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KOBAYASHI KEN-ICHIRO 
visszatérése várható lázba 
hozta a szegedi koncertkö-
zönséget, mi több, az élő 
hangversenyek időszakos hí-
veit is odacsalogatta a dóm 
köré, akiknek a fiatal, von-
zóan téhéUsges távol-keleti 
kaffftéstef, ha megjelenik va-
láhúl, az egzotikum varázsát, 
ámbátor áldásos propagandát 
is hordoz. Nincs abban tehát 
semmi csodálnivaló, hogy a 
koncertek ú j színhelyét, a 
Fogadalmi templomot, meg-
ostromolták a kívülrekedtek 
— aki viszont szerencsésen 
bejutott, jól járt. 

Helyénvaló az óvatos fo-
galmazás, hiszen nagyzene-
kari hangversenyen most 
vizsgázott a dóm annyit vita-
tott akusztikája, melyről a 
kóruson felhangzó orgona 
mindenesetre más támponto-
kat ad, mint a szentélyből 
tovaterjedő orehesztrális-
énekkari-szólisztikus hang-
zás. Ideális akusztikai viszo-
nyokról persze nem lehet 
6zó, az együttesek elsöprő 
fortéi mögött a kisebb szó-
lamcsoportok olykor csene-
vész hangon szólalnak meg, 
mindazonáltal a környezet 
inspiratív erejével, a templom 
kultikus légterében, telt ház 
előtt, Verdi Requiemje meg-
győző, kedvező benyomást 
keltett. Oka lehet, hogy a 
Zenebarátok Kórusának ész-
revehetően beénekelt, régi 
repertoárdarabja, hogy a ven-
dégművészekkel föltöltött 
szegedi szimfonikusok sem 
először játszották, s az éne-
kes szólistáknak, Moldován 
Stefániának, Mészöly Kata-
linnak, Simándy Józsefnek, 
Sinkó Györgynek nemcsak 
különleges érzéke, oratorikus 
rutinja, de fantáziája is van 
e „legszebb Verdi-opera" kí-
nálta feladatokhoz. Koba-
yashi Ken-Ichiro azóta, hogy 
1974-ben megnyerte a televí-
zió karmesterversenyét, s jó-
darabig a magyar zenei élet 
szolgálatába szegődött, sike-
reket aratott a nemzetközi 
porondon is. S noha napja-
inkban a tokiói szimfoniku-
sok karnagya, a japán fővá-
ros zenei egyetemének pro-
fesszoréi, nem lett hűtlen a 
magyar zenekarokhoz sem. 
Dirigálásának erényei, a sze-
mélyiségéből áradó szuggesz-
tivitás, drámai érzéke, imno-
náló anyagismerete (a Re-
quiemet fejből, kotta nélkül 
vezényelte) ezúttal sem té-
veszthették el hatásukat. Ki-
váltképp, hogy karmesteri 
mozgáskörletének eddig sem 
nélkülözött teátrális elemei-
ből — netán megérezve a 
külsőségek nagyobb szerepét 
e bizonytalanabb akusztikai 
környezetben — mintha töb-
bet adott volna. Persze a kül-
csín veszélyhelyzeteinek meg-
ítélésére kizárólag a mű és az 
előadás összevetésében sza-
bad vállalkozni, márpedig 
viszonylagosan is steril hang-

zásélmény híján a haligató-
nak legfeljebb impressziói 
alakulhatnak ki erről, melye-
ket esetleg szóvá tesz min-
den különösebb konzekven-
cia nélkül, minthogy a hatás-
elemek külsődlegesságe 
amúgy is ráfért a dómkon-
certre. Mert Verdi Requiem-
je, az előadás részletszépsá-
geinek dacára, inkább amo-
lyan globális élményt nyúj-
tott a Fogadalmi templom-
ban — ez sem lebecsülendő. 
Kobayashi Ken-Ichiro pedig 
maradt, mint volt: a közön-
ség kedvence 

MUNKASKÓRUSOK hang-
versenyét rendezik meg hol-
nap, vasárnap délelőtt 10 
órától Szegeden, a Bartók 
Béla művelődési központban. 
Az idei Vándor Sándor mun-
kás- és ifjúmunkás-énekkari 
szemle megyei záróhangver-
senyén Erdős János karnagy, 
a Kórusok Országos Tanácsá-
nak megyei titkára mond 
megnyitót. A műsorban fel-
lép a szentesi közgazdasági 
és egészségügyi szakközépis-
kola énekkara (vezényel Nagy 
János), a szegedi textilipari 
szakközépiskola énekkara 
(vezényel Monokl Lajos), a 
Magyar Néphadsereg 4223 
Lékai János kamarakórusa 
(vezényel Lányi Lajos), a 
szegedi Tisza-parti gimnázi-
um énekkara (vezényel dr. 
Hofszang József né), a szege-
di 624. számú ipari szakmun-
kásképző leánykara (vezényel 
Illés Mihály), a DAV Erkel 
Ferenc kórusa (vezényel dr. 
Mihállia György), a szegedi 
szövetkezeti bizottság ének-
kara (vezényel Várady Zol-
tán), a Szentes és Vidéke 
ÁFÉSZ vegyes kara (vezé-
nyel Nagy János), a hódme-
zővásárhelyi városi vegyes 
kar (vezényel Lányi Lajos), 
a zákányszéki parasztkórus 
(vezényel Monoki Lajos), a 
Szakszervezetek Szegedi Ál-
talános Munkáskórusa (vezé-
nyel dr. Mihálka György és 
Aracsi László), valamint az 
összkar, melyet Monoki La-
jos, Lányi Lajos, Nagy Já-
nos és Aracsi László dirigál. 

N. L 

ess. eje 
A prágai Nemzeti Kép-

tár mutatkozik be a Szép-
művészeti Múzeumban: csak-
nem 250 ezer lapot számlá-
ló grafikai gyűjteményéből a 
XJX—XX. századi európai és 
cseh rajzokat tárja a ma-
gvar közönség elé a szom-
baton megnyíló kiállításon. 
November 10-től pedig a 
Szépművészeti Múzeum a 
prágai Nemzeti Képtárban 
állítja ki grafikai gyűjte-
ményéből a XIX. és XX. 
századi európai művészek 
rajzait — tájékoztatta a saj-
,tó képviselőit pénteken Ga-
ras Klára főigazgató. El-
mondta: mindkét tárlaton 
elsősorban a francia és a 
német művészek alkotásai-
val szemléltetik az európai 

"rajzművészet fejlődését. Ezek 
a művek szép számban ta-
lálhatók mindkét gyűjte-
ményben. 

Tanácskozás 
Párizsban 

Dr. Antalffy György pro-
fesszor, a Magyar Jogász 
Szövetség elnöke tegnap Pá-

. rizsba utazott a Revue de 
i Droit című nemzetközi tu-

dományos folyóirat kétnapos 
szerkesztő bizottsági ülésébe. 

Kulisszatitkok 
Szeretek előadóestekre 

járni, tanulságos. Most 
mindössze egyetlen észrevé-
tel: úgy a harmadik alkalom 
után jó néhány arc már is-
merős a széksorok között. 
Megnyugtató, hogy szerete-
temmel nem állok egyedül, 
s hogy a Bartók Béla Mű-
velődési Központban átlago-
san havonta rendezendő es-
tekre kialakult a törzskö-
zönség, Talán közülük néhá-
nyan szintén tanulságokért 
is el-ellátogatnak az építő-
munkásokkal, teherautókkal, 
deszkákkal-kerítéssel körül-
bástyázott egykori színház-
épülettel szemközti házba. 
Lehetséges azonban, nem is-
mernek (néhány száz tár-
sukkal egyetemben) olyan 
dolgokat, amelyek tanulsá-
gosak ugyan, de voltaképpen 
— kulisszatitoknak számíta-
nak. 

Hogyan is jön létre egy 
előadóest? Egyszerű: a mű-
velődési központ meghívja a 
neves fővárosi művészt, tisz-
tázzák az időpontot, hirde-
tik, megtartják, kész. Fon-
tos ez egyáltalán? 

Sajnos, viszonylag köny-
nyen felfedezhető: gvakran 
éppen a legegyszerűbbnek 
tűnő dolgok fölöttébb bo-
nyolultak. Kezdjük ott, hogy 
az előadóművészek két kate-
góriára oszlanak: hivatáso-
sokra, akik csak előadóeste-
ken lépnek fel országszerte 

! (például Jancsó Andrienne), 
iés olyan „befutott", neves 
I színészekre, akik egyéb 

(színház, film, tévé) elfog-
laltságaikon fölül „ruccan-
nak le" vidékre, saját estje-
ikkel. Előbbiek rengeteg 
programot állítanak össze, 
ezeket szétküldik, lehet vá-
logatni, megtárgyalják, szer-
ződnek — itt még nagyjából 
minden úgy megy, mint az 
„egyszerű" válasznál. A má-
sik esetben valójában az 
ORI. az Országos Rendező 
Iroda a főszereplő. 

A kulturális igazgatás ké-
zikönyve a következőket ír-
ja róla: „Az ORI feladatát 
művészeti együttesek és elő-
adóművészek megbízásos 
jogviszonyban — esetenként 
munkaviszonyban — történő 
foglalkoztatásával látia el." 
Tehát: színvonalas közmű-
velődési programokkal kel-
lene meglepni a vidéki kö-
zönséget, jól ismert arcok — 
például Tolnay Klári, Hau-
mann Péter. Nagy Attila 
stb. — szegedi előadóestjei-
nek megszervezésével. Csak-
hogy . . . A ..megbízásos jog-
viszony" létrejötte után a 
színész szabadnapjaival az 
ORI rendelkezik. Megy a 
drót vidékre, indul az akció. 
Amelyik vidéki művelődési 
központ valamiképpen ügye-
sebb, az kapja azt a bizo-
nyos szabadnapot. Függetle-
nül attól, hogy mondjuk a 
szegedi Bartóknak is meg-
felelne az idöoont, és elég 
gyorsan reagált is, gyakran 
előfordul: X. nem jöhet. 
Máshova megy. Onnan jobb 
az ismeretség. Régi nóta. 

Csehszlovák 
írókiildöttség Szegeden 

Vladimír Zabkayval, a 
csehszlovák írószövetség 
külügyi osztálya vezetőiével 
az élen 35 tagú csehszlovák 
íróküldöttség járt Szegeden, 
köztük olyan, nálunk is is-
mert írók. mint Rudolf 
Chmel. Vojtech Kondrót, 
Jozef Mihalkovic Julius No-
ge és Karol Walchovsky. 
Fölkei esték a Tiszatál szer-
kesztőségét. a szegedi Sajtó-
házat ahol dr. Vörös László, 

a Tiszatáj főszerkesztője 
adott tájékoztatást a folyó-
irat munkájáról, kiváltképp 
a kelet-európai néző rovat-
ról. és a jövő év elejére ter-
vezett szlovák összeállítá-
sukról A csehszlovák írók 
elbeszélgettek a folyóirat 
munkatársaival, s a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola 
szlovák tanszékét is felke-
resték ahol író-olvasó talál-
kozón vettek részt. 

Lengj-el régiségek címmel a 
múzeumi hónap keretében az 
országban egyedül Szegeden 
rendezi meg kiállítását a 
varsói Állami Régészeti Mú-
zeum, a Móra Ferenc Múze-
ummal közösen. A lengyel 
múzeumok és régészeti gyűj-
temények anyagából rende-
zett kiállítást holnap, vasár-
nap délelőtt 11 órakor dr. 
Krzysztof Dabrowski, a var-
sói Állami Régészeti Múzeum 
igazgatója nyitja meg a Mó-
ra Ferenc Múzeum Horváth 
Mihály utcai képtárában. 

Szabó Vladimír Munkácsy-
díjas grafikusművész kiállí-
tását ma, szombaton este 6 
órakor Szeles! Zoltán művé-

Csak egy helyen Szegeden 
Engedményes 
alumíniumlétra-vásár 
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KERESKED 
VÁLLALAT 

EDEUVS 

Üveg-Porcelán-
Műanyag- és 
Háztartási 
felszerelések 
szaküzletében 

a Fáklya mozi mellett 
(Horváth M. u. 8.) 

Amíg a készlet tart! i 

Műsor-
ajánlat 

szettörténész nyitja meg a 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban. A kiállítás novem-
ber 5-ig naponta 10 és 18 óra 
között tekinthető meg. 

Irodalmi kört rendeznek 
holnap, vasárnap délelőtt 10 
órakor a Juhász Gyula Mű-
velődési Központban. A fog-
lalkozást Kovács János, a 
Szegedi Nemzeti Színház 
színművésze vezeti. Közre-
működik Petri Ferenc költő. 

Két gyermekfoglalkozásra 
Is mehetnek az érdeklődő ap-
róságok vasárnap. Tíz órától 
a Juhász Gyula Művelődési 
Központban rajzversenyt ren-
deznek, ahol a legszebb alko-
tásokat díjazzák is. A jelent-
kezők rajzfelszerelést vigye-
nek magukkal. A Vasutas 
művelődési ház gyermekfog-
lalkozása vasárnap délelőtt 
10 és 12 óra között lesz. 

A Móra Ferenc Múzeum 
múzeumi matinék sorozatá-
nak keretében holnap, vasár-
nap délelőtt 11 órától a f ran-
cia impresszionizmus kiemel-
kedő művészeiről vetítenek 
művészeti kisfilmeket. 

A Szegedi Szimfonikus Ze-
nekar holnapután, hétfőn es« 
te fél 8 órai kezdettel a Ti-
sza Szálló nagytermében ad 
koncertet. A Magyar Nép-
köztársaság Művészeti Alap-
ja és az Országos Filharmó-
nia által rendezett koncert a 
főiskolai-egyetemi bérlet első 
hangversenye. Vezényel Pál 
Tamás, közreműködik On-
czay Csaba (gordonka) és 
Török János (klarinét). A 
műsorban Vántus István, 
Sánközi István, Lendvay Ka-
milló és Jereb Ervin művei 
szerepelnek. 

Továbbképző előadássoroza-
tot rendez középiskolái fizi-
katanárok részére az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat 
Csongrád megyei csoportja, a 
TIT megyei szervezete, vala-
mint a Csongrád megyei To-
vábbképzési és Módszertani 
Intézet. Az első előadást hol-
napután, hétfőn délután 2 
órakor a JATE kísérleti fi-
zikai tanszékének előadóter-
mében (Dóm tér 9., I. emelet) 
rendezik meg. Dr. Halász Ti-
bor, a Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola fizikai tanszé-
kének oktatója a hetedik osz-
tályos általános iskolai fizi-
katankönyvről tart előadást. 

Filmnapokat rendez a Sze-
gedi Orvostudományi Egye-
tem. Első alkalommal hol. 
napután, hétfőn este 7 óra-
kor a szemészeti klinika tan-
termében Küzdők címmel 
rajzfilm-összeállítást vetíte-
nek. 

Olasz városok: Velence, 
Verona címmel színes diaké-
pekkel illusztrált előadást 
tart Batizi László, holnap-
után, hétfőn este 6 órakor a 
Juhász Gyula Művelődési 
Központban. 

Parasztlevelek című doku-
mentumfilmjét mutat ja be 
ma, szombaton délután 4 óra 
15 perckor a televízió l-es 
műsorában a szegedi körzeti 
stúdió. Az első világháború 
folyamán a frontról érkezett 
és a katonákhoz küldött le-
velek tükrében kívánja ér-
zékeltetni a kor társadalmi 
és emberi feszültségeit, a bé-
kevágyat, az őszirózsás for-
radalomhoz vezető utat. Ok-
tóber 27-én, pénteken 17 óra 
20 perces kezdettel a körzeti 
stúdió korábbi adását ismétli 
meg a televízió, amely a 
Kincskereső című folyóirat 
nyári televíziós különkiadá-
sában szerepelt írások legér-
kesebbjeiből válogat. 

Walter Fiorat 
látogatása 

A magyar—NDK barátsági 
hét programja keretében 
tegnap, pénteken baráti be-
szélgetésen vett részt Sze-
geden, a városi népfront-
székházban Walter Fiorat, 
az NDK televízió híradójá-
nak főszerkesztője. A talál-
kozón ott volt Vántus István-
ná, a városi pártbizottság 
képviseletében. Ősz Károly, 
a megyei népfront titkárhe-
lyettese, Csanádi Géza, a vá-
rosi tanács vb művelődés-
ügyi osztályának vezetője, 
dr. Berencsi György, a vá-
rosi népfront elnöke. A ven-
déget Kulcsárné Kiss Piros-
ka, a népfront városi titká-
ra tájékoztatta a város gaz-
dasági és kulturális életéről. 
Walter Fiorat délután a 
szegedi körzeti tévéstúdió 
vezető munkatársaival és 
vezetőjével, Regős Sándor-
ral találkozott, maid elő-
adást tartott a népfront vá-
rosi székházában A békés 
egymás mellett élés és az 
osztályharc címmel. 

Más. Jó, megkapjátok azt 
a napot. De csak akkor, ha 
Y.-t is „viszitek" vele. (Má-
sod- harmadrangú név.) Az 
ORI évek óta makacsul 
ajánlgat bizonyos együttese-
ket. a művelődési központ a 
közönségigényeket ismerve 
évek óta makacsul vissza-
utasítja, pontosabban nem 
tart rájuk igényt. Aki azt 
hiszi, hogy például a Bar-
tókban ismerik a művészek 
szabadnapjait, téved. Ez 
csak az ORI privilégiuma. 
Következésképpen a kiszol-
gáltatottság teljes. És. hogy 
„odafönt" az ügyben mi tör-
ténik — ki tudja? 

Talán feltűnt már, hogy 
egy-egy művész nemcsak 
egy művelődési központban 
lép fel. „pendlizik", egyikből 
megy a másikba. Távolról 
sem anvagiassága az ok. Az 
ORI csak úgy ..száll be", ha 
legalább két előadás lesz. 
Koordinálás, szervezés, 
mindazzal, ami velejár. Mi-
ért jó ez? „A művész csak 
ÍKV vállalja." A válasz el-
lenőrizhetetlen. (Hogy anya-
giak vannak a háttérben, 
több mint valószínű. Csak 
éppen nem biztos, hogy a 
színészek oldaláról. ök 
ugyanis elég ismertek ah-
hoz, hogy ne keressenek 
olyan rosszul.) 

Azt mondja a művelődési 
központ, minden zűr csak 
addig tart, míg a szerződési 
meg nem kötik. Hogv az 
ORI olykor késve küldi meg 
a papírt, adminisztratív ne-

' hézségekre hivatkozva, az 
más kérdés. Kiút? Segíts 
magadon, isten helvett ta-
lán a maszek ügyintézés 
megsegít. 

Ne folytassuk. Talán ku-
lisszatitkokból elég ennyi, ha 
egy-egy néző a törzsközön-
ségből valamelyik kedves 
színészének szegedi fellépé-
sét követelné. 

D. L. 

diákok 
sikere 

Az országos úttörőelnök-
ség hirdette meg a „Szép 
magyar beszéd" csoportos 
Kazinczy-versenyt. Az or-
szágos vetélkedőben szép 
sikert ért el a szegedi Bé-
ke utcai általános iskola 
Kossuth Lajos úttöröcsapa-
tárak magyar szakköre (ve-
zetője Nagy Lászlóné): övék 
az első helyezés, a verseny 5 
ezer forintos díja, valamint 
kéthetes zánkai táborozás 
— tíz iskolásnak. 

Kézimunka-kiállítás 
•te:-: 

Hernádi Oszkár fe lv i te le 
A KPVDSZ ..Kulturális hónap" keretében a Délmagyaror-
szági RÖVIKÖT Nagykereskedelmi Vállalat szakszervezeti 
blzo'tsága rendezőiében kézimunka kiállítás nyílt a Lenin 
körúti központban. A kiállításon ir'.ntegy 70 hímzés, hor-
goiás, suba, gobe'in látható. A három legtöbb szavazatot 
elért kézimunka készítőjét a szakszervezeti bizottság tárgy-

jutalomban részesítette 

l 


