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II megyei közművelődési 
bizottság ülése 

Ölést tartott tegnap a mas, színvonalas művelődé- egy éve működő Ifjúsági Ház 
Csongrád megyei tanács köz-
művelődési bizottsága. Azese-
rnenyen megjelent dr. Tamasi 
Mihály, a megyei pártbi-
zottság oszályvezetöje is. Sza-
bó G. Lászlónak, a megyei ta-
nács elnökhelyettesének meg-
nyitója után Barna László, a 
művelődésügyi osztály he-
lyettes vezetője számolt be a 
közoktatási és a közművelő-
dési intézmények kapcsolatá-
ról a megyében. 

Az 1972-es oktatáspolitikai 
párthatározat nyomán előtér-
be került az iskolán kívüli 
nevelés kérdés*. Mind több 
pedagógus viszi tanítványait 
színházba, tárlatra, hangver-
senyre. különböző ismeretter-
jesztő előadásokra. Szükség-
szerűen javult tehát az ok-
tatási és művelődési intézmé-
nyek között a kooperáció, jól-
lehet elsősorban az iskolák-
nak kell alkalmazkodniuk a 
programokhoz, örvendetesen 
nőtt a művelődési házakban 
a különféle szakkörök száma. 
Érdekes kísérlet: néhány köz-
ségben összevonták az isko-
lai és a közművelődési könyv-
tárakat. Akad viszont bőven 
javítanivaló a színházzal való 
együttműködésben, főleg ami 
a színház műsorpolitikáiát il-
leti. A felnőttoktatás terüle-
tén a középiskolákban fejlő-
dés. az általános iskolákban 
viszont visszaesés tapasztal-
ható. Igen jelentős segítséget 
nyúj t a TIT: sok előadást, 
tanfolyamot szervez. A Ju-
hász Gyula Művelődési Köz-
pont nyári programjaival se-
gíti elő az Iskolások tartal-

sét, szórakozását. Az intéz-
ményben a 624. sz. Ipari 
Szakmunkásképző Intézet 
diákjainak létesített ifjúsági 
klub különösen szép példája 
az igényes együttes munká-
nak. Sajnos, a művelődési 
otthonok többsége formálisan 
vonja be rendezvényeibe a 
középiskolásokat: jövőben a 
propagandájukon javítani 
kell. Igen hasznosnak, jelen-
tősnek minősíthető — s egy-
ben példaképnek is — a K6-
rösy József szakközépiskola 
és a November 7 Művelődé-
si Ház együttműködése. 

A középfokú oktatási In-
tézmények nem használják 
ki kellőképpen az. idestova 

által nyújtott lehetőségeket. 
A szegedinél szerényebb le-
hetőségekkel rendelkező 
szentesi, makói és hódmező-
vásárhelyi intézmények részé-
ről pedig elég egyoldalú a 
törekvés, hogy fogékonyabbá 
tegyék tanulóikat a színház-
kultúra iránt. Nem megfelelő 
a felsőoktatási intézmények 
és a kulturális intézmények 
kapcsolata sem. 

A lövő egyik legfontosabb 
feladata lesz. hogy korszerű 
művelődéspolitikai szemléle-
tet igyekezzenek elsajátítani 
az illetékesek — olyat, amely 
elsősorban a kölcsönösségen, 
a valós közös munkálkodáson 
a lapul 

Színházak és írók 
alkotói kapcsolata 

Folytatódik a színházak 
és darabírók alkotói együtt-
működése, amelyet a Kul-
turális Minisztérium. a 
Színházművészeti Szövetség, 
a Magyar írók Szövetsége 
és a Magyar Színházi Inté-
zet kezdeményezett az előző 
évadban. Az idén. kijenc 
írót hívtak meg a színházak, 
hogy ismerjék meg művészi 
törekvéseiket, produkcióik 
születésének folyamatát, s 
ír janak számukra színdara-
bokat. 

Az írók — a Magyar 
írók Szövetsége, fiatal drá-
maírók csoportjának tagjai 
— már megcsillantották te-
hetségüket, s többük darab-
jait már előadták a színhá-
zak. A közvetlen kapcsolat 
a színházi élettel, a színmű-
vészettel várhatóan az ú j 
évadban is serkenti maid a 
fiatal szerzők drámaírói am-
bícióit, amelyet a Kulturá-
lis Minisztérium tíz hóna-
pon át, havi 3000 forint 
szerzői díjjal is ösztönöz. 

Mérlegen az amatőrmozgalom III. 

A keresztszemes hímzéstől 
a környezetformálásig 

A hóhér drámája 
Beszélgetés az Egyszemélyes színházról 

Meglepetést tartogatott év 
végére a szegedi színház. 
Osztrák szerzöpár, Gerhard 
Dorjer és Anton Zettel mo-
nodrámáját, a Josef Lang cs. 
cs kir. hóhért Kovács János 
crdemes művész viszi színre 
— a tervektől eltérően csak 
december 28-án, este 8-tól, a 
Ki sszinház előcsarnokában, 
A rendező, díszlet- és jel-
meztervező: Jachinek Ru-
dolf. Szokatlan tehát a szín-
hely, a forma, újszerű, leg-
alábbis a helyi színházi gya-
korlatban. Ezen a ponton in-

azóta tudjuk, nem ls akár-
milyen következmények nél-
kül, miért ne sikerülne Sze-
geden is. Az igény tudniillik 
nálunk sem kisebb. Melles-
leg, az Egyszemélyes színház 
nem a legpontosabb kifeje-
zés; stúdió, kísérleti műhely, 
sok egyéb fogalom belefér. 

Jachinek Rudolf: Pillanat-
nyilag úgy tűnik, a követke-
ző állomás Mrozek Emigrán-
sok-ja és Mocsár Gábor Szé-
chenyi monodrámája lesz. 

Kovács János: Az osztrák 
szerzőpár darabjára a Szín-

m L k k e e f l B C t é ' Ü n k " é r i n ~ h á z t ' u d o ^ r y l Intézetnél hív-
Jachinek Rudolf: Nemcsak 

felettes szerveinknek, de a 
közönség inspirációjának is 
engedve igyekszünk ú ja t ad-
ni. őszintén szólva az évad 
kötött számú bemutatói mel-
lett és anyagi lehetőségeink 
határain belül tájékozódva. 
Olyan kísérletekbe fogunk, 
melyek egyfelől költségkiha-
tásukkal sem okoznak külö-
nösebb megrázkódtatást a 
színháznak, másfelől pedig 
könnyen mozdítható, bárhol, 
bármikor előadható produk-
ciók. Megfelelnek bizonyos 
rétegigényeknek, ugyanakkor 
valamilyen oknál fogva ki-
szorulnak a nagyszínpadról. 
Az Egyszemélyes színházat, 
kérésre, szívesen elvisszük 
üzemekbe, vállalati klubok-
ba, művelődési házakba. 

Kovács János: Kezdemé-
nyezője voltam, méghozzá 
kaposvári példa nyomán. A 
dunántúli társulatnál azok-
ban az években töltöttem 
hosszabb időt, amikor a pezs-
gés megindult. Láttam Zsám-
béki Gábor, Timár Éva, Kol-
tai Robi, Csikós Gabi és má-
sok milyen izgalmas dolgok-
kal kísérleteznek, s tanúja 
voltam, miként fordult felé-
jük egycsapásra az érdeklő-
dés, nemcsak a városban, de 
Budapestről, az ország más 
tájairól is. Párszemélyes da-
rabok, nem kifejezetten szín-
padra való produkciók vol-
tak ezek, s ha nekik sikerült 

ták föl a figyelmünket, az 
anyag magyar nyelven nem 
jelent meg sehol, fordítóját, 
Hunyadi Józsefet, Jachinek 
Rudolf kereste föl. A mono-
dráma Josef Langnak, az 
utolsó nyugdíjazott hóhérnak 
naplója, vagy amint a szer-
zők írják, „egy becsületes 
polgár életének és munkás-
ságának története, mely a 
vesztöhely és a központi te-

színésznek, legjobb önmeg-
valósítása legyen. Ehhez kell 
pusztán a szövegből írói 
instrukciók nélkül helyzete-
ket, képeket kitalálni. Ma-
gam eddig több gyermekda-
rabot rendeztem, s az idei 
évadtól színész-rendező stá-
tusban dolgozom a színház-
nál. Ami azt is jelenti, hogy 
rendezőként szeretnék meg-
maradni színészcentrikusnak, 
amiképpen példaképeim Vár-
konyl Zoltán, Horvai István, 
Egri István — közülük ket-
tejükkel sohasem találkoz-
tam, viszont a pályámon 
Egri indított e l 

Kovács János: A darabról 
még csak annyit, rengeteg 
álmatlan éjszakámba kerül. 
Van úgy, hogy fölriadok tő-
le, s valóságosan kezdenek 
nyomasztani ennek a figurá-
nak tettei, viselt dolgai. 
Vagyis fizikailag sem kímél 
meg Josef Lang. 

A december 28-1 premiert 
követően januárban, előre-

mető között zajlott le az egy- , á t h a t ó a n > ö t -ha t alkalommal 
kori császárt és királyi szé-
kesfővárosban, Bécsben". 

Jachinek Rudolf: Ügy érez-
zük, illik a politizáló színház 
profiljába, hiszen nem köz-
vetlenül politizál, a nézőre 
bízza, ki-ki milyen konzek-
venciát von le belőle. Ne-
künk arról szól, hogy a 
rosszul értelmezett lojalitás, 
ha az a hatalom osztályjel-
legű, nemcsak az egyes em-
ber jellemét torzíthatja el, de 
a tömegét is. 

Kovács János: A polgári 
humanizmus zsákutcája. Há-
lás szerepnek ígérkezik, vi-
szont a figura gyűlöletes, 
olyan ember, aki mindent el-
követ azért, hogy szimpa-
tikussá váljék, mégis árad 
belőle a szadizmus, a defor-
máltság. A műfa j t még nem 
kóstoltam, csak önálló estje-
im voltak, de az más. Az 
anyag 112 oldal, vagyis 
komplett színpadi dráma. 

Jachinek Rudolf: Vagyis 
két óra játékidő, egy szünet-
tel. A rendező dolga, hogy az 

láthatja az előadást a szege-
di közönség. 

N. I. 

Az elmúlt néhány eszten-
dőben érdekes és figyelem-
re méltó jelenség zajlott le 
az amatőrmozgalom képző-
művészeti szárnyában. Míg 
a kifejezetten képzőművé-
szeti jellegű szakkörök és 
műhelyek száma stagnál, 
addig erőteljesen növeke-
dett a díszítőművészeti kö-
rök száma. Ebből egyértel-
műen következik, hogy 
mindinkább kitágul a vi-
zuális kultúra iránti érdek-
lődés, s a hagyományos 
táblaképfestő szakkörök új 
műfajokkal, új lehetőségek-
kel gazdagodnak. így ke-
rül be ebbe a „csomagba" a 
népi díszítőművészet, mely 
sokkal tágabban értendő, 
mint csupán szorgos hímző-
asszonyok heti találkozója. 
Mert beletartozik az eredeti 
motívumok gyűjtése és ú j -
fa j ta alkalmazása, de ide-
sorolható a népi fafaragás, 
játékkészítés és sok más, 
még kiaknázatlan lehetőség. * 

S immár az amatőr mű-
vészet magába foglalja a 
műfajok sokféleségét: a 
grafikát, a festészetet, plasz-
tikát csali úgy, mint az 

iparművészet sok ágát. a 
környezetformálást, a fotót, 
a kerámiát, hímzést stb. Ám 
ez a heterogenitás az össze-
tételt is jellemzi. Hisz ama-
tőr alkotónak számít a dip-
lomás rajzpedagógus, a na-
iv festő, a szakkörben ön-
magát képező autodidakta 
és a hobbiból vasárnapon-
ként a Tisza-partra kiülő 
festegető ember. Ebből kö-
vetkezően a minőség, a 
színvonal is meglehetősen 
változó. Az amatőr képző-
művészet első vonala a 
gyakran magasabb művészi 
színvonalat produkál, mint 
a „hivatásos művészet". De 
ugyanakkor ide tartoznak az 
önjelölt dilettánsok és a 
teljesen sajátos világot kép-
viselő naiv művészek is. 

Az csak tetézi a mozga-
lom gondjait, hogy a szak-
körök meglehetősen elszige-
telten dolgoznak, nincs kö-
zöttük kapcsolat, vélemény-
csere, túlságosan nagy mér-
tékben befolyásolja tevé-
kenységüket az Irányító mű-
vész felkészültsége, alapál-
lása. 

Néhány példa az előbbi-
ek illusztrálására. Szekfü 
János közel négy évtizede 
aktív festő. A Vasutas Kép-
zőművészeti Körben dolgo-
zik kitartó szorgalommal, 
erőt, energiát nem kímélve. 
A fiatal Gyovai Mihályné is 
bekopogott ide egyszer, de 
sehogyan sem tudta megol-
dani a stúdfumfeladatokat, 
és az ismeretek, a kötöttsé-
gek gátat emeltek belső 
monda nvalójának kivetíté-
se előtt. Kénytelen volt ott-
hagyni ezt a szakkört, s az-
óta csak a saját törvényei 
szerint dolgozik. Január 
6_án nyílik önálló kiállítá-
sa Kecskeméten, a Naiv Mú-
zeumban. Tudnivaló. hogy 
egy rendelet értelmében 
amatőr alkotók csak hár-

masban mutatkozhatnak 
be. Ennek sokféle torzké-
pével találkoztunk, de hogy 
igazi gyümölcse is lehet, azt 
három fiatal rajztanár bi-
zonyította : Bakacti Lajos, 
Pataj Miklós és Sinkó János 
négy esztendeje alkotókö-
zösséget hoztak létre, s Jó 
néhány sikeres kiállítás áll 
már mögöttük. Tény, hogy 
legtöbb amatőr kiállításon 
festmények, az utóbbi idő-
ben intarziák sorakoznak a 
falakon. Ezért is volt öröm 
és figyelemre méltó jelent-
kezés a Sajtóház Művész, 
klubjában szeptemberben 
Tóthné Polyák Katalin mű-
vészi ihletésű makraméinak 
és Mészáros Szilveszter de-
koratív fa-fémplasztikáinak 
bemutatója. 

* 
A gondok, problémák, 

tisztázatlan kérdések fölve-
tődtek a nemrégiben lezaj-
lott megyei amatőr parla-
ment képzőművészeti szek-
ciójában is. Fontos s mind-
inkább sürgető feladat a fo-
galmi tisztázás. Az ugyan-
is, hogy mi tartozik az ama-
tőr mogalomnak eme ágá-
ba. A szűken vett képző-
művészet, a tágabb tárgy-
formálás, vagy az összefog-
laló vizuális kultúra minden 
ága? Melyik felel-e meg a 
mai igényeknek? Annak 
ugyanis, hogy a szemléleti, 
műfaj i és szervezési zűrza-
varban hol vannak a biztos 
fogódzók; elkészülnek-e ezen 
a területen is a minősítések 
(minden egyes zsűrizés tu-
lajdonképpen egy-egy alkotó 

munkájának minősítése, ám 
a bírálati munka Olyannyi-
ra szubjektív és zavaros, 
hogy alkalmatlan az eliga-
zodásra); sikerül-e az ipar-
művészet-tárgyformálás (báb. 
kerámia, textil, alkalmazott 
grafika stb.) áttörése; egy-
séges mederbe terelhető-e a 
kiállítások kuszasága; föl-
térképezhető-e a kiállítóhe-
lyek dzsungele; megtervez-
hető-e a kiállítási rend — 
mindennek óriási fontossága 
van a mozgalom továbblé-
pése szempontjából. 

* 

A képzőművészeti-tárgy-
formálási tevékenység az. 
amely mindenképpen egyéni 
teljesítményt kíván, még 
akkor is. ha egy szakkör, 
egy alkotó kollektíva közös-
ségi munkájába ágyazódik. 
A jelentkezéskor, a bemu-
tatkozáskor mindig a szub-
jektum megnyilatkozásaival 
állunk szemben. Ezért ne-
hezebb itt mérni, minősíte-
ni, összevetni. Ezért kiemel-
ten fontos az ízlésnevelő 
mozzanat, a személyiség meg-
valósításának atti tűdje. a 
minél teljesebb emberi élet-
re való inspirálás. Tervek, 
elképzelések, ötletek és ja-
vaslatok szép számmal ösz-
szegyűltek. Az országos par-
lament, majd az ú j testű-
letek minden bizonnyal 
meghányják-vetik ezeket, s 
munkájuk nyomán a moz-
galom lendületét megtartva 
szervezetileg tisztázódik, ta r -
talmilag gazdagodik, műfa-
jilag színesedik. 

Tandi Lajos 

kézjegyével — évenként gi magazinnal 
aullámokat kavarniuk, mint előadás Kovács Jánosnak, a [két-két közös magyar nyel- mindkét r ád id 

A Magyar és az Újvidéki 
Rádió együttműködése 

Közös magyar nyelvű iro- vű Irodalmi estet szervez-
dalmi estek rendezése, a nek Magyarországon és a 
kabarészínháznak vendég- Vajdaságban, s rendszeresen 
szereplése, szórakoztató mű- és kölcsönösen megrendezik 
sorok és zenei felvételek a fiatal magyar, illetve tű-
cseréje szerepel abban a két goszláv költők két nyelvű 
évre szóló együttműködési estjét. A tervek szerint jö-
tervben, amelyet a Magyar vőre vendég lesz az Üjvidé-
Rádió és az Üjvidéki Rádió ki Rádió kabarészinháza. s 
vezetői szerdán, tegnap ír- 1981-ben a Magyar Rádió 
tak alá a Magyar Rádió 
székházában. 

A dokumentum szerint — 
amelyet Kiss Kálmán, a rá-
dió elnökhelyettese és Vla-
dimír Juhas, az Üjvidéki 
Rádió igazgatója látott el 

kabarészínpada szerepel ú j -
vidéken. A két rádió szóra-
koztató műsorainak szer-
kesztősége folytatja a hu-
moros, szatirikus műsor-
szövegek cseréjét. A jövő 
év első felében közös ifjúsá-

jelentkezik 

Félidőben a légikikötő 
rekonstrukciója 

A Ferihegyi repülőtér for-
galmát az Idén már néhány-
szor megbénította a köd, a 
légikikötő rekonstrukcióján 
dolgozóknak azonban — az 
esős napok kivételével — 
kedvezett az enyhe idő. Még 
most is nagy erőkkel dolgoz-
nak a hátralevő földmunká-
kon, a vízelvezető csatornák 
cpítésén. 

A Ferihegyi repülőtér re-
konstrukciójának helyzetéről 
Herter György, a Légifor-
galmi és Repülőtéri Igazga-
tóság főosztályvezetője el-
mondta, hogy az 1977. évi 

késedelmes indítást pótolván 
a Minisztertanács határoza-
tában előírt ütemnél valami-
vel gyorsabban haladva, 
eredményesen zárták azévet, 
s egyben az újjáépítés, a kor-
szerűsítés első ütemének fél-
idejét is az építők. A mun-
kálatokra az idén mintegy 
840 millió forintot fordítot-
tak. 

Befejeződött a 3,7 kilomé-
ter hosszú, 60 méter széles 
leszállópálya, a guruló-, va-
lamint az összesen több mint 
5,3 kilométeres bekötő- és 
kitérő úthálózat alapozása. 

Az állatok 

Színes magyar természet-
film. Ir ta: KoIIányt Ágos-
ton. Fényképezte: Vancsa 
Lajos, zene: Hidas Frigyes. 
Tudományos szaktanácsadó: 
dr. Csányi Vilmos. Rendez-
te: Kollányi Ágoston. 

Mintha már-már feledésbe 
merült volta — mondjuk 
Homoki Nagy István neve, 
gyermekkorunk egyik ked-
ves ihletőjéé, a Cimborák, a 
Hegyen-völgyön, a Vadvizor-
szág alkotójáé. Azután a kö-
zelmúltban a tévé új ra fel-
fedezte, s a régi filmeket lát-
hat juk ismét. Talán ezért, ta-
lán másért, egyre megy: a 
hagyományokat folytató ú j 
magyar természetfilmet néz-
hetünk meg mo6t, Kollányi 
Ágoston jóvoltából. 

Ugyan ki nem gondolko-
dott még el egy-egy akár a 
ház körül, akár az állatkert-
ben alaposabban megszem-
lét állat valamelyik hirtelen-
váratlan tettén? Hogy felve-
tődjenek az „ennyire okos 
lenne?", „akár a z ' ember, 
nem?" és hasonló kérdések. 
A természetes emberi érdek-
lődés és a tudományos kuta-
tás izgalmát ötvözte eggyé 
Az állatok válaszolnak: a 
„beprogramozott" cselekede-
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tek, az ösztönös reakciók 
62inte-szinte hihetetlennek tű-
nő példáit sorakoztatta füzér-
be egymás után. Magyaror-
szágon, Afrikában, a tenger-
mélyén, mindenütt más és 
más fajoknál. Más és más 
csodák; a tojást kővel feltö-
rő kedélyű, a magnős bögésre 
„nem beugró" szarvasbika, a 
rejtőzködő lepényhal és a 
többiek pedig valóban vála-
szoltak. Feleleteket adtak a2 
emberi kísérletek kérdőjelei-
re. a maguk módján. 

Csodaszép felvételek, tájak, 
bravúrosan elkapott mozza-
natok (a tiszavirág-nász köl-
töiségében az egyik hangula-
ti csúcsot jelentette), ú j vo-
nások felmutatása a termé-
szet univerzumában, az álla 
tok világában. S „melléke-
sen": lehetséges. hogy a 
már-már elfeledett néoszerű 

tudomány os-ismeret ter-
jesztés reneszánszának nyitó-
darabja is. 

a L. 


