
A Tanácsköztársaság jubileuma 

Iro 
Pirkadása a magyar égnek. 

címmel a Tanácsköztársaság 
kikiáltásának 50. évfordulója 
alkalmából a városi tanács 
művelődési központja vasár-
nap este — fővárosi és sze-
gedi művészek közreműkö-
désével — ünnepi irodalmi 
estet rendezett a központ 
Vörösmarty utcai épületének 
hangversenytermében. 

A műsort Fazekas István, 
a városi tanács művelődés-
ügyi osztályának munkatár-
sa állította össze. Az Ady 
Endre, Babits Mihály, Illvés 
Gyula, József Attila, Ka-
rinthy Frigyes. Kosztolányi 
Dezső, Krúdv Gyula, Nagy 
Lajos, Radnóti Miklós, Szép 
Ernő. Tóth Árpád és mások, 
valamint szegedi klassziku-
sok, Juhász, Móra. Tömör-
kény és egy mai szegedi 
költő. Papp Lajos műveiből 
összeállított műsor időrend-
ben elvezette a hallgatóságot 
az első világháborútól a 
Tanácsköztársaságig, illetve 
azután tovább egészen 
a máig, alkalmat ta-
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újra miskolci Az elsőosztályosok 

matiné Szegeden bejelentése kötelező 
lálva arra, hogy a vá-
lasztott szemelvények az 
eseményeken felül bemutas-
sák a kor lényeges problé-
máit is. A tartalmas, és 
egyébként élénk, színes ösz-
szeállításnak egyetlen hibá-
ja volt: túlságosan nagy sze-
repet kaptak benne az in-
formatív jelentőségű, s ke-
vés esztétikai értéket hordo-
zó újságcikkek. Ez kissé 
hosszadalmassá és fárasztó-
vá tette a különben is túl-
méretezett műsort; tömör 
taps mindig akkor csattant 
fel. ha az előadók valódi 
szépirodalmat tolmácsoltak. 

Közülük — az előadók kö-
zül — a legértőbb és a leg-
hatásosabb, a legértelme-
zöbb és a legátéltebb, tehát 
mindenképpen a legsikere-
sebb interpretálást Mensaros 
Lászlótól hallottuk. A kiváló 
művész legjobb előadói eré-
nyei érvénvesültek ezen az 
esten is. Kohut Magda tol-
mácsolását elsősorban a mű-
vekben sejlő drámai lehető-
ségek kibontása tette sajá-
tossá és értékessé, annak 

ellenére, hogy előadásának 
némely pontján ez a helyes 
törekvés külsőségnek hatott. 
A harmadik fővárosi közre-
működő, Balázsovits Lajos, 
előadása kissé szürkének 
és jellegtelennek tűnt. 

A szegedi művészek közül 
Kovács János elsősorban 
érzelmi hatásokra. Szabó 
Ká lmán pontos értelmezés-
re törekedett, Högye Zsuzsa 
a kétfajta megközelítés 
szintézisét kereste. 

Dclley József zongorajáté-
ka — Bartók Allegro bar bá-
róját adta elő — és. Varnagy 
Lajos hegedűművész közre-
működése — a szegedi Ván-
ttis István, József Attila em-
lékére írt szólószonátájának 
egyik részletét mutatta be 
— hangulatos mozzanata 
volt az ünnepi estnek. 

A műsort Szász Károly 

rendezte, az ilyen jellegű es-

tek hagyományainak meg-

felelően, nagyvonalúan és 

bizonyos puritánsággal. 
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Szegedi győztesek I Szavaló-
A KISZ Csongrád me-

gyei bizottságának rendezé-
sében vasárnap a Vörösmar-
ty utcai művelődési központ-
ban tartották a Savaria 
Nemzetközi Táncverseny és 
a Magyar Táncbajnokság 
^C" kategóriás területi dön-
tő jé t 

A versenyt — amelyben 

szegedi és szentesi párosok 

indultak — a szegedi Taródi 

Béla—Kiss Gyöngyi nyerte 

meg; második lett a szente-

si Varjasi János—Földvári 

Jul ianna kettős, harmadik 

helyre a szintén szentesi 

Kása Ferec—Varga Katalin, 

párost jelölte a zsűri. A to-

vábbi helyezések: negyedik 

a Kazi Gábor—Fenyvesi 

Zsuzsa szegedi, ötödik a Tö-

rök Sándor—Tóth Erzsébet 

szentesi, hatodik a Makiári 

András—Kátai Andrea sze-

gedi és hetedik a Pusztai 

István—Hepp Éva szegedi 

kettős lett 

Az április 13-án, a buda-

pesti Sportcsarnokban meg-

rendezésre kerülő országos 

„C" osztályú versenyben a 

szegedi területi döntő első 

négy helyezettje vesz részt 

„Telt ház" 
a Hungáriában 

A rémhírnek száz szája 
van. Vagy még több. 

Izgatott telefonáló közölte 
velünk, hogy megszűnt a 
közétkezés a Hungária étte-
remben. Tudni vélte azt is, 
hogy a K Ö J Á L úgymond: 
letiltotta a konyhát. 

A kérdéssel — hogy így 

van-e? — nagy meglepetést 

okoztunk a Közegészségügyi 

és Járványügyi Állomáson. 

Ugyanaz az I. kerületi tanács 

egészségügyi osztályán. De 

nem kevésbé volt meglepve 

a Hungária Országos Szállo-

da és Éttermi Vállalat — 

amelyhez a Hungária étte-

rem tartozik — szegedi igaz-

gatója, Balikó Béla is. 

— Nincs szó arról, hogy 

megszűnt vagy megszűnne c 

közétkeztetés — mondta Ba-

likó Béla. — Az viszont va-

ló, hogy mintegy százzal ke-

vesebb vendégnek tudjuk 

biztosítani. Ugyanis a rende-

letek értelmében nagyon 

szigorúan be kell tartani az 

étkezők létszámát. A Hungá-

ria étterem konyhája 300 

előfizetéses vendéget képes 

ellátni, a többit nem tudtuk 
vállalni. 

— Kik maradtak ki most? 

— Nehéz volt eldönteni, 
kinek nem jut hely. Dc el-
sősorban a régi, 10—15 éve 
nálunk étkező vendégeket 
akartuk megtartani. 

— Más étterem tudja-e 

biztosítani az ebédet a „lét-

számon felülieknek"'? 

— Vállalaton belül csak 

úgy tudjuk megoldani, hogy 

ha elviszik az ebédet. Ebben 

az esetben például a Tisza 

szálló étterme főzne nekik 

is. j 
Nos, ez az igazság a Hun-

gária konyhájáról. Amit 

még a K Ö J Á L hozzátesz: 

érthetően kellemetlen és 

népszerűtlen ez az intézke-

dés azoknak, akik nem kap-

hatnak ott ebédet, de még 

így is az ő érdekük is, hogy j 

így legyen. Túlzsúfolt kony-

hában nem lehet megtartani 

az egészségügyi, tisztasági 

kövelményeket. S hogy ab-

ból mi következne — talán 

nem is szükséges részletezni. 

P. Sz. M. 

verseny 
A Tanácsköztársasági Mű-

vészeti Szemle városi opera-
tív bizottsága vasárnap dél-
előtt rendezte meg a No-
vember 7. Művelődési köz-
pontban a vers és próza ka-
tegória városi versenyét 

A versenyen harminchá-

rom jelentkező indult, s né-

hány kivételtől eltekintve 

kimondottan jó, színvonalas 

felkészülést mutattak. Ti-

zenkét versenyző érte el az 

aranyfokozatot a következő 

értékelési sorrendben: Te-

szóry Gábor, Lovászi József, 

Maday Emőke, Zádori Fe-

kete Mária, Dubecz György, 

Gyürki István, Tolnai Má-

ria, Nóvák Zoltán, Fekete 

Gizella, Fodor Etelka, Nagy 

András, Kónya Piroska, 

Pusztaszeri Emília, Várszegi 

Sándor, Sebestyén Andrea, 

Papp Ibolya. 

A városi Intézőbizottság 

az első három helyezettnek; 

Teszáry Gábornak, Lovászi 

Józsefnek és Maday Emőké-

nek könyvjutalmat adott A 

városi verseny után megjrei, 

majd területire kerül sor. 

Ismét a miskolci szimfo-
nikusok vendégszerepelték 
vasárnap délelőtt Szegeden a 
filharmóniai főbérleti soro-
zatában. ezúttal szegedi di-
rigens, Szalatsy Istvár\ veze-
tésével. Szabó Ferenc négy-
tételes Lírai szvitjét. C. 
Franck d-moll szimfóniáját 
mutatták be, valamint Bar-
tók I I I . zongoraversenyét, 
ahol a szólista Tusa Erzsé-
bet a szegedi konzervató-
rium egykori, a budapesti 
zeneművészeti szakiskola je-
lenlegi tanára vo l t 

A matinén tehát három 

város művészei találkoztak, 

s aki némiképp tájékozott a 

filharmómiai próbalehetősé-

gekről, egyeztetési problé-

mákról, könnyen elképzelhe-

ti, milyen nehézséget jelent-

hetett tető alá hozni ezt a 

hangversenyt Hogy valójá-

ban miként történt, nem tu-

dom, tény viszont: a vasár-

napi matiné legfőbb értéke, 

hogy az összeszokottság hiá-

nyáról csak igazán kevés 

momentum árulkodott Sza-

latsy István nem dirigál lát-

ványosan — kívülről szem-

lélve, mintha mozdulatai 

részvétlenül, érzéketlenül 

hagynák a muzsika finom 

rezdüléseit, s a szuggesztív, 

dinamikus irányításra tö-

rekvésben elvesznek a zene 

belső kantúrjai. Mondom, 

látszatra, mert a Lírai szvit-

ben valójában a zenekar és 

karmester kapcsolata kül-

sődlegesnek, statikusnak 

tűnt. a Franck-szimfónia vi-

szont mindezekért kárpótolt. 

Itt láthatóan jobban értet-

ték, megértették egymást; a 

feloldódáshoz a felszabadul-

tabb muzsikáláshoz több le-

hetőséget ígért, hogy Sza-

latsy István észrevehető-fö-

lényesen ismerte a partitú-

rát. 

A Bartók-koncert sikeré-

nek garanciája Tusa Erzsé-

bet volt, aki már évek óta 

interpretátorunk. ( ö ját-

szotta lemezre Bartókné 

Pásztory Dittával a kétzon-

gorás Concertot is.) Amióta 

nem hallottuk Szegeden, 
1 billentéstechnikája szinte 

tökéletesre finomodott, ma-

i nuális készségeiről pedig ed-

dig is tudtuk, kivételesek. 

Bartók-játéka elsőrangú — 

ám szívesen hallgatnánk a 

zongorairodalom más remek-

művelben is. 

I. N. 

Iskolára előkészítő foglalkozások 

Az idén 124 ezer kisgyer-

mek lép tanköteles korba. 

Azokat a gyerekeket, akik 

szeptember l-ig betöltik ha-

todik életévüket, a szülők, 

(gondviselők) március 15-ig 

kötelesek a lakás szerint kör-

zetileg illetékes általános is-

kolába bejelenteni. 

A Művelődésügyi Miniszté-

rium arra kéri az érdekel-

teket, hogy a bejelentési kö-

telezettségnek személyesen, 

vagy írásban a megjelölt ha-

táridőig feltétlenül tegyenek 

eleget. 

A nyilvántartásba vételhez 

a következő adatok szüksé-

gesek: a gyermek neve, szü-

letési helye és ideje, édesany-

ja leánykori neve, valamint a 

pontos lakcím. Helyes, ha a 

szülők már a nyilvántartás-

ba vételkor jelzik, hogy ké-

rik a gyermek elhelyezését 

napközi otthonba. 

• 

Altalános tapasztalat, hogy 

azoknak a gyerekeknek, akik 

előzőleg nem jártak óvodába, 

az első osztályban elég sok 

nehézséggel kell megküzde-

niük. Ezért helyes, ha — ott, 

ahol nincs óvoda, vagy a 

meglevőben nem tudják va-

lamennyi kisgyereket elhe-

lyezni — a következő tan-

évben iskolába lépők számára 

előkészítő foglalkozásokat 

í szerveznek — hívja fel az ér-

dekeltek figyelmét a Művelő-

désügyi Minisztérium ajánlá-

sa. A foglalkozások célja 

egyebek közt az értelmi ké-

pesség, a beszédkészség fej-

lesztése, szoktatás a közösségi 

életre, a legfontosabb egész-

ségügyi szokások, a helyes 

magatartás elsajátíttatása. 

A könnyítésre szolgáló 

ajánlást a minisztérium már 

megküldte a tanácsok ille-

tékes osztályának. Az aján-

lás felhívja a figyelmet arra 

is, hogy a foglalkozásokat a 

tanév második felében, eset-

leg a nyári időszakban szer-

vezzék, az adottságoknak, le-

hetőségeknek megfelelően, 

mintegy háromhónapos idő-

tartamra. 

A tapasztalatok szerint az 

előkészítők iránt országszer-

te nő az érdeklődés. Somogy 

és Heves megyében például 

azt tervezik, hogy minden 

olyan helységben megszerve-

zik majd az Iskolai előkészí-

tő foglalkozásokat, aho! 

nincs óvoda. Baranya, 

Csongrád és Pest megyében 

ugyancsak elhatározták fog-

lalkozások szervezését Bor-

sod megyében felmérést vé-

geztek az első osztályba lé-

pett gyerekek körében, s 

egybevágó tapasztalat volt. 

hogy az előkészítőkön reszt 

vett gyerekek általában jól 

megállták helyüket az első 

osztályban ls. (MTI) 

Épült: 1957—1969 

Képernyő 

A mai Euripidész 

Egy rendőr 
megállít egy 
autót az autópá-
lyán és így szól a 
kormánynál ülő 
férfihez: 

„Gratulálok ön-
nek, ezer márkát 
nyert, ön a mil-
liomodik utas 
ezen az új autó-

pályán. Mit kezd 
a pénzzel?" 

A férfi a kor-
mánynál: „Min-
denekelőtt meg-
szerzem a vezetői 

jogosítványt." 

A feleség köz-

bevág: JVe higy-

gyen neki egy 

szót sem, tökré-
szeg". 

Erre megszólal 
a nagyothalló 
nagypapa az au-
tó hátsó ülésén: 
..Tudtam előre, 
hogy nem jutunk 
messze ezzel a lo-
pott kocsival". 

Nem ismeretterjesztési 

szándékkal mutat be a tele-

vízió görög klasszikusokat. 

Nem ezért került képernyő-

re több mint két évezred 

távolából Euripidész tragé-

diája, az Iphigeneia Aulisz-
ban sem. A mű örök érté-

keit, mondanivalójának er-

kölcsi konzekvenciáit, a drá-

ma színpadi patentjait, a 

vak sorsnak, a végzetszerű-

ségnék kiszolgáltatott szerep-

lőit, azok esendő emberi 

megnyilatkozásait, a görög 

mitológia társadalmi vetüle-

téből is hiánytalanul áthall-

ja a ma embere. 

A rendező Szinetár Mik-

lós elmondta; ezért került 

képernyőre az Iphigeneia 

Auliszban. Nemcsak el-

mondta, remekül meg is 

rendezte. A kor kitűnő is-

merőjének, Devecseri Gá-

bornak avatott kezű adaptá-

lása nagy lehetőséget kínált 

ahhoz, hogy korszerű drá-

mai közeget teremtsen. így 

sikerült Euripidésztől a sze-

münk láttára mai szerzőt 

avatni, Agamemnonból a ha-

talommal sarkában önön ron-

tására kárhoztatott uralko-

dót. akinek az istenektől 

gúzsba kötött szabad akara-

ta csak olyan torz, a sors 

kényére-kedvére hitett drá-

mai jelenlétet engedélyez, 

amivel lányát. Iphigeneiát 

elpusztítja. Mint uralkodó, 

felelős országáért, a hadvi-

selés sikeréért, s hogy ebből 

a felelősség-vállalásból nem 

hagyhatja ki magánéletét — 

ez a tragédiája. Remek szí-

nészi alakítások töltik fel 

drámai levegővel a színpa-

dot, Bessenyei Ferenc, Psota 
Irén, Somogyvári Rudolt és 

a Szegedről elszármazott fő-

iskolai hallgató. Jobba Gab-

riella érti-tudja, mennyiben 

tartozik a mára, mennyiben 

a ma emberére mindaz, 

amit Euripidész a görög 

stadionszínházak hatalmas 

méretei közt, akkor, el-

mondott. 

N . I . 
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(33.) Ez már a második kapu nélküli ház sorozatunk-

ban. A Bajcsy-Zsilinszky utcára számozták, de a Kiss Er-

nő utca felől, az udvaron keresztül lehet csak feljutni la-

kásaiba. Egy régi, talán még árvíz előtti ház düledezett 

még nem is olyan nagyon régen a helyén, jóval az utca 

szintje alatt. Tuzai András tervei szerint építették fel 

utódát. 

KEDD, 
1969. MÁRCIUS 11. DELMAGYARORSZAG 


