az öregek, 
gyakorlaton vesznek részt. Az aktív korosztály a mun-
Főként községekbe mennek ka rabja, amely egyelőre 
és természetesen az önként nemigen nemesít, csak fá-
jelentkezők. Az évek során raszt. Az úgynevezett, gaz-
kikristályosodott cél: a jö- dag falvakban a művelő-
vendő értelmiség tapaszta- dési Intézményeknek mi-
latokat szerezzen jövendő nlmAHs a pénzük, azt is 
életteréről, elsősorban a kétes értékű nótaestekre 
községek lakóinak életmód- költik, amelyeken persze 
járói, művelődéséről; pró- tömegei a hallgatóság. A 
bálják megérezni legalább diákok ilyenfajta informá-
a leendő tanárok, orvosok, clói és tapasztalatai pedig 
jogászok, műszaki emberek, évek alatt sem változtak, 
mit kell majd tenniük és hiába lett egyik leghasz-
mit várnak tőlük, felnőtt náltabb szavunk a közmű-
értelmiségiektől — a mun- velődés, párthatározattal 
kájukon kívül. Néhányuk, meg törvénnyel, 
a gondolkodóbbja, gyakor- A hallgatók hallanak 
lat nélkül is tudja: elsősor- gazdasági helyzetről ls épp 
ban példákat kell adniuk- eleget, a falvakban megfi-
mutatniuk, életvitelből és ©elnek „ebben a témában" 
magatartásból. kulturáló- is egyet-mást, mire haza-, 
dási szokásokból. jönnek beszámolni — te-' 

A már ha©ományos tíz- levannak megértéssel. Meg-
napos ©akor la t után kö- értik, hogv fontos a csa-
vetkeznek az itthoni beszá- ládi ház. a nagvobb kere-
molók a tapasztalatokról, set, a jó vacsora, a holnapi 
szervezett, vagy spontán munkához erőt adó szunvó-
megbeszéiéseken valamint kálás a divatos átmeneti 
írott formában. Föntebb e kabát és ki tudja mi még. 
beszélgetések hangulatának mint a könyv, a s z ' i M z a 
változásairól van szó. Vajon t.ársax együtt'ét -nás 
mi oka lehet? „haszontalanná »ok"" -en 

Botor dolog lénne félté- évek óta így látszik, min-
telezni: az ú j és ú j gene- den tíznapos gyakorlaton, 
rációk egyre kevésbé tud- S. E. 


