
Csütörtök, 196!. martina 29. 4 
a mgeut ftlhwriwonihiiiofc nagviilurfl tuntyersinva Budapgstm 

Uj magyar szimfóniát mutatott be 
Irodalmi est 

i 
ar újságírőliliibhan 

Március 31-én. szombaton 
r-m -t | , • , . . " I l i i 1 est© 9 órai kezdettel Fená-

a Zeneakademicin a Bartók Béla zenekar iS'^'JJffi^yS 
Kedden este Budapesten 

szerepelt a Szegedi Bartók 
Bele Filharmonikus Zenekar. 
U j magvar müvet, Kosa 
Györgv Vtll. szimfóniám 
mutattak be. RahmanimA II. 
zongoraversenyének elöAriá-
aávgl Jeannc-Marie Darré 
szerepelt a műsorban, utolsó 
számként pedig Brahms III. 
szimfóniáját adták elő. A 
színvonalas, tartalmas mű-
sor nagy érdeklődést kel-
tett a fővárosban: a Zene-
akadémia nagv hangverseny-
termét zsúfolásig megtöltöt-
ték a zenekedvelő budapes-
tiek- A hangversenyre min-
den jegy elkelt. 

A szegediek budapesti ven-
dégszereplésének legnagyobb 
eseménye kétségtelenül Kosa 
György új szimfóniájának ős-
bemutatója volt. A zeneszer-

ző a Bartók és Kodály után 
kővetkező nemzedék idősebb 
t«g1ai közé tartozik. Műveit 
külföldön ls jól ismerik, al-
kotásaira már a húszas évek-
ben felfigyelt a külföldi kri-
tika. Kósa Györgv könnyen 
és gyorsan ir. s alkotásai el-
sősorban Urai ihletésnek. Ta-
lán ezért áll hozzá legköze-
lebb « kis formák világa, s 
talán ezért van az Is, hogv 
művészetén a század sokféle 
zenei gtílustörekvése nem 
Hagyott mély nyomokat. 

Uj szimfóniáját 19(59 nya-
rán frta. A szerző a követ-
kezőket mondta erről a mü-
véről : 

— A VITT. szimfónia at-
moszféráját tekintve nagyon 
if aktuális, mert a mai vi-
lághelyzet feszültségét tükrö-
zi. de abban az. optimista 
meggyőződésben, törhetetlen 
bizalomban csendül ki. hogy 
vééül n béke és a humanitás 
erői mégiscsak győzedelmes-
ktdni fognak nz embertelen-
né? felett. 

A mű valóban jelentékenj/ 
alkotás Alapgondolata: a m ű -
résr félelme egy esetleges 
atomháború pusztításaitól. 
Indítéka tehát nem Hrai, ha-
nem nagyon is drámai, mé-
lyen megrázó hatású. Nagy 
Intenzitással közvetíti a szim-
fónia ennek a katasztrófának 
elképzelt átélését, majd vé-
gül a finálé himnikus szóza-
ta rnlóbnn bizakodás a há-
borúellenes erők győzelmé-
ben. A mű zenei szerkesztése 
kitűnően megoldott, anyaga 
egységes, komponálása mono-
tematikus. nem hullik szét 
apró mozaikokra. 

A szegedi zenekar — Vo-
sjtv Viktor Ihletett vezénylé-
sével — méltó előadásban 

tolmácsolta a mai magyar 
muzsikának ezt a jelenté-
keny művét. A mü megrázó 
drámaisága, majd a befeje-
zés himnikus lendülete nagy 
intenzitással és meggyőző ha-
tossal érvényesült a zenekar 
tolmácsolásában. A bemuta-
tó után a közönség meleg 
tapssal köszöntötte az együt-
test. a vezénylő karmestert és 
n bemutatón megjelent zene-
szerzőt. 

ft 
A siker alapján bátran ja-

vasoljuk az i l letékeseknek: 
gondolkozzanak a mü szege-
di bemutatásának lehetősé-
gein. Tudjuk, hogy ennek az 
ízig-vérig m o d e m műnek az 
előadását nálunk nem min-
denki fogadná feltétlen elis-
meréssel. Bemutatására azon-

ban — véleményünk szerint 
— mégis nagy szükség lenne, 
mert hozzájárulna ahhoz, 
hogy a szegedi közönség kö-
zelebb kerüljön a modern, 
mai muzsikához. 

A koncert szólistája 
.leanne-Marie Darré — akár-
csak Szegeden — a Zeneaka-
démián is kirohanná siker-
rel adta elő Rahmaninov II. 
zongoraversenyét. A közön-
ség szűnni nem akaró taps-
sal ünnepelte a művésznőt, 
rki az elismerést három 
kapra zatosan előadott ráadás-
számmal köszönte meg. 

Nagy sikert aratott a hang-
verseny befejező száma is 
A szegedi zenekar stílusos, át-
élt játékkal adta elő Brahms 
III. szimfóniáját. 

n . L. 

íróklubban. Munkásságát 
Kiss Itótjos József Attila-dí-
jas esztéta ismerteti. A mű-
sorban fellépnek Miklós Klá-
ra. Kormos Lajos. 13. Réti Jó-
zsef. a Szegedi Nemzeti Szín-
ház művészei. Lakver Anna. 
a Fiatalok Irodalmi Színpa-
dának tagja és Papp Mari-
ann. Juhász Endre Chopin-
müveket játszik. Zongorán 
kísér Bodás Péter. 

- GRAFIKAI ES FOTO-
MALLITAS NYÍLIK április 
4 ÜKztcIrtCrc a Móra Te rme 
Múzeum Horváth Mihálv ul-
rzt képtárában. A grafikai 
ktálln.i«nn réízl v»*r. vala-
mennyi szrs rd í képzőmű-
vész, a foiokiállitáion pe-
dig a léé.lohh smaiőr tnűvé-
= 7ck muta t ják he alkotásai-
kat . Mlndk-t kiállítást Ko-
vács József, a városi lanárs 
művelődést osztályvezetője 
nvlt jz m r s április «-én. 

HOGYAN S Z Ü L E T E T T 
a Itatások átníí 
Budapesti író szegedi olvasóival találkozott 

Az irodalmi estek és író— 
olvasó-találkozók egyre in-
kább betöltik szerepüket, s 
az olvasók közvetlenebb kap-
csolatba kerülnek az általuk 
ismert irodalmi alkotások-
kal. Ezt bizonyította a sze-
gedi járás Faluellátó Köny-
vesboltja által a MÉSZÖV 
Deák Ferenc utcai klubhe-
lyiségében a kedden este 
rendezett trrfo-olvasó-falál-
kozó ia. Berkrai Andrással, 
napjaink egyik legnépsze-
rűbb írójával találkozott itt 
az olvasók széles tábora. Az. 
Októberi vihar, a Vihar utón. 
s a Magány című regénvek 
szerzőjének nem kellett be-

' mutatkoznia olvasóinak. Kf-
i vánoiian várták azonban 
| mégis, hogy a Magány-ban 

szereplő Koltai Péter re Ág-
nes szerelmének M ábrázo-
lója milyen ember, s mit tud 
még mondani magáról beszé-
des regényein kívül. 

Dobos Mária kérdése 

Nem is kell mondani, hogy 
a Janus-arcú műhelymunka 
Iránti érdeklődés foglalkoz-
tatta a legtöbb olvasót. Ja-
nus. a világosságnak két 
arccal ábrázolt római istene 
ezúttal az alkotómunkát sze-
mélyesítette meg. amelvnek 
titkaiból minél többet akart 
megismerni az olvasó. 

Hogyan született például a 
Kopjások eimű regény? — 

kérdezte Dobos Mária. (E re-

gény tudvalevően két szer-
zőé. Berkcsi András az egyik 
szerző, a másik pedig Kar-
dos György, a Magvető 
Könyvkiadó igazgatója.) 

A jelenlevő két írónak tu-
lajdonképpen együtt kellett 
volna válaszolnia a kérdés-
re. hiszen életútjuk sokszori 
véletlen találkozása, s helyt-
állásuk a legnehezebb idő-
ben annyira egyforma és 
egybefonódott, hogy csak 
együtt lehet róla szólni. S 
Berkesi együtt., párhuzamo-
san is ismertette útjukat, 
kommunista helytállásukat, 
amely végül is regénybe, re. 
gényekbe formálódott, s rmot 
ahogy mondotta: -Érik már 
színpadi mü. dráma is a tö-
mör élményanyagból- . 

A valóság vagy a képzelet ? 

Egy hozzászóló említette, 
hogy a Kopjások című re-
gény szinte kívánkozik, hogv 
televíziós játék is szülessen 
belőle. Bizonyára olyan nagy 
sikere lenne ennek a mű-
nek is, mint az ismeretes 
NDK televíziós drámának, A 
lelkiismeret lázadásá-nak. 

— Filmet írok most. — v á -
laszoltó Berkesi András —, 
s szeretném, ha f i lmem, 
anielv vidéki varosban ját-
szódik. Szegeden forgatnák. 

Kívánságát általános he-
lyeslessel fogadták olvasói, 
akik szívesen látnák Berkesi 
készülő játékfi lmjében Szeged 

ismerős arcát, a nagv vidéki 
város miliőjét. 

— Hogyan, s miképpen 
alakítja, formálja hőiéit? A 
valóság vagy a képzelet 
szüli-e őket? — hangzott egy 
másik kérdés. S a műhely-
titokra itt is fény derült. A 
tipusteremtes ismérveit tel-
jes részlete* ggel el emez.te 
Berkcsi András, s válasza 
láthatóan kielégítette olva-
sóit. 

„A máról írok" 

Arra a kérdésre viszont, 
amelvct Vas Imre nevű ol-
vasója intézett hozzá, misze-
rint regénye'nek alapgondo-
lata pesszimista lenne, nem-
mel válaszolt az író. 

— Magam is optimista va-
gyok) következésképp regé-
nyeim sem lehetnek mások, 
mint én. Hű tükröt szeret-
nék olvasóim elé tárni a ma 
arculatóról. Ez izgat, ez fog-
lalkoztat. mint ahogy ezt. is 
várják tőlünk, mai magyar 
íróktól, olvasóink. 

S írónak mi lehet nagvobb 
öröm annál, hogy olvasói-
val úgy is találkozik, hogy 
szinte nem győzi dedikálni 
könyveit. Ez ecetben is ez 
történt. Az alkalmi könyv-
árusításon eladtak mindrn 
Berkesi-könyvet, s két óra 
leforgása alatt sok más mű-
vel együtt lfiőn forintot for-
galmazott a Faluellátó Köny-
vesbolt kirendeltsége. 

L. F. 

fean Cocteau: 

Nemzetközi színházi nap 
Mint már beszámo ltunk róla, március 27-ét 

színház) világnappá nyilvánították. Ezen a napon a 
világ minden színházában, az előadások előtt, fel-
olvasták .lean Cocteaunak ez alkalomra irt üzene-
tét. A Szegedi Nemzeti Színházban Kormos Lajos 
olvasta fel a költői szépségű írást, melyből az aláb-
biakban részleteket közlünk. 

í r - i a színház különle-
ges varázsának, né-

ha paradox módon megesik, 
hogy a történelem, amely az 
idő múlásával elhomályosul-
hat és a mítosz, amely az idő 
múlásával túlságosan is meg-
erösödhetik, a maga iga2i 
valóságát a színpad desz-
káin ölti fel. 

Minden bizonnyal kényel-
mes lenne, ha valamilyen 
bűvész hipnózissal meggyőz-
hetné az egész nézőteret, 
hogy nagyszerű előadásnak 
volt tanúja; sajnos azonban 
ilyen bűvész nincsen, fgy hát 
a drámaíró feladata, hogy a 
maga szerény eszközeivel ki-
vál tsa ezt a közös hipnózist, 
és rábírja a közönséget, hogy 
osztozzanak álmában; hiszen 
ez az álom minden pénz-
tárca számára hozzáférhe-
tővé teszi a zsenialitást. A 
színház ezért a közönségtől 
valósággal gyermeki f igyel-
met és odaadást követel. 

Ez a jelenség, ha nem is 
ilyen messzemenően, de léte-
zik. Megesik, hogv a nézők 
egy bizonyos csoportja le-
mond egyéni elképzeléseiről 
egy új gondolat javára, ame-
lyet elfogad, magáévá tesz 
és kész együttműködni velp. 
Ez a csoport i lyenkor egvet-
len személlvé válik, amelv-
ben szinte gyermeki szív do-
bog. 

4 _ • • csodálat nem 
A * ' Z " " 1 olyankor fog el 
bennünket, ha gondolataink 
másával találkozunk. Az 
igazi csodálat olyan gondo-
latokkal szemben tölti el 
szívünket, ameréek előzőleg 
talán távol álltak tőlünk ős 
mégis annyira hatnak ránk, 
hogv azt képzeljük, ben-
nünk is éppígy megfoganhat-
tak volna. 

Még Franciaország is bebi-
zonyította a Nemzetek Szín-
házában. miiven mohón 
szomjazza a léhaságot nem 
tűrő. igazi színházi élméro-t. 

Ebbe a színházba minden 
évben elsőrendű társulatok 

látogatnak el. magukkal hoz-
va nemzeti irodalmuk re-
mekmüveit; és előadásaik, 
egyedül a játék hőfokával, 
minden este elragadják azt 
a közönséget, amelyről azt 
képzelték: soha nem tudnák 
elfeledni saját nyelvüket és 
saját problémáikat, hogv he-
lyette más nemzetek lelkébe 
merüljenek. 

A nemzetközi színházi nap 
e nagv eseményt ünnepli; azt 
az e s e m é n y t ahol az egyes 
szám és a többes szám. a 
tudatos és az öntudatlan 
elem egyesüléséből csodála-
tos tünemények születnek. 

A szellemi különbségekből, 
a nyelvek elhatároltságábcl 
nem egy viszály, félreértés 
fakad ; ezeket kívánja áthi-
dalni a hatalmas színházi 
apparátus. 

Hála a nemzetkőzi szín-
házi napoknak, a népek ez-
úton is megismerik majd 
egymás szellemi kincsestárát 
és együttműködnek * béké-
nek ebben a magasrendű 
vállalkozásában. 

A színház 
s-in is gyakran pusztán a tet-
szetős szórakoztatás eszkö-
zévé alacsonyították: ezentúl 
talán a nézőtereken az i f jú-
ság lüktető, színes és e leven 
főiskolai oktatásban része-
sül. hús-vér dialógusoknak 
lesz tanúja, hiszen a fá-
rasztó tanulmányok gyakran 
hatástalanná tették a re-
mekművet. elapasztották ere-
deti hevüket. 

Hagv tegvem még hozz A : 
szt mondják, a gépesítés 
megadta a színháznak a ke-
gyelemdöfést Ebből, vé lemé-
nyem szerint, epv szó sem 
igaz. És mivel a Nemzetközi 
Színházi "Trítézét ázzál bízott 
meg, hoav nevében emel i ek 
szót. kijelentem, némiképp 
megváltoztatva a régi jel-
szót. amely a királyokra vo-
natkozott: - H a a színház 
meghalt, éljen a színház!-" 

Új rövidfi lmek 
Oj rövid f i lmeket fejeztek 

be a Budapesti Filmstúdió-
ban. A Technika az ember 
szolgálatában eimű népszerű, 
tudományos újdonság az or-
vostudományt segítő, élet-
mentő gépeket mutatja be. A 
f i lm rendezője György István 

Kollányi Ágoston Földből és 
tűzből címmel forgatta leg-
utóbbi filmjét. A most el-
készül' alkotás két vi lághírű 
magyar keramikus, Gorka 
Géza és lánya. Gorka Lívia 
művészi munkáját mutatja 
be. 

M A G Y A R L Á S Z L Ó : 

BOSZORKÁNYOK 
APITÁNYA 

<im 
Jakab atya, a nagyhasú koldusbarát, elégedetten dör-

zsölgette párnás kezét. 
— Meglátjátok, szegediek — súgta a közelében állók-

nak — mindjárt megenyhül az ég haragja, mihelyt fölszáll 
a máglyák füstje. 

Odabenn, a tanácskozóteremben pedig hangos szóval 
olvasta a főbíró az ítéletet. Amikor Koncz Sára nevét is ki-
mondta, a terem hátulsó sarkából éles asszonyhang sikol-
tott föl, Fatime kétségbeesett hangja: 

— Hozzá ne nyúljatok ahhoz az asszonyhoz, hiszen új 
életet hord a szive alatt. 

A hajdúk durván betapasztották a kiáltozó asszony szá-
ját, de az elnök csöndet intett. 

— Lépj elő Koncz Sára és válaszolj. Igaz, amit az a 
török asszony mond? 

— Igaz. — suttogta Sára 
— Iguz — szólt bele egyszerre két bábaaszony is, Kö-

kénvné, meg Szanda Katalin 
— Aztán kinek a fattyat hordod© 
Nem válaszol t Fatime kiáltani akart valamit, dé egy 

hajdú durva tenyere a szájára tapadó 
— Beste lélek, felelj, ha kérdezlek — mordult újból a 

főbíró. 
— Nem mondom mec. Ha kerékbetörnek, akkor sem. 
— Nyilván Belzebubbal paráználkodtál és annak a f ió-

kátót viseled. No majd ktegeti belőled art is a túz, gonosz 
lelkeddel együtt.' 

— óvás t emelek — szólelt meg most az asztal végéből 
Fazekas szenátor. — Törvén veink szerint nem lehet kivé-
gezni az asszonyt, aki új életet hord a szíve alatt. Legalább-
is fél kell függeszteni az ítélet végrehajtását addig, amíg 
megszüli magzatját. 

Miller főbíró kérdő tekintettel nézett az ügyészre, aki 
a törvénykönyvben lapozott, majd kinyilatkoztatta: 

— Fazekas szenátor uramnak igaza van. En is Javas-
lom, hogy függesztcssék föl Koncz Sára ügyében az itelet, 
amíg méhében életet hordoz. 

A szenátorok tanakodni kezdtek az asztal fölött, végül 
is a főbíró kihirdette, hogy Koncz Sárán egyelőre nem hajt-
ják végre a halálos ítéletet, de a többieken harmadnapon, 
pénteken végrehajtják. Isten legyen irgalmas bűnös leikük-
nek. 

Az elítélteket, szám szerint tizenkettőt, nem is kisérték 
vissza a főbíró házában levő tömlöcbe, hanem a városháza 
pincéjében nyitottak sz.ámukra siralomházat. Koncz Sára 
azonban a többi rabbal együtt visszakerült a főbíró házába. 

A piactérről nem oszíott a nép. Óriási zajongással tár-
gvalták az ítéletet és átkoztak a boszorkányokat. Jakab pá-
ter fölkapaszkodott valami szekérre és onnan prédikált. 
Kárhoztatta a bűnösöket és megtérésre biztatta a tévely-
g ő k e t 

NA Dl FARKASOK 
Kis. rejtett sziget a nádasok végtelen birodalmában. 

Körülötte járhatatlan ingovány, amelynek titkos ösvényét 
csak azok ismerik, akik a hamvadó tűz körül heverésznek. 
Bujdosó, rongyos kurucok, Rákóczi hajdani nyalka vitézei. 
Most üldözött, ágrólszakadt szegénylegények, kivert kutyák, 
nádi farknsok. Árvák, akiknek senkijük sincs ezen a kerek 
világon. Falujukat fölperzselte a labanc, leölte apiukat, 
anyjukat, testvérüket. » császár zsoldosa, elhajtotta jószá-
gukat, meggyalázta mátkájukat. És Rákóczi, Bercsényi jaj 
de messze v a n n a k ! . . . 

Köröskörül ingovány, sűrű náda«. azon túl pedig az 
el lensége* vált nagyvilág, a német világ., 

Lehetnek vagy tizen. Vénlegények, őszbecsavarodott 
bajuszuk szomorúan lóg sötét orcájukról kétoldalt, foszlott 
süvegük alatt is megfehéredett a haj. Soványak, csupa csont 
és bőr valamennyi. Éhes farkasok. Egvik-másik szívja a 
kurtaszárú cseréppipát. Isten tudja, mi füstölhet benne, de 
hogv nem dohány, az bizonyos. Csöndesek, alig-alig esik né-
hány szőr közül előmorgott szó. A nagy halom parázs vö-
rös fényt hint rájuk. Fölöttük sziporkázva ragyognak a csil-
lagok es I f i é i n fordul a Göncöl. A közelben felnyerit egv 
ló, az is fárádtan. panaszosan. A sűrű sötétségben nem látni 
odáig. 

A nyerítés irányából most űj alak érkezik és telepszik 
a parázs mellé. Bagi Gergely. Azóta itt él a nádasok világá-
ban. hogy elmenekedett a kis török asszony tanácsára Sze-
gedről. Addig járta az ingoványt, amíg ráakadt a kurucok 
rejtett tanyájára. Jó szívvel fogadiák, min! minden üldö-
zöttet. Velük portyázott a határban. Néha ki-kicsaptak a ná-
dasból. szorgalmasan dézsmálták a szegedi várba irányított 
szállítmányokat. Hamarosan lovat szereztek Gergőnek is. 
Nagyon megkedvelték a szótlan legényt, szinte a f iukat 

látták benne. Lassan kivették belőle a történetét, és sűrű 
sóhajtásaiból megtudták, hogy nincs, nem lehet nyugvása, 
amíg az a halványképű asszony a szegedi tömlöcben sínylő-
dik és a máglyahnlái veszedelme fenyegeti. Néha szó esett 
róla, hogy ki kellene szabadítani. De hogyan, amikor a 
szegedi vár annyira tele van némettel? 

Most csöndesen heverésznek a tűz körül Valaki új ké-
vét dobott a hunyorgó parázsra. A láng magasra fölcsa-
pott. A magasban láthatatlan vadludak húztak. 

Gergő hirtelen felült. 
— Jön valaki — szólt fojtott hangon. 
— Jön hát — morogta csöndesen Miska bácsi, a legöre-

gebb. a hajdani strázsamester, dc meg sem mozdult fekté-
ben Maid amikor Gergő a puska felé kapott, hozzátette: 
— A cigány jön Szegedéből. Hírekért ment reggel. 

Már hallatszott is. hogy törtet valaki a nádon át és csak-
hamar megjelent a tűz mellett Mózai füstös, vigyorgó képe. 

Senki sem kérdez tőle semmit. Várjók, hogy magától 
beszéljen. Ha van mit, úgyis elmondja. 

— Koncz. Sárát nem égetik meg holnap — újságolja —. 
de a többit igen. Már á'lnak a máglyák a vesztőhelyen. 

Gergő felugrik, vállon kapja: 
— Mi történt, ha Istened van! 
— Hát mondom. mondom. A Sárikát nem égetik meg, 

nem engedi a törvény, mivelhogy viselői. Kicsi Gergő ván 
a szíve alatt. 

— Honnan tudod, ki mondta? 
— Honnan tudom, honnan tudom? Hát tudom. Mózsi 

mindent tud. Ott voltam a piacon, amikor a sokadalom vár-
ta az ítéletet Láttam, amikor az uj rabokat visszavitték a 
tömlöcbe. Köztük volt Sárika, meg a kis török asszony is. 
De Rúzsa Dániel, rreg a többiek nem voltak ott. Azokat 
a siralomházba tették. Amikor elmentek mellettem, odaszól-
tam törökül Pétimének. Azt kérdeztem, üzen-e valamit 
Gergőnek? Törökül mondta, hogy más ne érthesse. Amit 
tudok, így tudom . . . 

— Hejnye. Mózsi. hogv az. a magasságbéli atyaúristen 
csókolja aranyosra az.t a csempe szádat! — kurjantott Gergő 
és űgv megölelte a kis füstös legényt, hogv majd csontját 
törte. - - Fia lesz Sárikának! Fiam lesz! Kicsi Gergőm! Hall-
ja-e, Miska bácsi? 

— Hallom hát. Igy van az rendjén. Kell még majd ka-
tona Rákóczinak. 

— Odaadom neki. lelkemre odaadom! — fogadkozott 
boldogan — majd ő áll bosszút azért a sok csúfságért, amit 
rajtunk tettek a labancok. 

(Folyt, kövj 


