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Alapítvány - Szegedért 
A7. alapítók mellé, mond-

ta Rósa László, a konzerv-
gyár igazgatója, több más 
vállalat belépése ís várható, 
érdeklődését fejezte ki pél-
dául az MTESZ, a gumi-
gyár, a ruhagyár, a kőolaj-
ipari vállalat, és még so. 
kan mások. A csoport telje-
sen nyitott: feltehető, hogy 
az alapítók 'köre legalább-
is duplájára fog növeked-
ni, ami korántsem jelenti 
azt, hogy a jelenlegi alapit-
ványtevők számát akárki 
is joggal kevésnek tarthat-
ná. Hiszen a gazdálkodó és 
egyéb szervek százszor is 
meggondolják most, a szűk 

esztendőkben, hogy mire tetve. Keresztneve egyelőre jesen eltérő szempontot kell 

Manapság nincsenek mecénások, sem nagy pénzű 

alapítványtevők, illetve vannak, de lámpással kell 

fölkutatni őket, ritkaságuk okán, s ha meglettek: 

nagy örömmel üdvözlendők, nehogy véletlenül meg-

gondolják magukat, és pénzüket másra költsék... Mi-

lyen jó. hogy születőben van a Szeged városáért leg-

többet tevőket segítő alapítvány! frjuk ide máris az 

alapítók nevét, nyolcan vannak, se többen, se keve-

sebben: a szalámigyár, a gabonaforgalmi vállalat, az 

ecset- és seprűgyár, a kábelgyár, a Szatymazi Finn— 

Magyar Barátság Termelőszövetkezet, a Vidia, a vá-

rosi tanács, valamint a konzervgyár. 

költik a pénzüket!' Ha te-
hát az alapítványra költik, 
nyilván nem erős fölindu-
lásukban határozták el ezt. 

nincs az alapítványnak, hi- majd közős nevezőre hozni, 
szen még csak születőben Az alapitványtevők, a szel-
van, de a nómen csak rész- lemi potenciál, a pénzügyi 
létkérdés. A konkrét ügyvi- és gazdasági szakemberek 

hanem alapos meggondolás telt e hetekben dolgozzák működését bizonyára külön 
ki; az alapítók úgy gondol- személy fogja célirányosan 
ják, hogy kapcsolatot kell szervezni, egyeztetni, 
találni az egyetemek, föis- M i n t mondottuk volt, az 
kólák vezetőivel, kutatóival, alapítvány még csak szü-
s a művészeti elet kepvise- Jetőben van, de máris gon. 
loivel. Mindenképpen velük d ( ) l k o z n i kell azon, mire 
közösen kell a programot l e n n e érdemes szellemi tő-
kidolgozni. Ezenkívül fol- k H koncentrálni. Itt van 

levegőben" a lehetséges tétlenül szükség van pénz- például a KISZ egyik rész-
alapítvány gondolata, mely ügyi szakemberekre is, akik programja, amely szerint 
már a városi oártértekezlet a financiális dolgokat in- elősegítendő, hogy a fiatal 

téznék. Az alapítvány gaz. s z ; i k e m b e r i s keressen any-
dasagi szakember részvéte- n y i t a z o n os munkával, mint 

után. Az alapos meggondo-
lásnak egyébiránt nem föl-
tétlen jellemzője a hossza-
dalmas vacillálás, hiszen — 
amint Rósa László elmond-
ta — olykor egyetlen telefo-
nozás is elegendőnek bizo-
nyult. Szinte „benne volt a 

előtt fölvetődött. am a 
konkrét szerveződés folya-
mata csak utána indulhatott le nélkül sem képzelhető a pálya végén levő társa, 
be. hiszen bankszámlát is E z z e , elvileg könnyű egyet-

Az alapítvány lényege: nyitni kell majd. Mindenki érteni, de létezik egy csomó 
jöjjön létre olvan oénzüívi azt végezné tehát, amihez ( )]yan bérügyi állásfoglalás, 
•forrás, melyből a Szegedért ért, s ez elősegítené, hogy uietve szociálpolitikai alap-
legtöbbet tevők szellemi tel- lehetőség szerint azok kaD- e ! v amely ettől a valóságot 
jesítményeit szolidan hono- janak honoráriumot, akik elteríti. Ha tehát valaki 
rálni lehet, az eredményt tényleg a legtöbbet tették s z e g edi viszonylatban élet-
elismerve. illetve tói nro- Szegedért — bár a döntés- k é p e s és keresztülvihető 
duktumok előállítására kész- nél igen sok, egymástól tel- megoldást tud ajánlani — 

bízvást élvezhetné az ala-

Hi te l 
Több nemes gesztusnál, gyógyulásához, az ocsúdáshoz, 

szép emlékezésnél, hogy a nemzeti épülésünkhöz vi-
lap első száma november 2- szont nagyon is kellenek a 
án, Illyés Gyula születésnap- szavak: a hiteles szavak, 
ján látott napvilágot. Igen, Szavaknak hitelt pedig mi 
a Hitelről van szó, arról a adna más, mint a bennük 
lapról, amelynek megszüle- foglaltatott gondolat? S ha 
tését 10 éven át várták, re- ekképpen tekintünk a Hi-
mélték szerkesztői, s mig telre, egyvalamiben egé-
közöttünk volt, várta, re- szen biztosak lehetünk: a 
mélte Illyés Gyula is. Ö független irodalmi, társa-
sajnos nem érhette meg ezt dalmi kritikai lap a népi-
a napot; 1983-ban úgy halt nemzeti gondolat köré szer-
meg, hogy még választ sem veződött. Az illyési eszme-
kapott kérésére. A Hitel kort követve, ám mindenkor 
azonban végre megszületett, nyitottan a másra. „Szeret-
Egy évtized és egy csende- nénk, ha ez a kéthetenként 
sen lezajló politikai fordu- megjelenő lap a helyzetfel-
lat kellett ahhoz, hogy im- ismerés fokozatosan tisztu-
már nevükkel lapot jegyez- ló lapja lehetne" — fogai-
hessenek azok is, akik ko- mázott Csoóri Sándor. En-
rábban az „ellenség" cím- nek az elképzelésnek a je-
kéjével bélyegzetten, kire- gyében kaphatott rovatot 
keszletten, a türelem kény- (Az elefántcsonttoronyból) 
szerében éltek. Esterházy Péter, szerepelhet 

„A véletlenszerűen kiala- í r á s s a l Mészöly Miklós (Az 

kult helyzet, hogy a Hitel <™ber, akit megölt) és a 

szerkesztői és belső munka- m ü l t s z á z a d legerede-

társai olyan írók, irodai- t i b b o r o s z e'méje, a mára 

marok, érteim ségiek, akik méltatlanul elfelejtett Nyi-

hosszú időn át büntetett elő- k o l a Í Bergyajev. 

életű alakjai voltak a hiva- A Hitel első számában 

talos szellemi életnek, fi- Cseres Tibor ír Sára Sándor 

pitvány támogatását, főleg, 
ha az új országos bérezési 
elvek kialakításában is hasz-
nosítani lehetne javaslatait. 
Vagy például: mit kéne 
azért minél sürgetőbben 
tenni, hogy a nemzeti jöve-
delem 30 százalékát adó 
mezőgazdaság és élelmiszer-
ipar — ez rendelkezik az 
egyetlen reális hazai alap-
anyaggal —. ne épüljön le; 
ne nyíljék az agrárolló to-
vább; ne nyersanyagként, 
hanem földolgozott javak-
Ként értékesítsük terméke-
it? Ez csak két példa volt; 
de a tudományos élet ku-
tatóiból, bankemberekből és 
az alapitványtevők képvise-
lőiből álló zsűri minden 
fölvetést és javaslatot ho-
norál. ha az követhető kon-
cepciót szolgáltat valamely 
fontos kérdésben, melv Sze-
geden. s így az országban 
is, kidolgozásra vár. 

Jó tudni, hogy akinek a 
javaslatát elfogadja a zsű-
ri. nyilván nemcsak pár 
ezer forintot kap; maga az 
alapítvány pedig a 'szerve-
zési munkák befejezése, a 
bankszámla megnyitása, a 

pénz elhelyezése után, tehát 
alighanem ez év végére — 
működésbe lép. 

Farkas Csaba 

H a j r á , O l ivér ! 
Dickens, idézzük csak meg 

egv pillanatra, a szív iróia: 
valahányszor eszünkbe iut a 
Copperfield Dávid, a Kará-
csonyi ének. vagv éDDen a 
Twist Olivér, rögvest akár 
rá is licitálhatunk Szerb An-
talra. aki úgv fogalmazott, 
hogv ez az ..érzelmiség" ad-
ia Dickens élet fölötti élet-
tel iességét. ..mert az érzés 
mindig élőbb, mint a gondo-
lat". 

Dickens életteli ugvan. 

csakhogy, ha a Kisszinház-

ban most színre vitt. egvik 

legismertebb regényéből 

idestova harminc éve ké-

szült musicalt vesszük 

szemügyre, azonnal kivilág-

lik: jókora dilemma elé ke-

rülünk. Ágaskodik a kérdés: 

ugvan mi az. ami itt és most 

hatni képes ebben a darab-

ban? Hiszen híre-zenéie. 

maga a musicalváltozat Ma-

gyarországra alig két esz-

tendeje eljutván, nem vál-. 

hatott igazán sem elterie-

detté. sem népszerűvé — ez 

a stiláris fáziskésés már be-

hozhatatlan. Ráadásul, ha 

jobban figyelni kezdünk 

I.ionel Bart művének mu-

zsikáiára. be kell lássuk, 

hogv elemei nagyrészt bi-

zony konvencionálisak, pon-

tosak ugvan. de kissé közhe-

lyesek. melódiaviláguk min-

den. csak nem revelativ ha-

tású — maga a történet meg 

a regényből annvira. túlon-

túl is ismerős, hogv érdemi 

megváltoztatására nincs 

mód — nem is nagvon ér-

demes —. ígv hát ebből a 

szempontból is bizonvos fo-

kig ..eleve elrendelten" ke-

rül a közönség elé. 

Akkor viszont nincs, nem 
lehet mese: csakis és kizá-
rólag az előadásmód, a 
konkrét színpadi, megvalósí-
tás maradhat meg egyedüli 
döntő hatásmechanikai té-
nyezőnek. 

Tomboló tapsvihar ritkán 
tapasztalható siker. Zilahy 

Tamás rendező Olivérje ki-
tűnő produkció. Az. mert a 
legszentebb amatőrizmus 
erényeit — a gyermeki tisz-
taság igyekezetéből ..kicsi-
karható" precizitást, a játé-
kosság öröméből kibom-
lasztható felszabadultságot 
csalja felszínre és viszi 
ekképpen diadalba. Ebben 
az Olivérben a tudatosan 
felduzzasztott létszámú, sok 
gyermekszereplő fura mó-
don bár. de tényleg igazolja 
az előzetes rendezői elkép-
zelést és szándékot: már-
mint. hogv ne legven igazá-
ból ..gvermekelöadás" ez az 
Olivér. És valóban, egyszer-
re számíthat felnőtt- és 
gyermekdarabnak —• mivel 

Musicalbemutató a Kisszínházban 

gyermeki közreműködéssel 
felnőtteknek is fölöttébb ta-
nulságos módon kínál gver-
mekshow-t. tulajdonképpen 
minden korosztálynak. 

A rendezés e ..parttalan" 

(de átgondolt!) evermek-

centrikusságát egészen ra-
gyogó koreográfia mozgatja: 

Imre Zoltáné. Héroszi mun-

ka lehetett elérni több tu-

catnyi nebuló nemcsak ösz-

szehangolt. de kimondottan 

lendületes, fiatalos dinamiz-

musával is kidolgozottnak 

ható együttes mozgását. Ál-

talában: az Olivér láttán az 

embernek az az érzése tá-

madhat. hogv: örülnie kell. 
örülni az áradó, sodró iram-

nak. ami az első néhánv 

perc bizonytalankodása után 

az egész előadást jellemzi, 

örülni a gyermeki bái és 

ügyesség okosan egvségbe 

fogott, szinte lélegzetvétel-

közelinek tűnő jelenlétének, 

az egész nagv Olivér-ver-

senvnek. ahol az ember csak 

őszinte jókedvvel szurkol-

hat: hajrá. Olivér! 

A színészek, mi egvebet is 
tehettek volna — segédkez-
tek. Segítették érvényesülni 
mindazt, amitől ez a oremi -
er annvira ió hangulatúnak 
tűnhetett. Elsősorban a Dör-
zsöltet alakító Lipics Zsolt. 
aki talán a legjobban érezte 
meg a felnőttek közül a sa-
játságosan értelmezett és 
megvalósított műfajt, s eb-
ben saját figuráiét — bele-
helyezkedett ebbe a gyer-
mekit túltengeni engedő kö-
zegbe. szinte szétomlott, föl-
oldódott benne — az est 
egvik csúcspontiának számí-
tott a produkció egészének. 
— mint később kiderült: 
döntő — lendületet adó je-
lenete a gyereksereggel. Kő-
szegi Akos. ha egyénített, 
megfelelően színezett Fagin-
iét néha kissé túljátszottá 
is. hasonlóképpen illeszke-
dett a darabegészbe — a 
vendégként fellépő, egészen 
kivételes megjelenésű és bá-
jú Falusi Mariann (Nancv) 
pedig az Olivér másik tartó-
pillérének számított. Nem 
beszélve arról, hogv azon 
kevesek közé tartozott — az 
operista. ígv viszont bántóan 
más stílusban éneklő-iátszó 
Brownlow urat megjelenítő 
Szabady József mellett —. 
aki hanganyagban is méltó-
képpen képviselte a produk-
ció nívóiát. ráadásul kifeje-
zetten vonzó, expresszív tel-
jesítményt nvúitott. alkati 
..sajátosságait" gondosan 
felépített eszközrendszerrel 
kombinálva. Bognár Zsolt 
az ösgonosz Sikes szereoé-

noman ugyan jelez valamit, 

de nem dönthet el, és nem 

határozhat meg semmit. 

Egyébként sem elégtétel 

szerzésére verődtünk össze, 

hanem munkára." — Csoóri 

Sándor ír így beköszöntő-

nek szánt írásában, amely 

címében viseli az újabb re-

ményt, immár ,,a visszaszer-

zés" reményét. Ám mit is 

kíván visszaszerezni a Hi-

tel? Épp azt, amit nevében 

hordoz: az élet hitelét, a 

szavak hitelét, a szétszórt-

ságában is összetartozó ma-

gyar nép hitelét, az ember 

hitelét. Programnak gyö-

nyörei, munkának gyötrel-

mesen nehéz, amit magára 

vállalt a lap, hisz a mai 

magyar társadalom életét 

annyi baj nehezíti, oly na-

gyok az emberi, erkölcsi 

veszteségek, hogy hihetné az 

ember: az írott szó gyógyír-

nak bizony kevés A lelkek 

négyrészes, Sír az út előt-

tem című dokumentumfilm-

jéről, pontosabban ennek 

kapcsán néhány, a magyar 

—jugoszláv közös múlt fáj-

dalmas pontjait érintő kér-

désről. Benda Kálmán Nem-

zeti öntudat és történetírás. 

Fekete Gyula Süket a mez-

telen király, Kiss Gy. Csaba 

pedig A magunk Európája 

címmel publikál figyelemre 

méltó esszét, Alexa Károly 

az erdélyi magyar irodalom 

egyik nagyságát, Szilágyi 

Istvánt mutatja be. A Nyu-

gaton élő magyarság kép-

viseletében Borbándi Gyula 

kap szót: Értékvilág és ér-

tékrend a magyar iroda-

lombart cimü írását közli 

a Hitel. 

A lap címoldalán Melocco 

Miklós műve: Stilizált pa-

rasztmérleg. Igen, a súlyt 

méri majd az idő. 
T E 

Harangöntés, hajdú nélkül 
A minap úgynevezett 

„csomagolt sültperec" nevű 
terméket vettem, és ettem, 
ami köztudomásúlag nem 
egyéb, mint perecdarabkák 
zacskosított összessége; s 
amelyet nagy előszeretettel 
reggeliztem hajnalonként 
valamikor, ama félmúltban, 
aztán hűtlen lettem hozzá, 
ám most elhatároztam, 
helyrehozom mulasztáso-
mat . . . Egyébként, amikor 
elolvastam a zacskón a föl-
iratot, már tudniillik, hogy. 
„csomagolt sültperec", 
erősen derűs arckifejezé-
sem láttán a pénztárosnő 
azt hihette, vicceket mesé-
lek magamnak — ami elő-
fordul —, hiszen a „sültpe-
rec" szó egyebek közt főtt 
perecek létezését is föltéte-
lezni engedi. A kiváló ter-
mék „csomagolt" mivoltára 
pedig teljességgel felesle-

ges fölhívni a figyelmet, 
mert aki a csomagolt perec 
láttán nem fogja föl agy-
helyével, hogy a perec cso-
magolt — nos, az ilyen 
egyén fogyasszon mást, ne-
csomagolt sültperecet. 

Mindez persze, koránt-
sem lényeg . .., hisz a lé-
nyeg a pereceken általában 
előforduló olvasztott sajt 
lett volna, ami előnyösen 
befolyásolja az ízhatást. Én 
azonban, kibontván a cso-
magot, észlelhettem, hogy a 
pereceken sajt nincsen'egy 
szikrányi sem, ami nélkül 
a perec olyan, mint a ha-
rangöntés hajdú nélkül . . . 
hehe . . ., viszont e tény rá-
világít arra, hogy a perec 
bezacskózása azért volt 
szükséges, hogy valami el-
lensúlyozza a sajthiányt; a 
„csomagolt" szót pedig 
azért kellelt feltüntetni a 

zacskón, hogy a csomago-
lás ténye a vásárlóban kel-
lőképpen tudatosodjék, a 
„sültperec" összetett szó — 
amit nem mi tettünk ósz-
sze — föl írása meg azért 
nem maradhatott el, hogy 
a vevő ne higgyen a saját 
szemének, márpedig a vevő 
szeme azt látja, hogy a pe-
rec még csak nincs is kel-
lően megsütve .. . 

Megjegyzendő, aznap 
mogyorós csokit is vettem, 
amiben nem volt mogyoró, 
viszont csomagolására na-
gyon szépen rá volt írva, 
hogy mogyorós. Ennél a 
fordítottja valamivel jobb 
lenne; valamint az is, ha a 
„bőségkosár" nevezetű ter-
méket mindenekelőtt elő-
állítanánk, s csak azután 
írnánk rá, hogy „ez itt bő-
ségkosár." 

F. Cs. 

ben ugvan kissé túlságosan 

a két világháború közötti 

időszak amerikai gengszter-

vezéreire „vette" a musical-

béli bűnöző-karaktert, ami 

még akkor is soknak tűnt. 

ha a ..körítésből" kiderült, 

hogv Zihalv Tamás legalább 

hetven évet ugrott előre az 

eredeti cselekmény időkere-

teihez képest — viszont leg-

alább elég egységes alakítás 

volt az övé is. Túl sok érde-' 

mit — a fenti összefüggések-

ben nem nagvon szükséges 

elmondani a többiek pro-

dukciójáról. nem mintha 

különösebben akár Dozitiv. 

akár negatív iránvba . ki-

lengtek" volna (talán csak 

Högye Zsuzsa plasztikus 

Souerberrv asszonysága szá-

míthat kivételnek) — ha — 

nem mert eléggé szürkének 

tűntek a mindinkább lelke-

sítő beleszabadultsággal, 

egyre lenvűgözőbben játsza-

dozó — táncoló-egvüttléleg-

zö gyereksereg mellett. Akik 

közül a címszereplőt ezúttal 

alakító Palatínus Feriről' 
nemcsak az mondható el. 

hogv alkatilag és játékstí-

lusban egyaránt tökéletesen 

megfelelő volt Twist Olivér-

nek. hanem az is. hogv töké-

letesen illeszkedett az egész 

mű emlékezetesen ió inter-

pretálásába. 

Hogv a karnagyként beug-
ró Rudolf János mi mindent 
mentett meg. azt a fentiek 
tükrében talán nem is na-
gyon szükséges részletezni. 
Miként azt sem. hogv a ven-
dég Csík György (kissé 
ugvan nehezen átrendezhető 
díszletei és Jánoskúti Márta 
jelmezei éppúgy egv re-
monvt keltően rokonszenves 
bemutató tartozékai voltak, 
mint a közreműködő zené-
szek és táncosok, tgv aztán 
csak tovább lehet szurkolni 
Olivérnek, hogv hajrá, csak 
hajrá — egyetlen, e premi-
erhez (is) köthető, rosszked-
vű megjegyzéssel: olv sok 
év után annvira ió lenne 
már felhagyni az egves be-
mutatókon észrevehetően 
..megszervezett". tudatosan 
a hangulatkeltés, a ..közön-
séggerjesztés" szándékával 
prezentált, mesterkélt bra-
vózasoknak. füttyöknek, do-
bogósoknak. egves színészek 
személvének is ..kirendelt", 
efféle akcióknak. Azon túl. 
hogv mennvire ízléstelen az 
eaész. éppen most lehetett 
látni, mennvire szükségtelen 
is. Ami ió — úgyis megáll 
önmagában. Ami meg nem. 
azon ilyesmi úgysem segít-
het 
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Á busz 
műszakilag 

megfelelt 
Ez év július 19-én súlyos 

baleset ért egy magyar tu-
ristákat szállító autóbuszt 
Jugoszláviában. A szeren-
csétlenséggel kapcsolatosan 
felmerült annak gyanúja, 
hogy az autóbusz utastere a 
felboruláskor nem nyúj-
tott kellő védelmet az uta-
sóknak. Ezért a Legfőbb 
Ügyészség vizsgálat tartá-
sára kérte fel a Közlekedé-
si Minisztérium gépjármű-
közlekedési főosztályát. 

A szakemberek megvizs-
gálták a Szegedi Volán szó-
ban forgó autóbuszát, s meg-
állapították, hogy az meg-
felelt a járművek műszaki 
feltételeiről szóló rendelet 
előírásainak. Nem igazoló-
dott be tehát az a feltéte-
lezés. miszerint az autóbusz, 
utastere a felboruláskor a 
ránehezedő súly miatt rop-
pant össze 


