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Kettős jubileum 
Huszonöt éves a tápot honismereti szakkör, és tíz a 

díszítőművészeti. Közös kiállítást rendeztek a művelődési 
házban, és közösen ünnepelték jubileumukat. Népi hímzé-
sekkel is foglalatoskodik az egyik, a paraszti élet emlé-
keinek összegyűjtésével és földolgozásával, a másik, tehát 
jól megfér egymás mellett, egy teremben a kettő. Közeleb-
bi kapcsolat is van. Molnár lmréné vezeti a diszitöket, 
Molnár Imre meg a honismeretieket. A közös kiállítást 
Juhász Antal nyitotta meg, a szegedi múzeum néprajzosa, 
közreműködött a jubileumi ünnepségen Pribojszky Má-
tyás citeraművcsz és a tiszakécskei citerazenekar. A ki-
állítás október 31-éig, máig tekinthető meg. 

Hirtelen kopott ki nemze-
dékünk népművészetéből és 
hagyományos eszközeiből. 
Szerencsére időben észrevet-
ték valakik, hogy ennyire 
gyorsan váltanunk nem sza-
bad, mert kiégünk, arcta-
lanná, manipulálható tucat-
emberekké leszünk. Az. et-
keket nem szoktuk besorol-
ni egyetlen művészet kate-
góriájába se, de talán job-
ban megérthető, mit aka -
runjt mondani, ha innen 
vesszük a példánkat. Koncz 
Gábor mondta a napokban a 
televízióban, ha hazamegy 
szüleihez, köttes kaláccsal 
vór ja mindig édesanyja, és 
annál ' jobb talán a világon 
sincsen. Más vidéken a ci-
cege játszik hasonló szere-
pet, Tápén a túrós lepény. 
Ha hazagondol valaki, 'a 
házzal, a kerttel, a szom-
széddal, az utcával, az egész 
faluvaL együtt a köttes ka-
lács, a cicege és a túros le-
pény is eszébe jut, és na-
gyot nyel, mert összefut a 
nyál a szájában. Igen ám, de 
közbe jött a cukrászda kré-
meseivel, mézes-mázas süte-
ményeivel, tortáival, réteges 
finomságaival, és egy csa-
pásra kisöpörte a másikakat. 
A köttes, a cicege és a túrós 
lepény megmaradt hazagon-
doló, hazahívó, hazaváró 
nosztalgiánknak. Akkor le-
szünk igazán szegényebbek, 
ha már ar ra se marad meg, 
mert elmegy, aki sütni tud-
ja. Akik észrevették, hogy 
ennyire sarkosan nem sza-
bad fordulnunk, azt is kita-
lálták, szigeteket kell ké-
peznünk, ahol a maga való-
ságában maradha t meg min-

den régiből minden jó, hogv 
kéznél legyen, ha ú j ra föl 
akar támadni, vagy legalább 
az a kis sziget élhessen tel-
jesebb életet. 

Szerény-szolid a kiállítás, 
szikrányi hivalkodás nin-
csen benne. Meg akar ja csak 
mutatni , mivel foglalkozik 
az egyik szakkör huszonöt 
éve, és mivel a másik ti/, 
esztendeje. Hihetetlen ki-
tartás, konok következetes-
ség köti össze darabjai t . Hí-
mezni akkor, amikor idő 
sincs rá, és a gépi termék 
mindent hódít? Nem szá-
moltam ytána, csak elhi-
szem, hogy az egyik terítő 
ezerhatszáz-valahány lyuk-
ból áll, fehér a fehérbon, a 
másik ezernyolcszáznál is 
többől. Hogy a hímzések 
hány öltésből ragadnak ósz-
sze, talán megszámlálni se 
lehétne. Megfordult a fe jem-
ben az az idétlen gondolat, 
mi lenne, ha a következő 
búcsúban, ahol giccs lép a 
giccs sarkára, kicsike sátor 
alat t ezek az abroszok, len 
tök, futók, alátétek, kendők 
mind kaphatók lennének, de 
el is hessentem magamtól: 
ki tudja , lesz-e pénzünk rá 
jövőre? 

A falu ha jdan híres házi-
ipara szinte kizárólag a gvé-
kényre-,épült , és alig volt 
ház, ahol nem hámiz'ák, 
nem selymözték, nem sod-
rották az ijant, nem ötölték 
föl az átalfákra, nem ned-
vesítették — paráho'.ták 
vagy szentölték — meg, nem 
dömbölték össze a beszúvott 
szálakat, előtte visszahajtva 
a finturát, és nem szűtték a 
bolondost. Ma már csak mu-

tatóban készül néhány ház-
nál ez is. Jó, hogy életkép-
szerűen, babákkal beállítva 
muta t ják be a kiállításon. 

Van itt egy homokszáilító 
bögösbárka is, kicsiben ter-
mészetesen. Fából az egész, 
de minden pontos ra j ta . 
Hajdani hajólakatos készí-
tette, elsősorban azért, ht gv 
a gugora működését bemu-
tathassa. Mi is a gugora? 
Tömörkénynél többször 
megtalálható, a r ra szolgált, 
hogy víz ellenében csörlők-
kel húzassák a hajót, ahol a 
vontatók nem férnek hozzá. 
Itt most sólyatéri gugorázás 
látható, javításra húzat ják 
föl a bárkát . Függőleges 
helyzetben körbeforgó fade-
rék, a tetején két-két forga-
tórúddal. amibe alkalman-
ként nyolcan-tízen kapasz-
kodtak bele, és a csigasor, az 
ugyancsak fából való sólya-
sínen fölhúzta a. papucson 
csúszó alkotmányt. Ha meg 
kellett állniuk, pihenés vagy 
reggeli céljából, elhangzott a 
kösd ki kiáltás. Az egyik 
gugora tehát a kikötést mu-
tat ja . A hajós népek tudták, 
ha vontat ják a bárkát, ak-
kor lent van a hajó kosari, 
ha viszont a vízzel ereszke-
dik, akkor fönt. De ki tudna 
méretarányos hajókosarat 
készíteni? Egy szem dió jól 
megteszi. A múzeum embe-
re azpnnal alkudni ke :,i a 
modell készítőjével, jó lenne 
ilyen a régiségek tárházá-
nak is. 

A Himnusszal és a Rákó-
czi-indulóval kezdődött az 
ünnepség, a tiszakécskei ci-
terazenekar adta elő. Tüne-
ményes-szépen szólt uj jaik 
között a citera, későbbi mű-
soruk is ámulatba e j te t te a 
hallgatókat, ezért róluk, és 
Pribojszky Mátyás bemuta-
tójáról külön is szándéko-
zunk majd szólni, később. 

Kínálták a vendégeket tú-
rós lepénnyel is, de, hogy 
kerek legyen a világ, cukrá-
szati süteményekkel is. 
Azért jutott eszünkbe az 
előbbi hasonlat. 

Horváth Dezső 

Vtdeoenciklopedia, tanulsággal 
Szívre tett kézzel, tényleg 

töredelmesen kell bevalla-
nom: jó darabig bizony 
igencsak fenntartásokkal 
szemlélgettem a jó hazai 
sznobériaszokások szerint 
eluralkodott magyanhoni 
videománlát. Mert hirtelen-
várat lan önjelölt, divatma-
jom „videósfiúk" születtek, 
kupeckedő, „ügyes gyere-
kek" váltottak át gyorsan 
„videóban utazásra" — mi-
közben a teljesen homályban 
marad t kezelési eljárásokkal 
rendelkező berendezések á ra 
az egeket verte, megszerezni 
őket átlagos magyar halan-
dónak alig valamivel tünt 
elérhetőbbnek, mint mond-
juk a holdkomp, vagy a lé-
zerfegyver; a „beetetés", az 
undoritóan (mert kisstílű 
fontoskodással müveit) nyu-
gatmajmoló videopropagálás 
meg csak folyt, folyt egyre. 
A videó szinte rögvest stá-
tusszimbólummá lett , , mi, 
konzervatív és . (lassacskán) 
középkorú állampolgárok 
pedig, kik lemaradtunk még 
valahol a kazettás magnó-
nál és a kétcsatornás erő-
sítőnél, csak bámulhat tunk: 
mi történik hát ez ügyben 
(iS) körülöt tünk? 

No persze, ha akadt volna 
valami, mondjuk egy tömeg-
kommunikációs eszköz, ne-
tán valamilyen népszerű tö-
megkiadvány, tévéműsor, 
brosúra vagy ilyesmi, ami 
közérthető, szerény és fő-
leg a lényegre koncentráló 
módon, nem pedig link han-
dabandázással próbált volna 
a videorej telmekbe világí-
tani, valószínűleg egészen 
más fénytörésbe helyező-

dik az egész jelenségsorozat. 
Hiszen amit most a Video-
alfa című vaskos kiadvány 
példáz, két dolgot azonnal 
megvilágít: a közérthetőség 
érvényesítésének lehetőségeit 
és a szigorúan „tárgyiasult", 
mondhatni materialisztikus 
higgadtságú, elemezve-be-
muta tó közelítésmód szüksé-
gét. Azt a tényt, hogy a 
Márczi Imre és Zelnik Jó-
zsef által szerkesztett kötet 
a legjobb értelemben vett 
enciklopédikus törekvéssel 
igyekszik teljes, világos és 
rokonszenvesen tényleg köz-
érdeklődésre számot tartó 

video-ismeretgyűjteményt 
nyújtani . Gyakorlatilag min-
den benne van, amit az ér-
deklődő mai magyar pol-
gárnak évszázadunk végé-
nek e rendkívüli technikai 
vívmányáról tudnia kell: a 
videó története, a képmagnó, 
a technikai kérdések sora 
éppúgy, mint a videotéka, 
a kábeltévé, a videó, és a 
számítógép kapcsolatának 
összefüggései, videó és köz-
művelődés, videó és fi lm 
kapcsolata, a magyar video-
müvészet történetének váz-
lata, vagy a kábeltévé ma-
gyarországi fejlődésének sa-
játosságai és lehetőségei. 
Igényes, szép kivitelben, 
pontos, a tudományos-nép-
szerű ismeretterjesztés stilá-
ris követelményeinek meg-
felelő fogalmazásban; tan-
könyvek, lexikonok, kézi-
könyvek enciklopédikus "kri-
tér iumainak kiválóan meg-
felelve. 

A tanulságok pedig, me-
lyek a Video-alfa megjele-
néséből levonhatók, teljesen 

nyilvánvalók: ilyesféle ki-
adványok nélkül nőhettek, 
szaporodhattak tovább a fél-
reértések és a különféle, 
többoldalú torz reakciók egy 
világszenzációt jelentő talál-
mány hazai megjelenésekor; 
ugyanakkor az ilyesféle esz-
közök alkalmazásának ittho-
ni ..tálalása" a közvélemény-
nek történő bemutatása 
mindig minimum ilyen esz-
közökkel, ilyen frappáns, 
ügyes, egyszerre jól tájékoz-
tató és szimpatikus at t i tűd-
del magyarázó stílusban kell 
történjen. És így tón még a 
korombéli, kétcsatornás 
erősítőnél—kazettás magnó-
nál leragadt kóbor értelmi-
ségi is másként nézhet a 
(különben még mindig) cse-
kélyke tíz meg tízezrekbe 
kerülő video-cuccokra Ma-
gyarországon. (Múzsák Köz-
művelődési Kiadó, 1987.) 

Domonkos László 

. \ súgoiyuk * Súgólyuk * SŰflŐlyilk 
Csütörtökön este ismét (a 

közelmúltbeli Machbet-köz-
vetítés után) a szegedi szín-
ház szerepelt a tévében, élő 
adásban láthattuk a Kis-
színházból a prózai társulat 
— idén eddig — legnagyobb 
sikerű' produkcióját Görgey 
Gábor: Komámasszony, hol 
a stukker? című darabjának 
előadását. Előtte, utána és 
a szünetben is Wisinger Ist-
ván interjúvolta a főrende-
zőt, Sándor Jánost, a szer-
ző-rendezöt, Görgey Gábort, 
és az öt szereplöt. Igazán 
kellemes este volt, ha nem 
számítjuk a riporteri ügyet-
lenségnek azt az iskolapél-
dáját , amit az utolsó pil-
lanatban sikerült produkál-
ni. Tudniillik teljesen fö-
lösleges volt az „érdeklődő 
néző" telefonjára hivatkozni 
ahhoz a bejelentéshez, hogy 
megvan a Jézus Krisztus 
szupersztár főszereplője. Mi-
nek egy jótékonynak vélt 
hamisság a főrendező öröm-
híréhez: a népszerű pop-
sztár, Varga Miklós vállalta 
a címszerepet. Am — fá-
tyolt rá. s ha már itt t a r -
tunk, lássuk a világhírű 
rockopera szegedi, karácsony 
előtti bemutatójának többi 
szereplőjét: Júdás Jakab Ta-
más, Pilátus Bognár Zsolt; 
Mária Magdolna Janisch 
Éva, Heródes Király Leven-
te, Simon Péter Bácskai Já-
nos, Kajafás Varga Károly 
lesz. 

Bognár Zsolt. egyébként 
sikeres beugrással . mentet te 
a Hamlet-premiert: a beteg 
Varga Károly helyett já t -
szotta a színészkirályt. Itt 
az alkalom, hogy a Csárdás-
királynőbe történt beállások 
történetét is rekonstruál juk: 
Szilvia szerepét október 1-
jén Vámossy Éva vette át, 
Stázit Andódy Olga; szep-
tember 30-tól Szántó Lajos 
Rohnsdorff ezredest, októ-
ber 6-án Edwint Vajk 
György játszotta-énekelte. 
„Elődje", Egri László Győr-
ben a Bajazzókban, illetve 
Pécsett, a Montmartrei Ibo-
lya előadásában szerepel. 
Juhász József ugyancsak a 
győri Bajazzókban énekel, 
Lengyel Ildikó pedig beug-
rással mentett előadást 
ugyanott, a Parasztbecsület 
Santuzzájaként. Németh Jó-
zsef az operaházi Nabucco 
címszerepére készül. Misura 
Zsuzsa NSZK-beli turnén 
vett részt októberben, a Tos-
cdval jár ta a német színhá-
zakat egy erre szerveződött, 
olasz társulattal, s a postás 
szimfonikusokkal. Az Opera-
ház — a „mi Landgraaf-
ügynökségünk" szervezésé-
ben — megy nyugat-európai 
turnéra : Mozart: Az álruhás 
kertészlány című művével, 
amelynek címszerepét Vá-
mossy Éva énekli. (Ezekben 
a napokban pedig Nagy 
László, a szegedi színház 
igazgatója tárgyal „kint" 
Landgraafékkal, a követke-
ző turnéról.) 

A Szkéné Színpadon ok-
tóber 10-én és 11-én mu-
tatták be Arkosi Árpád 
Beckett-rendezését (Játék-
Jövés-menés — Mondd Jo?.) 

Mostanában itt is nagy a 
vendégjárás: békéscsabai és 
szabadkai delégációt fogad-
tak a színházban, a héten 
érkezett a Svájcban élő ma-
gyar származású komponis-
ta, Kovách Andor, aki Zrí-
nyi című ú j művét ajánlot-
ta a szegedi színházvezetők 
figyelmébe. (Medeáját mu-
tatták be\i t t) . 

Az Igor herceg próbáira 
megérkezett a moszkvai 
Nagyszínház rendezője, Va-
gyim Milkov, aki dolgozott 
már Szegeden, a szabadtérin 
az ő rendezésében láttuk 
1981-ben az Ivan Szusza-
nyint. Az újszerűnek és rep-
rezentatívnak ígérkező elő-
adás díszlet- és jelmezter-
veit is vendégek készítik, 
Viktor Volski, illetve Ra-
fael Volski. Az operában a 
balet tkarnak és a szólisták-
nak is hálás feladatok jut-
nak, Harangozó Gyula ko-
reográfiájában. Az Ober-
frank Géza fordí tásában és 
vezényletével (ismét Molnár 
László lesz a másik karmes-
ter) színre kerülő Borogyin-
opera címszerepét Németh 
József, illetve Gurbán János 
énekli, Jaroszlavna Misura 

Zsuzsa és Bajtay Horváth 
Ágota, Igor fia Soskó And-
rás (a színház új, Debre-
cenből ideszerződött művé-
sze), illetve Vajk György, 
Galickij herceg Andrejcsik 
István és Egri László, Kon-
csak kán Gregor József és 
Kenesey Gábor, a leánya 
Erdélyi Erzsébet lesz. Be-
mutató: november 21-én 

A jövő csütörtökön ta r t ják 
a kisszínházban az Irma, 
te édes bemutatóját , amelyet 
vendégként Korcsmáros 
György, az Arany János 
Színház művésze rendez. El 
kellett viszont halasztani az 
évad első klubszínházi pre-
mier jé t : B. Túrán Róbert: 
Me'ina (avagy a „Torzó") cí-
mű tragédiájában is játszik 
a mostanában folyton fog-
lalt Király Levente, aki — 
érthetően — keveset tudott 
próbálni. JSzért a november 
13-ra tervezett bemutatót 
20-ra tették. A diktatúra 
évei alatt emigrációba kény-
szerült görög színésznőt, Me-
lina Mercourit egy napra, 
az édesanyja temetésére ha-
zaengedi a hunta ; erről a 
napról szól a darab. A cím-
szerepet az idén Szegedre 
szerződött Fehér Ildikó 
játssza, ez lesz az első sze-
gedi szereplése. 

S. E. 

Kábeltelevíziós hírek 
A Szegedi Építőipari Szö-

vetkezet szakembereitől a 
városi tanács vb tervosztá-
lya átvet te a városi televízió 
stúdióját. A szerdai műszaki 
átadást követően még a 
hiánypótlásokra kerül 6or, 
de a tervek szerint novem-
ber második hetében már az 
ú j stúdióból sugározzák a 
műsort. 

Az Északi, Makkosház és 
Rókus városrészek lakói már 
észrevehették, hogy a kábel-
rendszer kibővült a Román 
Televízió műsorával, amely 
a kettes csatornán fogható. 
A hét végén ú j abb bővíté-
sekre kerül sor. Vasárnap 

reggeltől a lakókörzet rádió-
hallgatói a Kossuth, a Pe-
tőfi, a Bartók Rádió, vala-
mint a szegedi rádióstúdió 
adásainak is részesei lehet-
nek. 

Tekintettel arra, hogy a 
vételi frekvenciák nem 
egyeznek az adásokéval, a 
következőkben közöljük a 
kábelrendszer hálózatába 
csatolt rádiók vételi helyeit, 
az URH sávon: 

Kossuth: 69.00 Mhz 
Petőfi: 69.45 Mhz 
Bartók: 70.05 Mhz 
Szeged: 105. 2 Mhz 
Szabadkai 103. 7 Mhz 
Zágráb: 104.15 Mhz 

Vers- és prózamondó 
verseny 

Csökken a versolvasási 
kedv. Különösen a munkás-
fiatalok körében érezhető 
nagy visszaesés. Évről évre 
egyre kevesebben jelentkez-
nek a vers- és prózamondó 
versenyekre. A SZOT még-
setn ad ja fel. Karöltve az 
Építő-, Fa- és Építőanyag-
ipari Dolgozók Szakszerve-
zetével, az EDSZ-szel, a 
KISZ KB-val, a Művelődé-
si Minisztériummal, a Szak-
szervezetek Nógrád Megyei 
Tanácsával, meghirdeti a 
munkásfiatalok országos 
vers- és prózamondó verse-
nyét. 

A cél az, hogy a résztve-
vők közelebbről megismer-
kedjenek Nagy László élet-
művével, irodalmi ér téke-
inkkel, anyanyelvi kul tú-
ránkkal. A versenyre mind-
azok benevezhetnek, akik 
még nem töltötték be a 35. 
életévüket, szakmunkásta-
nulók, szakközépiskolások, 
valamint vállalatok, intéz-
mények fizikai dolgozói. 

Kötelezően előadandó egy 

Nagy László-mű, a szaba-
don választott vers vagy 
próza lehetőleg SZOT-díjas 
szerző alkotása legyen. J e -
lentkezni a munkahelyi 
szakszervezeti bizottságok-
nál 1987. november 30-áig 
lehet. Az érdeklődők rész-
letes felvilágosítást kaphat -
nak a szakszervezeti szék-
házban (Szeged, Eszperantó 
utca 3—5. szám alatt) és a 
munkahelyi szakszervezeti 
bizottságoktól. 

A válogató versenyeket 
ágazatonként 1988. január 
végéig rendezik meg. A kö—• 
zépdöntőre februárban ke-
rül sor, ahonnan a megyé-
ből hárman jutnak tovább 
az országos vetélkedőre, me-
lyet 1988. április 9—10-én 
Salgótar jáánban tartanak. A 
legjobbak arany-, ezüst- és 
bronzdiplorpát kapnak. 

Az szmt a válogatóver-
senyek lebonyolításába nem 
szól bele. Kérik viszont a 
pedagógusok, a szakmaközi 
bizottságok és a KISZ-esek 
segítségét 

Műsorajánlat 
A SZOCIALIZMUS VAGY 

A KAPITALIZMUS FELÉ? 
— ezzel a címmel a húszas 
évek szovjetunióbeli ideoló-
giai vitáiról t a r t előadást 
a TIT megyei szervezete 
történelmi szakosztályának 
rendezvényén Dányi László 
újságíró a Kárász utca 11. 
szám alatti TIT-klubban 
november i2-án, hétfőn dél-
után 2 órától. 

A SZÉGYENLŐS CHAR-
LIE című svéd fi lmet vetí-
tik a Tisza Volán fi lmklub-

ban november 2-án, hétfőn 
este fél 7 órai kezdettel a 
Kossuth Lajos sugárút 52. 
szám alatti Dugonics mozi-
ban. 

A NASA OBRAZOVKA, 
a szegedi tévéstúdió szlovák 
nyelvű nemzetiségi műsora 
november 4-én, szerdán este 
6 órai kezdettel lesz legkö-
zelebb látható a 2-es prog-
ramban. Az adást november 
7-én, szombaton déli b ó r a -
kor az 1-eisen megismétlik. 

Mesejáték Kisteleken 
Hétfőn, november 2-án délelőtt 10 órakor, a kisteleki 

művelődési házban gyerekeknek rendeznek műsort. Sze-
gedi amatőr színjátszók adják elő a Misi mókus kaland-
jai című zenés mesejátékot. 


