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Levelek egy glosszára 
Két héttel ezelőtt elkövet-

tem egy glosszát, amelyben 
a Kabos-filmeket limonádé-
nak merészeltem nevezni, 
bár gyanítottam, hogy ez-
zel a szerény magánvéle-
ménnyel (hogy tudniillik a 
ma emberének háborog a 
gyomra ezektől a filmektől) 
a más ízlésű és véleményű 
olvasók egy részének rosz-
szallását, sőt haragját zúdí-
tom szegény fejemre. Soha 
ennyi levél még nem érke-
zett a nevemre, pedig 
mondtam már egynéhány 
„eretnekséget". A szerzők 
megrónak melléfogásom 
miatt, vagv szeretnék átha-
rapni a torkom. így vagy 
úgy, de mind azt bizonygat-
ják, hogy ezek a kispolgári 
szemléletű művek igenis ér-
tékek, s aki ezt nem haj-
landó tudomásul venni, az 
tulajdonképpen nem is lehet 
müveit és rendes ember. 

Csak kapásból idézek elő-
ször a „mély értelmű" rea-
gálásokból: „Kedves F. N. 
I.! Nem kötelező minden, 
vasárnap délután a tévé 
előtt ülni, megnézni a régi 
szemét magyar filmeket. He-
lyette elmehet moziba, meg-
nézhet egy mai modern mű-
vészi magyar filmet. Jó szó-
rakozást kívánok!" Az alá-
írás — nem valószínű, hogy 
véletlenül — lemaradt. Mint 
a következőnek a végéről 
is: „Szerkesztő Űr! A Kabos-
filmeket nemcsak Magyar-
országon nézik, hanem kül-
földön is. Itt is mindenütt 
nagy örömmel héztük vé-
gig, pont ö n t környékezte a 
guta, kár, hogy nem érte el. 
Önnek valószínű, hogy az 
állandó lövöldözések, a 
giccs és a szex tetszik. Óva-
kodjék a jövőben ilyen li-
monádét írni, mert köny-
nyen tett követheti. Kár, 
hogy az ilyen ember mérgé-
ben nem pukkad meg." 

Minek folytassam! Talán 
ebből is kitetszik, hogy 
íróik nem valami jeles baj-
nokai a véleményszabad-
ságnak, s meggyőzés helyett 
megátkoznak, s valószínűleg 
hisznek is annak betelj ese-
ti ésében. Én nem. 

Értékesebbek (mert tár-
gyilagosabbak) az aláírt le-
velek. Íme egy részlet az 
egyikből: „Ilyen hamar még 
a gyermekeim levelére sem 
szoktam válaszolni, mint az 
ö n VII. hó 18-án írt Limo-
nádé c. írására. A Kabos-
film igaz, nem remekmű, de 
ezen legfeljebb nevet az em-
ber és elfelejti, gondolko-
dásra nem készteti, nevez-
zük szentelt víznek. Szerin-
tem ártalmasabbak a Hit-
ler-filmek, meg az olyanok, 
ahol a pohár igen gyakran 
előkerül, bár küzdünk az 
alkoholizmus ellen . . . Tisz-
teli régi olvasójuk, Ábra-
hám Jánosné 6721 Római 
krt. 18." 

Továbbá: „Ügy látszik, aki 
ezt a cikket írta, annak job-
ban tetszenek azok a fil-
mek, amit a tv állandóan 
mutat, engem meg az hábo-
rít fel, hogy mást sem lá-
tunk, csak háborús és krimi 
filmeket, ami a fiatalságun-
kat még jobban belevezeti a 
léha életbe. Én inkább min-
den nap megnézném az ilyen 
40 évvel ezelőtt készült ked-
ves és szórakoztató filmeket, 
mert ami akkor volt, az 
már úgyis feledésbe megy, 
hála a demokráciának. Az 
én megítélésem, hogy nem 
sírja vissza senki a filmben 
látott magántulajdont és a 
régi életet. Még csak annyit 
szeretnék megírni, ha rám 
tartozna a tv rendezése, biz-
tos több vidám szórakoztató 
filmet és operettet látnánk, 
nem mindig a háború bor-
zalmait. Állandó olvasójuk, 
Kéri Mihályné, Szeged." 

S még egy levélrészlet: „A 
Délmagyarban megjelent 
cikkéhez a következőket sze-
retném több kolléganőm 
nevében is hozzáfűzni: nem 
kell a Kabos-filmeket bírál-
ni a jelenlegi filmgyártá-
sunk mellett. Az a másik 
film talán megfelelő volt? 
A tűzoltóparancsnok szénpo-
ros képével hogyan tudta el_ 

hitetni magáról, hogy néger 
diplomata az Utasellátó-
emblémás törülközővel a fe-
jén? Tisztelettel Ördög Pi-
roska, Szeged, Tarjántp. 
609. V. em." 

Röviden válaszolok, ki-
nek-kinek levele tartalma 
szerint. A névteleneknek 
csak annyit, hogy azért ne 
túlozzunk, ma is lehet a mo-
ziban jó filmeket látni, s 
nemcsak szórakoztatókat. 
Kijelentem továbbá ugyan-
ennek a társaságnak, hogy 
nekem a giccs nem tetszik, 
ki tudnának vele kergetni 
a világból. Azért is írtam a 
Limonádét. 

Amit azonban Ábrahám 
Jánosné olvasónk írt, az el-
gondolkoztató. De megkér-
dezem tőle tisztelettel: 
miért érdeme az egy film-
nek, ha nem késztet gondol-
kodásra? Ügy vélem, embe-
rek vagyunk, s nem vadak, 
muszáj földolgozni magunk-
ban és értékelni mindazt, 
ami hatással van ránk. A 
művészetek arra valók, hogy 
formálják, nemesítsék az 
embert. A Kabos-filmek 
szerintem nem ilyenek, mert 
hazugok, mert az ellenfor-
radalmi rendszer szemléletét 
próbálták elfogadtatni azzal 
a néppel, amelynek lányai 
általában nem fiatalurakhoz 
és földbirtokosokhoz men-
tek feleségül, s a munkás-
parasztok koránt sem vol-
tak bugyuta-lelkes csodálói 
a dorbézoló és haszontalan 
uraságoknak. S miért len-
nének ártalmasabbak a „Hit-
ler-filmek"? Én úgy vélem, 
amíg béke-óhajtással, mél-
tóságtudattal ember él ezen 
a glóbuszon, addig mindig 
emlékeztetni kell bennünket 
a nácizmus borzalmaira. 
Mert j a j nekünk, ha elzson-
gítjuk magunkat és az ope-
rettvilág csillogása közben 
megfeledkezünk szabad éle-
tünk oltalmazásáról. A kri-
mi filmekről azonban ne-
kem is. hasonló a vélemé-
nyem, s az sem szolgál 
mentségükre, hogy pusztán 
szórakoztatni akarnak. 

örülök Kéri Mihályné le-
velének is, de neki is hang-
súlyoznám: a szocialista há-
borús filmek mindig arra 
figyelmeztetnek, hogy bar-
bár támadók ellen csak 
óriási áldozatok árán, s 
szinte emberfeletti helytál-
lással lehet a hazát megvé-
deni. Egy gránáttűzben hal-
dokló rongyos katona lát-
ványa összehasonlíthatat-
lanul emberibb, felemelőbb, 
mint az a filmkocka, ame-
lyen egy háziúr térden állva 
vall szerelmet a vice lányá-
nak. Bár — elismerem — 
szemlélet és ízlés dolga ez 
is, az ízlés pedig aszerint 
alakul ki, hogy milyen tár-
sadalmi környezet nevelt föl 
bennünket. Javasolom, ha 
megteheti, olvasgassa a kor-
társ költők közül például 
Váci Mihályt, s biztosan 
megérti, amit mondani aka-
rok. Rendkívül örülök vi-
szont annak a megállapítá-
sának, hogy nem sírja visz-
sza senki a filmben látott 
magántulajdont. Kívánom, 
legyen teljesen Igaza. Ké-
rem, higgye el, senki nem 
akarja levenni a műsorról az 
operettet sem, csak tekintet-
tel kell lenni mások, pél-
dául a fiatalabb nemzedék 
korszerűbb művelődési igé-
nyeire is. 

Ördög Piroskának annyit: 
azzal, hogy bíráljuk a régi 
filmeket, még korántsem ál-
lítjuk azt, hogy a maiak 
mind remekművek. Szó sincs 
róla. Az sem volt az, amely-
ben meztelenül szaladgáltak 
vagy négyen. De mai sza-
tíra akart lenni. 

És végezetül: ha figyelme-
sen olvasták a Limonádét, 
egy rossz szót sem ejtettem 
Kabos Gyula művészetéről. 
Ellenkezőleg, fájlaltam, hogy 
Az ú j rokonban alig láttuk. 
Azt írtam, hogy az 1934-ben 
készült film „ezúttal alig 
mutatott valamit a nagy ne-
vettetőből." Kabos Gyulát én 
is szeretem. De a Kabos-
filmeket — a már elmondot-
tak miatt — limonádénak, 
sőt tömény giccsnek tartom. 

F. N. L 

SZEGEDI 
ÜNNEPI 
HETEK 
VII. Művelődéselméleti 

Nyári Egyetem, az MTA 
Biológiai Központjában. 
Előadások 9 órától. 

Szép könyv '77. Kiállítás 
az MTESZ Technika Házá-
ban, naponta 10—18 óra 
között. 

A 19. Szegedi Nyári Tár-
lat a Móra Ferenc Múze-
um Horváth Mihály utcai 
Képtárában, naponta 10— 
19 óra között. 

Medgyessy Ferenc-emlék-
kiáiiitás a November 7. 
Művelődési Központban, 
megtekinthető naponta 10 
—18 óra között. 

Kiss Roóz Ilona kerami-
kusművész kiállítása a Ju-
hász Gyula Művelődési 
Központban, mindennap 10 
—18 óra között. 

Váró Márton szobrászmű-
vész kiállitása a Móra Fe-
renc Múzeum kupolacsar-
nokában, naponta 10—18 
óra között. 

A Víz előtti Szeged, a 
Somogyi-könyvtár kiállitá-
sa, naponta 10—18 óra kö-
zött. 

Iparművészeti VTT-pá-
lyázati kiállítás a Gulácsy 
Lajos Teremben, naponta 
fél 10—18 óra között. 

A Szegedi Szabadtéri Já-
tékok húsz éve. Kiállítás a 
Móra Ferenc Múzeum dísz-
termében, valamint a mú-
zeum állandó kiállításai. 

Ember és olaj címmel 
Horváth Dezső és Gyenes 
Kálmán fotókiállítása, az 
Ady Endre Művelődési 
Házban, naponta 10—12 és 
18—22 óra között. 

Muzsikáló udvaron 

A Napoca 
vonósnégyes 

Jó ajánlólevéllel 

Ma érkezik 
az állami népi együttes 

Aligha lehet eldönteni, a 
szabadtérin aratott sikereik 
közül melyik?volt a legna-
gyobb; hisz a műsorok vál-
toztak, de az előadások szín-
vonala nem. A háromtagoza-
tú (tánc, ének, zene) együttes 
a megalakuláskor, 1951-ben 
vállalta fel a szép missziót: 
közkinccsé tenni a népi ha-
gyományokat — színpadi fel-
dolgozásban, ú j művészeti ág 
megteremtésével. A vállalko-
zás nagyságához mindig föl-
ért a teljesítmény; a művészi 
alázat, a fegyelem, a tudás, az 
odaadás akkor is nyilvánult, 
amikor (a magyar táncdialek-
tusok reprezentatív feltérké-
pezése után) a kísérletek ide-
je jött el, és óhatatlanul elté-
rő értékű művek születtek. 

Az első évben, 1959-ben is 
itt voltak, olyan repertoár-
darabokkal, amelyekkel már 
bizonyított Rábai Miklós: a 
tánchagyomány élő, modern 
és hatásos lehet a színpadon. 
Az alapos-eredményes gyűj-
tőmunka révén, a folklór-
anyag ú j és ú j feldolgozásá-
val folyton frissítették műso-
rukat; 1962-ben a dómszín-
padon is sok újdonsággal ör-
vendeztették meg közönségü-
ket. A következő évben a Ma-
gyar rapszódiában ötvözték 
12 éves munkásságuk repre-
zentáns alkotásait, köztük a 
táncművészet ú j útjait kuta-
tó, kísérleti darabokat, dra-
matikus táncokat és a folklór 
szvitszerű feldolgozásait. A 
Kisbojtár 1964-es szabadtéri 
bemutatója a századik elő-
adás volt a dóm előtt — és 
az első egész estét betöltő 
táncjáték. Négy év múlva is-
mét a Rapszódia következett, 
majd az Ecseri lakodalmas 
szegedi diadalútja. A Táncra, 
muzsikára 1974-es előadásá-
ban feltűnően nyilvánult, 
hogy a néptáncművészetben 
akkoriban újfent megnöveke-
dett az eredetinek, az auten-
tikusnak a tisztelete. Két éve 
a jubiláns együttes újra a ne-
gyedszázad legsikeresebbnek 
tartott összeállítását, az Ecse-
rit hozta Szegedre. 

A mostani, tizedik dómszín-
padi produkcióban Rábai 
Miklós és Létai Dezső koreog-
ráfiái kaptak helyet, köztük 
a régi, nagy sikerű Rábai-mű-
vek, mint az Este a fonóban, 
a Háromugrós vagy az Első 
szerelem. Ugyancsak a koráb-
bi műsoraikból ismert a Vuji-
csics Tihamér zenéjére kom-

ponált Kunsági pásztorbotoló. 
A Galgamenti táncok és a Ka-
nalas cigánytánc is szerepel 
az összeállításban, a zeneszá-
mok között Lajtha László 
Soproni képek című műve és 
Vujicsics szerzeménye, az Al-
földi képek. Az énekkar két 
Kodály-művet énekel. 

Az együttes tagjai ma, csü-
törtökön délelőtt érkeznek 
Szegedre (Katona György 
igazgatóhelyettes tegnap már 
itt volt, „terep-előkészítőben", 
megbeszélni a bemutatóig 
igazán „sűrű" program rend-
jét). Rövid pihenő után „be-
jár ják a színpadot", este 9-
kor a nyilvános főpróba kez-
dődik. Holnap este: az állami 
népi együttes tizedik bemu-
tatója — a húszéves szabad-
térin. A statisztika szerint te-
hát: minden második évben 
felléptek Szegeden. S mint-
hogy valahányszor telt házak 
előtt, nem egy rossz ajánlóle-
vél. 

S.E. 

Román vonósnégyes ven-
dégszereplésével kezdődött az 
immár hagyományos nyári 
filharmóniai kamarasorozat 
a városi tanácsháza Muzsi-
káló udvarán. A Napoca vo-
nósnégyes tagjai (Stefan Ru-
ha, Vasile Horváth, Vasile 
Fülöp, lacob Dula) a Kolozs-
vári Filharmonikus Zenekar 
szólamvezetői. Az 1964-ben 
alakult együttes első nemzet-
közi sikerét a belgiumi ka-
marazene-fesztiválon aratta 
1969-ben. Azóta a szocialista 
országokon kívül felléptek 
többek között Angliában — 
ahol a BBC is készített fel-
vételt velük —, Franciaor-
szágban, az NSZK-ban és 
Olaszországban. Jövőre spa-
nyolországi, 1980-ban pedig 
amerikai meghívásnak tesz-
nek eleget. 

Szegedi hangversenyük 
műsorán Rogalski: F-dúr 
vonósnégyese, Schumann 
a-moll vonósnégyese és Men-
delssohn e-moll vanósnégyese 
hangzott el. Rogalskinak, a 
14 éve elhunyt román kar-
mesternek (haláláig az Enes-
cu Zenekar vezetője) és ze-
neszerzőnek műve számunk-
ra ismeretlen volt. Debussy 
és Prokofjev hatását dúsítja 
jól elrendezett zenei anyagá-

ban, biztos kézzel fejlesztve 
a formákat, s valósítva meg 
a vonósnégyes-technika ma-
gas igényeit. 

Érdekes módon Schumann 
az a-moll vonósnégyesét ép-
pen Mendelssohnnak ajánlot-
ta (a mű elején érezhető is a 
mendelssohni kantábilitás). 
A mindvégig kitűnően ösz-
szehangolt együttes az alleg-
ro és a scherzo tételében ha-
tott igazán meggyőzően, a 
prestóban áz összjáték fe-
gyelmét és a tiszta intonációt 
kifogásolhatjuk. Maradékta-
lanul a szünet után elhang-
zott e-moll vonósnégyes tol-
mácsolása dicsérhető. A mí-
ves formálás, a hangszerek 
anyagszerű kezelése, a ne-
mes ízlés és a gazdag dal-
laminvenció ezúttal sem té-
vesztette hatását. Játékukat 
főként az andante és presto 
tételben a zenével való rend-
kívül szoros kapcsolat, az 
előadott mű lényegének tö-
kéletes megértése és meg-
értetése jellemezte. 

A Napoca vonósnégyes — 
bár első hegedűsének, Stefan 
Ruhának kivételes képessé-
geit korábban is megcsodál-
hattuk — először lépett föl 
a Muzsikáló udvaron. Re-
méljük, nem utoljára. 

László király 
Holnapután búcsúzik a Hu-

nyadi. Erkel operája a sza-
badtéri játékok elmúlt két 
évtizedében hetedszer szere-
pel a műsoron, vele nyitották 
1959-ben a Dóm téri feszti-
vált, pontosabban ez a mű je-
lentette akkor, a harmincas 
években virágzásnak indult 
szegedi nyári színjátszás fel-
újítását. 1959-ben először éne-
kelte-játszotta a címszerepet 
Simándy József, aki az idei 
színlapon V. Lászlóként „új 
királyt" kapott partnerül, 
Kelen Pétert, az Állami Ope-
raház fiatal tenoristáját. Ke-
len Péter az idei Játékok 
nagy felfedezettje, jóllehet 
kvalitásai — a helyi közön-
ségnek elsősorban a sajtóból 
— ismertek. A szegedi opera-
barátok nem bánnák, ha ez a 
találkozás a jövőben megis-
métlődhetne. Acs S. Sándor fetvéteto 

Húszéves a szabadtéri 
Hacsatur ján balettje, a 

Spartacus nyitotta a játéko-
kat. Az Állami Operaház 
művészei előzően Libanon-
ban természetes szabadtéri 
környezetben táncolták el 
Seregi László koreográfiáját. 
A szegedi játékokon fiatal 
karmester mutatkozott be: 
Pál Tamás először dirigálta 
a szegedi zenekart, melynek 
később vezetője lett. Az esz-
tendő csendes jubileumot 
hozott, negyven éve rendez-
tek először szabadtéri elő-
adást a Dóm téren. 1931. 
június 13-án Voinovich Gé-
za Magyar Passió ját, a kor 
legjelentékenyebb színház-
művésze, Hevesi Sándor ren-
dezte — ám a következő 
nyár „kimaradt", s csak 1933-
tól tartottak megint bemu-
tatókat, megszakítás nélkül, 
1939-ig. 

Az Állami Népi Együttes 
ismét fergeteges sikert ara-
tott az Ecseri lakodalmassal 
Azon a nyáron Rábai Miklós 
kettŐ6 feladatot látott el, hi-
szen zsürielnök is volt a 
néptáncfesztiválon. „Az Ecse-
ri lakodalmas jubileumi mű-
sorunk — nyilatkozott — 
ide válogattuk a legsikere-
sebb számainkat, s a világ 
minden tájára elvittük már. 
Ami pedig az újszegedi fesz-
tivált illeti, olyan verseny 

1971 
zajlott, amely egyszerre bi-
zonyította a baráti országok 
néptáncművészetének magas 
színvonalát, s azt, hogy az 
elmúlt évszázadok során a 
szomszédos kultúrák egymást 
termékenyítették. Korábbi 
hullámvölgy után napjaink-
ban örvendetesen fejlődik a 
néptáncmozgalom, feltehe-
tően az urbanizáció ellenha-
tásaként Nem kell tehát fél-
teni a jövőt!" Ezen fesztivá-
lon adták ki először a váro-
si tanács alapította Arany-
papucsot — a 6zovjet ord-
zsonikidzei Dzsigit együttes-
nek és a Vasas Központi 
Művészegyüttesnek. 

A XII. nyári tárlat díjait 
Diskay Lenke, Fejér Csaba, 
Lisztes István és Pataki Fe-
renc kapták. Az ipari vásár 
ú j színhelyén, a Marx té-
ren, megtalálta számítását, 
hiszen a korábbi esztendei-
nél kétszeres nagyságú (8 
ezer 580 négyzetméternyi) 
területét július 16—25. között 
nyolcvanezren keresték fel. 

A szabadtéri játékokon jú-
lius 31-én este, a felújítást 
követő 203. előadáson, fogad-
ták az egymilliomodik né-
zőt, a 22 éves adminisztrá-

tor Kékesi Katal int A sza» 
rencsés nyertes szerencsi, ju-
talma ötéves (kétszemélyes) 
bérlet meg a vásárhelyi Ma-
jolikagyár egyedi vázája 
volt. A Csinom Palkó elő-
adásait a szerző, Farkas Fe-
renc vezényelte, Horváth 
Zoltán rendezte. Jelentős 
eseménynek számított 'Illyés 
Gyula drámájának, a Dózsa 
Györgynek bemutatója, Bes-
senyei Ferenccel a címsze. 
repben. Az egyik előadásra 
eljött a szerző is. Jeles él-
mény volt a Borisz Godunoa 
premierje: Muszorgszkij ze-
nés népdrámáját Vaszy Vik-
tor dirigálta, Szinetár Mikm 
lós rendezte, s címszereplő, 
ként újra megcsodálhattuk Ni. 
kola Gyuszelevet. „Azért jöt-
tem ismét — nyilatkozott a 
rokonszenves bolgár basszis-
ta —, mert Szegedről nagy-
szerű benyomásokat szerez> 
tem a Don Carlos kapcsán 
Megszerettem a magyarokat, 
rokon a mi mentalitásunk, 
hasonlóak a szokásaink. Mást 
ne mondjak, a tokaji bor ia 
visszahozott volna . . . " 

Az ünnepi hetek napjai-
ban ajándékozta Szegednek 
Erdélyi Mihály festőművész 
50—50 olajfestményét, illet-
ve grafikáját, 450 ezer fo . 
rint értékben. 


