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szegedi ünnepi hetek 

A harmadik szegedi tábla-
kép-festészeti bicnnálé a 
Képtárban és az Ifjúsági 
Házban, augusztus 20-ig. 

U'icber Mariann jelmez-
tervező művész kiállítása a 

Bartók Béla Művelődési 
Központban, augusztus 20-
ie. 

Papp György grafikus-
művész tűzzománcai a Pa-
letta Galériában, augusztus 
20-ig. 

Gubcsi Attila festőmű-
vész kiállítása az i f júsá-
gi házban, augusztus 31-
ig-

A Móra Ferenc Múzeum 
állandó kiállításai: Csong-
rád megyei parasztbútorok 
és népviseletek; Lucs-
képgyűjtemény; Móra-em-
lékszoba; A Fekete-ház-
ban: Vihart aratva — 
Csongrád megye munkás-

ságának élete cs harcai 
1867—1945: Buday György 
elete és munkássága; Ma-
gyar katonai egyenruhák; 
a Vármúzeumban: Szeged 
múlt ja , jelene, jövője; a 
Kass Galériában: Bélye-
gek, bélyegtervek, mini-
és maxikönyvek Kass Já -
nos műhelyéből. 

Nemzeti Történeti Em-
lékpark (Öpusztaszer). 

I f j . Lele József néprajzi 
gyűjteménye (Tápé). 

Kenderfonó gyártörténcti 
kiállítás (Szeged, Rigó ut-
ca 5—7.). 

Paprikamúzeum (Szent-
mihálytelek). 

„Kitüntetett helyen. 
Nóvák Ferenc táncszínháza 

yy 

Nyári egyetemek 

Befejeződött a pedagógiai, 
kezdődik a művelődéselméleti 

Tegnap, egyhetes munkáját befejezve, értékeléssel és 
az emléklapok atadasával bezárták a TIT XXIV. peda-
gógiai nyári egyetemét. A Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulat másik jelentős rendezvénye, a művelődés-
elméleti nyári egyetem — tizenhatodik alkalommal — 
holnap kezdődik az MTA Biológiai Központjában. 

Kétévente olyan táncmű-
veket állit a Szegedi Sza-
badtéri Játékok színpadára, 
amelyek pár já t hiába is ke-
resnénk országban—világ-
ban. E táncjátékok mégis 
csak részben köszönhetik 
vonzerejüket, népszerűségü-
ket az egyediségüknek; mely 
abban áll, hogy a folklór 
elemeit — rendkívül nagy 
számú, nemzetközi közre-
működői gárda segítségével 
— táncszínházi produkcióvá 
szervezik az alkotók; a mű-
faj, és a mű egész „kiállítá-
sa" tekintetében eredetit és 
monumentálisát produkál-
nak. Tekintetbe kell más-
részt vennünk, hogy az ötlet, 
mely először 1972-ben való-
sult meg, önmagán túlmu-
tató értékeket kapott. Mert 
szerencsésen éppen akkor 
született, amikor a magyar 
táncmozgalom, a tánc- és 

zenei feldolgozás csúcstelje-ségében önköltséges — részt-
vevő a nagy hőségben is ki-
tartó érdeklődéssel kisérte sitményeket produkált, vi-
az előadásokat, melyeket rágzott az alkotókedv, soha 
többször kérdések, viták 

A pedagógiai nyári egye-
tem középpontjában az is-
kola és a pedagógus önálló-
ságának kérdései álltak. A 
tavaly életbe lépett ú j okta-
tási törvény szélesebb korú 
önállóságot biztosított egy-
részt az oktatási intézmé-
nyek, másrészt a pedagógu-
sok számára. Az intézményi 
önállóság abban nyilvánult 
meg. hogy a tanácsi irányítás 

sában és az iskolai munka 
ütemezésében az eddiginél 
nagyobb szabadságot élve-
zett. 

Természetesen sok gondot 
jelentett, vitákat szült az 
„igazgatóválasztás", a mű-
ködési szabályzat önálló el-
készítése vagy az újabb tan-
tárgyi-tantervi korrekció. 
Hasznos és haszontalan ele-
mekre derült fény az egy 

sárba, májusjárásfcor, ta-
vaszváráskor, lakodalomba 
— és hozták a saját szoká-
saikat-táncaikat. 

— Most a fiú látogat el 
hozzájuk, lánykereső ván-
dorutjának állomásain is-
merkedik az illető ország 
taneaival-zenéivel. így köny-
nyebb a helyzetünk, nem 
kell föltétlenül arra töre-
kednünk, hogy valamiféle 
egységet hozzunk létre a 
soknemzetiségű közreműkö-
dőkkel. S mégis, dramatur-
giailag egységesebb kompo-
zícióra van kilátásunk. 

— Evek óta rengeteg a 
színházi elfoglaltsága. Ezek 
között milyen helyen tartja 
számon szegedi táncjáték-
rendezéseit? 

— Kitüntetett helyen 
Ennyi néző egyetlen más 
színházban sem adatik. 
Ilyen monumentalitás más-
hol nem képzelhető. S 'ennyi 

tott a folklór. Azt mondhat- a célja, hogy a hagyomány- egyazon ceíért -"nem mm-
d e n n a p o g feladat. 

lODDSZor KeraeSeK, V i t á k n „ m l.-.tott nprv;7prí i«éí>rp i l l - n e m Képzi 
szakítottak meg. A biológiai " T ® ! " mertetese. él tetése mellet t az közreműködőt 

. . . . . . . t o t t a f o l k l ó r . A z t m o n d h a t - „ / - a ú _ , központban mindig telt ház 
fogadta az előadókat, gyak- n ánk, szinte törvényszerű, világ szellemisegenek er 
ran még a lépcsőkön is ül- hogy megszületett ez a spe- menyre juttatásával mai, ma-
tek Ágoston György pro- c j á l i s a n s z e g e d i , s z a b a d t é r i t ^ l o l T h o L n ^ " A 
fesszor, a nyári egyetem . . . . . . ' kotasokat hozzon letre. A 
igazgatója joggal állapíthat- tancmufaj . Mindez persze hagyomány ilyenfajta szer-
ta meg zárszavában, hogy nem kisebbíti az alkotói ér-
nem várt, de megérdemelt demeket, inkább aláhúzza, 

átgondoltabb lett, lehetőség esztendő alatt, s ezeket sor-
teremtődött a helyi működé-
si szabályzatok kialakításá-
ra és az önkormányzatra. Ez 
utóbbit az iskolatanács és az 
igazgatók ú j kinevezési 
rendje szolgálta. A pedagó-
gus önállósága azáltal gya-
rapodott, hogy az oktatási 
eszközök megválasztásában, 
a segédanyagok fölhasználá-

ra megtárgyalhatták a nyári 
egyetem résztvevői. Szó volt 

sikert vívott ki ez az elő-
adás-sorozat. 

A pedagógiai nyári egye-
tem bezárta kapuját. De he-
lyet adott a holnap kezdődő 
müvelödéselméleti előadás-
sorozatnak. A július 23. és 

erősíti, mert árnyalja. 
Az első rendkívüli siker, a 

Hegyen-völgyön lakodalom 
után már jár t utakon halad-
hattak az alkotók, 
további táncjáték 
ményét", magját 
népszokás adta. 

— Azt hallottam, kétsé-
gessé vált a fesztivál, s vele 
persze a gála megrendezése. 
A pénz hiánya miatt. 

— Annyiszor elmondtam 
már. mit gondolok a kultú-
ra és a pénz viszonyáról. 

30. között megrendezendő 
többféle oktatási kísérlet programok a művelődés és 
eredményeiről, igy a Zsol- az innováció kapcsolatrend-
nai-módszer sorsáról vagy a szerét kívánják foltérképez-
Radnóti gimnázium elöreho- ni. A megnyitó holnap dél-
zott vizsgája osztályairól. előtt fél tízkor lesz. Szabó gyön-felújitás után — for- „ 

A körültekintően összeál- G. László, a Csongrád Me- dulat következett: a modern m m t legyőzendő, athidalan 
litott előadás-sorozat nagy gyei Tanács elnökhelyettese költészet nyert teret a szege-
sikert aratott. A 3,50 — tpbb- mond köszöntöt. Ezután Agh di táncszínházban. A tavaszi 

vülése a modern színházban 
nem egyszerűen műfa j - és 
színháztörténeti pillanat. 
Kulturális, és kulturális 
diplomáciai missziója köny-
nyen belátható, csak rá kell Kultúra, művészet, szellemi 
nézni a zsúfolt nézőterekre, javak nélkül kilátástalanabb 
A külföldi táncosok és zené- egy nemzet jövője, mint 

Minden szek szerepeltetésének az al- megfogható, gazdasági javak 
„Cselek- kotói munka szempontjából szűkében. Az én szemem-
egy-egy kei-fős a természete. Kemény ben a művészeteken, tudo-

kötöttséget jelent, megnehe-
zíti a dramaturgiai egység LSSXSE* w : megteremtését, másrészt, 

manyon, oktatáson spórolni: 
önpusztítás. Evek óta nehe-
zen jön össze a fesztivál 
költséget folyton pengeélen. 
táncolunk. Dühbe jövök, ha 

Erdély nincs messze 
Egy fiatal nö áll az Audi-

tórium Maximum közepén 
es mondja. Mondja, hogy 
„nem tanácsos járni, nem 
tanácsos helyben ülni, nem 
tanácsos megszökni, nem 
tanácsos maradni", mondja, 
hogy „fekete-piros", s dü-
börgő-roppan tó, szilaj és 

Budapesten, a Jur ta Szín-
házban is közönség elé ke-
rül). 

Színfalakra erősített hege-
dűk, odafönn, középen 
egyetlen pár fényes, fekete 
csizma. Szól a zene, ropják 
a táncosok. Dobos Kati pe-
dig. ez a mind magasabb 

Attila, az MSZMP KB Párt-
történeti Intézetének tudo-
mányos tanácsadója tart elő-
adást Tudományos és tech-
nikai haladás és a művelő-
dés címmel. Majd Vámos 

rítusokon alapuló, legutób-
bi előadásban Nagy László 
gyönyörű verseinek drama-
turgiai. hangulati funkció-
juk volt, immár természe-
tesen kapcsolódott össze az 

Tibor akadémikus, az MTA eredeti hagyomány, a mai 
Számítástechnikai és Autó- táncszínházi és zenei feldol-
matizálási Kutatóintézeté- gozás és a költészet. Nóvák olyan találkozóhely, ahol 
nek főigazgatója ad elő A Ferenc alkotói hitvallásának eszmei, gondolati, művészeti 
számítástechnika és automa- megfelelően; aki sosem is 
tizálás szerepe a termelés és tagadta, művei is bizonyit-
az életmód alakításában ják: az eredeti, paraszti 
címmel. D. I. folklór fölmutatása, megis-

dó kötöttség — a fantázia arra gondolok, mennyi pénz 
működését, ötletek születését f o 'y ik el hatástalan, közön-
indukálja. A néptáncgálák 

„ . . . . . . .,, . . . . 8 a s művészeti produkciók-
alkotói tudatosan vallaljak e r a . Az összes rendezvények 
kulturális diplomáciai misz- és színházi előadások 60 s /á-
sziót, ha kell, esztétikai »>Iékát az első szünetben 
megfontolások elé helyezik. " t t b a M y j i , k 0 v a « y 
_ f . . eleve cl sem mennek, a szi-
Ez nemzetközi népszínház, 

6zomorú táncok eredetéi-e művészi kvalitásokról va-
célozva kérdi, hogy „hon-
nan jár ják, honnan hozták? 
Honnan e mozdulat-ország?" 
Körülötte hegedű s nagy-
bőgő szól, vidáman ujjong, 
keményen brummog és ke-
servesen jajong. Marosszéki 
forgatást, kalotaszegi csár-
dást. magyarvistai legé-
nyest, mezőségi lassút jár-
nak fiuk és lányok. És a 
fiatal nő a jkán Süt\p András 
szól és Szilágyi Domokos, 
Kányádi Sándor és Tamás 
Menyhért. 

Dobos Kati, a Szegedi 
Nemzeti Színház művész-
nője a Fabatka népzenei 
együttessel (Maróti György, r i tó dac. 
Králik Gusztáv, Bozsó An- időnként 
tal, Ótott K. Zoltán) és a 

núbizonyságot tevő, tehetsé-
gét mind feltűnőbben mu-
tató fiatal művész pedig. — 
mondja. S egy varázsos tá-
jék kerül véle s általa hoz-
zánk egyre közelebb. Vidék, 
melynek küzdelmes múltja 
a miénk, melynek sorsa 
Közép-Európa népeinek kö-
zös életében nem lehet 
közömbös. Szólnak a sors-
közösség keservei, lélek és 
test gyötrelmei, népek há-
nyattatásai. ' Az erdélyi kul-
túra gyönyörű jelzései. J á -
tékos szellem és kemény 
tartás, könnyed, fölszaba-
dult bá j és fogat összeszo-

Dobos Kati — 
meghatóan szép. 

igen pontosan tolmácsolt 

Szép könyvek kiállítása 

JATE kamara tánccsoport- erdélyi magyar nyelvjárás-
jával CTésik Péter, Harma-
dos Mária. Izsó Katalin, 
Kopasz István, továbbá 
Csűri Akos és Patyi Zoltán, 
hétfőn este az Ady-téri 
egyetemépüietben adta elő erő és 
Táltos köparipán rtmfí mű" 
sorát. „Szemelvények Er-
dély irodalmából, dalaiból 
és táncaiból" hirdette az előadóknak, 

alcím, s a Maróti György nagyszerű. 
által szerkesztett összeállí-

tást Bodolay Géza, a 
színház fiatal tehetséges 
rendezője állította színpad-
ra. (A produkció egyébként 
valószínűleg már az ősszel 

ban — mondja. „Vüseljük 
szótalan." 

Felelősségteljes. mélyen 
humánus, átgondolt, tiszta 
eszmei attitűd, s olyan tűz, 

elegancia az elő-
adásban, amit csak a hit, 
egy ügy igazával hitelesí-
tett emberj tartás adhat 

A borzongatóan 
emlékezetesen 

szép produkció után hosszú 
percekig dübörgött a taps 
az Auditórium Maximum-
ban. Igen. bizony itta tott: Er-
dély nincs messze. 

Domonkos László 

értékek és az együvé tarto-
zást tudatosító, konkrét ba-
rátságok, kapcsolatok te-
remnek. 

Az idei gálaműsor, a Bo-
szorkányok, varázslatok 
folytatás és új í tás — megint. 
Folytatás abban a tekintet-
ben, hogy a költészet ú j ra 
főszerepet kap. Újítás, hogy 
ezúttal helyi, szegedi és kör-
nyéki rítusok, babonák, va-
rázslatok kerülnek a szín-

né,szek sorozatban fél-, meg 
negyedházak előtt erőlköd-
nek — és akkor ez, a töme-
geket vonzó fesztivál van 
veszélyben. Háromszor any-
nyiért, mint a mi költsége-
ink, hoznak létre produkció-
kat, amelyek senkit sem ér-
dekelnek. Hihetetlen, hngy 
nem lehet kiválasztani, mi-
re adjuk a pénztI 

— Mindenre. Mindenki-
nek, és mindenre egy kere-
set, s egyre kevesebbet — 
úgy tűnik. 

— Hát persze, ez az átkos 
egyenlősdi! Meggyőződésem, 

Alföldi „gatyás" és társai 
Tegnap vizi és szárazföl-

di játékokban és sportok-
ban versenyeztek a néptánc-
együttesek tagjai (hiába, kell 
a mozgás!), a sportuszodá-
ban és a kisstadionban. Az 
eredményekről lapzártáig 
nem kaptunk értesítést, pe-
dig jó lenne tudni, ki volt 

„Kell, nemcsak a jó — a szép könyv is" — e szavak-
kal nyitotta meg Szabó G. László, a megyei tanács elnök-
helyettese a legszebb könyvek kiállítását tegnap, kedden 
az MTESZ-székházban. Az 1986-os Kiváló nyomdaipari 
termék verseny díjnyertes darabjait tették közszemlére, a 
mives reprint régiségektől a gasztronómiai különlegessé-
geken át a poszterekig. 

A nemes vetélkedő immár 25 éves múltra tekint. A 
résztvevők száma egyre gyarapszik, az idén 23 nyomda 
küldte el reprezentánsait, összesen 1500 termék közül két-

a verhetetlen alföldi „ga- hetes zsürizés után 121 nyert „Kiváló". 243 pedig „Jó" 
tyás" (ez négyszer 50 méte- eusmeTő oklevelet. A Minciség továbbfejlesztéséért külön-
res váltóúszás — cserélt dijat a Kossuth Nyomda Gross Arnold-albuma kapta. A 
„gatyákban"). vagy az első Szegedi Nyomdának a korábbi esztendők eredményeihez 
„dereglyés amazon ' azaz hasonlóan három „Kiváló" és tizenegy „Jo" minősítést 
lány, gumimatracon. Azt vi- t teltek. 
szűnt megtudtuk, hogy vi- a kiállítás, melyet májusban Budapesten nyitottak 
zeken is, a focipályán is ele- meg, s immár évtizede rendszeresen szerepel a Szegedi 
mentáris volt a vidámság. Ünnepi Hetek programjában, július 31-éig tekinthető meg 

padra — először a gálák tör- ezért ment tönkre ez az or-
ténetében. Es szegedi költö, szág. A mezőgazdaság pén-
Polner Zoltán versei, népi zét odaadtuk a nehézipar-
ráolvasások, babonák, imák nak, mert az, úgymond, rá-
ihlette költeményei szövőd- szorult, az elosztott pénz föl-
nek a játék meséjébe, illesz- szívódott, eltűnt, az ipar 
kednek a dél-alföldi táncok maradt, a mezőgazdaság lett 
és zenei hagyományok közé. — gyenge Elképesztő a kul-

* turális kormányzat aluszé-
konysága is. Az igazán jó 
műveket ér tékük szerint, 
erőteljesebben kellene dotál-
ni, az értéktelent sehogy. 
Tudni kellene, hogy az ilyen 
népszinház, mint a szegedi, 
közönséget nevel, tömegekre 
hat, és Magyarországon mu-
száj, szinte nemzeti létér-
dek a közönséget valódi ér-
téken — igenis nevelni, itt, a 
kultúrában az üzleti szem-
pontokkal igenis szolidan 
kell bánni Pénz pedig még 
mindig van. Csak nem ott, 
ahol lennie kellene. Vagyis 
nem sírni illik, hogy nincs 

Nóvák Ferenc ezt mond-
ta róluk: 

— Nagy erejű, fantaszti-
kus képeket fölvonultató 
versek. Atmoszféra-terem-
tők. Nekünk valók. Ez a tör-
ténet ugyanis arról . szól, 
hogy a fiatal szerelmeseket, 
Annát és Istvánt gonosz erők 
elválasztják egymástól. A 
lányt elragadja a boszor-
kányhad. A rosszból, a ron-
tásból ki akar ja menteni a 
fiú, keresi őt a nagyvilág-
ban. Vándorlásai során meg-
ismerkedik a világ sok né-
pével, sokat lát és hall, s 

otthon a kultúrára, hanem megtanulja: valahol 
kell lenni. 

— Ez a cselekmény alig-
hanem fölborítja a táncjáté-
kok „szokásrendjét". Eddig 
a külföldi együttesek, mint 
hazájuk képviselői, vendég-
ségbe jöttek hozzánk — va-

surgősen megváltoztatni az 
elosztás rendjét. 

— Optimistának gondolom 
a véleményei 

— Hogyan dolgozhatnék, 
ha nem lennék optimista? 

Sulyok Erzsébet 


