
Manzárdszobák 
A lakáskérdés döntően a 

huszonévesek problémája. 
Még a legszorosabbra húzott 
„nadrágszíj" mellett is ne-
héz az alaptőkét összespórol-
ni. Ha megvan a pénz, évekig 
kell várniok, mire kiutalót 
kapnak. Bár a lakástalanság 
nemcsak a fiatalok gondja, 
a megoldás sokszor kézen-
fekvően kínálkozik. Már 
meglevő épületekben hival-

legegyszerűbb megoldás a la- j 
kószobából induló feljáró. Az 
„emeleten" természetesen , 
nagyobb méretű helyiség is j 
kialakítható, amely egy de- ! 
koratív üvegfallal vagy, 
könyvespolccal két különál- j 
ló részre osztható. 

Érdemes a házunk táján, 
Szegeden is körülnézni, hi-
szen aránylag kis befekte-
téssel így is mérsékelni, 

Klapka-

hagyaték 
A költészet napja 

Szabolcsi Miklós előadása a József Attila-kutatásokról 
Párizsban él Masselin de 

Klapka asszony, a magyar 
szabadságharc híres hadvezé-

A költészet napja idei or-
szágos megnyitóünnepségét 

. . . , , . , . , , tegnap délután Makón ren-
renek dédunokaja, akmek d e z t é k meg; a meg nyitó egy-
nemes onzetlenségtebol most | b e n a z á i U s 3 _ t ó l n i á i g 
Budapestre került Klapka április 11-ig tartó makói 
György irathagyateka. Nagy j JÓ2sef Auila irodalmi hét 

kodva árulja magát, csupán enyhíteni lehetne lakásgond-
némi praktikus szemlélet kell jainkon. 

Acs Sánta Sándor hozzá, s bővül a lakás. Ho-
gyan? Erről ír a Lakáskul-
túra idei, első száma. 

Bizonyára kevesen gondol-
tak a tetőtér beépítésére. Ezt 
a lehetőséget jó néhány la-
kás kínálja Szegeden is, 

mégis kihasználatlan. Az itt 
kialakított szoba általában 

követi a tetőszerkezet vona-
lát, a magastetős épületekben 
viszont esetleg lehetőség van 
„normális" lakószoba kiala-
kítására is. 

Az említett cikk praktikus 
tanácsokat is ad a megvaló-
sításhoz. Műszaki vizsgálat, 
az épitő hatósági és tűzren-
dészet! engedély birtokában 
kezdhetünk az átalakításhoz. 
Gondoskodnunk kell a meg-
világításról, a szoba hőszi-
geteléséről, valamint a bel-
ső mennyezet kialakítá-
sáról. Az ablakokat a te-
tő síkjában, attól előreállóan, 
vagy beugorva helyezhetjük 
el. A hőszigetelést üveggya-
pot-borítással, vagy lyuka-
csos téblából megépített vá-
laszfallal biztosíthatjuk. Itt 
szólni kell a fűtésről: köz-
ponti fűtést, gázkonvektort 
vagy olajkályhát ajánlunk. 
Tűzrendészeti okokból lehe-
tőleg mellőzzük a szén- vagy 
fafűtést. A belső mennye-
zet lehet vakolt, de sokkal 
modernebb a natúr lakko-
zott deszkaborítás. Az adott 
lehetőségek szerint esetleg 
„fugázott" téglafalrészt és a 
lakkozott deszkaborítás kom-
binációjával szép esztétikai 
hatást kelthetünk. A körül-
mények határozzák meg a 
padlástérbe felvezető lépcső 
elhelyezését. Általában a 

tudománytörténeti jelentősé-
gű irományokról adhatott 
hírt az Országos Levéltár fő-
igazgatója, dr. Ember Győző 
akadémikus, aki sajtótájé-
koztatót tartott csütörtökön, 
miután a Külügyminiszté-
riumtól hivatalosan átvette a 
Klapka-hagyatékot 
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Bovulo ontozes 
Csütörtökön a Magyar Tu-

dományos Akadémián a 
mezőgazdasági öntözésről 
rendezett nyilvános vita-
ülést az MTA vízgazdálkodá-
si bizottsága és a Magyar 
Agrártudományi Egyesület. 
Dr. Gergely István mezőgaz-
dasági és élelmezésügyi mi-
niszterhelyettes előadásában 
rámutatott: 1966 júniusa és 
1968 júniusa között az üze-

mek 50 000 holddal növelték 
öntözési kapacitásukat. Ta-
valy összesen 634 000 holdat 
öntöztek meg. ami rekordot 
jelentett a magyar mezőgaz-
daság történetében. 

A további fejlesztés meg-
alapozására 400 000 holdon 
mérték fel az öntözési igé-
nyeket, a területen most ké-
szítik elő az agronómiai és 
műszaki munkálatokat 

zárása is volt. A koradélután 
kezdődött program első ese-
ményeként a makói József 
Attila emlékbizottság, a 
Művelődésügyi Minisztériüm, 
a Magyar Tudományos Aka-
démia, a Magyar írók Szö-
vetsége és a Csongrád me-
gyei tanács képviselői meg-
koszorúzták József Attila fő-
téri szobrát. 

A koszorúzás után a TIT 
Csongrád megyei szervezeté-
nek irodalmi szakosztálya a 
városi tanács dísztermében 
előadói konferenciát rende-
zett. Ezen dr. Szabolcsi 
Miklós akadémikus, egyetemi 
tanár és dr. Benkő László 
kandidátus, főiskolai tanár 
tartott előadást a jórészt iro-
dalomtanárokból álló közön-
ségnek; Szegedről Igen sokan 

dekes előadás először József 
Attila műveinek összegyűjté-
sével és kiadásával kapcso-
latban elmondotta, hogy a 
kritikai kiadással ez a mun-
ka tulajdonképpen befejező-
dött. bár ez a befejezettség 
viszonylagos. Amíg például 
a költő levelezése meg nem 
jelenik, a kiadás nem tekint-
hető lezártnak. Számítani le-

logika című tanulmányát is 
— szintén ezt a törekvést 
tükrözik. Ezen belül is ki-
emelkedően nagy szerepet 
kapott ebben a munkában a 
korai versek elemzése. A kor 
különféle művészeti áramla-
tai az expresszionizmus, a 
szürrealizmus a magyar ú j 
népiesség, a groteszk stb. — 
valami egészen sajátos és 

het arra is, hogy újabb kéz- József Attilára jellemző egy 
iratok — főképpen prózai 
írások — kerülnek majd elő. 
Ezek azonban — bármennyi-
re fontosak is, nem változtat-
ják meg azt a képet, ami 
bennünk a költőről kiala-
kult, s csak részletekben 
nyújthatnak — esetleg — 
meglepetést. 

Szólott az előadás az élet-
rajz problémáiról is, rámu-
tatva, hogy bár az életrajz 
jogosságát, szerepét, funkci-
óját napjainkban sokan vi-
tatják, sőt tagadják, az 
clyan szellemű vizsgálódá-
sokra, amelyek a mű szem-

ségben és költői tömörségben 
jelentkeznek ezekben a ver-
sekben. Ez önmagában is iz-
galmas kérdés. de azzal 
együtt, hogy miképpen építi 
be ezeket a hatásokat és 
eredményeket az érett, 1932 
utáni József Attila a versei-
be. még fontosabb, még ta-
nulságosabb. 

Nem lehet mindettől füg-
getlenül a költő utolsó két 
esztendejénele vizsgálata 
sem. 1936—1937-ben ugyanis 
új hang, új stílus jelentke-
zett József Attila költészeté-
ben. Hogy ilyen stílusváltás 
csakugyan volt, abban nincs J S Z U P - ^ b ö l tárgyalják a költő ^ 

ségekre 
Szabolcsi Miklós a József 

Attila-kutatások legújabb 
eredményeiről számolt be. A 
nagy figyelemmel kísért ér-

Honfoglalás a klubban 

életének eseményeit, igenis 
szükség van, — ez a mű jobb 
megértését segíti. József At-
tila életrajzában is sok még 
a kutatni való. Egyebek kö-
zött például ilyen kérdés a 

l költő családjónak bonyolult 

hogy ezt miképpen értékel-
jük. Maga az előadó ebben 
egyebek között a kései Kosz-
tolányi hatását látja, mások) 
Heideggerre hivatkoznak stlx 

Befejezésül rámutatott az 
előadó, hogy irodalomtudo-

Huszonöt szegedi kis-
ipari szövetkezet több mint 
ötezer dolgozójának kultu-
rális életéről, illetve azokról 
a már megvalósult és terve-
zett elképzelésekről beszél-
gettünk Suhai Ferenccel, a 
KISZÖV megyei szövetségé-
nek kulturális főelőadójával, 
melyeket a szövetkezet eddig 

biztosított és a jövőben ígér 
dolgozóinak. Kiderült, a 
KISZÖV anyagilag sem bá-
nik mostohán azokkal a 
lehetőségekkel, melyekkel 
megfelelhet dolgozói mű-
velődési (adott esetben szó-
rakozva-művelődő) igényei-
nek. 

Kórus és színpad 
A szövetkezeti bizottság 

énekkara Várady Zoltán 

• I I 1 I I 1 1 . 1 1 , 1 1 >1 1:1. 1 4 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • I I 1 I I 1 1 . 1 1 , 1 1 
• . | 1 • • | • , 

f i mie iél f 1 miei-a het 1 111 1 II Vi 1 U 1 L -P-.jJi I B I I I Va 1 ••. 
I I 1 1 t i 114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 l l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A hallgatag ember 
Jószerivel már két évtize- hajdan látottaknál jóval ke-

de, hogy az úgynevezett vesebb vért mutat, de jóval 
cowboyfilmeket leparancsol- több gondolatot közöl. Még-
ták filmvásznainkról. A ha- pedig fontos és aktuális gon-
tározott intézkedést az a ha-
tározott elv indokolta, hogy 
semmi szükség ifjaink lelké-
nek kísértésbe-hozására: a 
sebhelyes arcúak pisztolyfor-
gatása nem nekik való lát-
vány. 

dolatokat a ma is ú j ra meg 
új ra elősereglő fajgyűlölők-
ről, akik többre tar t ják az 
ember bőre szinét, mint iga-
zi értékeit. 

John Russel, a színes, szé-
lesvásznú film valóban hall-

Végiggondolva ezt az in- gatag hőse — Paul Newman 
doklóst, a határozathozóknak alakítja, remekül — erről az 
igazat "kell adnunk, hiszen embertelen szemléletről szol-
az örökös vérfakasztás tény- gál szemléletes példával, úgy, 
leg nem alkalmas tisztes in- hogy valóban megszívlelhető 
dulatok keltésére, sőt, meg ellenérvként hat minden 
szórakoztatónak sem mindig cselekedete, szava, 
nevezhető. Ráadásul a cow- A különösen a második 
boyfilmek többsége egyéb- részében izgalmassá váló 
ről, mint a pénz- és leány-
rablás különböző változatai-
ról, nemigen szólt: a soro-
zatban gyártott szériadara-
bok a jo bevált rutinfogáso-
kat ismételgették. 

Mégis, kellő ok nélkül va-
ló lenne, ha a szóra sem ér-
demes tekercsek miatt a mű-
fa j jobb — nemesebb gondo-
latok jegyében készült — 
darabjait is a „vetíthetetlen" 
kategóriába sorolnánk. Mint 
filmforgalmazásunk ígéri, a 
következőkben megismer-
kedhetünk majd a sok évti-
zede sikeres cowboyfilmek 
értékesebb darabjaival. 

Az elsőként műsorra 
zott A hallgatag ember 

film az indián-fehérember-
ellentét bemutatásán túl ter-
mészetesen a műfa j paran-
csolta egyéb jegyektől sem 
mentes. Van benne bukfen-
cező ló, gyakran durranó 
puska is bősegesen, ám ezek 
a „kellékek" szerencsére 
tényleg csak kellékek ma-
radnak, s azon túl, hogy a 
tovább feszitik az s r n t o -
sem laza idegeket, egyáltalán 
nem válnak öncélú izgalom-
fokozóvá. 

A kegyetlenségükben szép 
tájak, a hatásosan, de nem 
hatást vadaszva játszó szí-
nészek, a színvonalas felvé-

tű- telek 
ci- nak: 

színházi karnagy vezetésé-
vel, tulajdonképpen munkás-
kórus, a megjelölés vala-
mennyi konzekvenciájával 
együtt. Vagyis fluktuációs 
gondokkal küzd, mint az 
ilyen együttesek általában, 
és kevés a fiatal. Egykori 
mozgalmi jellegét kikezdte 
az idő; a megváltozott tár-
sadalmi körülmények in-
kább önképzőköri profilt 
szabtak működésének, mint-
sem azon forradalmi ha-
gyományok továbbvitelét, 
amit akkor, az alakulást kö-
vető évtizedekben a politi-
kai tartalmú létezés, dalos 
tüntetés, harcos kiállás je-
lentett. 

Az irodalmi színpad mun-
kája elé elsősorban a fia-
talok tekintenek várakozás-
sal. Közismert, hogy a 
KISZÖV amatőr színjátszói, 
Kovács Miklós vezetésével, 
országosan is előkelő sze-
repet játszottak a szövetke-
zeti irodalmi színpad-mozga-
lomban: fesztiválok trófeái 
tanúskodnak róla. Az utóbbi 
hónapokban, a tavalyi deb-
receni fesztivál óta, azon-
ban megtorpant az együttes, 
részint a tagok cserélődtek 
ki, részint a színpad vezető-
je — más elfoglaltsága mi-
att — is kevesebb próbát 
tartott, meg tegyük hozzá: 
bírálat érte műsorpolitikáju-
kat, főleg a klasszikus drá-
mák bemutatásáért. Nem ez 
lenne a dolguk. 

szek, énekesek, képzőművé-
szek ankétja, TIT-es él-
ménybeszámolók várják a 
fiatalokat! 

Vezetők 

randevúja 
A fotószakkör 30 ezer fo-

rint értékű laboratóriumát 
újabb 10 ezerért rendezik 
be, s a foglalkozásokat a 
fényképész ktsz szakemberei 
irányítják. Az Arany János 
utcai helyiségben adnak 
majd randevút a szövetke-
zeti vezetők, meghatározott 
napokon közös programokat 
tartanak nekik. A szövet-
kezeti vezetők klubját a köl-
tészet napjára emlékezve 
nyitják április 22-én Bodor 
Tibor és Bánki Zsuzsa elő-
adóestjével. A későbbiekben 
a Hulin-dzsessztrió ad majd 
koncerteket. 

Végül a második félévtől 
megszervezik a gépkocsive-
zetők klubját, a továbbkép-
zést igénylő dolgozóknak, 
műsoros formában, szórakoz-
tató programokkal, KRESZ-
vetélkedőkkel, műszaki elő-
adásokkaL 

N. L 

I kapcsolata a világgal és az mányunk és irodalomkutatá-
1 emberekkel. Sok felderítet-
len szála van még a költő 
politikai fejlődésének is. Itt 
is csak példaként említette 
az előadó a párizsi éveket. A 
költő tagja volt a francia 
anarchista pártnak, amely 
akkor már „klasszikus anar-

sunk túlságosan történeti 
szellemű. Mind a tudomány-
ban, mind az iskolai oktatás-
ban nagyobb helyet kell hogy 
kapjanak maguk a müvek. 

Szabolcsi Miklós előadása 
után Benkő László nagy ér-
deklődéssel kísért gazdag 

chista" elveit módosítva, bi- anyagú előadást tartott Jó-
zonyos értelemben közel ju- zsef Attila költői nyelvéről 
tott a kommunistákhoz, aho-
gyan ezt az előadó mondotta, 
„bolsevizálódott". Az ügyet 
maga Szabolcsi Miklós derí-
tette fel, de József Attila 
tagságát írásos anyaggal 
nem tudta dokumentálni, mi-
vel az anarchisták iratai — 
közöttük a tagok névsora is 
— pillanatnyilag a francia 
rendőrség irattárában fek-
szenek. 

Az életrajznak ezekre a 
nem eléggé ismert, nem elég-
gé tisztázott részleteire irá-
nyuló érdeklődés azonban 
nem áll ellentétben azzal a 
tendenciával, hogy a kutatá-
sok fő vonala az utóbbi évek-
ben egyre inkább magára a 
költői műre tevődik át. A 
legutóbbi kutatások eredmé-
nyeit ismertető jelentősebb 
könyvek, — közöttük emlí-
tette Szabolcsi Miklós a 
szegedi Török Gábor A líra 

Este a Kiadói Főigazgató-
ság és a Magyar Írók Szö-
vetsége a Korona Szálló dísz-
termében irodami estet ren-
dezett Ezen dr. Forgó Ist-
vánnak, a makói városi ta-
nács vb elnökének megnyitó-
ja után Szabolcsi Miklós ta r -
tott beszédet ma jd ünnepi 
műsor következett amelyben 
verseiből felolvasott Garat 
Gábor, Agh István, Ratké 
József és két szegedi, Papp 
Lajos és Simái Mihály. Köe+ 
reműködtek: Neményi Lili; 
Bárány Frigyes, Horváth 
Gyula, Kovács István, vala-
mint a szegedi színház há-
rom tagja: Demjén Gyöngy-
vér, Szabó Kálmán és Sza• 
latsy István. A műsort szer-
kesztette és a közreműködő 
költőket színészeket Versé-
nyi Ida, a szegedi színház 
rendezője mutatta be. 

ö. L. 

A fúzió 

tehát jő célt szolgál-
egy fontos és tisztes 

mű munka jól bizonyítja az mondandó hatásos megfogal-
Uletékesek szemléletének jo- mazasát segítik látványosan, 
gos „tágulását". A Martin de fegyelmezetten. 
Ritt rendezte film ugyanis a A. L. 

A kibontakozásra viszont 
kitűnő alkalmat kínál a 
közelmúltban lezajlott fúzió: 
a városi tanács Vörösmarty 
utcai művelődési központjá-
val léptek közös háztartásra. 
Az ú j társulatba a legtehet-
ségesebb szegedi amatőr 
színjátszók jelentkeztek, 
akik már több más irodalmi 
színpad előadásán is bemu-
tatkoztak a szegedi közön-
ségnek. Az együttes vezetői 
Kovács Miklós és Konter 
László, a próbákat a Vörös-
marty utcában tart ják, s ha 
a megerősített együttes be-
váltja a hozzáfűzött remé-
nyeket — erre hamarosan 
alkalmuk nyílik —, az 
OKISZ nyári balatoni tur-
néra is elviszi őket. 

Az öntevékeny művészeti 
csoportok mellett nemcsak 
a kulturált szórakozás, de 
a szórakozva-művelődés iz-
galmas lehetőségeit is meg-
keresik a KISZÖV Arany 
János utcai pinceklubjában. 
Ott, ami eddig kártyások 
találka-helye, fröccsöaések 
esti alkalma volt jobbára — 
s marad persze továbbra is. 
ám némi menetrendszerű 
változatossággal. Ugyanis 
néhány szervezett klubot ho-
nosítanak meg. Az ifjúsági 
klub plakátjai már kimentek 
a ktsz-ekbe: évi 10 ezer fo-
rintért rendezett látványos 

^előadói estek, neves színé-

Épült: 1957—1969 

Oszt-
roussky 
utca 26/a 

(SS.) Udvari homlokzatát mutatja ez a kis lakóház, 
melynek mérete azonban viszonylagos: a környező házacs-
kák, az udvarban hozzáillesztett deszkabódé mellett szin-
te palotának hat. 
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