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Hattyastelep gondjai 

kerekít saját 
gondolatából. Alapjában vé-
ve mindenki másképp csi-
nálja, ugyanazt. 

A hallgatóság ls többnyi-

Kezdetekor a tanácstagok nak érzik magukat, két bűz- mondja «J, amtt akar, Jut 
beszámolói többnyire egy- csatorna közé szorítva, túl a rá idő. 
formák. Ki így, ki úgy vasúton. Szerintük Szegedet —A Zentai utcában, ahol 
mondja el a jót, vagy a rósz- jelez itt is a tábla. Horváth én lakom — kezdte ú j ra a 
szat. Embere válogatja, ho- Antal jelentkezett elsőnek, sort Berta Ferencné — sok 
gyan tálalja választói elé a az abrosszal leterített aszta- a szemét. A mi kertünkben 
köz gyarapodását, a tanács lok egyikéről. Papírról ol- a büszkefát néha teleaggat-
gondjait. Van, aki fölolvas vasta, amire megbízta a ja a szél használt papír-
szó szerint, van aki hozzá- szomszédja. Azt ajánlatta, zsebkendőkkel, olyan, mint 

szókincséből, szakítsanak játszóteret a egy ijesztő. Akik buszra vár-
telep szélén a kukoricaföld- nak, biztosan azok dobálják 
bői, mert ahová tervezik, szét, miért nincs ott eze-
balesetveszélyes a sok vil- méttartó? 
lanyvezeték miatt. Mondott összenéznek a keresztasz-

r e egyforma. Csendben, bé- még mást is, atni bántó a tálnál ülők, sebesebben mo-
kében végig ülik a beszámo. közösségért aggódó ember zog a ceruza, 
lót, kezdetéről le-iekésnek, szemében, de legjobban a Áruljanak gázpalackot 
bólogatnak a szépre, rácso- táeszre haragudott, mert gé- több helyen —, kérte Böbus 
dálkoznak a jóra. Aki már peikkel összevágják az uta- Mihály, hogy ne kelljen Al-
megélt jó néhány közösségi kat. Elsimítják, elegyenge- győre járniuk. Rácz János 
összejövetelt, az is hallgat, tik ők mindig, csak amit még azt is bemutatta, ho-
esak akikor szól, ha értelmét ma megcsinálnak, elrontják gyan lehet bűvészkedni a 

holnap. kerékpárral meg az olajos 
Már ötven esztendeje a kannákkal, ha tengelyig ér 

telepen él Papp János, aki a sár. Mások is csatlakoztak 
Ha rákérdeznek a kényes még valaha sokat fürdött a kérdéséhez, miért nincs a 

témára, máris felbolydul a Holt-Tisza strandján, ahová telepnek olajkút ja? 
terem. Sorjázik a panasz az ma kimenni sem érdemes, — Mást se értek én — 
emberekből. A napokban olyan bűzös a levegő. mondja. — Azelőtt a gyála-
Seeged peremén Hattyaste- Kesernyés nevetés min- rétiek busza indult a Szent 
lepen, a Hársfa vendéglőben denfelől. Egyre jobban bele- György térről, a béketele-
tftrtént ugyanez. Kellemet- melegedtek a beszédbe: Ge- pieké a Bartókról. Most ép-
lenséget mondtak a ijozzá- dal Ferenc: pen fordítva van. Mire jó 
szólók. Aki csak tehette, — Három napja feltört az ez, nem fér a fejembe? 
véleményt alkotott utcáról, utcánkban a víz, azonnal 
közvilágításról, szemétről és szóltunk a csatornásoknak, 

látja. 
Akkor viszont megválto-

zik minden. 

a Holt-Tiszáról. 
Miklós tanácstag 

Ezután mondaná a tanács 
Savanya azok ki is jöttek, de él is embere, akármelyik ujja-

csak mentek. A víz azóta is öm- mat harapom meg, fáj, 
bólogatott, hiszen egy a bá- lik. Ilyenkor nem drága? A tanácstag is belekalku-
nata a telepiekével. A tá- Mondom tovább. Akkora lálta mondanivalójába a 
nyér széléről hamar elfogy gödrök vannak a telepi üt- hattyastelepiek régi óhaját, 
a leves, vagy kicsordul, vagy cákban, hogy a disznó nyu- hogy kereszteljék meg az 

godtan megfialhatna benne, utcákat. Győri Mihály is 
Vessék rám az első követ, levelez a tanáccsal. Három 

• ha nem így van. Társadalmi éve szólt először, se a pos-
Azzal zárta beszámolóját munkában megcsinálnánk tás, se a mentő nem találja 

Savanya Miklós, megtesz ezt is, meg mást is, de ha azt, akit keres, mert nincs 
minden tőle telhetőt annak nem folyik le a víz, akkor a Mokrinl sornak házszáma, 
érdekében, hogy a körtölté- hiába. Fontos távirat, értékes cso-

* mag veszett el emiatt. Irás-
Élénkfllt a tömeg, egymás ban azt kérte, változtassa-

szavába vágtak, végül az- nak a helyzeten az illeté-

lekanalazzák. 
De menjühk sorjában. 

sen túlra is ellásson az éber 
szem és ne csak például 
Tarjánba jusson az aszfal-
tozott útból, az óvodából, a tán az összejövetel felelőse kesek. Még 1975-ben (mű-
kor vívmányaiból. 

A hattyastelepiek 

ben különösen. 

Szeged felé közeledve? 
Nézegettem az Alföl 

rendet teremtett: csak sor- tatta a levelet) azt a választ 
árvá- jában, élvtársak, mindenki kapta: „Megértjük problé-

i i i i i máját, az ügyet folyamatba 
tettük." 

Bonyolult Ogy, senki sem 
értette. Székeres István va-
dász nem is állta kl *zó 
nélkül: ... 

— Viccel mondom. Olyan 
e^ mintha én töltény nél-
kül akarnám meglőni a 
nyulat. Vagy másikat mon-
dok rá : miélőtt a menyecs-
ke elmegy szülni, tudja, ha 
lány lesz, akkor Panni, ha 
fiú, akkor meg Pista. A ta-
nácsnál ezt hogy nem tud-
ják? 

És Jötték a gondok, szán-
té már refrénszerű en. Ami-
kor véget vetették a gyűlés-
nek, az űjonnan választott 
lakóbizottság ott maradt 
még, megbeszélni a tenni-
valókat, az emberek pedig 
eltávozták a vendéglőbői. 
Valósággal botorkáltak, mert 
a közvilágítással is baj van 
Hattyastelepen. Ezt nem 
magamtól találom kl, mind 
ott mondták el. 

Majoros Tibor 

Ábrándokkal vajúdva 
Beszélgetés Tolnay Klárival 

JLángot evett 
< ábrándokkal vajúdik. 
Tombolva, kacagva 
vérben szüli meg a sorsod, a sorsom. 
Szent kettősség titkos csodája. 
Szeretőnk, anyánk." 

(Kosztolányi Dezső: Színésznő) 
Az első kérdés előtt mindig minden nőre, „a" nőre. A ro-

rajtunk a zavar. Vele szem- mantikus nők tragédiája eb-
ben a világban az enyém is. 

— Mire gondolt, mit érzett Illúziók keresésével, elvesz-
tésével együtt. Egész életem-
ben úgy kellett mindent vé-

det, a tanyákat Megfordult gigcsinálnom, mint minden 
a fejemben, de jó lenne ven- nőnek, akit ebbe a világba 
nl egyet elvonulni oda né- vetettek: szerelmesnek, fele-
ha. Egész úton csak egyetlen ségnek, anyának lenni, sütni-
gólyát láttunk, állt a fészké- főzni, öreg édesanyáról gon-
ben. Valahol olvastam, újab- doskodnl, dolgozni munkahe-
ban nem jönnek hozzánk lyen és otthon, aggódni, csa-
armyian. Kicsit megfájdult a lódnl, újrakezdeni — és áb-
szívem értük is, a régi ma- rándozni. 
gyar Alföldért is. Gyűlölöm A Kaméliás hölgy épp-
a gépeket elrontották az ősi úgy a műsorban szerepel, 
tájak szépségét Szegedet így mint a Nóra vagy A vágy 
is szeretem, talán még meg- villamosa... 

£ f t t m1Ő1 I 3 " - A teljes női léthez 
étóltem f T S ^ ^ T ™ n d e z hozzátartozik. Az 

m á T f S Tiszához, ami e g é s z b e n a b á t o r s á g o t t a r t 0 m 
már regen nem szőke, akár- 8 legfontosabbnak. Semmitől csak a Duna régóta nem 
kék ksir ..... „ „,, sem visszariadni, amit az 

NwLJ?^ezodik a világ. a t d E i f 0 g a d n i , s z i n te be-
ness7im* f 4 h Í g g r - „ e n t y l r e leülni nyugodtan, elszántan. Pesszimista vagyok. Csak az „ _ ' „ , , , , 
ábrándjaim, a nosztalgiáim S Tolnay Klári kétszeres 
néha túlságosan erőt vesznek Kossuth-díjas, kiváló mű-
raj tam.. . Így jártam most is. vé sz> a Madach Szmház tag-
Byenkor értem meg igazán, i a a színpadra lép. Egymás 
miért is nem véletlen az a u t á n ^ egyszerre lesz öntu-
fajta újromantika, ami egyre d a t o 3 - i a z a d ó a s-?z??I s z5" 
inkább terjed. 

— Megmutatkozik ez a szí 
készetben is? 

relmesének esdeklő prosti-
tuált; fecsegő polgárasszony 
és cinikus értelmiségi divat-

- Azt hiszem, leginkább n°- Vibrál körülötte a leve-
l e s darabok megválasztó- fő. Eszembe ut, anut Jaszai 
sánúl. Igazából a közönségre M f " ^ 1 beszelgetésunk vegen 
gyakorolt hatásain látni. idézett: „A színésznő sleppje 

D.L. 
A közönség egyelőre' gyű- a sárban, koronája a csilla-

lekezik a Bartók Béla Mű- gokban. . 
velődési Központban. A ke-
zekben műsorfüzet. 

—• Ahogy műsorát elnézem, Tolnay Klári „Szeretőnk, 
is, tartalma is egyértel- anyánk" című előadóestjét 

máén „a" nőre épül... 
~ Így igaz. A női lét min-

újra bemutatja holnap, pén-
téKén este 18 órakor a No-

úen .lehetséges formáját vember 7 Művelődési Köz-
igyekszem felvillantani, hi- pontban, 20 órakor a Ságvári 
szen ahogy Kosztolányi a Endre művelődési házban. Az 
színésznőről írta és ami' mű- est háziasszonya: Mikes Lil-
sorom címe: „Szeretőnk, la, zongorán kísér Lelkes Pé-
anyánk". úgy érvényes ez tee, 

a szövsdskben 
A Jó tapasztalatok ellenére 

sem halad a kívánt ütemben 
a szövődéi termelésirányítás 
korszerűsítése. Gyorsítása ér-
dekében szerdán, tegnap két-
napos ankét kezdődött a Ma-
gyar Selyemipar Vállalat 
Jacquard Szövőgyárában, ahol 
a mintaszervezésre felkért 
vállalatok képviselői ismer-
tették eredményes módszerei-
ket az iparág vezetőivel, mű-
vezetőivel. 

Megnyílt 
az immunológiai 

kongresszus 
Szerdán, tegnap délelőtt a 

Vígszínházban tartották meg 
a IV. európai immunológiai 
kongresszus ünnepélyes meg-
nyitóját. A kongresszus iránt 
— amelyet első ízben rendez-
nek szocialista országban — 
világszerte nagy érdeklődés 
nyilvánul meg a szakembe-
rek körében. A mintegy 200 
hazai kutató mellett több 
mint 1300 szakember vesz 
részt a háromnapos tanács-
kozáson az eürópai országok-
ból, és számos, neves kutató 
érkezett a többi között az 
USA-ból, Kanadából, Japán-
ból, Ausztráliából is, 

A nagyszabású orvostanács-
kozást Kesztyűs Loránd aka-
démikus, a Magyar Immu-
nológiai Társaság elnöke nyi-
totta meg, majd Aczél 
György egészségügyi minisz-
terhelyettes köszöntötte a 
résztvevőket. Ezt követően 
Szentágothai János, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
elnöke és Alen Bussard pro-
fesszor, az Immunológiai 
Társaságok Európai Szövet-
ségének elnöke mondott kö-
szöntöt 

A továbbiakban négy elő-
adás hangzott el az immu-
nológiai kutatások legaktuáli-
sabb kérdéseiről. Délután a 
Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Nagyvárad téri 
épületében nyolc munkacso-
portban folytatja munkáját a 
kongresszus. A három nap 
során, összesen mintegy 800 
előadás hangzik el. (MTI) 

Moszkvai színház-
művészek Szegeden 

Ács S. Sándor felvétele 

A fesztivállrodán A. F, Lusin (középen) és J. L. Markovies 
(jobbról) Horváth Mihállyal, a szabadtéri igazgatójával 

Szegedre érkezett tegnap a 
moszkvai Sztanyiszlavszkij 
és Nyemirovics-Dancsenko 
színház igazgatóhelyettese, J. 
L. Markovies és fődiszletter-
vezője, A. F. Lusin, akik a 
szovjet balettművészek nyári 
vendégjátékát előkészítendő 
Budapesten is tárgyalnak a 
napokban. Mint Ismeretes, a 
moszkvai színház balettje — 
hosszú idő után — a nyáron 
ismét bemutatkozik a Szege-
di Szabadtéri Játékokon De-
libes Coppeliájával. Az 
együttes vezetői elhozták a 
fesztiválirodára az előadás 
díszletterveit és a végleges 
szereposztást is, ma, csütör-
tökön pedig Bányainé dr. 
Birkás Mária, Szeged város 
tanácsának elnökhelyettese 
fogadja őket. 

Mindketten itt voltak 1959-
ben és 60-ban a Sztanyisz-
lavszkij és Nyemirovics-Dan-

csenko színház balettjének 
szabadtéri előadásain, ami-
kor is emlékezetes sikerrel 
mutatták be az Esmeraldát, 
illetve a Jeanne d'Arce-ot. 
J. L. Markovies fölidézte az 
egykori emlékeket, több sze-
gedi munkatársukra név sze-
rint is emlékezett, s elmond-
ta, az Esmeralda ma is sze-
repel a színház repertoárján. 
Ezúttal 90 tagú társulattal 
jönnek, 68 táncossal, hiszen 
a kibővített balettkarra, a 
szegedi dómszínpad ismert 
méretei miatt, szükségük lesz. 
S jóllehet, a Coppeliát 
Moszkvában E. G. Sztenberg 
díszleteiben játsszák, a sze-
gedi előadásra Lusin tervezi 
át a színpadképet, trégerek 
hiányában nagy és mozgat-
ható díszletfalakkal. A 
moszkvaiak augusztus 16-án, 
18-án és 20-án lépnek föl a 
szegedi játékokon. 

Hochzeit 
Dehogyis Illenék Mozart 

operájának német címével 
újságba tolakodni pont a 
magyar nyelv hetén. Mentsé-
gül mindössze annyi, hogy a 
Figaro házassága így hang-
zott el kedden este a Sze-
gedi Nemzeti Színházban — 
lévén az énekes szólisták a 
Grazi Opera művészei. 

Évekkel eZelőtt Szombat-
helyen született az ötlet, 
ahová hagyományosan tájol-
ni jár a szegedi színház, meg 
a határon túli: ne csak ott 
találkozzanak, hanem egymás 
városaiban is. A terv most 
érett valósággá, s az osztrák 
operisták vendégjátékát jú-
nius idusán viszonozzák a 
mieink Grazban, ugyancsak a 
Figaro házasságával, persze 
így, magyarul. Azonos felté-
telekkel, tehát a karmester, 
az énekes szólisták és a jel-
mezek utaznak — a kórus, a 
díszlet és a rendezés helyi. 
Ausztria három önálló opera-
színházából — miután kettő 
bécsi — az egyetlen vidéki 
működik Grazban, hétfő és 
kedd kivételével naponta ját-
szanak, évente 220—230 elő-
adást, vagyis sokat. Reperto-
árjukon 16 opera és 10 ope-
rett, jó 40 tagú állandó ma-
gánénekesi gárdájukat több 
magyar, illetve magyar szár-
mazású szólista erősíti (Bárt-
fai Éva, Kozma Lajos, Ko-
vács József, Kónya Lajos), 
de szép számmal föllelhetőek 
honfitársaink a zenekarban, 
sőt a kórusban is — mond-
ják. Igényes közönségük le-

het, hiszen évadonként 20— 
30 vendégművészt fogadnak, 
olyan világnagyságokat, mint 
Montserrat Caballe, Placldo 
Domingö, Sherill Milnes vagy 
Gyuszelev. 

Mindennek dacára szegedi 
bemutatkozásuk szerényebb 
képet festett a grazi opera-
játszásról. Persze apróbb 
ügyetlenségek ls fűszerezték 
az előadást, minthogy a helyi 
díszleteket láthatóan nem si-
került belakniok, sőt íelVo-
násvégen a vasfüggöny kis 
híján anyonnyomta a tapsra 
kisorakozókat, minek követ-
keztében a szegedi színház 
művészeti titkára majdhogy-
nem idegösszeomlást kapott 
az igazgatói páholyban, sze-
mélyében is nyomatékát ad-
va, jó öreg épületünk tényleg 
megvénhedt a rekonstrukció-
ra. 

Mégsem ettől maradt sá-
padt fényű az előadás. A fia-
tal dirigens Reinhard 
Schmidtnek még láthatóan 
gondokat okoz az együttesek 
összefogása, néhányszor meg-
lehetősen „elúsztak", a szó-
listák többsége pedig — fáj-
dalom, éppen a fontosabb 

szerepekben — precíz, isko-
lázott ugyan, de a hang vo-
lumenében mérsékeltebb 
adottságú, inkább illik ka-
maratermek kis zenekari pa-
lettájához. Vonatkozik ez a 
négy főszereplő közül há-
romra, Michael Gutstein 
máskülönben jó kiállású Al-
mavivájára, Günther Lackner 
egyébként kulturált Figarójá-
ra és Dórit Hanak szép ró-
zsaáriát éneklő Susannájára. 
Az amerikai Sue Patchell 
(Grófnő) fokozatosan mele-
gedett föl, a második résztől 
már maradéktalanul érvé-
nyesült árnyalt ívelésű, haj-
lékony, minden regiszterben 
kiegyenlített szopránja, mely 
technikailag is kifogástalan. 
Hasonlóképpen élmény volt 
hallgatni Rolf Polke (Bar-
tolo) komoly viveerejű, bo-
zontos basszusát, a Cherubin-
áriákat ápoltan, dekoratíven 
kivitelező Edith Grübert és 
Elisabeth Ka les Fanchette-
jét, mely akár mestermunká-
nak szánt ékszerdobozból lé-
pett volna elő. Peter Heyduck 
elegáns, stílushű jelmezei jól 
illeszkedtek Sándor Lajos 
rokokós díszletstilizációiba. 

Nikolényi István 

Szívgyógyászat 
Milyen EKG-készülékekkel lálkozőnak, amelyet szerdán 

kellene ellátni a körzeti or- rendezett Esztergomban a 
vosokat, milyen — különle- Méréstechnikai és Automati-
ges kezelési Szakértelmet nem zálási Tudományos Egyesület 
igénylő — berendezésekkel orvostechnikai szakosztálya, 
tudják a nem kardiológus or- A rendezvényre azért ke-
vosok is gyorsan és biztosan rült sor Esztergomban, mert 
értékelni a vizsgálati eredmé- a Medicor Művek helyi gyára 
„yeket - ami ugyanis szá- p r o m g a z d á j a i e t t a z e g y _ ^ 
mos esetben életet menthet * " , , , „ , , . . 
— volt az egyik fő témája sokcsatornás EXG-készulékek 
annak az orva*—mérnök ta- előállításának 

Színházi napok 
az egyetemen 

A József Attila Tudomány-
egyetem közművelődési bi-
zottsága április derekán ren-
dezi meg a szegedi egyetemi 
színházi napokat. A szegedi 
és turkui egyetem ifjúsági 
szervezetei között létrejött 
kulturális megállapodás ke-
retében a rendezvénysoroza-
ton részt vesz a turkui egye-
temi szinpad is. 

A program 15-én, szomba-
ton a Szegedi Egyetemi Szín-
pad bemutatójával kezdődik: 
este 7 órakor a JATE-klub-
ban az Éjszakai előadás című 
darabbal, amelyet Csikós Ist-
ván írt és rendezett. 17-én, 
hétfőn 21 órakor az Ady téri 

Auditórium Maximumában 
Maarit Pyökari rendezésében 
Ilf—Petrov 12 szék című da-
rabját mutatják be a finn 
vendégek, majd másnap, ked-
den este 8 órától a Collegiurp 
Artium keretében beszélgeté-
sen vesznek részt az egyete-
mi klubban színházukról s a 
bemutatott darabról, melyet 
szerdán este 8 órakor újra 
előadnak az Ady téren. Más-
nap, csütörtökön 8 órakor a 
szegedi egyetemisták újabb 
bemutatójával zárulnak az 
egyetemi színházi napok a 
„Miként" című darabot adják 
elő, amit Árkási Árpád írt és 
rendezett. 


