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Zenei naptár 

A Modern Rézlúvósegyiittes 
koncertje 

A magyar „rézeleje", az-
az rézfúvósaink legjobbjai 
adtaik hangversenyt kedd 
este a Tisza Szállóban. Ez a 
társaság több ízben meg-
járta már Amerikát, műso-
ruk is amerikás volt kissé: 
rövid, frappáns, mutatós 
darabokat (javarészt átira-
tokat) játszottak, és az ajak-
pihentető szüneteket szö-
veggel kitöltő Szabó Vilmos 
tubaművész még némi 
hanglemez-propagandát is 
vállalt. Véleményem szerint 
jól és eredménnyel. 

A rézfúvós zenész nehéz 
és felelősségteljes posztot 
tölt be a zenekarban, eset-
leges hibái Ieplezhetetlenek, 
hangjának szine, fénye sok-
szor meghatározója az adott 
együttes hangzásminöségé-
nek. Ügy tűnt, hogy vendé-
geink a wagneri, liszti, ber-
iiozi, mahleri feladatok gyö. 
nyórűen nyomasztó világá-
ból kiruccanva, kamaszos 
örömmel időznek egy köny-
nyedebb szférában, ahol 
művészetüket némi show, 
bors. és kellően adagolt 
egyéb fűszer ízesítheti. 
Hoffnung óta tudjuk, hogy 
a komoly zene szent eszkö-
zeivel akár „hülyéskedni" is 
lehet, persze csak avatott 
művészeknek — vételképes 
fülek előtt. Ilyesminek is 
tanúi lehettünk, mert a 
feltételek adva voltak: a z 
együttes minden tagja fölé-

nyes ura hangszerének, s a 
közönség percről percre 
készségesebb fogyasztója 
lenm ennek a különlegesen 
márkázott árunak. 

A ikoncert a szokásos 
tiszteletkörrel kezdődött: 
reneszánsz szerzőket idézve. 
A pompás hangzás és együtt-
lét már itt is örömöt kel-
tett, csaik később, a koncert 
innenső mezsgyéjéről visz-
szatekintve tűnik úgy, hogy 
az együttes igazi arca nem 
ilyen. Nem azért, mert a jó 
Pezelius és Praetorius mes-
terek korában a most hasz-
nált hangszerek közül még 
csak a harsona létezett, hi-
szen nevezettek. bizonyára 
örültek volna ezeknek a 
kezes, simulékonyabb inst-
rumentumoknak, hanem 
mert a formálásba itt vala-
miféle (kötelezőnek érzett) 
merevség lopózott. Pedig 
éppen az e korban írott 
hangszer iskolák figyelmez-
tetnek mindenkit, hf>gy 
mintául az énekeseket te-
kintse. Vendégeink közben 
mesterei az énekszerü hang-
szerkezelésnek : Höna Gusz-
táv egyenesen „bel canto" 
vagy pontosabban „beauti-
ful singling" stílben harso-
názott a Londonderry air-
ben, Keveházy Jenő kürt-
szava énekes és dzsesszes 
egyszerre, ha a Stardust 
melodyt fújja, a trombitá-
sok hangja — nyitva és 

szordinóva] egyaránt — fi-
noman árnyalt emberi ének. 
A virtuozitás pedig szinte 
elképesztő: Böhme Scherzó-
ját aligha lehetne már gyor-
sabban (és közben Rolls-
Royce perfekcióval) előad-
ni, mint Geiger György és 
Somorjai István tette, a 
billentyűk talán megtagad-
nák az engedelmességet. 

Miközben a Weiner Róka-
tánc-átiratát hallgattam, a 
fülembe egy hang azt súg-
ta, hogy városunkban mű-
ködik egy együttes, mely 
névadójának szóban forgó 
darabját még feszesebben, 
még elegánsabban és válto-
zatosabban játssza. A hang 
egy pimasz, lokálpatrióta 
kisordögé volt, ám rövide-
sen elhallgatott, mert a 
Paganini-szerű, ördögtől 
eredeztethető virtuozitás öt 
is leszevi a lábáról/patáiról, 
és Geiger passzázsait a Ho. 
r a staccatóban hegedűsök 
is csak üggyel-bajjal utá-
nozhatnák. Debussynél gro-
teszket és varázsos őszi szí-
neket, Howartnál alpesi 
széljárást és jópofa zenész-
humort kaptunk, a Joplin-
étdolgozásokból pedig a 
marching bandek fekete ze-
nészeinek ujjongó életsze-
retete sugárzott. 

Sajnálhatja, aki otthon 
manadt. 

Meszlényi László 

Jövendölések 

Márványasszony ? 

Akik ismerték és tudták 
róla, hogy a nyilvánosságtól 
rejtetten, jó egy évtizednyi 
kitartó fölkészüléssel, auto-
didaxis útján sajátította el a 
mesterség fogásait, s látták 
fokról fokra tehetsége egy-
re határozottabban megnyil-
vánuló jeleit, nem kétel-
kedtek a végeredményben. 
Fontos Zoltán kiforrott sti-
láris vértezetben, életmű-
építésre alapot adó közlési 
programmal, meglepően érett 
technikai tudással lépett a 
szakmai porondra. 

Kamarakiállítása meggyő-
ző érveket szolgáltat mind-
ehhez. Költői kérdés az, 
hogy festő-e inkább, vagy 
grafikus? Képein minden-
esetre a vonal, a forma — 
értsük ezen jobbára a figu-
ratív kifejezést — és a szín 
egyenrangú szövedéket al-
kotnak. A gondosan meg-
munkált felületű kompozí-
ciók jellegzetesen monokrom 
világa ódonszerűséget, vere-
tes kimunkáltságot sugároz. 
Első pillantásra vonzó, tet-
szetős, amolyan lírai hang-
vételű képeknek tűnhetnek 
a kusza szövedékű kompozí-
ciók Elmélkedő szemrevéte-
lezés után mindjárt kiderül, 
hogy bibliai mélységű er-
kölcsi példázatok, kultúr-
históriai események, törté-
nelmi korokon átívelő em-
beri sorskérdések képi meg-
jelenítése a fiatal művész 
egyetlen és határozott alko-
tói programja. A Kondor 
Béla-i örökség fölvállalása 
nyilvánvalóan megmutatko-
zik már a kamarakiállítás 
keretei között is. Nemcsak 
a krisztusi áldozat több 
kompozícióban is megkísé-
relt megidézése kapcsán, ha-
nem abban is, ahogyan Fon-
tos Zoltán a mai kor sors-
kérdéseit találóan jellem-
zett történeti korok díszle-
tei közé vetíti vissza. 

Ez a megjelenítési mód 
persze nem ismeretlen a 
kortárs hazai művészetben, 
hiszen Nagy Gábor, Dienes 
Gábor, s jó néhány grafi-
kus nevét sorolhatnám még 
ide, határozott képzőművé-
szeti áramlattá terebélyesí-
tették a nosztalgikus, medi 

Festőt avató kiállítás látható ezekben a hetekben 
a Paletta galériában. Szerencsés és véletlen egybe-
esés folytán, alig pár nappal azután nyílt bemutató 
Fontos Zoltán képeiből, hogy fölvették a Művészeti 
Alapba. Könnyű ezek után a tárlatrecenzens dolga, 
hiszen a szigorú mércével ítélő tagfelvételi zsűri már 
elismerő véleményt nyilvánított: profi színvonalon al-
kotó, egyéni hangú festőnek méretett meg a pályáját 
éppencsak megkezdett, fiatal művész. 

tativ s a groteszk kifejezés 
összebékitését. Fontos Zoltán 
kompozíciói evvel az iskolá-
val rokoníthatók. Egyénisé-
ge, határozott karakterű 
képépitési módja úgy tűnik, 
megóvja majd a jövőben is 
attól, hogy feloldódjon stí-
lusa a jeles pályatársak 
példaadásában. Különösen 
segíti ebben kivételesen gaz-
dag képi fantáziája, s az, 

renc modellező, parafrázi-
sokkal operáló alkotói 
programjával rokon. Ám 
ahogyan a három mester 
útja is szerteágazó. Fontos 
Zoltáné sem egyezik velük. 
Múltból merítkező, jövendö-
lő, etikus igazságokat kere-
ső alkotó. Míg Vinkler sza-
badon kalandozott az egész 
európai kultúrkincs tárházá-
ban, Fontos szigorúan sze-

ahogyan ráérez a gondolati iektál. Míg Zoltánfy az 
tartalom és a megfelelő vi- egyéni lét dimenzióiban ku-
zuális közeg szintézisének takodott, ő a vizsgálódás 
megteremtésere. szálait inkább a közösségi 

Ha összevetjük az alig lét szerepviszonyaihoz ve-
szobányi méretű képbemu- zeti. Pataki mesélő fantáziá-
tató imponáló eredményeit 
a városunkban honos kép-
zőművészet irányaival, ak-
kor annyi máris megállapít-
ható, hogy epikus és intel-
lektuális beállítottságú mű-
vésszel gazdagodott a helyi 
művészélet. Akinek világa 
leginkább Vinkler László, 
Zoltánfy István, Pataki Fe-

ja, zsoltáros ihletettsége az 
ö esetében szelídebben nyil-
vánul meg. Mindenesetre 
imponálóan meggyőző al-
kotói teljesítmény, s legfő-
képp összetéveszthetetlenül 
egyéni Fontos Zoltán pre-
miernek tekinthető kiállítá-
sa. 

Tóth Attila 

Erre a kérdésre azután 
sem tudtam válaszolni, hogy 
végigolvastam Sőtér Ist-
ván Egy özvegyasszony éle-
te című regényét, melyet 
Szegeden irt 1951-ben, és 
melynek főszerepílője özv. 
Paragi Mihályné, a szegedi 
Textilművek munkásnője. 
Nem véletlen, hogy Sőtér 
„márványasszonya" csep-
pet sem sematikus, a szo-
cialista realizmust sem le-
het a regény alapján model-
lálni. 

Pedig a téma csábított e 
felé. Paragi Mihályné szü-
letett Miklós Erzsébet négy-
éves korában árván ma-
radt, a nagyanyja nevelte, 
cseléd volt, huszon-egyné-
hány éves, amikor elveszíti 
a férjét, egyedül marad a 
kislányával, fonónői tanfo-
lyamra jár, élmunkás a 
Textilkombinátban, több-
ször gyomorműtéten esik 
á t . . . 

Mi lehet ezzel az asszony-
ínyal? — kérdezte az iró 
még nyár elején, amikor 75. 
születésnapja közeledtével 
újságírók, ostromolták Sze-
gedről is, nyilatkozzék. Va-
lóban él-e, hal-e özvegy Pa-
ragi Mihályné? El, hosszas 
keresgélés után rátaláltam 
arra a Tisza-parti kis ker-
tes házra, ahol a második 
férje nyitott kaput. Rögtön 
ámulatba ejtettem, amikor 
elmondtam, a kedves fele-
sége bizony regényhős. (Er-
zsi néni ezen irodalmi sze-
repléséről sosem beszélt, tit-
kolta a lánya előtt is.) 

Szemérem, túlzott sze-
rénység lehet a magyará-
zat? Ezt bizton állíthatjuk, 
hiszen csak azzal a meg-
szorítással állt velem szóba, 
ha „nem irom ki az újság-
ba", beszélgetésünk kettőnk 
között marad. (Végül ab-
ban egyeztünk meg, esetleg 
név nélkül szólhatok róla.) 
0 sosem ,akart ki- és fel-
tűnni, azért nyilatkozón a 
professzor úrnak, mert nagy 
nehezen rábeszélték. És ha 
hiszem, ha nem, neki so-
sem volt meg az a bizonyos 
regény. 

Acélos természet, gondo-
lom magamban, miközben 
meséli az életét. Hányszor 
futamodhatott volna meg?1 

Reményvesztetten miért 
nem adta fel? Kezdem ka-
piskálni, mit jelent a szó 
nem kommerciális értel-
mében a küzdelem, az iro-
daflmi léptékű, a példaérté-
kű! Kit érdekel manapság 
az ilyesmi? Nem akarom az 
ördögöt a falra festeni, de 
hamarosan mind többünk 
szembetalálja magát a lét-
harccal. 

Számunkra alig érthető, 
milyen erők dolgoztak eb-
ben a makacs, kemény asz-
szonyban, amikor a normát 
százharminc százalékra tel-
jesítette, egy másik mun-
kásnővel összeszövetkezett, 
iketten vették egy ebédet, a 
reggelijük, a vacsorájuk 
nyáron gyümölcs volt, egy 
szelet kenyérrel. Miféle cél 
állhatott előtte? Egyéni 
aligha! A kollektívát pedig 
mi már el sem tudjuk kép-
zelni. Heroikus idők? 

Sőtér anélkül csinál belő-
le hőst, hogy azt éreznénk, 
itt valami sántít, félrecsú-
szik a dallam . . . A vé-
konyka, megsárgult kötet — 
ami egyébként 1952-ben a 
Magyar Dolgozók Pártja 

Műsorajánlat 
Ma, szombaton délelőtt 10 

órakor GYERMEKFOG-
LALKOZAS kezdődik ját-
szótársakra vágyó kicsik-
nek a Vasutas Művelődési 
Házban. 

NILS HOLGERSSON és a 
vadludak címmel a múzeu-
mi matinék keretében Csiz-
mazia György meglepetést 
tartogat a gyerekek számá-
ra. A tanár úr kéri: a mú-
zeum előtti, délelőtt 10 órai 
találkára mindenki hozzon 
magával 15 forintot útikölt-
ségre. 

FÜLÖP ILONA grafikus-
művész tárlata mától, szom 

hattól 1989. január 2-ig te-
kinthető meg a Horváth 
Mihály utcai Képtárban. 

A Gruber László Film-
klub keretében vasárnap 
délelőtt 9 és 11 órakor a 
Szabadság moziban a ZÁRT 
TÁRGYALÁS című, 1940-
ben készült magyar filmet 
vetítik. Rendezte: Radványi 
Géza, a főbb szerepekben: 
Páger Antal, Tasnády-Fe-
kete Mária, Somlay Artúr és 
Tímár József. 

Ügy, mint tavaly, idén is 
megrendezik a Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskola 

népművelés szakos hallga-
tói a HETÜNK HETE ren-
dezvénysorozatot. Első-
ként, hétfőn este fél 9-kor 
a Los Andinos együttes lép 
fel, majd 22-től levetítik a 
Montenegro című jugoszláv 
filmet. Kedden délután 5-
kor Reform és közművelő-
dés címmeil tartanak fóru-
mot az ifjúsági házban — 
Földeák András, Tóth Já-
nos és Köles Sándor közre-
működésével —, majd ama-
tőr rookegyüttesek lépnek 
föl a Tamási Áron-klub-
ban, és este 10-től leper-
getik A kutya éji dalát 

Nem ilyennek kép-

zeltem. Nem morzsolta 

szét az ujjaimat, nem 

jár magas szárú fűzős-

cipőben, az arcát nem 

szántották fel kímélet-

lenül az évek, a keze 

nem ormótlan, a szemei 

nem kegyetlenek. Ha-

mar rájövök, benne az 

ötvenes évekről alkotott 

sztereotípiákat szeret-

ném viszontlátni. Mert 

milyen lehet egy szta-

hanovista hősnő? 

központi vezetősége kiadá-
sában jelent meg, és egy 
példánya fellelhető a Sze-
gedi Egyetemi Könyvtárban 
is — azzal zárul, hogy Pa-
ragi né beteg le$z, immár 
sokadszorra megműtiik. Nem 
hurráoptimizmussal végző-
dik tehát a könyv. Találgat-
hatunk, mi lesz Miklós Er-
zsébet sorsa? Hogyan szab-
dalja át a kor, a történelem 
az életét. Milyen zsákutcák, 
lehetőségek nyílnak előtte? 

Hogy élte át mindezt öz-
vegy Paragi Mihályné?Kín-
keservvel! Hat elemivel azt 
sem tudta, mi fán terem az 
egyetem. Többször lkérte, te-
gyék vissza a gyárba. Halla-
ni sem akartak róla! Ebben 
a pozícióban becsületes em-
berre van szükség. Küldöz-
gették tanfolyamokra. Egyik 
alkalommal Erdey-Grúz Ti-
bor megkérdezte tőle, miért 
nem jegyzetel az órákon? 
Egyszerű volt a válasza, 
mert nem tud. Megtanítot-
ták .. . 

Évente kellett jellemzést 
készítenie az egyetem dol-
gozóiról. Üjra csák szenve-
dett, nem tudott szépen, ár-
nyaltan fogalmazni. Micso-
da kínlódás lehetett! Aztán 
arra is emlékszik, hogy 30 
embert el kellett bocsátani 
az egyetemről. Rajta állt a 
döntés. Elhatározta, senki-
nek nem mond feli, minden-
kinek keresett munkahelyet. 
Szálkaként még mindig ott 
van benne az az eset, ami-
kor beállított egy bankigaz-
gatóhoz. Egyszerű 'karton-
ruhában kért bebocsátást. 
Az úr azt hitte, viccel. így 
fest egy egyetemi személy-
zetis? 

A történet folytatása ta-
lán már nem oly irodalmi, 
de Paraginé tartása, elszánt-
sága, természetes viselkedé-
se mégiscsak példaszerű. 
Négy év után otthagyja az 
egyetemet, újra a munkás-
életet választotta. Hajnalban 
kelt, ment kukoricát ka-
pálni. Majd később elszegő-

. . . . . . dött gyermek fel ügyélőnek. 
beszelgetesunkkor N e g y v e n o t é v e s e n beiratko-

Az író egyébként tervezte 

a regény folytatását. 'A sors 

közbeszólt. (Nemrég bú-

csúzhattunk tőle örökre.) 

Torzóban maradt tehát öz-

vegy Paraginé élete. Leg-

alábbis az irodalomban! 

Bár az kétségtelen, hogy Er-

zsi néni 
határozottan elzárkózott a 
folytatástól. Nem született ő 
hősnek, szabadkozott. Pe-
dig szerintünk éppolyan iz-
galmas az élete további ré-
sze, mint az ötvenes évek 
tájékán volt. 

Mi lehetne a regény foly-
tatása? Lemeztelenítve a 
történetet a következő. Mai 
ésszel szinte felfoghatatlan 
fordulat következett be az 
életében. Az egykori, meg-
bízható munkáskádert ki-
emelték, és bekerült az 
egyetemre személyzetisnek. 
(Vagy mégis hatnak ma-
napság is ezek a reflexek?! 
A beidegződések, a hagyo-
mányok úgy tűnik, máig kí-
sértenek.) 

zott az iskolába, több mint 
10 éve nyugdíjas. 

' K. Károlyné — mert 
most igy hívják — úgy 40 
évvel ezelőtt találkozott egy 
íróval. Az asszonyból hős 
lett, főhős, akit sohasem ta-
gadott meg Sőtér István. (A 
Bakator című kötetébe is 
bevette ezt a kisregényt.') 
(Nekem mindinkább úgy 
tűnik, Miklós Erzsébetnek 
több élete van, egy regé-
nyes, egy még regényesebb 
és egy hétköznapi. Író kell 
hozzá, hogy ezt valaki felis-
merje. Sőtér kvalitású alko-
tó! Vagy marad a torzóban 
is szép márványasszony? 

Rodzsár Erzsébet 

Környezetvédelmi programok 
Városi TIT-hagyomány 

folytatódik a nyolcadik Ter-
mészettudományi Hét meg-
rendezésével. Az idei sorozat 
a környezetvédelem jegyé-
ben szerveződött. Ennek 
megfelelően november 14-től 
18-ig hazai és helyi vonat-

tól Csizmazia György főis-
kolai docens „Megyénk ter-
mészetvédelmi képe" címmel 
tart előadást. Szerdán 17 
órától Vargha János bioló-
gus, újságíró beszél a Du-
náról, mint természeti erő-
forrásról. 18 órától Fodor 

kozású, valamint általánosan András tudományos főmun-
aktuális kérdésekben kap- katárs a rovarkártevők elleni 
hatnak megfelelő tájékozta- biológiai védekezés lehetosé-
tást az érdeklődök. geit ismerteti. A sorozat csü-

A megnyitó hétfőn 18 óra- törtökön 17 órakor folytató-
kor lesz a Royal Kávéház- dik Sólyom László egyetemi 
ban, ahol az ófalui atomte- tanár környezetvédelmi 
metö lesz napirenden. Ven- mozgalmakról szóló elöadá-
dégek: Weckler Ferenc, az sával. 18 órakor Marton 
érintett község tanácselnöke, János könyvtárigazgatóé a 
és Szederkényi Tibor egye- szó, aki a savas esők okoz-
temi tanár, a házigazda ta gondokról beszél. Novem-
Dlusztus Imre újságíró. ber 18-án, pénteken 17 óra-

K edd tői péntekig a Bartók k o r G a u s z J i n o s tudomá-
Bela Művelődési Házban 17 nVOS főmunkatárs pusztuló 
órától két-két, a választott f a í o k nyomába szegődik a 
témákban élenjáró előadó ad hallgatosaggal, A Termeszet-
ismertetést és válaszol a tudományi Hét zaroeloadasat 
hallgatók kérdéseire. Novem- 18 órakor Gallé Laszlo egye-
ber 15-én, kedden 17 órakor temi docens tartja „Okologia 
Csanádi Mihály, az OKI cso- és termeszetvedelem" cim-
portvezetője az országos ivó- m e ' 

vízhelyzetről beszél, kiemel- Minden érdeklődő szívesen 
ve Csongrád és a környező látott vendég ae előadáso-
megyék problémáit. 18 órá- kon. 

Kitüntetések 
Tegnap, pénteken ünnepé-

lyes értekezletet tartott a 
Csongrád Megyei Gyermek-
és Ifjúságvédő Intézet a me-
gyei tanács oktatási és to-

kettet kapta Gera István 
szegedi, Józsa Istvánné 
csongrádi és Rátkai Ödön 
hódmezővásárhelyi pártfogó. 

Rajtuk kivül 129-en része-
vábbképzési intézetében. Az sü]tek pénzjutalomban. A 
eseményen jutalmazták meg k j t ü n t e t é s e k e t e s a j u t a l m a . 
a kiemelkedő munkát veg-

zett társadalmi pártfogókat. k a t Kereszty Bela megyei 
A Gyermekvédelemért Pia főügyész adta át 


