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Szegedi VIT-küldöttek 

Besze Zoltán 
Besze Zoltán, a Taurus 

szegedi gumigyárának fiatal 
elektroműszerésze alig né-
hány napja tudta meg, hogv 
a KISZ KB döntése alapján 
a politikai delegáció tagja-
ként Kubába utazhat, a Vi« 
lágifjúsági Találkozóra. Még 
most sem akarja elhinni, 
hogy a megtiszteltetés Ót ét-
té. 

Arról faggatom, véleménye 
szerint mivel érdemelte kl 
e megbízatást? Hosszasan 
gondolkodott, majd szeré-
nyen elmosolyodott: 

— Semmiképp sem szabad 
saját érdememnek elköny-
velnem, hogy útra kelhetek.. 
Az érdem elsősorban a gyári 
tiagy kollektíváé, és azé a 
szocialista brigádé, amelyben 
immár 12 esztendeje dolgo-
zom. Érettségi bizonyitvány-
nyal a zsebemben jelentkez-
tem elektroműszerész-tanuló-
nak. A gyárkapun először olyanokkal dolgozom együtt, 
1065-ben léptem be. Ez az akikkel könnyen megtalál juk 
első munkahelyem. Szeretet- a közős hangot, ami az ered-

tei fogadtak, segítették a be-
illeszkedésem. Nekik is kö-
szönhető, hogy az első na-
poktól kezdve otthonosan 
éreztem itt magam. Nem ls 
szándékozom máshova el-
menni — még több fizeté-
sért semt 

— Az elektromos műsze-
rek karbantartása, a külön-
böző villamos automatikák 
javítása a mindennapi fel- _ _ 
adatom. A héttagú Puskás m ^ t e V ' h á t ' ' ' h 7 g y útípogy-

ményes egvüttmunkálkodáa-
hoz nélkülözhetetlen. 

— Hogy milyen tervekkel, 
elképzelésekkel utazok Ku-
bába? Elsősorban nagy-nagy 
várakozással. Minden érde-
kel Kubával kapcsolatosan. 
De szeretnék alaposan tájé-
kozódni az ott egybegyűlt 
különböző nemzetek fiatal-
jainak életéről. Mindig szí-
vesen fényképezek, Így ter-

Tivadar szocialista brigádban 
dolgozom. A pártba 1968-
ban kértem felvételemet. 
Egyik ajánlóm a KlSZ-alap-
szervezet volt. Évekig az 
alapszervezetben vezetőségi 
tag voltam. Három évvel 
ezelőtt pártmegbízatáskép: 
kaptam a fiatalokkal való 
foglalkozást. Szerencsére, 

gyászomban helyet kap a 
fényképezőgép Is. Igyekszem 
majd sok Jó félvétett készí-
teni, hogy élményeimről szí-
nesen. érdekesen tudjak be-
számolni hazaérkezésem 
után. Remélem, erre lehető-
ségem nyílik m a j d . . . 

F. Zs. 

Menzou Malek 
O a pluez egy fő. A nyol-

cadik „szegedi" VIT-küldött. 
Először a JATE-klubban 

találkoztam vele egy tévéfor. 
gatáaon. A Szegeden tanuló 
afrikai diákokról készttettek 
filmet, s míg ál lt a stáb, be-
Mélgetni kezdtünk. Elmond-
ta, öt éve van Magyarorszá-
gon, egyéves budapesti nyel-
vi előkészítés után vették fel 
a SZOTE-ra. ahol most volt 
negyedéves. Megtudtam, hogy 
édesapja az algériai forra-
dalomban halt meg; hogy 6 
nyolcévesen, m i t sem sejtve 
a veszélyről, robbanóanyagot 
cipelt nagy szatyrokban (szá-
mára ez természetes volt). 
Édesanyjáról, testvéreiről is 
mesélt Meglepett, mi lyen Jól 
beszél magyarul. Csak a ne-
vét volt nehéz megjegyez-
nem — Menzou Malek —, 
arcát., mosolyát nem. 

ember ls olyan jól érzem 
Havannában magam, m in t n a vaiuictt/ui i t i i aga i n , un iu t 

Színes gyermekkori élmé- néhány é v v e i ezelőtt Berlin-
nyelre, kedves modorára gon- ^ E z n e m l e s z n ehéz , sok 
doltarn akkor ls, amikor baráttal fogok találkozni, 
megtudtam, hogy ő is utazik Közben fényképeket néze-
a VIT-re. gettünk, baráti találkozók, 

— 1972-ben kerültem el összejövetelek emlékei. Elő-
otthonról, ahol az Algériai k e r ü l e g y ^gi fotó ls, ahol 
Ifjúsági Szövetségnek voltam Menzou Malek Kádár János-
tagja. A budapesti nyelvi tá- s a l é s Fldel Castróval beszél-

Zárt 
tárgyalás — 
az Egyetemi 

Színpadon 
Elmúltak azok az idők, 

amikor az egzisztencializmus, 
s véle Jéan-Paul Sartre kö-
rül szinte ál landó viharok 
dúltak. Most Itt egy darab, 
amely — a felszínen — az ör-
dög lakóhelyén, a pokolban 
Játszódik, s egy kitűnő elő-
adás. amely újrafelfedezi 
Sartre-t és újjáteremteni lát-
szik egy szegedi hagyományt. 

Az Egyetemi Színpad 
Sartre Zárt tárgyalás c ímű 
darabjával rangos fórumon 
egyszer már csatét nyert, a 
kazincbarcikai amatőr szín-
játszó fesztiválon nívódíjat 
kapott a közelmúltban. Most 
a JATE-klubban mutatták 
be, s a helynél máris meg 
kell á l lnunk egy pillanatra. 

Az egyetemi k lub köztudo-
másúlag kicsi, tévéterme még 

SZEGEDI 
ÜNNEPI 
HETEK 

A XV . pedagógiai nyári 
egyetem az MTA biológiai 
központjában. 

A fotőkulbok 14. szegedi 

szalonja a Bartók Béla Mű-

velődési Központban min-

dennap 10-től 18 óráig. 

I f j . Fazekas Lajos népi 

iparművész nádudvari fe-

kete cserepeinek kiállítása a 

Juhász Gyula Művelődési 

Központban, naponta 10—18 

óráig. 

Béke, ifjúság Című kiállí-

tás a VIT alkalmából fiatal 

amatőr alkotók festményei-

ből, grafikáiból, szobraiból, 

iparművészeti munkáiból a 

Juhász Gyula Művelődési 

Központban, naponta 10 cs 

18 óra között. 

Agotha Margit grafikai 

kiállítása a November 7. 

Művelődési Központban, na-

ponta 10—17 óráig. 

Ember és olaj cfmrfel 

Horváth Dezső és Gyenes 

Ká lmán fotókiállítása az al-

győi Ady Endre Művelődési 

Házban, naponta 10—12 éa 

18—22 óra között. 

Vásári előzetes 

Közel száz jugoszláv 
kiállító érkezik 

Tiborc: 
Kovács János 

borban — 34 nemzet fiatal 
jai voltak együtt — a diák-
tanács elnöki teendőit láttam 
el. Tagja vagyok a Demok-
ratikus Ifjúsági Világszövet-
ségnek is. E szervezetben 
képviselem Algériát és a har-
madik világ ifjúságát. A ku-
bai VIT-re is a DÍVSZ meg-
bízásából utazom, de hazá-
mat is képviselem a talál-
kozón. 

— Jártál már VIT-en? 
— Igen, a berllnin részt 

vettem. Izgalmas élmény 
volt, mert Algéria küldötte-
ként szólaltam fel. Ez a tény 
önmagában is komoly felada-
tot jelentett számomra, de 
amikor megláttam, hogy An-
géla Davis után következem, 
még inkább izgultam. Az idei 
VIT-en Is felszólalásra ké-
szülök. Három témakörben 
gyűjtöttem anyagot: a nem-
zetközi diákmozgalmak ered-
ményeiről, az algériai ifjú-
sági mozgalom szerepéről a 
harmadik világban, és az if-
júság politikai nevelésének 
feladatairól. Bízom benne, 
hogy nemcsak a hivatalos 
feladatok miatt utazom Ku-
bába, hanem mint magán-

get. A VIT-en, a messzi Ha-
vannában e kép szelleme Jel-
kép ls lehet. 

G. R. 

A Szegedi Ipari Vásár 
nemzetközi jellegét hagyo-
mányosan garantálja a ju-
goszláv Ipari, kereskedelmi 
és mezőgazdasági üzemek je-

. i . . . , , , lenléte. Szeged jugoszláviai 
inkább az. Mégis Itt, mind- testvérvarosának, Szabad-
ossze egyetlen, a mennyezet- k a n a k sokoldalú kapcsolata 
ről lelogo óriást lámpával és a legfőbb biztosíték az 
tornatermi szőnyegekkel be- együttműködésre. A Szege-
borított-párnázott padlóval d i i p a r [ vásár jó alkalmat 
„ékesítve", a falnál körben és fórumot ad a magyar és 
ülő kisszámú nézőközönség jugoszláv gazdasági, keres-
előtt kellett eljátszani a Zárt kcdelmi és termelési együtt-
targyalast Arkosi Árpád ren- működés további fejleszté-
dező jó érzékkel Ismerte fel gének elsősorban a határ 
az egzisztencialista tézisdrá- menti árucsere bővítésének, 
ma dramaturgiai követeimé- Nemrégiben — a tavaszi 
nyelnek legmegfelelőbb al- Pannónia vásár Idején — a 
kalmazási lehetőségét. Az magyar és a Jugoszláv fő-
ember állandóan kívül van i ek, közelebbről Szeged és 
önmagán, csak önmagát kl- Csongrád megye tanácsi, 
vetítve képes létet adni sa- vállalati és kereskedelmi 
ját magának. Vagyis az em- képviselői megtárgyalták az 
berl mindeneégen kívül más együttműködés 
mindenség nem létezik. Ezt lehetőségeit. A 
a sartre-i alaptételt a dráma megnyíló Szegedi Ipari Vá-
három halottja illusztrálja, gárort mér e tárgyalások 
akiket pincér kísér be a po- eredményeképpen ls közel 
kolbéli szobába. Egymással 
összeütközve-közeled ve és új-
ra összeütközve jár ják végig 
az emberi kapcsolatok pok-
lainak összes stációit, „a po-
kol — az a Többlek", mondja 
kl Oarcin. A felszabadító be-
fejezés („hát akkor folytas-
suk"), a küzdelem örök vál-
lalásának, az állandóan vá-
lasztásokra kénysaerített em-
ber megőrzött tisztességének 
filozófiai tételeken túllépő, 
általános érvényű esszen-
ciája. 

Igen kiforrott, az előzmé-

nyek után meglepően szín-

vonalas az Egyetemi Színpad 

ú j előadása. Arkosi Árpád 

igen figyelemreméltó rende-

zői kvalitásain tú l színész-

ként sem vall szégyent, Rozkó Európai turnéja során a művészük, C. Janssen Regei-

Zsuzsanna Estelle-Je ls hiteles, szegedi egyetem vendégeként és Alain-művekkel mutatko-
városunkban szerepelt az zott be a szegedi közönség-
NSZK-beli Kleve város ve- nek. A kórus művészeti ve-

száz Jugoszláv kiáll ító Je-
lentkezik. A szomszédos or-
szágból 94 vállalat érkezik a 
szegedi vásárra. A C pavi-
lonban 1250 négyzetméter 
alapterületen mutat ják be 
termékeiket. A Vajdaság vá-
rosainak, községeinek kép-
viselőin kívül találkozha-
tunk majd az egész orszá-
got reprezentáló cégek be-
mutatóival. A mezőgazdaság 
legújabb eredményeit mu-
tatja be az AGROS-kombi-
nát, hasonló „témakörben" 

jelentkezik a Fldellnka Sü-
tőipari Vállalat, a Novem-
ber 29. Hús- és Konzerv-
Ipari Vállalat, a Pionír 
Csokoládégyúr. E cégek ko-
rábban ls együttműködtek 
szegedi és Csongrád me-
gyei vállalatokkal. ered-
ményes termelési és keres-
kedelmi kooperációt való-
sítottak meg. 

A szegedlek és a magyar 
közönség előtt nem kell kü-
lön méltatni a Jugoszláv 
könnyűipar termékelt, vala-
mint a fogyasztási cikkek 
skáláját. A Szegedi Ipari 
Vásáron találkozhatnak az 
érdeklődők az UMETNOS-
vállalat konyhabútoraival, 
bori arany-, ezüst- és bronz 
készítményekkel, a kanizsai 
ELITA-cipőgyár legújabb 
modelljeivel, a Jugokoza-

bővitésének cég szőrméivel, gyapjú- és gu-
hamarosan mitermékelvel, a sarajevól 

UNIS Fémipari Vállalat ter-
mékeivel, a FAZITA prlsti-
nai tapétagyár legújabb pos-
tereit, tapétáit, a STAN-
DARD-, a HEMIK-, a SLA-
VIA-cégek textiliáit, kon-
fekcionált termékelt, koz-
metikai cikkeit láthatják 
a vásár látogatói. A jugo-
szláv kiáll ítók napját ls 
megrendezik a Szegedi Ipari 
Vásáron, amikor a szakma 
képviselői tárgyalhatnak a 
kereskedelmi kapcsolatok 
bővítéséről, a határ menti 
árucsere skálájának kiter-
jesztéséről és a termelési 
kooperáció javításáról. 

Kleve város vegyeskoránok 
két koncertje 

meggyőző ábrázolás, s álta-

lában a szereplők ktválasztá-

kivétel nélkül telltalálat-
gyes kara. 

A dómbeli koncerten a 80 
tagú vegyes kar nugy érdek-
lődés mellett szólaltatta meg 
— igazi „Bach-stílusban" — 
a Karácsonyi oratórium és a 
h-moll mise néhány tételét. 

szuggesztív alakítást nyújtott, S S S ^ J S S S S Í 

színészi adottságai tökéleté- több részletét, melyet. H. 

sek, személyisége izgalmasan Görtz orgonakíséretével és 
Sólyom Nagy Sándor opera-
énekes közreműködésével 

Domonkos László mutattak be. Fiatal orgona-

sa 

nak bizonyult. S külön a leg-

nagyobb elismerés hangján 

kell szólni az Ines-t játszó 

Varga Katalinról. Rendkívül 

egyéni. 

Magyar művészek 
sikerei külföldön 

Üj magyar zenemű nagy-
sikerű premierjére került 
sor Londonban a X X . szá-
zadi zene első nemzetkőzi 
fesztiválján: Kocsár Mik-
lós tavasszal írt Caprlcorn 
concertóját a megbízó Cap-
ricorn angol kamaraegyüttes 
adta elö Davld Hellewell ve-
zényletével. Az egytételes, 13 
perces kamara versenymű 
szólistája Matuz István fu-
volaművész volt. Az est mű-
soréban két másik mai ma-
gyar zenemű is elhang-
zott: Matuz István előadta 
Sludlum II I . című, a fuvo-
laművészetben' teljesen ú j 
utat törő rövid szerzemé-
nyét, ma jd a Capricorn-

együttes eljátszotta Sopro-
ni József Musica da Came-
ra No. 2. című, két éve szá-
mukra írt kompozícióját. 

gyarországot 15 művész kép-
viseli. 

A magyar tűzzománc si-
kerét mutatja, hogy a zsürl 
valamennyi pályázó mű-
vész munkál t kiállította a 

| | limoges-1 Gay Lussac mú-

városában szerdán z<?um középkori kápolnájá-
tűzzománc-bienná- ban és a Vienne-partl Saint 

Junlen kis templomában 
rendezett bemutatón. A meg-
nyitón több magyar mű-
vész ls Jelen volt. 

Fabók Gyula nyerte el a 
középnyugat-franciaországi 

Limoges 
megnyílt 
lé egyik fődíját, a limoges-i 
zománcművészek szövetsé-
gének trófeáját Ikonosztáz 
kompozíció c ímű müvé-
vel. 

A llmoges-1 zománcművé-
szeti seregszemlén, amely 
egyedülálló a maga nemé-
ben, 21 országból mintegy 
200-an vesznek részt. Ma-

A magyar művészek rész-
ben népi motívumokat al-
ltolmazó munkáikkal , rész-
ben az új, modern törekvé-
sek érvényesítésével arat-
tak sikert Limoges-ban. 

zetője, Herbert Krey zene-
igazgató magas színtű mű-
vészi produkciót nyújtott 
együttese élén, mflsorválasz-
tásával és előadóművészeté-
vel egyaránt. 

A Lenin körúti koncertte-
rem kicsinek bizonyult szer-
dán este. A nyitószám Ch. 
íves amerikai szerző Béke-
dala magával ragadta a kö-
zönséget. F. Menke — aki 
Szegeden ünnepelte 18. szü-
letésnapját — Bartók és De-
bussy művelnek tolmácsolá-
sával csillogtatta meg tehet-
ségét. Sztravinszkij négy-
kezesét Grosskinky és Ftis-
ser mutatta be. Az est két-
ségtelen fénypontja Orff : 
Carmina Buranajának elő-
adása volt (a kétzongorás, 
ütős változatot hallhatták az 
érdeklődők). A kitűnő ének-
kar. a szólisták (Ttne Groh, 
Keöch Boldizsár és Gyimesl 
Kálmán), valamint a fiatal 
Herbert Görtz karmester 
nagyszerű koncertet produ-
kált. 

Dr. Rácz János, a JATE 
rektorhelyettese fogadást 
adott a 110 tagú NSZK-beli 
küldöttség tiszteletére, mely-
nek élén Thelosen polgár-
mester-helyettes és Kemper 
koncertigazgatót köszöntöt-
ték. Bányainé dr. Birkás 
Márta, a városi tanács el-
nökhelyettese külön megkö-
szönte a klevel kórus aján-
dékát, az 1879-es szegedi 
nagy árvíz közel százéves 
klevei sajtóemlékének fotó-
kópiáját. 

— J ó tíz évvel ezelőtt • 
Kamaraszínházban játszot-
tam Tiborcot. Mintha fil-
men, végig premier plan-
ban kellett volna elmonda-
ni. Egy különösebb eszkö-
zök nélküli figurát Igye-
keztem megformálni akkor, 
a kritikák messzemenően 
akceptálták ls elképzelései-
met, talán életem legjobb 
bírálatait kaptam. S egy-
ben talán legkedvesebb 
szerepem is ez. Nem taga-
dom, különösen közeli a 
karakter: magam is „sum-
más-gyerek" voltam. Ugyan-
akkor azt hiszem, általában 
eddig a Tlborc-alakítások 
kicsit mindig túlélezettek 
voltak. Vagy túlzottan el-
esett, vagy túlzottan „for-
radalmár" alakot állítottak 
a közönség elé. Nagyon nem 
szeretnék abból az élmény-
anyagból veszíteni, ami ez-
zel a szereppel telített; te-
hát tulajdonképpen ugyan-
azt a kamaraszínházi Ti-
borcot szeretném adni. Azt 
a jó értelemben vett esz-
köztelenséget Ugy föltransz-
ponálni erre a hatalmat 
színpadra, hogy a figura bel-
ső intenzitása végig meg-
maradjon. 

Kovács János, gondterhel-
ten a színfalak mögött. A 
Bank bán első felvonásának 
próbája. Néhány perc múlva 
színpadra lép — Ismét Ti-
borcként, Ami t már nagyon 
fiatalon, a főiskola elvég-
zése után is eljátszott. Je-
lenése után visszatér, foly-
tatja: 

— Még nem tudom pon-

tosan, hogyan fogom meg-

oldani ezt a nagy és nehéz 

feladatot. Innen a gondok. . . 

Bízom abban, hogy jó be-

szédtechnikával talán sike-

rülhet. Ha a tlborcl gondo-

latok belső ereje „sütni fog", 

talán lehetséges lesz át-

ívelni az űrt, ami a szélső-

séges Tiborc-ábrázolások kö-

zött tátong . . . Hogy se út-

széli koldus, se túlzottan 

hangos lázadó ne váljék be-

lőle. Az Igazság a kettő kö-

zött van. Rettenetesen bol-

dog leszek, ha éppen ebben 

az alakításban tudnám meg-

ismételni azt a régi telje-

sítményt . . . és az akkori kri-

tikákat. 

a L . 

\ * 


