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Negyvenéves a vasutaskör 
Gyorsan változó korunk-

ban. értékeink páíernoszte-
rében különös kincs, s kellő-
en nem értékelhető tény egy 
művészeti közösség négy év-
tizedes léte. Akkor, amikor 
csoportosulások szerveződ-
nek és széthullanak: amikor 
divatok csapnak össze a fe-
jünk felett ; amikor kicsi-
nyes érdekek igyekeznek 
megjelenni a közösségi ered-
mény álarcában, tiszteletet 
parancsoló minden időtálló 
érték, minden ízlésterrorral 
szembeszegülő vállalkozás, 
minden közösségteremtő és 
-megtar tó próbálkozás. 

Nem voltak könnvü évek a 
felszabadulást követő eszten-
dők. ám a friss társadalmi 
léghuzat, a nagy nekibuzdu-
lások ere je hegveket mozga-
tott. városokat teremtett ú j -
já. ú j gazdaságot alapozott, 
ú j társadalmat pátyolgatott. 
S nyílt terepe volt a művé-
szeteknek. különösen az ön-
tevékeny művészeti csopor-
toknak. a szabadiskoláknak, 
köröknek. együtteseknek. 
Ekkor alakult mcq néhány 
lelkes, művészetet s/eretö és 
azt művelő vasúti alkalma-
zott összefogásával és a ve-
zetés támogatásával az a sza-
badiskola. mely máig Szeged 
egyik legrégebbi művészeti 
közössége. Szőke Győző fes-
tőművész több mint negyed-
századon át vezette a vasutas 
képzőművész körré a lakult 
csoportot, ahol együtt dol-
goztak hobbiból alkotók, mű-
részpályára készülő ós tehet-
séges amatörök. Lehet vala-
mi varázsa, nemes kohéziója 
ennek a körnek, ha túlélte 
negyven év minden hullám-

verését, ideológiai és művé-
szetpolitika) ár-apályát . 
Azért állhatott meg és élhe-
tett meg. mert demokratikus 
szellemű közösség volt. s ezt 
sosem r.dta fel : mert nem en-
gedett se izlésanarchiat se 
st í lusterrort: mert becsülte 
az alkotás tényét, embergaz-
dagító. személyiségnemesítő 
voltát: mert mindig maradt 
ereje a megújulásra; mert 
vállalta nyitottságát: mert 
becsülte a hűséget, de gon-
doskodott az utánpótlásáról 
is. S olyan lelkes szervező 
egyéniségeket is kénes volt 
megtartani, mint az alapítás 
óta a titkári teendőke; fá-
radhatatlanul ellátó Szegfű 
János. A kört. Szőke Győző 
halálát követően 1987-ig Cs. 
Pata y Mihály festőművész 
vezette, majd azóta Pataj 
Miklós irányítja a csoport 
szakmai munkájá t . 

Mindannyian tudiuk. a fo-
lyamatos munka, a rendsze-
res megújulás egyik záloga a 
siker. A vasutas képzőmű-
vész kör nem szűkölködik e 
téren sem. Rendszeres kiállí-
tásaik. országos bemutatóik, 
külföldi vendégszerepléseik, 
bizonyítják igényességüket, 
teremtő akaratukat , alkotá-
saik színvonalát. A müvek 
eljutottak Bécsbe. Párizsba, 
Münchenbe. Helsinkibe. 
Drezdába, büszkeséget és ne-
mes patinát szerezve a ma-
gyar vasutasoknak, a szegedi 
kultúrának. A hosszú évek 
óta folyó színvonalas munka 
méltó elismerése áz 1931-ben 

elnyert Kiváló Együttes 
megtisztelő cím. 

A mostani, az. MTESZ 
székházában látható kereszt-
metszet-kiállítás kétszeresen 
is jubiláris, hiszen a centená-
riumi ünnepségek része, s a 
kör megalakulásának négv 
évtizedét is reprezentálja. A 
bemutatott festmények, gra 
fikák. kisplasztikák talán jel-
zik. amiről beszéltem; jól 
megfér egymás mellett a fo-
tonaturalista folyóparti tá j . a 
kubista jegyeket mutató vá-
roskép. az impresszioniszti-
kus tájábrázolás és a roman-
tikus életkép, a dekoratív 
csendélet és a realista port-
részobor. S bőséges a techni-
kai választék is. hiszen ola j -
képek. akvarellek, érmek, 
rajzok, kollázsok, famunkák. 
intarziák vál t ják egymást. A 
színvonal hullámzó, á m igen 
tanulságos. Érdemes figyelni 
Drégelyi József fehér izzáséi 
festményére. Nyári József 
immár senki mással össze 
nem téveszthető színvilágára 
és táiinterpretációira. Mészá-
ros Szilveszter analitikus, de-
koratív geometrizációjára. 
Palotás Mária romantikus 
álmaira. Hajas Ferenc Fejér 
Csabát idéző monokrón ta-
nyaudvaraira. Janovits Tibor 
különös nézőpontból jelké-
pessé emelt tengerpart: pár-
jára. Kerényi Mária precizi-
tására, Sejben Lato* kalli-
graf ikus lelki látleletére, 
Horváth Zoltán expresszív 
ielteremtésére. Szegfű János. 
Lakos Pál. Cs. Fodor József, 
Zólyom Lajos és társaik kor-
rekt tá¡ábrázolásaira. Dönczi 
András igényes íamunkáira . 

T. L. 

Népművelők, szociológusok, főiskolások 

Falukutató tábor Királyhegyesen 
Igazán nem lehet okuk 

panaszra a királyhegyesiek-
nek abból a szempontból, 
hogy mennyit foglalkoztak 
az utóbbi évtizedekben köz-
ségükkel a különböző ku-
tatók, kutatócsoportok. Er-
dei Ferenc 1930-ban írott 
tanulmánya óta készült 
m á r átfogó jellegű monog-
rá f i a Királyhegyesről, e 
sok szempontból sa já tos te-
lepülésről, s korábban fel-
dolgozták a falu történetét 
is. Ez év június végén pe-
dig a Csongrád Megyei Mű-
velődési Központ szervezett 
egyhetes szociológiai tábort 
Királyhegyesen, ahol a kör-
nyékbeli községek népmű-
velői, a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola népmű-
velés szakos hallgatói vé-
geztek vizsgálatokat — az 
itt élők életkörülményei-
nek, életmódjának, művelő-
dési és ellátási lehetőségei-
nek és korlátainak, azok 
javítása feltételeinek feltá-
rására. A tábort Nyilas 
György szociológus vezette. 

A Makótól közúton 14 
kilométernyire, légvonal-
ban azonban közelebb fek-
vő település viszonylagos 
zártsága, jój nyomon követ-
hető társadalmi és gazda-
sági szerkezetváltozása és a 
tapasztalható súlyos ellent-
mondások joggal keltették 
fel a magyar lalvak, kis-
települések sorsa iránt é r -
deklődő — és természete-
sen: aggódó — gyakorló és 
leendő népművelők figyel-
mét. A jelenleg alig több 
mint 800 lelket számláló, 
klasszikusan alföldi kisköz-
ség inf ras t ruk túrá ja vi-
szonylag jónak mondható, 
elvégre utcáinak zöme szi-
lárd burkolatú, s szinte 100 
százalékos vezetékesivóvíz-
hálózat-kiépitettséggel d i -
csekedhet, ami a hasonló 
nagyságrendű települések-
nél korántsem általános. 
Ennek ellenére 1946 óta — 
amikor lakossága még 1436 
fő volt — népessége 42 szá'+ 
zalékkal csökkent; ráadásul 
e „hanyatlás" az utóbbi két 
és fél évtizedben gyorsult 
fel, hiszen a hatvanas évek 

legelejéhez képest most 
Királyhegyest 39 százalék-
kal kevesebben lakják. A 
szakemberek különböző 
adatok elemzésével, a la-
kosság egyes csoportjaival 
történt személyes beszélge-
téssel, mélyinterjúk készí-
tésével kerestek választ e 
kedvezőtlen jelenségek 
okaira. A viszonylagos 
földrajzi elszigeteltség — 
hiszen a községen vasútvo-
nal nem vezet át, a Makó-
val közvetlenül összekötő 
út egy szakasza ma is föl-
des, így csak egy bekötő-
Úton közelíthető meg, s a 
városból az utolsó autóbusz 
este nyolc óra körül érkezik 
ide — mellett nagy a sze-
repe ebben annak, hogy a 
helyi és a környékbeli mun-
kalehetőségek igen korlá-
tozottak, s a közeljövőben 
ennek javulására nincs 
esély. A népiesség természe-
tes szaporulatának csökke-
nése nem kizárólagos oka a 
lakosság fogyásának; jelen-
tős az elvándorlás is. Az 
1965-ben a helyi általános 
iskolában végzett 25 nyol-
cadik osztályos tanuló kö-
zül már csak öten élnek 
jelenleg is Királyhegyesen, 
ugyanez az a rány az 1970-
ben végzetteknél; s az 1975-
ben tanulmányait befejező 
10 nyolcadikosból ma mind-
össze kettőnek állandó lak-
helye Királyhegyes. A szol-
gáltatások, a szórakozás 
korlátai elsősorban a f ia ta-
lok körében csökkenti az 
itt maradás, a tartós letele-
pedés esélyeit. A felmérések 
szerint jelenleg körülbelül 
30 embernek nincs munka-
helye, pedig szeretné, ha 
lenne. Többen végzettsé-
güknél, szakképesítésüknél 
alacsonyabb munkakörbe 
kényszerülnek, vagy máshol 
kell állást keresniük. Sokan 
úgy érzik, hogy az 1975-
ben lezajlott tsz-egyesítés 
nem vált minden szempont-
ból a község hasznára. (Az-
óta a falu határában levő 
földeken a Makói Lenin 
Tsz gazdálkodik, s a lakos-
ság jelentős része is ott ta-
lál munkát.) 

A vizsgálat ki ter jedt a 
közigazgatásilag Királyhe 
gyeshez tartozó, korábban 
sokkal népesebb, ma azon-
ban már száznál is keve-
sebb lélekszámú Csikós 
pusztára is. ahol lényege-
sen ijesztőbb népességfo-
gyást, s az infras t ruktúra 
és az el látás területén egy 
nagyon régi szinten kon 
zerválódott állapotot talál 
tak. Ügy tűnik, hogy vala-
mikor a közelmúltban, vagy 
a kissé távolabbi múltban 
a fejlesztés halogatásával, 
illetőleg a tudatos nem fe j -
lesztéssel a kistelepülést 
sorsára hagyták, talán hall-
gatólagosan halálra is Ítél-
ték. 

A tábor egy hete a la t t 
végzett széles körű vizsgá-
lat eredményeit — más, 
korábbi, ugyancsak Király-
hegyesről készült anyagok-
kal egy kötetben — a jövő 
év elején kívánják megje-
lentetni, s az érdeklődők 
számára hozzáférhetővé 
tenni. Takács Andrea, Tég-
la Mária és Valter Csilla 
főiskolai hallgatók, a tábor 
résztvevői szerint a község-
beliek szívesen és kíváncsi-
an fogadták őket a beszél-
getések. az in ter júk készí-
tése során, ezen alkalmat 
jó lehetőségnek tekintették 
a kitárulkozásra, a további 
sorsuk, életkörülményeik, s 
a jövőbeni kilátásaik feletti 
eltöprengésre. 

A táborlakó népművelők 
körében mindenesetre meg-
hallgatásra találtak. 

Sandj István 

Pártértekezlet után 

Vitatkozó alapszervezeteket! 
Lépésváltás után, ú j len-

dületet kapott a Dégáz párt-
ala pszervezeteinek munkája . 
Pártvezetőségből pártbizott-
sággá alakul t nemrégiben a 
mozgalom helyi szervezete. 

— Mit jelent ez? — kér-
deztük Farkas Zoltántól, a 
pártbizottság titkárától. 

— Mindenekelőtt jóval 
nagyobb önállóságot! És ez 
a legfontosabb eleme a vál-
tozásnak. Korábban 7 tagú 
vezetőség irányította a vál-
lalatnál a pár tmunkát , de 
tagfelvételi és fegyelmi jog-
kör nélkül dolgoztunk. 

— Tehát nemcsak a név 
változott, hanem a tartalom 
is? 

— Igen. Az alapszerveze-
tek szerepe jelentősen meg-
nőtt. És ez nagyon jó do-
log. Szélesebb a döntési 
lehetőség, de nagyobb a fe-
lelősségünk is. 

— Hogyan alakult a tag-
könyvcsere után a párttag-
ság létszáma? 

— Huszonegyen adták 
vissza a tagkönyvüket, s így 
most 116-an végeznek moz-
galmi munkát . 

— Sok ez, vagy kevés? 
— Nos, én az t sem, bán-

tam volna, ha csak nyolcva-
nan maradunk. Meggyőződé-
sem, hogy még mindig ma-
radtak köztünk olyanok, 
akiknek nem sok kötődésük! 
van a mozgalomhoz, de va-
lamilyen okból nem mer -
tek, vagy nem akar tak ki-
lépni. Tudja , volt olyan idő, 
amikor statisztikai szempon-
tok a lap ján kellett felvenni 
a tagokat. Az értelmiségi 
fiatalok évekig á l lha t tak 
sorba, míg három-négy 
munkás után végre bejut-
hattak. Akkor sok emberli 
igyekeztünk rábeszélni, hogy 
lépjen be, végül így fel 
tud tuk venni azt is, aki 
szive-lelke szerint jöt t kö-
zánk . . . 

— És a kilépők? Miért 
döntöttek többen igy? 

— Szerteágazóak az okok. 
A legtöbbjüknek a mozga-
lommal semmi b a j a nem 
v o l t . . . csak akadt, aki ki-
ábrándult , elfásult. Beszél-
tünk csak sokáig a megú ju -
lásról, de nemigen cseleked-
tünk. Ez elszomorított né-
hány embert. Sokan alapve-
tően a gazdasági gondokkal 
nem értettek egyet, s a ki-
lépéssel „tüntettek" ez el-
len. Sok f iatal azért lépett 
ki, mer t soha sem kötődött 
igazán a mozgalomhoz. Az-
tán akad t olyan is, aki így 
aka r t „fizetésemelést" csi-
nálni magának, mer t ezután 
megmarad neki a tagdíj . 

— Mi lett a kilépőkkel? 
— Ha a r r a gondol, hogy 

ezért bárki t is hátrány ér-
hetett, téved. Akj nem akar-
ja csinálni, ne csinálja, de 
mondja meg nyíltan, becsü-
lettel, hogy nem vállalja 
ezt a munkát. 

Az itt maradt 116 ember 
jelenleg négy alapszervezet-
ben tevékenykedik — két 
csoporti a központban, egy a 
szegedi üzemegységben, egy 
pedig Algyőn végez pár t -
munkát . Százharminc em-
ber irányítása, munká jának 
szervezése nem kis feladat. 
Farkas Zoltán azonban 
nemcsak a pártbizottság t i t -
kára, hanem főosztályveze-
tőként, a vállalat egyik i rá -
nyítója is. 

— Soha nem gondolt ar-
ra, hogy függetlenítteti ma-
gát? 

— Nem. Hiszen mások is 
társadalmi munkában vég-
zik a pártfeladatokat. Nem 
lenne tisztességes, ha én 
függetlenített állásból köve-
telnék azoktól, akik munka-
idő után végzik ezt a fe l -
adatot. No, meg a szakmá-
ma t is szeretem. 

— J u t a megvalósításra 
elég idő, energia? 

— Arra, ami valóban az 
alapszervezetek feladata — 
igen. Sokáig, sok helyen 
olyan munká t is felvállaltak 
a pártbizottságok, ami nem 
is az ö feladatuk lett vol-
na. 

— Ezt hogy érti? 
— Ügy, hogy a pár t olyan 

dolgokba is beleszólt, ami-
be nem kellett volna! Egy 
vállalat gazdasági életének 
irányítása nem az alapszer-
vezetek vezetőségének fel-
adata. Erre vannak szak-
emberek, akiknek az a dol-
guk. 

— Mi a helyzet a Dégáz-
n ál? 

— Szerencsére, a gazdasá-
gi ós politikai vezetők, tes-
tületek egymás önállóságát 
nem csorbítani, hanem erő-
síteni igyekeznek. 

— Hogyan tudja szétvá-
lasztani a párttitkár és a 
gazdasági vezető munkáját? 

— Azt hiszem, nagyon i s 
jól. Legalábbis e r re törek-
szem. 

— Ha konfliktusba kerül 
saját magával, melyikük 
győz? 

— Esete válogatja. A 
vgmk-ák felszámolásakor ne-
héz volt a döntés. Mint fő-
osztályvezető, amellet t vok-
soltam volna szivem szerint, 
hogy maradjanak . Mint pár t-

titkár, a vállalat hosszabb 
távú érdekeit vet tem figye-
lembe. Ez győzött. 

— Az önállóságról már 
volt szó. Mennyire kezelik 
felnőttként a vállalati párt-
bizottságot a felsőbb szer-
vek? 

— Egyre inkább. Szeren-
csés helyzetben vagyunk, 
mer t csak az alapelveket 
határozzák meg, a konkrét 
döntést, a napi feladatokat 
nekünk kell megoldani. Ez 
megtisztelő feladat, de nagy 
felelősség' is. Ha tanácsot 
kérünk, azt mindig kapunk, 
de hagyományos „utasítást" 
szinte soha. 

— A pártértekezlet meny-
nyire elégítette ki a tagság 
várakozásait? 

— Én azt hiszem, hogy 
messze meghaladta az elvá-
rásokat. Üjabb lendületet 
adot t a pár tmunkának. A 
nyílt, őszinte, problémafel-
t á ró hangvétel mindenkit 
bátorságra ösztönzött. Ügy 
tűnik, egyre kevesebb lesz 
a formalitás, a statisztikai 
szemlélet a mozgalomban, 
egyre inkább a tar talomra, 
az érdemi dolgokra terelődik 
á t a hangsúly. És ez a fon-
tos. Politizáló, vitatkozó 
alapszervezeteket szeret-
nénk. Taggyűlést is csak 
akkor tar tunk, ha van mon-
danivalónk egymásnak. Op-
timisták vagyunk. A pár t ta-
gok támogat ják a vezetés 
munkájá t . Fontosnak ta r t -
ják az értekezleten, viták-
ban született állásfoglalást, 
de azt is lát ják, hogy ez 
csak; akkor ér valamit, ha 
lesznek, akik ezt a gyakor-
latban, a mindennapokban 
felvállalják. 

— Mit tart most a leg-
fontosabb feladatnak? 

— A vállalatnál működő 
mind a négy alapszervezet 
szükségesnek ta r t ja , hogy 
városi és megyei pár tér te-
kezletet tar tsanak a közel-
jövőben. Szükség van a he-
lyi feladatok újrafogalmazá-
sára. és a tisztségviselők ú j -
raválasztására. Az országos 
értekezlet m u n k á j á t min-
den bizonnyal csak akkor 
tek in the t jük befejezettnek, 
ha helyben is elvégezzük a 
tennivalókat. A Központi 
Bizottságtól az alapszerveze-
tekig, ú j munkastí lusra van 
szükség. A feladatmeghatá-
rozásban olyan példát adottí 
az országos értekezlet, ami t 
minden munkahelyen, min-
den városban és megyében 
követni kell, követni érde-
mes . . . 

Rafai Gábor 

Hazatért a Pedagógus Női Kar 
Észak-Wesztfália városai-

ban tett koncertkörútjáról a 
napokban tért haza a szegedi 
pedagógushölgyekböl szer-
vezett kórus. Gondolom, so-
kak számára nem is a kül-
földi út ténye jelenti az in-
formációt, hanem az, hogy 
egyáltalán létezik ez a kórus. 
A város nagy hagyományok-
kal biró kórusai mellé egy 
éve állt és nőtt föl a Mihál-
ka György vezette női kar . 
Rövid idő alat t elérték a 
Fesztivál fokozatot, s céljuk 
az, hogy az országos minősí-
tőn meg is védjék ezt az 
eredményt. 

Hidrogén-előállítás 
A hidrogén előállítására 

használt eddigi költséges 
elektrokémiai módszereket 
vál that ja fel egy Olaszor-
szágban kidolgozott ú j e l já-
rás. Az olasz kutatók bebi-
zonyították, hogy a t i tán-
oxid erős fényhatással kom-
binálva alkotóelemeire, hid-
rogénre és oxigénre bont-

ha t j a fel a vizet. Hasonló 
módon működik a növényi 
szervezet is, amely kloro-
fill segítségével nagy érté-
kű vegyületekké épiti á t a 
hidrogént. A hidrogén a 
jövő eszményi tüzelőanyaga 
lehet, mer t a környezetet 
nem szennyezve, ú j r a vizzé 
ée el 

A hazaérkezés után baráti 
összejövetelen, egy négyórás 
videóösszeállítás megtekinté-
sével, jó nyugatnémet sörök-
kel, frissen sütött édes és sós 
süteményekkel egymást 
megvendégelve elevenítették 
föl az utazás szép pillanatait 
a kórustagok. Azaz nem csu-
pán a 45 hölgy volt jelen 
ezen a „zárthelyi pikniken", 
hisz a fér jek is leültek a té-
vé képernyője elé, s legalább 
olyan jó hangulatban nézték 
végig, a szemmel láthatóan 
vidám út részleteit, mint 
maguk a résztvevők. S míg 
a közeli érdekeltek Sibalin 
Endre operatőri munkássá-
gát értékelték, én a Tömör-
kény Gimnázium tantermé-
nek egyik sarkába húzódva 
nyugatnémet lapokat néze-
gettem. A Münsterische Zei-
tung Maczelka Noémi zon-
goraszólóját mél ta t ja , s arról 
ir, hogy Kelet és Nyugat ba-
rátságának jeleként értékel-
hető a szegediek koncertje. 
A kórusról készült kép ala t t 
ez olvasható: Mesteri kórus-
muzsikát hallhattak a Má-
ria-templom látogatói. Az 
Emsdettener Volkszeitung a 
magyar egyetemi város. Sze-
ged magas kvalitású énekka-

rának nevezi a pedagógus-
kórust. A dicséretet a krit i-
ka címe megelőlegezi: Fi-
nom, halk szólamok, a leg-
halkabban. Ez a lap egy 
másik számában, fényképes 
cikkel számol be arról, hogy 
a város polgármester asszo-
nya fogadta a szegedi ven-
dégeket. 

Életre keltek a régi klasz-
szikusok címmel ír a Greve-
ner Anzeiger. A képes tudó-
sítás arról is szól, hogy a 
labdarúgó Európa-bajnokság 
ellenére is nagy érdeklődés 
kísérte a koncertet, melyen 
többek között Mozart-, Ko-
dály-, és Bárdos-művek 
hangzottak el. 

A lapokkal végeztem, a vi-
deó természetesen pergett 
tovább. Mihálka György 
annyit tett hozzá a látottak-
hoz-olvasottak hoz, hogy 
Emsdetten és Szeged között 
több kórus erősítgette a ba -
ráti szálakat, s nagyon fon-
tos, hogy az NSZK-beli vá+ 
rosból már félezren já r tak 
nálunk. Legtöbben s a j á t 
költségen, őszinte érdeklő-
déssel Magyarország és Sze-
ged iránt . 

D . L 


