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A sokarcú Móra ,raki , 
vendégek 
az orvos-

tudományi 
egyetemen 

Centenáriumi kiállítás 
a Közművelődési Palota 

kupolájában 

Ács S. Sándor felvétele 
A kiállítás egy részlete 

„En s segédtanárságból 
kerültem ide könyvtárosnak, 
de egyúttal természetrajzos-
nak, etnográfusnak, régész-
nek. numizmatikusnak és 
képtárosnak is, — amellett 
aktamásoló írnoknak is" — 
így jel lem ezt e magát és szer-
teágazó tevékenységét Móra 
Ferenc. És még nem is szólt 
mindenről. Űjságírói, szer-
kesztői tevékenységéről és 
írói munkásságáról. Ennek 
a sokarcú alkotónak állítanak 
emléket születésének 100. 
évében a Közművelődési Pa-
lotában. melynek éveken á t 
igazgatója volt. A centená-
r iumi ünnepségek szegedi 
rendezvényeként a kupolá-
ban kiállítás nyílt tegnap 
délután a Somogyi-könyvtár 
é s - a múzeum anyagából. A 
bemutató létrehozói ezúttal 
Móra sokszínű egyéniségét 

vi l lantják fel ismert és ú jon-
nan felfedezett dokumentu-
mok segítségével — levelek-
kel, fényképekkel, régészeti 
leletekkel, növénygyűjtemé-
nyek lapjaival , fotómásola-
tokkal. 

Idézik az újságíró és lap-
szerkesztő Mórát, a föld mé-
lyét vallató régészt, a Köz-
művelődési Palota igazgató-
ját , a népművelót és bota-
nikust, a gyerekek és fel-
nőttek népszerű í r ó j á t A 
száraz tények, a hiteles do-
kumentumok hangulatokká 
oldódnak a kupola paraván-
jain és tárlóiban, felidézve 
Móra egyéniségének színessé-
gét. a 20-as—30-as évek vá-
rosának és a környező fal-
vaknak hétköznapjait . A ki-
állítás egy „hónapig tekinthe-
tő meg. 

Iraki vendégek látogattak 
tegnap, a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetemre. Dr. Cser-
háti István egyetemi tanár, 
ál talános rektorhelyettes fo-
gadta Sabri Mutart, az Iraki 
Közszolgálati- és Egészség-
ügyi Dolgozók Szövetségi 
I rodá jának képviselőjét, va-
lamint. a delegáció két tag-
ját, Nasid Hadit és Ali Mo-
hamedet, Elkísérte a vendé-
geket az egyetemre dr. Al-
bert Sándor, az Orvo6-
Egészségügyi Dolgozók Szak-
szervezetének megyei t i tkára 
és Szurovi Margit, az ODSZ 
nemzetközi osztályának 
munkatársa . A vendégeket 
dr. Cserháti István tájékoz-
ta t ta az egyetem feladatai-
ról, működési rendjéről , 
m a j d dr. Vetró Gábor szak-
szervezeti t i tkár, az egyetem 
szakszervezeti tanácsának és 
különféle bizottságainak te-
vékenységéről szól t A ven-
dégek megtekintet te* több 
k l i n iká t s el látogattak a 
vértranszfúziós állomásra is. 

Magos Gyula 
kiállítása 

Magos Gyula festőművész-
nek, a Tömörkény István 
Gimnázium és Szakközépis-
kola művésztanárának alko-
tásaiból rendeznek kiállítást 
a pusztaszeri klubkönyvtár-
ban. A tárlatot holnap, má-
jus 31-én délután 4 órakor 
nyi t ják meg, megtekinthető 
június 8?ig hétköznapokon 
8-tól 12 óráig. 

Eszter néni mesél ádiójígyelö 

Igen. Eszter néni mesél. 
Nyugodtan, mégis tempósan, 
valami ősi, egyenletes r i t -
mus t követve. Szavai kere-
setlenek, mondatfűzése tisz-
ta, logikus. És szép. Aicár 
egy népi szőttesen vagy tá-
nyéron, a vonal néha meg-
megcsavarodik, hogy aztán 
ügyesen, biztos kéz által ve-
zéreltetvén kanyarodjék a rá -
nyosan, szimmetrikusan visz-
sza. Ügy mesél Eszter néni, 
ahogyan é l : egyszerűen és 
tisztán. Gondolkodva és 
őszintén. Arról is mesél, 
ami t legjobban ért, igaz me-
sé t : életéről i t t a Szeged 
környéki tanyákon. A század 
alföldi magyar népéletének 
részletei kerülnek hal lat la-
nul érdekes, izgalmas f i lmre 
beszédében. 

Amikor annak idején la-
punk folytatásokban közölte 
Gémes Eszter néni Mindig 
magam című önéletírását — 
akkor tá j t (tehát nem egé-
szen mostanság) készült a 
felvétel, amit múlt héten 
szerdán délután hallhattunk 
a Kossuth rádióban, az I f jú-
sági Rádió Eletutam cimű 
műsoraként . Fekete Gyula 
beszélgetett Eszter nénivel, 
pontosabban: egy-két ügyes 
kérdéssel hagyta szabadon 
áradni a természetes, isten-
ad ta tehetséggel rendelkező 
népi életmesemondó kris-
tálytiszta zuha tagá t Azt hi-
szem, ez a műsor a lokál-
patr iot izmus örömén messze 
tú lmutató büszkeséggel tölt-
hetet t el mindenki t : a ma-
gyar nép művészetének 
ú jabb, csodálatos bizonyíté-
ká t muta t t a föl. Ráadásul — 
ha jól é r te t tem — éppen a 
legfontosabb érintet t korosz-
tálynak. a fiatalságnak. Or-
tutay Gyula Fedics Mihá-
ly inak , az erdélvi Győri Klá-
rának. a 7sombói Tombácz 
Jánosnak u j abb társa akad t 

hát — van ok az örömre, s 
nemcsak itt Szegeden. 

Eszter néni lényegében ön-
élet írásának egyes részleteit 
mesélte e l a rádióban is. 
Ugyanolyan szépen, ahogy 
leírta. (Néha szinte szóról 
szóra visszhangzott fü lemben 
az olvasott élmény szövege.) 
Mesélt őseiről, akik az első 
gómeskutakat csinálták meg 
ezen a vidéken, vagy százöt-
ven éve, s erről kapták ne -
vüket. A századelő gyermek-
éveiről a tanyavilágban, m i -
kor negyedik elemiig min -
denkinek egyetlen könyve 
volt az iskolában, ahová me-
zítláb, egyszál pendelyben 
jár tak. A játékokról, a ser-
dülőkorról, Rákóczi hamvai-
nak hazahozataláról, lányké-
résekről. Első férjéről. Ve-
szelka Andrásról, akinek ro-
konai „tót eredtüek vótak, 
köménymagot á r utak, oszt 
mögtetszött nekik ez a szö-
gedi főd". S akik — a Rózsa 
Sándor-fé le Veszelkák egye-
nes leszármazottai voltak. S 
hozták magukkal a régi el-
beszéléseket, legendákat a 
betyárvilágból, amiket Esz-
ter néni adott tovább. 

Második férjétől is elvált 
Eszter néni, 1946 óta egye-
dül él. De „mindig egyedül 
vótam én", úgy mondja . S 
mindig olvasással aludt, al-
szik el. 1948 óta írogat, „nem 
hagytak éccaka pihenni a 
gondolatok". „Mindönt meg-
írtam, az örülnivalót is, mög 
a szcgyöUnivalót is. Le kol-
lött írni. ami a fejőmbe be-
gyült, mert éccaka gyün a 
pihent észbe a gondolat." 

S Eszter néni most mesélt, 
jó félórán keresztül. Csöndes 
nyárestéket idézet t amikor a 
tanya előtt a csillagokat néz-
ték, a magyarság ősi hitének 
igézetével, távol a vallás ko-
rabeli tételes dogmáitól. Há-
borúkat, for radalmakat , k í -

nokat és nélkülözéseket is 
emlegetett, szinte rideg tár-
gyilagossággal. Nem siránko-
zott, nem panaszkodott: meg-
állapított. Kemény gerinccel, 
egy n é p ezeréves ösztönének 
mindén lehetséges fegyverze-
tével, amit egy személybe, 
kiválasztatlan kiválasztott-
ként önmagába sűrített , le-
ir t és elmondott. Mert „sikol-
tanak az emlékek". 

Délután 3 óra volt, ami-
kor a híreket kezdték mon-
dani, Eszter néni monológja 
u tán . 

Meséljen még, Eszter néni. 
Domonkos László 

KISZ-bizottságok 
együttműködési megállapodása 

A szegedi I f júsági Házban sági üléseket Nagyon lénye- zés m u n k á j á t és mind több 
együttes ülést tartott tegnap, ges része a megállapodásnak úttörőcsapatnál vallalnak 
kedden délután a KISZ Sze- az Egyetemisták a közmüve- rendszeres patronálast. 
ged városi és szegedi járási lödésért akció továbbfejlesz- A gazdasági feladatok tel-
bizottsága Mészáros Eva já- tésénak, hatékonysága nőve- jesítése érdekében a járási 
rási t i tkár elnökletével. A lésének közös elősegítése. A és városi üzemek, illetve te r -
két bizottság tagjai együtt- KISZ Szeged városi bizott- melőszövetkezetek if júsági 
működési megállapodást kö- sága bekapcsolódik a tanyai szervezetei kölcsönösen kere-
töttek a közös feladatok mi- ifjúsági klubok patronálásá- sik és erősítik kapcsolatai-
néi hatékonyabb megvalósí- ba, s a módszertani segítség- kat. Kiemelten foglalkoznak 
tása érdekében. nyúj tásban szerepet vállal az a bejáró fiatalok helyzetevei 

A közös teendőkről szóló ú j If júsági Ház is. Az egye- é.s a párt taggá nevelés ké r -
határozat előírja, a rendsze- temisták állampolgári isme- désével. A két bizottság moz-
res és folyamatos kölcsönös retekből tar tanak előadáso- galmi évenként közös rendez-
tájékoztatást, a közös bizott- kat, segítik a politikai kép- vénytervet dolgoz ki. 

Zenei naptár 

Trikolidist látni 
Hétfőn este lezajlott a ta- hangszerelési technikájában Trikolidis Bruckner-mflsora 

vaszi koncertsorozat nagy erősen wagneri Bruckner esetében semmi esetre sem 
at t rakciója: a szegedi m a - mindennek dacára némiképp ártot t — bár igaz, egy dir i -
muttársulat (szimfonikusok, fárasztóan ter jengős anyag gens képességének megítélé-
Zenebarátok, szólisták) élén benyomását keltette. Filozó- séhez kevés támpontot nyúj t 
bemutatkozott a dómban Ka- f ikusan emelkedett, ám kissé csupáncsak Bruckner. Ma-
rolos Kaspar Trikolidis, a túlméretezett stílusával a r a d j u n k annyiban, görög 
televízió legutóbbi karmes- ma hallgatójának inkább vendégünk egyéniségére 
terversenyének fölfedezettje, anakronisztikus élményt (mert az, egyéniség) passzen-
S mint várha tó volt, a kül - nyúj t — ezzel együtt persze tosan szabott anyagból ren-
sőségek ezúttal is látványos unikum, s Trikolidis ihletett dezett dekoratív és emléke-
felhangokról gondoskodtak a tolmácsolásában tartalmason zetes bemutatót 
zsúfolásig megtelt templom- az. Trikolidist elnézve óha- kért hálás 6 
ban, ami kétségtelenül adó- tat lanul adódik a kérdés: közönségnek, 
dott Trikolidis vonzó egyéni- szükségeltetik-e va jon a m ű - nem utoljára, 
ségéből, népszerűségéből, te t - vek tolmácsolásának ez a 

nek érdeklődését is, akik bi-
szug- zonyára más közegben sem 
(mely vetnék meg ú j r a hallgatn' 

majd . A dóm „kegyeletes 

ide a karmester kész-
séges „asszisztenseit" 

nevét, 
Terézét. Lengyel II-
Réti Csabáét. Sinkó 

N.L 

az ilyesmi-
hálás szegedi koncert-

Remélhetően 
hiszen fölkel-

tet te az élő muzsika medita-
szetős dirigálásából, de ma- f a j t a rendkívül kimunkált , t ívebb ha j lamú szerelmesei-
gából a programból is. elegáns fazonú, kecses 

Brucknert játszottak. a lasztékos, látványosan 
IX. szimfóniát és a Te Deu- gesztív kirajzolasa 
mot. Bevezetésképpen meg Persze jó iskolát követ, alig-
az orgonafejedelem Max Re- hanem Karajan stílusát őrzi, akusz t iká ja" révén ezúttal a 
ger f-moll fúgáját és passa- majdhogynem írtam, imi- krónika teljessegének okán 
cagliáját szólaltatta meg Ella tóífe. s nemcsak Trikolidis í r juk 
István, miközben Trikolidis technikájára jellemző, mesz 
kiállt a dóm kupolája alá, s z e b b ne menjünk, az ugyan- gedi szimfonikusok és a Ze-
leendő zenekara és kórusa c s a k karmesterverseny-dí ja- nebarátok Kórusa mellett a 
élére föltehetően abból a z o t t Kobayashi Ken-lchiróéra Te Deum szólistáinak 
bölcs' (bár számára alig A felekből Itélhetően Karikó 
praktikus) megfontolásból, feen, mindenesetre nem ár t dikóét, 
hogy aki lá tni jött, minutá t ab ovo a zenének, hacsak Györgyét. 
se veszítsen. így aztán a tó- tartalmilag nem, márpedig 
jékozatlan nézőnek úgy tűnt , 
a szünet nélküli műsorban 
egyetlen nagyszabású alko-
tást hall, holott ket tő és fe-
let kapott , hiszen a Regeré 
legföljebb hangulatában lo-
gikus, a ter jedelmes koncert-
idő kiszámíthatósága folytán 
kissé fölösleges előkészítés-
nek hatott, viszont a IX. 
szimfóniáról maga a szerző 
rendelkezett úgy, hogy befe-
jezetlennek érzi, s előadása-
kor amolyan negyedik téte-
leként szólaljon meg a ko-
rábban írt Te Deumja. Mi-
nek következtében az egyéb-
ként is beethoveni indít tatá-
sú. összefoglaló érvényű, koz-
mikus sugallató mú formai-
lag is fölidézte a nagy bécsi 
klasszikus mester hasonlóan 
utolsónak számozott (ráadásul 
szintúgy d-moll) szimfóniá-
j á t Ez a beethoveni, sőt 

Sajtótájékoztató 

Felkészülés 
az anyanyelvi konlerenciára 

A külföldön élő magyar-
ság és a Magyar Népköztár-
saság nyelvi, kulturális kap-
csolatainak ápolása jegyében 
augusztus 6. és 10. között 
Budapesten ülésezik az 
anyanyelvi konferencia hazai 
és külföldi szakemberekből 
álló védnöki testülete — je-
lentették be kedden a Ma-
gyarok Világszövetsége szék-
házában, a szervezet ez évi 
nyári rendezvényeiről meg-
tartott saj tótájékoztatón. 

A tanácskozásra — ame-
lyet a többi között a szerve-
zet utóbbi két évben végzett 
m u n k á j á t v i ta t ják meg és az 
198l-re tervezett IV. anya-
nyelvi konferencia program-
ját készítik elő — a testület 
tagjain kívül 21 országból 62. 
a magyar nyelv és kultúra 
terjesztésével foglalkozó szak-
embert várnak. A védnőkse-

Divatbemutató — 
kereskedőknek 

Évente kétszer országjáró divattervező vé leményét Az 
körútra indulnak a Magyar év elején egyébként átszer-
Divat Intézet tervezői, m a - vezték az MDI mellet t m ü -
nökenjei , s poggyásszuk ter- ködő művészeti kol légiumot 
mészetesen ruhákkal teli. Divatkollégium — ez a kö-
Tegnap az 1980-as esztendő- zel háromszáz szakemberből 
re előrejelzett divatirányzat álló testület ú j neve, a cél 
tavaszi és nyár i modelljeiből pedig, hogy a divattal hiva-
láthat tak bőséges választékot tásszerűen foglalkozók tábo-
a ruházati kereskedelem üz- rában felébresszék az üzleti 
letkötöi Szegeden, a Tisza- szellemet is, s elősegítsék an-
szállóban. A ruházati el látás nak felismerését, hogy a ru -
minőségének javí tásában házati ipar — kereskedelem 
ugyanis nem elegendőek a — vásárlóközönség három-
tervezői erőfeszítéseit, s a szögében együtt kell működ-
konfekcióipar rugalmasságra niük a par tnereknek. Ezt 
való törekvése. Az európai szolgálják az olyan „előre-
divathoz hangolt hazai divat jelző" bemutatók is, min t 
elterjesztésében a legtöbbet amilyen a tegnapi szegedi 
épp a kereskedelem tehet az- volt. Képeinken a jövő ta-
zal, hogy a rendeléseknél fi- vasz divatvonalalt figyelhe-
gyelembe veszi a nemzetközi tik meg olvasóink néhány 
kitekintéssel" is rendelkező modellen. 

gi üléssel egy időben a kő-
bányai Pa taky István Mű-
velődési Központban rende-
zik meg a külföldön műkö-
dő néptánccsoportok V. fesz-
tiválját , a tánccsoportok ve- I 
zetői és a legjobb táncosa i ' 
pedig módszertani tovább-
képző tanfolyamon is részt 
vesznek. ' 

Az anyanyelvi konferencia 
e rendezvények mellett az 
idei nyáron is tovább bővíti 
a magyar nyelv és irodalom, 
valamint a magyarságismere-
ti tárgyak oktatási formáit. 
Ennek keretében újabb, az 
anyanyelv elsaját í tását segí-
tő és más tankönyveket ad-
nak ki, július—augusztusban 
Debrecenben és Budapesten 
továbbképző tanfolyamokat 
indítanak, s ismét megnyit ja 
kapuit a sárospataki nyári 
kollégium is. (MTI) 

I 


