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Az első bérleti hangverseny

Csajkovszkij-est
a művelődési központban

Marokkói vendég Tatán
Beszélgetés Ali Kadiri casablancai  

színházi főintendánssat

Csütörtökön este került sor 
Tatán az 19G9—70-es évad el
ső bérleti hangversenyére, 
amelynek felelős gazdája az 
Országos Filharmónia. A pre
mierre a legnépszerűbb orosz 
zeneszerző, Csajkovszkij mű
veiből állítottak össze mű
sort, s közreműködött a Bu
dapesti MÁV Szimfonikusok 
Zenekara, vezényelt, Németh 
Gyula.

Szerencsés volt Csajkovsz
kijt választani. Az ő zenéje 
ugyanis meglehetősen közis
mert. és mindenki számára is 
ei thető/ ugyanakkor a komoly 
zene „vájt fülű” kedvelőinek 
sem marad adósa. A műsoron 
ezúttal három darab szere
pelt. A Polonaise néven is
mert báli jelenet zenéje az 
Anyegin című operából, majd 
a Rokokó variációk Perényi 
Miidós gordonkaszólójával, s 
végül a IV. Szimfónia.

A polonéz leginkább Cho
pin műveiből ismeretes, len
gyel népi motívumokkal dí
szített lendületes tánc. Csaj
kovszkij a kor divatos „zene
csemegéjét” beépítette operá
jába. az „Anyeginbe”, a báli 
jelenet zenéjeként. Megismer
jük az orosz nemesi életet, an
nak kritikáját, mint ahogy az 
Anyegin egészében legalább

M egjelen t 
a Jelenkor

novemberi száma
A Pécsett szerkesztett iro

dalmi és művészeti folyóirat 
űj száma főként három té
makörre irányítja a figyelmet. 
A művészeti írások a dél-du
nántúli építészet problémáival 
foglalkoznak az építészet pé
csi, majd budapesti kiállítása 
nyomán. Tóth Zoltán a dél
dunántúli építészet sajátos je
gyeit és a mai építészet elvi 
kérdéseit veti fel, Granasztói 
Pál és Major Máté pedig a 
kiállításhoz fűz reflexiókat. A 
folyóirat teljes képanyagát is 
építészeti jellegű fotókból állí
totta össze a szerkesztőség. 
Több tanulmány, jegyzet fog
lalkozik az ifjúsági irodalom 
problémáival. Tóth Béla egy 
nemzetközi tanácskozásról írt 
beszámolót, Bogáti Péter, Ba
kó Ágnes és Osváth Erzsébet 
pedig a folyóirat ifjúsági iro
dalmi vitájához szól hozzá.

A Jelenkor is kiveszi részét 
a fiatal írók, költők munkás
ságára vonatkozó elméleti és 
kritikai tevékenységből. Az 
új számban Pomogáts Béla ta
nulmánya és a lírai versek 
összeállítása mutatják ezt a 
törekvést.

Érdeklődésre tarthat szánó’ 
két irodalomtörténeti jellegű 
közlemény: Csányi László
Babits-tanulmánya és Babits 
olaszországi útinaplójának do- 
kumentumértékű megjelente
tése. Felhívjuk a figyelmet 
végül a szám gazdag kritikai 
rovatára. amelyben többek 
között új szovjet tanulmány- 
kötetekről, romániai magyar 
írók műveiről olvashatunk.

olyan forradalmi mű a zené
ben, mint Puskin poémája az 
irodalomban.

A Rokokó-variációk nem 
más, mint egy gordonka-ver
seny, melyet Perényi Miklós 
tolmácsolt. Néhány kisebb 
technikai hiba ellenére él
ményszámba menő előadás
ban lehetett részünk.

Csajkovszkij ezt a gordon
ka-versenyt akkor írta, ami
kor a kritikusok azzal sér
tették meg, hogy ő tulajdon
képpen csak a népszerűségre 
törekszik, a zeneszerzést pénz
szerzésre használja. A Roko- 
xó-variációkban megtaláljuk 
Csajkovszkij ars poeticáját, 
nevezetesen azt, hogy a zene
szerző a korabeli társadalom 
orosz népét szeretné bemutat
ni, nemcsak az oroszoknak, 
hanem az egész Európának, 
az egész világnak.

A IV. Szimfónia volt az 
est legterjedelmesebb, egyben 
legszebb, legjelentősebb,
ugyanakkor legjobban elő
adott darabja. A mű keletke
zéséről tudnunk kell, hogy 
Csajkovszkij állapota idegösz- 
szeroppanásba torkollt, házas
sága felbomlott. A gazdag

Harson a kürtszó...
Pezsgést, új lendületet ho

zott városunk úttörőinek éle
tébe az átszervezett Honvé
delmi Zászlóalj működése. A 
program változatossága, sok
színűsége mozgásba hozta a . 
kevésbé aktív úttörő rajokat, j 
őrsöket is.

Minden pajtás adottságai
nak megfelelően választhatja 
meg, melyik szakterületen 
akarja továbbképezni ma
gát. Vannak akik a páncélos, 
mások a polgári védelmi, 
esetleg a rádiós században ta
lálják meg helyüket.

A gyakorlati kiképzés mel
lett lehetőség nyílik arra is, 
hogy megismerjük az egyes 
munkaterületek hagyománya
it. Alkalmunk lesz beszél
getni a felnőttekkel, meghall
gatni harci tapasztalataikat, 
sőt irányított múzeumlátoga
tást is terveznek.

Örömmel vállaljuk az új 
feladatokat, hiszen hazánk 
védelmére, népünk jogainak 
megvédésére nem lehet elég 
korán felkészülni. Mi már 
magunkévá tettük Vörösmar- 
thy, Petőfi, Kölcsey és Ady

mecénásának, Nagyezsda Fila- szavait, de a megértésen túl

Város a város 
felett

I. Friedman francia építész 
azt javasolta, hogy építsenek 
egy újabb Párizst — a leve
gőben !

Az építész elgondolása sze
rint az új várost hatalmas 
vasbeton pillérekre építenék a 
jelenlegi francia főváros fe
lett. A „légi” Párizst fémhá
ló-rendszer választaná el az 
alsó szinten elhelyezkedő vá
rostól. A második szinten 
megépítendő városban min
denről gondoskodnának, ami
re az embereknek szükségük 
van. Igen ritkán kellene le
jönniük az alsó szintre. Ha 
viszont kedvük támadna t'á. 
igénybe vehetnék a gyorsfel
vonókat, a mozgólépcsőket, a 
mozgójárdák* t.

retovna von Mecknek írt le
veleiben e művét ,-a mi szim
fóniánknak” nevezte, és ezzel 
utalt arra, hogy az életked
vét, az alkotói ambíciói ez a 
kapcsolat adta vissza. Ez az a 
szimfónia, amelyhez Csaj
kovszkij maga is megjegyzé
seket fűzött, az alábbiak sze
rint :

>,A mi szimfóniánknak, a 
IV-nek valóban van program
ja, de ezt csak néhány vonás
sal vázolhatom: először a vég
zet hangjait szólaltatom meg. 
Ez a hatalom megmérgezi a 
lelket, és legyőzhetetlen. Efö
lött csak panaszkodni lehet, s 
ezért legjobb egyfajta álom
világba merülni. De álmom
ban egy sugárzó, boldogságot 
hozó emberi lény int feléin. 
Feledve minden lelki kín és 
szenvedés. Azonban álom 
volt csupán. . .  A második té
tel a szenvedés melankolikus 
formáit ábrázolja, a harmadik 
csupa szeszélyes Arabeszk. 
Szabadon csapong a fantázia, 
összefüggés nélküli képek ke
letkeznek, mint elalvás előtt. 
A negyedik tétel a nép mu
latozása . . . ”

A Budapesti MÁV Szimfo
nikusokat dicséri, hogy Csaj
kovszkij műveit — a lehető
ségek adta kereteken belül — 
hitelesen, színvonalasan tol
mácsolták, s jutalmuk a kö
zönség vastapsa volt.

— VV. V. —

a cselekvésre is képessé aka
runk válni.

Petravich Péter 8. o. tanuló 
Tata

Vaszary János Alt. Iskola

Verseny
Múlt vasárnap a szomódi 

József Attila művelődési ott
honban, „Kik, mit tudnak?” 
címmel versenysorozat kezdő
dött, amit Szabó Miklós, a 
művelődési otthon igazgatója 
rendezett.

Az első fordulóban a KISZ, 
a sportkör és az úttörők csa
pata mérte össze tudását. A 
Ságvári Endre úttörőcsapatot 
Tiringer Katalin, Hohl Már
ta, Nedermann Anna, Bokodi 
József, Magyaros Ferenc 8. 
osztályos pajtások képvisel
ték ebben a szoros küzdelem
ben.

A verseny befejezése után 
Gora Mihály a zsűri elnöke 
hirdette ki az eredményt: 
történelemből és ének tudás
ból az úttörők csapata győ
zött, 27 ponttal.

— Nem gondoltam, hogy 
győzünk, mert a KISZ csa
pata volt az esélyesebb — 
vallotta be a verseny után 
egyik pajtásunk.

izgalmas perceket, több hasz
nos, tanulságos és sikeres 
verseny követi majd felszaba
dulásunk jövő évi, 25 éves 
jubileumáig.

Kinhefner Erzsébet 
Szórnád

tlö  történelmünk
Az egész ország készül ha

zánk felszabadulásának év
fordulójára.

Mi, a környei általános is
kola úttörői különféle do
kumentumok, és térképvázla
tok segítségével követjük 
nyomon a 25 év előtti ese
ményeket. Az őrsök — két
hetes ügyelettel — Magyar- 
ország térképén megjelölik a 
felszabadított városokat, fal
vakat. Most a 8/b osztály fiú 
őrsének tagjai a rádió és a 
televízió hírei alapján, saját 
készítésű kis piros zászlók
kal jelölik meg időrendben 
azokat a helységeket, ame
lyek 25 évvel ezelőtt egymás 
után felszabadultak.

Az ügyelet-átadás ünnepé
lyes keretek között történik. 
A következő őrs a lányok őr
se lesz. Már ők is nagy iz
galommal készülnek a komoly 
feladatra, előre alaposan tá
jékozódnak az emlékezetes 
eseményekről.
Semsei Teréz, 8/b. oszt. tan

A Casablancai Nemzeti 
Színház főintendánsa, Ali Ka
diri tegnap látogatást tett a 
megyei művelődési központ
ban Tatán, hogy tanulmá
nyozza a legmodernebb ma
gyar vidéki kultúrközpont fel
építését. munkáját. Látogatá
sa után lapunk munkatársa 
rövid beszélgetésre kérte a 
vendéget.

— Hogyan jutott el Ma
gyarországra?

— A Kulturális Kapcsolatok 
Intézetének vendégeként tar
tózkodom az önök hazájában, 
hogy tanulmányozzam a szín
ház és színjátszás helyzetét. 
Azt a feladatot kaptam, hogy 
gyűjtsék tapasztalatokat ah
hoz, hogy Marokkóban, azon 
belül először Casablancában 

egy, mondjuk a tataihoz ha
sonló művelődési központot 
hozzunk létre. Én a járható 
útnak a színházi központot 
tartom, amely önöknél a Dé
ryné Színháznak felel meg.

— Milyen benyomásokat 
szerzett Tatán?

— Nagyon fogok örülni, ha 
Marokkóban is lesznek ha
sonló intézményeink. Láttam 
egy modern kultúrközpontot, 
amely érzésem szerint a me
gye népművelésében az egyik 
legfontosabb szerepet tölti 
be. Kérdéseimre maradékta
lan és bő válaszokat kaptam a 
központ igazgatójától, utazá
som céljához értékes adatokat 
szereztem. A tatai látogatás

lehetővé tette, hogy összeha
sonlítsam az önök helyzetét a 
marokkói viszonyokkal.

— Kérjük szóljon néhány 
szót a népművelés marokkói 
helyzetéről.

— Nálunk most üresek a 
színháztermek. Szeretnénk el
érni, hogy a társadalom min
den rétege eljusson a szín
házba. Egyelőre a mi •,Déry
nénk” úgy néz ki, hogy a tár
sulat maga viszi a „helyisé
get” is, egy hatalmas sátrat. 
Viszont már elkészültek a ca
sablancai művelődési központ 
tervei, a legmodernebbet sze
retnénk felépíteni. A legfon
tosabb a nagy színházterem, 
de lesz eszpresszó is, és ki
sebb helyiségek, hasonlóan az 
itteni szakkör-rendszerhez.

— Járt más országokban is?
— Természetesen. Jártam 

Franciaországban, Svájcban, 
Csehszlovákiában, az NDK- 
ban és a Német Szövetségi 
Köztársaságban. Azt mondha
tom, hogy mások a lehető
ségek és az eszközök a kapi
talista, és megint mások a 
szocialista államokban. Füg
getlenségünk lehetővé teszi, 
hogy azt az utat kövessük« 
amelyik a legeredményesebb.

— Tehát magyarországi, il
letve azon belül tatai tapasz
talatai kedvezőek?

— Feltétlenül, és használ
hatók is. Az eredményesség
ben nem kételkedem.

_  wér —

Nők az élelmiszeriparban
A megye élelmiszeripari 

üzemeiben több mint 1400 nő 
dolgozik. Szakmai szakszerve
zetük megyei bizottsága 
megvizsgálta helyzetüket. 
Megállapította, hogy megáll
ják helyüket mind a munká
ban, mind a társadalmi fel
adatok elvégzésében.

Jelentős részük — összesen 
276-an — tagjai szocialista 
címért vetélkedő brigádokban 
tevékenykedik. Közülük“ csak
nem 250 nő nyerte el a cí
met. Szakszervezetben, egyéb 
társadalmi szervben több mint 
200 nő fejt ki valamilyen te
vékenységet.

Az élelmiszeripari üzemek
ben dolgozó nők helyzete ál
talában kedvező. Megállapí
tották, hogy bérezésbeli kü
lönbségek nem állnak fent 
azonos képzettségű, beosztású 
nők és férfiak között, örven-

Remélem, hogy a mostani detes> hogy a nők előbbre

tartanak a szükséges iskolai 
képzettség megszerzésében, 
mint a férfiak. Ennek ellené
re a nők többsége nem sze
rezte meg a megfelelő szak
mai képesítést. Ennek követ
keztében több mint 670 a női 
segédmunkások és csaknem 
400 a női betanított munká
sok száma. Szakmunkás es 
műszaki viszont csupán 51 
van köztük.

A szakszervezeti bizottsá
gok figyelemmel kísérik a 
nők helyzetét. Csaknem min
den üzemben működik nőbi
zottság. Törődnek az egyedül
álló és többgyermekes anyák
kal. Kifejezésre jut ez a se
gélyek odaítélésekor is. Gya
kori, hogy segítik az lyen 
anyák gyermekeinek óvodai, 
bölcsődei helyezését.

Nehézségként tartják szá
mon, hogy néhány üzemben. 
— mint például az Ácsi Cu

korgyárban, az Ászári Kemé
nyítőgyárban, a Komárom 
megyei Gabonafelvásárló és 
Feldolgozó Vállalatnál, a tata
bányai Állatforgalmi és Hús
ipari Vállalatnál — nem ki
elégítő . a nők szociális ellá
tottsága. örvendetes, hogy ab
ban a két üzembén, ahol a 
legtöbb a kívánnivaló — a 
keményítőgyárban és az ál
latforgalminál — jövőre új 
szociális létesítmény megépí
tésével javítják a körülmé
nyeket.

Viszonylag kevés nő kapja 
meg munkája erkölcsi elisme
rését — állapította meg a n e 
gyei bizottság, hiszen 476-an 
birtokosai a Kiváló dolgozó 
címnek az iparágban, és ebből 
mindössze 80 a nő. A szak- 
szervezeti bizottságok egyik 
tennivalója, hogy ez az arány 
mindinkább megfeleljen a nők 
munkában tanúsított helytál
lásának.

Olaszországi útijegyzetek

Sztrájkolok között 
Nápolyban

is csak háttal állva és pirulva 
adott magyarázatot egy jelleg
zetes ábráról, amelyet vasle
mezből készült szekrényben 
őriznek.

Érdekes a város szabályos 
elrendezése, az egészen jó ál
lapotban megmaradt, 10 0000 
nézőt befogadó amfiteátrum. 
A kőrengetegből kiásott ér
tékes szobrok többségét a ná

polyi Nemzeti Múzeumba szál- 
lították. míg egy részét a pom- 
peji kis múzeumban helyez
ték el. A jó meleg napsütés
ben borzalommal néztük a 
már negyven éve nem műkö
dő. békésen szunnyadó Vezúv 
csúcsát, amely egy egész vá
ros pusztulását okozta.

Antalóczi Alfréd 
Következik: Capri szigetén

H ü
Bár Róma nevezetességeit tak Nápoly kikötőjében, a tol- ak tengeri flottájának hajói 

hetekig, sőt hónapokig csodál- vajok egy egész hadihajót el- horgonyoztak. Egyik hajóki- 
tuk volna, de programunk sze- loptak — darabonként. rándulásunk alkalmával
rint délre, Nápolyba utaztunk. Hallottuk, hogy Olaszország ugyancsak találkoztunk a gya- 
Autóbuszunkkal az út felét a nagyvárosaiban sztrájkolnak a korlatra induló N A’~ " 
tengerparton tettük meg. Kel- munkások. Rómában ennek ’ "  
lemes, talán utazáshoz túl semmi jelét nem láttuk, (Ha- 
meleg is volt az idő. Ezért csak az utcaseprők nem

val. Nápolyban városnéző út
jaink során gyakran láttunk 
NATO-tiszteket és színes bőrű

társaságunk örömujjongásban sztrájkoltak, mert elég sok sorkatonákat. A NATO-tiszteli 
tört ki, mikor utunk felénéi, volt a szemét az utcákon)
Terraciónál megpillantottuk a Nápolyban viszont egyik reg
tengert. Innen aztán a csodá- gél transzparensek és zászlók 
latosan szép sziklás helyek kö- alatt a főpályaudvar melletti 
zött, a két tenger partján az téren 250—300 ember üldö- 
üdülőtelepelc között folytattuk gélt békésen. Idegenvezetőnk 
utunkat Nápoly felé. elmondotta: a sztrájkolok az

Nápolyban csalódtam. A vá- egyik hajógyár munkásai, 
ros zsúfolt, utcái túlságosan Nápoly piacain és UPIM
forgalmasak, terei piszkosak, áruházaiban a 
a kikötőnegyedben rossz meg- költőpénzünkért . 
jelenésű emberek ődöngenek, vásárolni, főleg ha volt időnk szakadt. Feltárultak a házán 
kéregető gyerekek kísérik az alkudni. A piacokat a régi Te- rejtekei, beláthattunk a csa- 
idegeneket, és majdnem min- leki-téri piachoz lehet hason- 
den utca sarkán hangoskodnak lítani azzal a különbséggel, 
a bazárosok. Nápoly az ellen- hogy itt egymás mellett ürül
tétek városa, hol gyönyörű, jak a kagylót, a rákot, a ci

a város legelegánsabb villane
gyedeiben laknak.

A Vezúv lábánál, a forgal
mas tengeröbölnél települt 
hajdan a 30 ezer lakosú Pom
peji. A várost, mint tudjuk. 
1890 éve a Vezúv kitörő lává
ja elpusztította. Az 1880-as 
évek utáni ásatások úgy tár

megmaradt ták fel a várost ahogyan a 
jól tudtunk borzalom napján élete félue-

ládi otthonokba. Idegenveze
tőnk sok érdekességet mon
dott el a város lakóinak szoká
sairól, életformájáról. Sok,

hol pedig visszataszító. Ide
genvezetőnk felhívta a figyel
met, hogy holmijainkra vi
gyázzunk, mert sok a tolvaj

pőket és a pulóvereket. Mi- falra festett képet láttunk.
után Nápoly Olaszország má
sodik legnagyobb kikötőváro-

színüket máig is tökéletesen 
őrzik. Hallottunk a város egy-

sa. sok külföldi hajós fordul kori lakóinak misztikus sze-
Jellemzésül elmondott a nápo- meg a városban, és így na- 
lyiakról egy anekdotát: A II. gyón sok a csempészáru is. 
világháború idején, amikor az A személyi és az áruforgal- 
amerikai katonáit partra száll- mi kikötő mögött as amerikai-

xuális életéről és láttuk (csak 
a férfiak és a kíváncsiabb 
nők) a nyilvánosházak falaira 
festett rajzokat. ToUnácsnőnk
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