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Fiatalok napja 
Szegeden 

Berdál Valéria és Turpinszky Béla, a francia királyi udvarban 

Hétköznapi órák után az 
ember ú j ruhát ölt, elmegy 
a színházba, néző lesz. Ru-
ha és alkalom magatartását 
megváltoztatja, fegyelme-
zetté válik, mint körülötte a 
többiek, és — bár embere, 
meg színháza válogatja — e 
kötöttségek hamarosan belső 
tiltakozásra indítják. 

A Dóm térnek van egy 
érdekes tulajdonsága: az 
emberrengetegben ki-ki 
egyedül maradhat — a szín-
paddal. A jótékony, tág, sö-
tét tér segít megőrizni ön-
magunkat, nem kér kaméle-
onmutatványt, hanem a ma-
gunk élményét, az egyszeri, 
belső elégedettséget ígéri. 

És ennyi szépre váró, „szí-
ne-változtatásának" kénysze-
rétől megmenekült néző 
egyszerre érzi idegeiben a 
tetszésnyilvánítás szükségét, 
amikor például Bagó vissza-
indul a fény, á pompa, a 
mesés gondtalanság világá-
ból — nyájat, búzavetést, 
szegénységet, m«nkát: hazát 
látni. Vagy éppen a „nagy-
operettes" második felvonás-
ban, amikor megindít a ké-
nyes-fényes francia király-
lány egyszerű őszintesége, 
mesében is szokatlan köz-
vetlensége. Színházi pillana-
tok: János vitéz előadáson. 
Egyik legszembetűnőbb ér-
dekessége, furcsa különle-
gessége, hogy bár mozaik-
szerű építmény, egysége 
minduntalan megtörik, tel-
jes, egységes illúziókeltésre 
képtelen, a színpadi megálljt 
parancsoló tapsok bizonysá-
ga szerint számunkra mu-
tatvány, produkció — mégis 
vannak ilyen pillanatai. Vajon 
arról lehet szó, hogy a me-
se örök? A jók és rosszak 
őrködése még mindig érde-
kel bennünket? Hogy anda-
Iításra -csábítanak a „minden 

jó, ha a vége jó" hangula-
tok? Akár a tér, hatásos 
színpadképek, kedvesen is-
merős melódiák, szép ének-
hangok segítségével, akár az 
egyetlen este, néhány perc-
ben? 

Bonyolultabb sora lehet 
annak, hogy a János vitéz 
ma is él a színpadon. Nem 
bánjuk, ha a nyitókép — 
Sándor Lajos még félho-
mályban maradó díszleteivel 
— nosztalgiákat ébreszt; 
nem csodálkozunk magun-
kon, ha a máskor teátrális 
zászlólengetésre, a huszár-
egyenruhákra (lehet, már 
szégyenlősre sikerült) büsz-
keséggel tudunk nézni; örül-

n i tudunk a szinte gyermeki 
őszinteségnek, tisztaságnak, 
vaskos humornak, ősi fur-
fangoknak. Naturálisan egy-
szerű, közvetlen, de ember-
teremtette ideáktól színező-
dött kapcsolatoknak. Egy 
estére még tudunk szaba-
dulni a civilizációs betegsé-
geinktől? Mindezeken túl: a 
nézőtéren, a színpadon is 
emberek vannak, a JánoS 
vitéz előadásának néhány 
részletében olyanok, ami-
lyennek igazából ismerjük 
őket — még ha erről egyre 
ritkábban beszélünk. Élteti 
persze a darabot Kacsóh 

•Pongrác zenéje is, sokat hal-
lott, gyorsan bennünk mara-
dó dalai. Egy-egy .előadást 
pedig valamennyi közremű-
ködő közös munkája, bemu-
tatóra érett teljesítménye 
emel, külön is, érdeklődé-
sünk fókuszába. A ttorváth 
Zoltán rendezésében sallang-
jaitól megszabadult daljáték 
pénteki bemutatójáp kedv-
vel játszottak a művészek: 
Házy Erzsébet bájos, tiszta 
szerelmű Iluska, Gobbi Hil-
da, mesekönyvek lapjairól 
színpadra termett gonosz 
boszorka és ármányos, falu-
si vénasszony-karikatúra 

egyszerre, Turpinszky Béla 
János vitézként is szókimon-
dó, természetes észjárású 
Kukorica Jancsi, Gyimesi 
Kálmán Bagó szép emberi 
tulajdonságait hangsúlyozta, 
Király Levente illúziókeltő-
en tragikomikus francia ki-
rálya a kisember kálváriáját 
is érzékeltette, Berdál Valé-
ria megejtően naiv király-
lány, Kovács János minden 
hájjal megkent csősze pedig 
ismét megnevettette a kö-
zönséget. Böresö/c István eré-
lyes, vitéz strázsamester 
volt, s az egyetlen ú j szerep-
lő, Bagó László, mulatságos 
Bartoló. 

A Szalatsy István vezette 
Szegedi Szimfonikus Zene-
kar és a Barkóczy Sándor 
koreográfiáját hűséggel, 
gráciával bemutató balett-
kar vérbő szabadtéri pro-
dukcióvá avatta a János vi-
téz pénteki bemutató elő-
adását. 

Sulyok Erzsébet 

Köpeczi Béla 
előadása 

Á III. Művelődéselméleti 
Nyári Egyetem programjá-
ban eddig hat előadást tar-
tottak az újszegedi Biológiai 
Központban. Az- eddigi té-
mák: a közművelődés fogal-
ma. helye a szocialista kul-
turális forradalomban, kap-
csolata a művelődés "más 
ágazataival. Az előadások 
után konzultációkon vitatták 
meg a különféle gyakorlati 
problémákat. 

Tegnap délelőtt az egyik 
központi témakörrel, a mun-
kásművelődéssel foglalkozó 
előadások hangzottak el. A 
TIT meghívására Szegedre 
látogatott Köpeczi Béla aka-
démikus, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia főtitkára, 
és a nyári egyetemen A dol-
gozók társadalmi, ghzdasági 
ösztönzése és a közművelő-
dés címmel nagy érdeklő-
déssel kísért előadást tar -
tott. Délután a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem párt-
bizottsága meghívásának tett 
eleget, a vendéglátók kí-
séretében megtekintette az 
egyetem ú j biológiai intéze-
tét. 

Zenei 
műsorok 

A könnyűzene kedvelőinek 
ígér kellemes szórakozást az 
újszegedi szabadtéri színpad 
ma. vasárnap délelőtt 9, 11 
és délután 4 órakor. Az 
ÉDOSZ „Szeged" Táncegyüt-
tes fiataljai az Aradi vérta-
núk terén szórakoztatják a 
közönséget este 6 órától. 

A dómban még két orgo-
naestet rendeznek az Ünne-
pi Hetek során. Holnap, 
hétfőn, szovjet vendégmű-
vész: Olgert Cintin ad hang-
versenyt, először Szegeden. 
Augusztus 12-én Kovács 
Endre koncertjén Mészöly 
Katalin működik közre. 
Augusztus 1-én a Fonográf 
együttes mutatkozik be az 
újszegedi szabadtéri színpa-
don, este 8 órai kezdettel, s 
a munkásőrség zenekara 
augusztus 11-én és 18-án ad 
térzenét, délelőtt 11 órától, 
a Széchenyi téren. 

A tanácsháza tornya — virágokból 

Stan és Pan csodaautója 

SffHs József fe lvéte le i 

Találkozás IfuskSvart ífTázy Erzsébet) Tündcrországban 

(Folytatás azl. oldalról.) 

korszaki szaki úthenger 
nyergében „süvöltött" át a 
téren. Az Expressz szerelvé-
nyét, a l'imustrált, rozoga 
autóbuszt csiga vontatta, és 
fiatalok serege tolta. Meg-
elevenedett egy valódi disz-
nótor, s a félelmetes hétfejű 
sárkánynak ezúttal szerszá-
mok, csipeszek, ollók, hara-
pófogók voltak a fejei. A 
trójai faló évezredes csele 
ezúttal is bevált, ennek se-
gítségével vették be a kis-
katonák a leányszálló oly 
sok gyönyörűséget rejtő épü-
letét. Sok „kedves utas" 
érezte magát a Volán-orosz-
lán fogai között vergődő 
férfiú helyében. Szemünk 
láttára virágkelyhekből szü-
lettek a szépek szépei, lát-
hattunk Stan és Pan paró-
diát, megelevenedett a sze-
gedi boszorkányok legendá-
ja, akik seprűnyélen lova-
golva szédítették a katona-
fiúkat. Volt borravalórek-
lám, és tej—alkohol vetélke-
dő, bepillanthattunk a Hír-
Kacsa központ főszerkesztői 
szobájába, emlékek tolultak 
föl bennünk a konzerv-bon-
tó -per láttán. Kellemes szín-
foltja volt a menetnek a tá-
péi népi táncosok színes 
produkciója. 

VIII. Henriket ezúttal fe-
leségei leckéztették meg. s a 
Flúgos futam Röpülj-páva 
emlékversenyén tízezrek 
drukkolhattak Casco Franko 
kocsijának, Légszennyező-
Besenyő autójának, a Márka-
Bárkának, vagy éppen Koco-
gó-Balikónak. A vízművek 
akváriumában gyönyörű sel-

lőlányok pihentek, sokan 
irigyelték a körülöttük „úsz-
káló" halakat. „Legjobb ká-
vé az I-kávé" — hirdette 
egy szatirikus reklám, majd 
a tévé jól ismert figurái je-
lentek meg: a fogát moso-
gató maci, a Futrinka utca 
lakói és a Mézga család 
tisztelt tagjai. A karneváli 
menetet meseország sok is-
mert alakja zárta. A hatal-
mas sikerű felvonulás után 
a fiatalok tízezrei lepték el 
a Széchenyi teret. 

Kulturális 
programok 

Este több ezer fiatal te-
kintette meg a Dóm téren 
Vörösmarty történelmi drá-
máját, a Czillei és a Hunya-
diakat. Sokan szórakoztak a 
Széchenyi téren megrende-
zett. hajnalig tartó utcabá-
lon, ahol a Teátrum együt-
tes szolgáltatta a talp alá 
valót. 

A VIII. Szegedi Ifjúsági 
Napok mai, vasárnapi prog-
ramja is jó néhány érde-
kességgel szolgál. Az újsze-
gedi szabadtéri színpadon 
háromszor jelentkezik az 
Expressz-show. melyben ne-
ves táncdalénekesek, humo-
risták és együttesek lépnek 
fel. Ma, vasárnap este ötezer 
fiatal nézi meg a János vitéz 
előadását. 
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János vitéz. Előadás a 
Dóm téren, este 8 órakor. 

Szegedi Ifjúsági Napok. 
Könnyűzenei show az új-
szegedi szabadtéri színpa-
don, délelőtt 9, 11 és dél-
után 4 órakor. 

Az ÉDOSZ Szeged Tánc-
együttes szabadtéri bemu-
tatója az Aradi vértanúk 
terén, este 6 órakor. 

A tápai gyékényszövés 
című kiállítás megnyitója a 
tápéi művelődési házban, 
délelőtt 11 órakor. 

Olgert Cintin szovjet or-
gonaművész koncertje a 
dómban, hétfőn este 8 óra-
kor. 

28. Szegedi Ipari Vásár a 
Marx téren, ma estig. 

XV. Szegedi Nyári Tár-
lat a Móra Ferenc Múzeum 
képtárában, szeptember 16-
ig-

Kokas Ignác festőművész 
kiállítása a November 7. 
Művelődési Központban, 
szeptember l-ig. 

Kátai Mihály tűzzománc-
műveiből kiállítás a Kép-
csarnok bemutató termé-
ben, augusztus 2-ig. 

Régi művek, új szerze-
mények-kiállítás a Bartók 
Béla Művelődési Központ-
ban, július 30-ig. 

Bódy Irén textiltervező 
kékfestő kiállítása a Bar-
tók Béla Művelődési Köz-
pontban, július 30-ig. 

Mészáros Dezső szobrász-
művész szabadtéri szobor-
kiállítása a Móra-parkban, 
augusztus 20-ig. 

Melocco Miklós szobrász-
művész kiállítása a Köz-
művelődési Palota kupolá-
jában, augusztus 20-ig. 

Móra Ferenc-cmlékkiállí-
tás a Somogyi-könyvtár ol-
vasótermében, augusztus 
20-ig. 

2. Szegedi Nemzetközi 
ökölvívó Verseny, délelőtt 
fél 11-től a Rókusi Torna-
csarnokban. Döntők. 

III. Művelődéselméleti 
Nyári Egyetem előadásai az 
MTA Szegedi Biológiai 
Központjának előadótermé-
ben, hétfőn délelőtt 9-től. 


