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Nagy sikert aratott 
a bukaresti színház 

Kis gyertyalámpák füzéré- szerepeiben a kitűnő román 
vei rajzolták ki a rivaldát, színészek ma 6em ismeretlen 
az oldalsó földszinti páho- típusokat keltettek életre. 
Iyokba néhány zenész ren- Chirita naccsága és a kör-
dezkedett be. szinesgolyó-für- nyezetében fölvonuló kisvá-
tök lengtek a színpadtér fő- rosi, falusi figurák a gro-
lött — míg belül harsány. teszk árnyalataival ma sem 
jókedvvel komédiázott, jó tévesztik el hatásukat. A 
két és fél órán át, a vidám szombat esti premier nagy 
társaság. közönségsikere után fokozott 

Három nagy sikerű buda- várakozással tekinthetünk a 
pesti előadása után tegnap mai előadás elé. Albee: Nem 
este Szegeden is bemutatko- félünk a farkastól című da-
zott a Bukaresti Nemzeti rabjával búcsúznak a ro-
Színház. Horea Popescu öt- mán művészek, akiket a teg-
letes, dinamikus rendezésé- napi előadás után fogadáson 
ben a román irodalom műit- látott vendégül a szegedi 
századi klasszikusának, Va- színház. A pohárköszöntőn 
sile Alecsandrinak egy olyan G i r i c z Mátyás igazgató mél-
szatirikus hangvételű komé- . . . , . . . . , , . 
d iáját idézte meg Tudor Mu- t a t t a a k l t u n o P ^ d u k c i o t 
satescu átdolgozása, melynek L M. 

Koncert 
Pénteken este a DÉLÉP 

KISZ-bizottságának szerve-
zésében -rogresszív beat-
koncertet tartottak az újsze-
gedi szabadtéri színpadon. A 
hangversenyen fellépett: a 
szegedi Angyalok, valamint 
két budapesti együttes, a 
Mini és a Syrius. Az est tel-
jes bevételét felajánlották a 
chilei szolidaritási alap ja-
vára. 

Talán a túl korai kezdés 
miatt, eleinte jó néhány sut 

Chiléért 
üresen ásítozott a nézőtéren. 
De a zene becsalogatta a fia-
talokat, hamarosan telt ház 
előtt játszottak az együtte-
sek. A szegedi Angyalok 
nyitotta a sort: sem erede-
tiségben, sem mesterségbeli 
tudásban nem maradtak alul 
a vendég ;enekarokkal 
szembon. A szünetekben Si-
mon Éva és Faluhelyi Mag-
da mondott Pablo Neruda-
yerseket 

Szegediek az őszi vásáron 
» 

Újdonságok, szép termékek — Hat szakcsoport 

Egy este 
Tömörkénnyel 

Kevesen tudják, a szegedi 
népélet halk szavú írója 
megpróbálkozott a színpad-
dal is. A századforduló tá-
ján egy önmagát túlélt mű-
fajér t kopogtattak nála a 
színházigazgatók, Somló Sán-
dor, Szalay József, Almássy 
Endre győzködték népszín-
műért. Hanem Tóth Imré-
nek, a Nemzeti Színház 
igazgatójának nevetve pa-
naszolta Tömörkény: „Írnék 
én, csakhogy az én paraszt-
jaim olyan lassú tempóban 
ejtik a szót, hogy egy hét is 
belételnék, mire annyit el 
l udnék velük mondatni, 
amennyiből egy darab kite-
lik." Aztán fél esztendő sem 
lelt bele, elkészült a Bar-
langlakók. Mindössze egyet-
len felvonás, életkép, pesti 
bemutatóját követően kerül t 
színre Szegeden, majd a pre-
mier után csak évekkel, év-
tizedekkel később párszor, 
mindannyiszor másodmagá-
val, hiszen nem tölt ki teljes 
színházi estét. Film ls ké-
szült belőle. Pár ja , a Szelet 

hevernek, már nem jutott el 
a színpadig. 

A tévé minapi Tömör-
kény-estjének párszavas be-
vezetője rezignáltán vallotta 
be, kicsit mostohán bánt az 
utókor az egyik legszíne-
sebb, legerőteljesebb ma-
gyar novellistával. A no-
vellák vaskos köteteit be-
burkoló kriptacsönd fölkia-
bálásáért sokat tehet a te-
levízió: átmentheti érzékle-
tesen leíró stílusukat (narrá-
torral), miközben a látvány 
erejét kölcsönzi hozzá. Ilyen 
elgondolással ültette képer-
nyőre Zeke Gyula és Litvá-
nyi Károly Tömörkény né-
hány írását; az összeállítás 
rendezője Málnay Levente 
volt. A „Néhány fertályóra" 
kísérlet inkább, melynek 
eredményei biztatóak. Érde-
mes tovább lapozgatni a kö-
tetekben, annyi jellegzetes 
figura él bennük novellákról 
novellákra tovább. A Halbő-
rök, Förgetegek és mások, 
némi biztatásra, előcsalogat-
hatóak. 

N. L 

A nádas 
Bulgária nemzeti ünnepe 

alkalmából az ország kul tu-
rális értékeinek megismeré-
sét kívánta elősegíteni a rá-
dió — számos különböző té-
májú és műfajú műsorral. 
A héten bemutatott adások 
sok lehetőséget teremtettek 
arra is, hogy a hallgatók 
megismerkedjenek a magyar 
és a bolgár kulturális kap-
csolatokkal. 

Térrlájában is magyar vo-
natkozású volt Ljuben Dilov 
kisregényének pénteken es-
te sugárzott rádióváltozata, 
A nádas. Az egyszerű törté-
netből — Noev bolgár író 
magyarországi tartózkodása 
alatt megismerkedik egy 
Mária nevű festőnővel, kap-
csolatuk „ár napig tart, mert 
az író visszautazik Szófiába 
— különös hangulatú hang-
játékot komponált Kopányi 
György. Egy mindennapos, 
szokványos flört története 
helyett példázatot hallottunk 

arról, hogyan verődnek egy-
máshoz emberek, és hogyan 
válnak szét, mert nincs ere-
jük valódi énjük, természe-
tes érzéseik és igényeik sze-
rint élni. A bizarr jelenetek-
kel tűzdelt darabban a kör-
nyezetnek és a szereplők 
belső világának elmosódó, 
talányos rajzával teremtő-
dött vibráló feszültség. Egy-
szerre vált érzékelhetővé, 
ami az emberben ősi, termé-
szetes, meg, ami benne a 
modern világ terméke — és 
drámai pillanatokban lehet-
tünk tanúi e belső kavaro-
dottságnak. A mai ember 
bonyolult érzésvilágáról kap-
tunk ^gondolkodásra ingerlő, 
eligazító hatású metszetet. 

S. E. 

A Budapesti Nemzetközi 
Vásár tavaly megváltoztatta 
korábbi profilját. Az idén már 
másodszor rendeznek nem-
zetközi vásárt Budapesten, 
tavasszal a beruházási java-
kat sorakoztatják fel, amely 
elsősorban a szakemberek ta-
lálkozóhelye. Az őszi vásár 
viszont a látogatóké, a vá-
sárlóközönségé. Bór — s eb-
ben a tekintetben akár kri-
tikai megjegyzéseket is tehe-
tünk — az őszi vásárból 
mégis kirekesztik a nagykö-
zönséget, mert nemigen en-
gednek beleszólást részükre. 
Csak az iparnak és a keres-
kedelemnek adnak fórumot; 
egyezkedjenek, tárgyaljanak, 
rendeljenek, akár komoly 
összegű ügyleteket is reali-
zálhatnak, de kérdés, hogy 
döntéseik megfelelnek-e a 
mindennapi vásárlók igényei-
nek? Majd a gyakorlati élet 
dönt. A Szegedi Ipari Vásár 
e tekintetben előrébb jár, 
mert a piackutató intézetnek 
és a kereskedelmi ellenőrző 
szerveknek nagyobb lehető-
séget ad a közvélemény 
„megdolgozására". 

A hivatalos buletin sze-
rint az őszi BNV a nagykö-
zönségnek szól, de a szakem-
bereknek is sok érdekeset, 
ú ja t ad. Reméljük, hogy úgy 
is lesz. Lássuk a megoszlást, 
mivel a vásáron hat szakcso-
portban mutatkoznak be a 
kiállítók, közöttük a szegedi 
iparvállalatok is. Mit láthat-
nak a vásáron a kíváncsis-
kodók? 

L Az öltözködési szektor-
ban találják meg az alsó- és 
felsőruházati termékeket, ka-
lapot, sapkát, kesztyűt, fo-
nalat, cérnát, öltözködési rö-
vidárukat, lábbeliket, mun-
karuhákat, bőröndöket, tás-
kákat, órákat, ékszereket, 
szöveteket, kötött és hurkolt 
kelméket. Ebben a pavilon-
ban gyönyörködhet a nagy-
közönség a hódmezővásár-
helyiek szép termékeiben is. 

2. Az „Otthon" szektorban 
lá that ják a látogatók a bú-
toripari termékeket; fürdő-, 
mosdó-, mosogató- és egyéb 
egészségügyi lakásberendezé-
seket, szerelvényeket, lakás-
felszereléseket. finomkerá-
miát, üveg-, fém-, fa- és mű-
anyagtermékeket. Ebben a 
csarnokban mutatkozik be a 
vásárhelyi porcelángyár is, a 
Tisza Bútoripari Vállalat sze-
gedi gyára és más, környe-
zetünkben ismert vállalat. 

3. A „háztartós" szektor-
ban mutatkozik be a külön-
böző edények sokasága, a 
háztartási gépek kavalkádja, 
közöttük a legújabb típusú 
hűtőszekrények, padlókefé-
lők, porszívók és konyhai be-
rendezések. 

4. Az „élelmezés" kiraka-
tában megtalálhatjuk a sze-
gedi szalámit, paprikát, kon-

zerveket és különféle húské-
szítményeket, levesporokat, 
zöldség- és gyümölcskonzer-
veket. Sokat időznek a sze-
gedi konzervgyár halpapri-
kásdobozainál, a Pick-szalá-
mirudaknál és a halászlé-
konzerveknél. 

5. A „szabad idő" szektor 
látnivalói között említést ér -
demelnek a kiskertek szer-
számai, sportszerek és hang-
szerek. 

6. A „közlekedés" című 
szektorban a csónakok, vitor-
lások, motorcsónakok, kerék-
párok, oldalkocsik és után-
futók, lakókocsik, személy-
gépkocsik, robogók és mope-
dek hívják fel magukra a 
figyelmet. 

Az idei, s egyben első őszi 
BNV-n minden eddiginél 
több fogyasztási cikkel t a -
lálkozhat a látogató. A sze-
gedi ipar jelentős szerepet 
vállalt a kiállításon. A nem-
régiben megrendezett Szege-
di Ipari Vásár kiállítóit 
mind ott talál juk Budapes-
ten, s lehet, hogy sokan lo-
kálpatriótának tekintenek, de 
az az érzésem, hogy a sze-
gedi vásár egyre jobban meg-
találja helyét, s minden má-
sodik esztendőben, a nyári 
időszakban komoly szerepet 
játszhat a fogyasztási cikkek 
bemutatásával, s szélesítheti 
kiállítóinak körét nemzetközi 
vonatkozásban is. 

E nemzetközi seregszem-
lén a szűkebb hazánk ipar-
vállalatai méltón büszkél-
kedhetnek. A Szegedi Ruha-
gyár kiváló férfiöltönyeit Ka-
nada vásárolja szívesen, de 
a hazai" kereskedelem is 
„megszoríthatná" végre a sze-
gedi üzemet, hogy necsak tíz-
ezer kilométerre tőlünk él-
vezzék a szegediek szép ter-
mékelt. A Kenderfonó és 
Szövőipari Vállalat gyárainak 
termékei ugyancsak elisme-
rést érdemelnek; ponyvaszö-
veteik, a tűzött nemezanya-
gaik, hálóik, zsinegeik, zsák-
jaik valószínű a külföldi 
partnerek érdeklődését is fel-
keltik. 

Nagyon szépek a Minőségi 
Cipőgyár jövő évi termékei. 
Hiszen a divatkreálorok elő-
re járnak és már bemutat-
ják az 1975-ös cipődivatot. 
Hasonlóan szépek, de való-
színű drágák is a Pannónia 
Szőrmekészítő Vállalat tet-
szetős bundái. Sokáig sorol-
hatnánk még szűkebb pátri-
ánk szorgalmas munkásai-
nak tehetségéről árulkodó 
fogyasztási cikkek dicséretét, 
de most elégedjünk megeny-
nyivel. Bátran javasoljuk ol-
vasóinknak, hogy ha idejük 
engedi, nézzenek körül az el-
ső őszi Budapesti Nemzetközi 
Vásáron. 

Gazdagh István 

A Szegcdi Ruhagyár exportra szánt divatöltönyei 

A Kenderl'onó és Szövőipari Vállalat legújabb termékei 

A fteunénta, Szőrtuekészítö .Váltalat bundái 

Acs S. S á n d o r fe lvé te le i 

•i A itfiniVési Cipőgyár 1975-ös ajánlatai 
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