
Tömörkény 

és a 

Kennedyek 
Újságolja egy kitűnő szegedi új-

ságíró: felhívták a szerkesztőséget, s 
megkérdezték tőle: miért foglalkoz-
nak annyit a milliomos fiúval? 
Mármint a meggvilkolt Róbert Ken-
nedy vei. Persze jól válaszolt —, hogy 
ti. elsősorban nem a milliomos fiú 
tragédiája foglalkoztatja a ma-
gyar saj tót és a szegedit, hanem az 
amerikai népé; az erőszak kultu-
sza, a milliók bizalmát végképp el-
veszítő „nagy társadalom" harmadik 
lőtt sebe, az óceánon túlról ú j ra üze-
nő fasizmus. 

Ilyen Indítékból hozzuk szóba e 
hasábokon mi is a Kennedyeket — 
Weöres Sándor és Károlyi Amy ver-
sei kapcsán, amelyek nemrég jelen-
tek meg a Népszabadságban, 1968. 
június 8-án, szombaton. Weöres 

szép versee, a Két Kennedy mauzó-
leuma láthatóan nemcsak a mind-
nyájunkat megdöbbentő hírek anya-
gából született, de a tragikus me-
rénylet által felszakasztott viszoly-
gató amerikai élményekből is. „Jár-
tunk az arlingtoni temetőben, / míg 
John Kennedy síremléke épült" — 
indítja sorait Weöres, majd ily vég-
következtetéshez jut el: „meggyil-
kolt mellé meggyilkolt kerül, / John 
mellé Róbert, testvérhez a testvér, / 
modern korunkban, mint egy balla-
dában." Weöres tárgyias hangvéte-
lével, hideg objektivitásával szem-
ben Károlyi Amy Emlékmü-je 
nagyívű képekbe fogott, s lágyabb, 
érzelmesebb tónusát ellentétek és 
lefojtott feszültség telítik: „Isten 
veled, Bobby Kennedy / nem fehér 
házba / fekete földbe karülsz / ha-
lott elnök halott min isz te re . . . LOS 
ANGELES, AZ ANGYALOK / já-
tékpisztollyal hogyan ragadtak 
é g i g . . . " A befejezés nála is poen-
tírozó. A vers harmadik képegysége 
a jövőt s a kérlelhetetlenül kitelje-
sedő jelent ragadja meg, amiből a 
meggyilkoltnak csak elszálló szó-, 
ellengő szél-, kihunyó gyertyaláng-
emlékmű marad: 

EMLÉKMŰ — 
szóból, szélből, gyertyalángból 
Nos, e két sor költészetért ír juk a 
mi csikorgó egy flekkünket, mert e 
két sor ismerős csengésű Szegeden. 
A tavalyelőtt megjelent centenáriu-
mi Tömörkény-emlékkönyvbe küld-
te Károlyi Amy, köszönteni véle a 
szegedi tanyák Homéroszát. Vers-
szépségében árnyalatnyit sem kétel-
kedtünk, mégis örömmel adtuk le 
fakszimileként, hogy a puszta két-
sorosságon „emeljünk" valamit. Így 
is akadt, aki artisztikus affektálás-
nak minősítette —, s lám, mintha a 
szerző ls érezte volna a négy szó 
magányát: ráépítette — szilárd tető-
ként — egy nagyobb kompozicóra. 

Mindehhez természetesen a költő-
nek joga van. Weöres Sándor ls jog-
gal megcselekedhette, hogy a Tö-
mörkény-emlékkönyvnek küldött 
Triptichon-t a Merülő Saturnus-ban 
Réti csokor-ra címezze át. Így per-
sze a magyarázó címen is változtat-
nia kellet t A Triptichon-t Tömör-
kény emlékére küldte, a Réti csokor 
Tömörkény sírjára ke rü l t miként a 
két vers a Kennedyekére. 

KSI 

A szegedi munkáskórus 

ünnepi koncertje 

Liebmann Béla felvétele 

A jubiláló szegedi munkáskórust dr. Mihálka György 
vezényli 

Képzőművészeti 
tábor Mártélyon 

Az idei nyáron — augusz-
tus 1. és 12. között — ismét 
megrendezik Mártélyon az 
i f j ú képzőművészek közös 
táborozását. A kéthetes fog-
lalkozássorozatra az ország 
minden részéből érkeznek 
majd vendégek: ott lesznek 
majd a Holt-Tisza par t ján a 
legtehetségesebb középiskolás 
alkotók mellett a képzőmű-
vészeti körök legjobbjai is. 
Az ifjúsági jellegűvé bővült 
táborozást kiállítás zárja, 
mivel a hódmezővásárhelyi 
Tornyai János Múzeumban 
kiállítást rendeznek majd a 
táborozók rajzaiból, festmé-
nyeiből. 

Csongrád megyét és Sze-
gedet 8 fiatal képviseli Már-
télyon. összesen 56 vendé-
get hívnak meg a kéthetes 
továbbképzésre. 

Képernyő ] Elő Antigoné 
Eleven-e még a királyi na-

rancsnak ellenszegülő ? Él-e 
még a bátyját temető? Él-e 
még Antigoné, az istenek 
parancsát teljesítő nővér, aki 
a hatalmas Kreon — Théba 
királya — tiltó szava elle-
nére is megadja a végtisz-
tességet testvérének, a meg-
tagadott, a gyalázatos halál-
ra ítélt Polüneikésznek? 

A szimbólikus kérdést 
Békés Tamás, a rádió ismert 
irodalmi szerkesztője tette 
fel a tv szombaton este su-
gárzott műsorában, s nemes 
indittatású tudakolózása na-
gyonis aktuális gondolatokat 
takarti Azt akarta a válasz-
tott irodalmi szemelvények 
megvallatásával kideríteni, 
hogy élnek-e ma is a Kreo-
nok törvénye ellenére fivé-
rüket temető Antigonék, az-
az olyan asszonyok, akik 
még a biztos halál tudatában 
is merik válalni előre meg-
írt sorsukat. Vannak-e még 

Közlekedési vetélkedő 

Szilágyi Mózes felvétele 

Képünkön: Szabó József rendőr százados á tnyúj t ja 
egyéni versenyben első helyet elért Bartha Évának, a 
szegedi Hámán Kató általános iskola 

karórát. 

K 
tanulójának 

az 

Vasárnap Szegeden, a 
Fegyveres Erők Klubjában 
tartották az úttörők közleke-
dési vetélkedőjét. A csapat-
versenyben a hódmezővásár-
helyi, a szentesi és a makói 
úttörők mellett szerepeltek a 
szegedi Hámán Kató általá-
nos iskola és a Rigó utcai 
nevelőotthon növendékei is. 
A vetélkedőt a Csongrád me-
gyei Közúti Balesetelhárítá-
si Tanács és a rendőrség 
közlekedésrendészeti osztálya 
rendezte. Mind a csapat és 
az egyéni versenyben jó fel-
készültségről tanúskodtak 

az általános iskolások. A 
verseny témája kiterjedt a 
közlekedés szabályaira, a 
sávok és jelzőtáblák ismere-
tére. A közönségnek is ju-
tott szerep bőségesen. A kér-
désekre a helyes válaszokat 
értékes tárgyakkal jutalmaz-
ták. 

Az úttörők közlekedést ve-
télkedőjét csapatversenyben 
a hódmezővásárhelyi általá-
nos iskolások nyerték. Ne-
gyedik helyen végzett a Há-
mán Kató általános iskola, 
ötödik helyen pedig a Rigó 
utcai nevelőotthon csapata. 

hitükért kiállók, vannak-e 
még törvényeik szerint cse-
lekvők? 

Neves szerzőgárdát vonul-
tatott fel egyórás műsorában 
a szerkesztő: Áprily Lajos, 
Bertolt Brecht, Irwin Shaw, 
Hochhuth Írásai hangzottak 
el többek között — persze, 
csak rövid szemelvényekben 
— „bizonyítási eljárás" so-
rán. 

A felsorakoztatott írók 
rangjukhoz méltóan bizonyí-
tottak. Megértették a néző-
vel, hogy a több mint két-
ezer éve életre hívott thébai 
lány ma is ú j ra meg új ra te-
metni indul, hogy Antigoné 
kései utódai is ú j ra meg ú j -
ra ellent mernek mondani a 
rossz törvények hozójának, a 
mindig más alakban előtűnő 
Kreonnaft. 

Az igen-t mondó írásmű-
vek azonban a túlságosan is 
nagyvonalú szerkesztés jó-
voltából szinte teljesen ösz-
szefolytak. Mivel a maszkos-
jelmezes szereplők az emel-
kedett hangzású mondatok 
recitálása közben soha nem 
közölték, ki is a szerző, így 
a néző több alkalommal sa-
játos meditációra kénysze-
rült : megpróbálta eldönteni, 
hogy vajon Békés Tamás író-
gépe kopogta-e le a hallott 
szöveget, avagy netalán ma-
ga Szophoklész stílusa jóvol-
tából maradt a szemelvény 
ránk. 

De más ls zavart az Élő 
Antigoné adása közben. Az 
Élő Antigoné: Béres Ilona! 
Nemere László rendező 
ugyanis aligha szerencsés 

választással a népszerűnek 
joggal, ám sokszínű és érett 
művészegyéniségnek már 
kevésbé mondható i f jú mű-
vésznőre bízta az antik drá-
mahőst, s ezzel sikerült mű-
sorának hatását hatványozot-
tan visszafogni. Mondjuk 
meg, ahogy volt: Béres Ilona 
„igazi" Antigonéként, az An-
tigoné-figurát nehezen magá-
ra erőltető színésznőként, s a 
sorban következő többi asz-
szonyalakként sem volt 
egyéb, mint a színes-széles-
vásznú Aranyember-film 
Noémije. Az az fátyolfüggö-
nyös ablakokon kinézegető, 
mindenre rácsodálkozó, vagy 
sírdogáló vagy tapsikoló le-
ány, akit a Jókai-regények 
olvasói ugyan örökre a szí-
vükbe zártak, de akit egy 
mindig újraéledő Antigoné-
ként — adassék meg ez a 
jog nekünk — azért mégsem 
tudunk elképzelni. 

Altácz László 

Három nagymúltú kórus 
adott randevút egymásnak 
vasárnap délelőtt a Tisza 
Szálló koncerttermében. Az 
ünnepelt ezúttal a „legfiata-
labb" volt, persze erősen 
idézőjelek között, hiszen a 
jubiláló Szakszervezetek 
Szegedi Altalános Munkás-
kórusa fennállásának 60. év-
fordulójához érkezett. Kora 
tehát emberöltőnyi, s csak 
akkor derült ki, hogy mégis 
fiatal, mikor a vendégegyüt-
tesek vezetői elmondották: 
az ÉDOSZ Központi Férfi-
kara 80 esztendeje működik, 
a kecskeméti Közalkalma-
zottak Bartók Béla Kórusa 
pedig ide s tova 108 éves! S 
ha három ilyen együttes ta-
lálkozik, vajon mi más ad-
hat emlékezetes, közös él-
ményt, mint az éneklés. A 
koncertet rövid ünnepség 
előzte meg, ahol Fehér And-
rásnak, a szegedi munkás-
kórus t i tkárának megnyitó 
szavai után Csanádi József-
né, a Szakszervezetek Csong-
rád megyei Tanácsa kulturá-
lis, agitációs és propaganda 
bizottságának helyettes veze-
tője emlékezett meg a sze-
gedi kórus küzdelmekben, 
erőfeszítésekben teli, harcos 
múltjáról, arról az időszak-
ról, amikor a munkásegyüt-

tes léte önmagában is, sze-
replése kiváltképp, politikai 
magatartást jelentett. 

A forró sikerű hangver-
senyen nagy tetszést aratott 
a Nemesszeghy Lajos vezet-
te kecskeméti vegyeskar 
előadásában Mozart két 
nocturnos-a, Tillai Aurél 
Vörösmarty Mihály versére 
írt Sziget című kórusműve; 
az ÉDOSZ férf ikarának tol-
mácsolásában, Csongrády 
Kornál vezényletével, Mi-
hajlov népszerű dala a Do-
ni fiúk, Kodály: Huszt cí-
mű kompozíciója, valamint a 
Karai \ József feldolgozásá-
ban bemutatott munkásmoz-
galmi dalcsokor. A szegedi 
együttes a közönség ütemes 
tapsaitól kísérve Weelkes, 
Monteverdi, Haydn, Farkas 
Ferenc műveit szólaltatta 
meg dr. Mihálka György di-
rigálásával, valamint Musz-
szorgszkij: Borisz Godunov 
című operájából a forradal-
mi kórust és András Béla 
feldolgozásában a Lenin 
dalt. A három énekkart Lo-
dies Tamás, Füzesséry Tibor 
és Joó Ete kísérte zongorán, 
Holmínov Lenin dalának 
szólóját Bajza József énekel-
te. 

N. L 
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Ú t t ö r ő i k f u b í B e u m i 
d í s z b e m u t a t ó j a 

Az apátfalvi úttörők fú-
vószenekarának pattogó in-
dulói köszöntötték vasárnap 
délelőtt azokat, akik az úí-
tórö kulturális szemle fenn-
állásának tizedik évfordulója 

Korunk 
hőse 

Szellemében, alapanyagá-
ban romantikus ez a film, 
mint Lermontov regénye, 
amelyből készült. S ennyiben 
nem is különbözik a hasonló 
indittatású filmektől: kaland 
és szerelem, izgalmas, fe-
szült pillanatok, s érzelmes 
ellágyulások egyaránt és bő-
ven vannak benne. 

Néhány figyelemreméltó 
különbség azért minden ha-
sonlóság ellenére is akad, s 
azt hiszem, mindenekelőtt 
ezt kell hangsúlyoznunk. El-
sősorban: a filmen vitatha-
tatlanul érződik, hogy a re-
gény, amelyből Sztanyiszlav 
Roszlockij rendezése nyomán 
készült, író-óriás alkotása. 
Főképpen a főhős, Pecsorin 
alakjának megrajzolásában 
fedezhető fel ez a kapcsolat 
a regény és a film között; 
Rosztockij talán ebben leg-
hűbb Lermontovhoz. 

A másik kiemelendő kü-
lönbség a háttér egzotikumá-
nak szokatlansága. Minden 
romantikus mű szereti és 
előszeretettel ábrázolja az 

ÜJ FILMEK 

egzotikus, különös világokat. 
A filmek áradata azonban 
ezek közül a legtöbbet már 
lejáratta, megszokottá és 
egyben unamlassó is tette. 
Itt viszont a háttér újszerű-
en szokatlan, s ezért feltét-
lenül érdekes is: a kauká-
zusi cserkeszek különös, va-
dul szenvedélyes élete nem 
mindennap latható a mozi-
ban. 

A film mindeme erényei-
nek vitathatatlan hatását 
nagymértékben csökkenti vi-
szont a néhol jelentkező és 
a modern filmművészetben 
— a romantikus alapanyagú 
filmekben is — túlhaladott-
nak tűnő sajátos és nagyfo-
kú érzelmesség. 

Mindezek az erények és 
hibák a főszereplők, Vlagyi-
mir Ivasov (Pecsorin), Szil-
vija Beróva. (Bé-
la) és Alekszej 
Csernov (Mak-
szim Makszimo-
vics) játékában is 
kimutathatok. 

O. L. 

alkalmából rendezett díszbe-
mutatóra a Szegedi Nemze-
ti Színházba igyekeztek. 

A hangos köszöntés a 
színházban is folytatódott. 
Itt harsonás kislányok fú j t ák 
üdvözlő kürtjeleket, majd a 
Himnusz elhangzása után 
megkezdődött a jubileumi 
ünnepség. 

Joó Ferencnek, a KISZ 
Csongrád megyei bizottsága 
titkárának megnyitó szavai 
után sorban a közönség elé 
léptek mindazok a kisdobo-
sok. úttörők, akik a művé-
szetek valamely ágában ki-
emelkedő produkcióra képe-
sek, akik a korábban meg-
tartott — alsóbb szintű — 
vetélkedőkön bizonyították 
tudásukat. 

Nehéz feladat lenne rang-
sorolni a többórás műsor 
szereplőit. Mégis hadd em-
lítsük meg a szegedi Ütlörő-
ház zenekarának szép játé-
kát — meglepő módon máris 
„együttesként" játszik a bi-
zonyára még sok szép sikert 
elérő zenészcsoport —, a 
tápéi kisdobosok kedves já-
tékát, az üllési furulyazene-
kar hangulatos számait, a 
kis pusztamérgesi Csonka 
Ibolya mesemondását, a sze-
gedi Tóth Erika szívesen 
hallgatott hegedűszólóját, s 
természetesen azokat a pro-
dukciókat, amelyekkel a 
már úttörősorból felserdült 
fiatalok — a korábbi szem-
lék aranyérmesei — gyö-
nyörködtették az ifjabbak-
ból, idősebbekből álló közön-
séget: Gyimesi László zon. 
goraszólójára, Vámosi Éva 
énekszámára és Kovács Zsu-

zsa zongorajátékára gondo-
lunk itt elsősorban. A már 
említetteken kívül nagysza-
bású bemutatójáért sok tap-
sot kapott a szegedi Móra 
Ferenc Művelődési Otthon 
társastánc klubja is. 

A jubileumi díszbemuta-
tó ilyenformán mindenkép-
pen sikeresnek mondható. A 
rendező szervek — a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövet-
ség Csongrád megyei bizott-
sága és a Magyar Űttörök 
Országos Szövetsége Csong-
rád megyei elnöksége — el-
érték céljukat: a mintegy 
250 i f jú szereplő bebizonyí-
totta, hogy tíz évvel ezelőtt 
érdemes volt elindítani a 
kulturális szemlék sorát, hi-
szen a hajdani kis ének- és 
zeneszólistákból, mesemon-
dókból, táncosokból az el-
telt idő alatt nem egy ígé-
retes müvészjelölt lett. 

Két dolgot azonban feltét-
lenül meg kell még említeni 
a vasárnapi seregszemléről. 
Először is azt, hogy a sze-
replök — és a nézők több-
ségének — fiatal korára való 
tekintettel jobb lett volna 
rövidebb műsort összeállita-: 
ni; másodszor pedig azt, 
hogy szivesebben hallgat-
tuk volna egy több mérték-
tartással és több ízléssel 
rendelkező konferanszié mü-
sorközléseit. A díszbemutató 
programevezetője ugyanis 
erőltetett szellemeskedésével 
olykor nagyon zavarta a 
díszbemutató érthetően ün-
nepélyes légkörét. 

A. L. I 


