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Tájkép, karácsony előtt 

Az e lmúl t hét végén a z összeszámlál-
hatatlan, karácsonyra vásárolható ajándé-
kok között a képen lá tható festmények 
szabadtéri bemutató ján is válogathattak a 
meglepetést szándékozók. Az a lka lmi 
aukción, a mínusz több fokban, ta lán ke-

vesebb volt a 'vevő, m i n ( a néző, de se-
ba j ! Figyelemre mé l t ó a ná lunk még 
egyelőre szokatlan „kultúraközvetítés", és 
az, hogy ez bizony vásári ö r ü l j ü n k an-
nak: a z alkotásokat, szerencsére, nem 
ponyván kínál ta megvételre az eladó. 

A víg özvegy, Hobo-karnaggyal 
Hobo sokat járt Kapos-

várra, és fölfedezett ott va-
lakit. S mivel Földes László, 
alias Hobo éppen együttesé-
nek, a Hobo Blues Band-
nek válságos pi l lanatában. 
Deák „Bili" Gyula és Tátrai 
Tibor távozása után látta 
meg a somogyi fővárosban 
akkor már hatodik eszten-
deje dolgozó dirigenst 
Fuchs László igent mondott 
a fölkérésre S lett imi-
gyen — a Hobo billentyű-
se. Történt pedig mindez 
az 1985-ös esztendőben 

— Visszacsatolásról van 
szó voltaképpen — mond-
ja most Fuchs László, a 
Nagyszínházban holnap es-
te bemutatandó nagyope-
rett, A vig özvegy karna-
gya. — Kecskeméten szü-
lettem, az ottani színházban 
négy évet töltöttem, Kapos-
várott a már említett ha-
tot, csakhogy mostanra meg, 
három év múl tán , csodála-
tosképpen hiányozni kezdett 
a színház. A víg özvegyet 
Kaposvárott is dir igál tam, 
j ó műnek tartom, s úgy 
éreztem, benne" van még a 
kezemben néhány elő-
adás . . . 

— Alighanem az első ese-
tek egyike, hogy popzenekar 
tagja nagyoperettet vezé-
nyel ... 

— Igazából nincs ellent-
mondás. Igaz, több színház-
beli hölgy és úr nem akart 
h inni a szemének, amikor a 
múltkor a tévében a Hobó-
val látott, de annyi baj le-
gyen: boldogan vál la l tam s 
szegediek fölkérését. 

— Mégis, mi volt előbb: a 
blues vagy az operett? 

— Amikor Ruszt József 
Kecskeméten a Popfeszti-
válhoz zenekart keresett, a 
mi helybeli bandánkat vá-
lasztotta Szóval, látni le-
het, melyik volt előbb . . . 
Ezután egyszer csak átcsúsz-
tam valahogy a színházhoz. 
Igazából a karnagyi mester-
séget is csak akkor kezdtem 
el tanulni , bár papirom a 
mai napig nincs róla. Nem 
tudtam befejezni a Népmű-
velési Intézet „gyalogkar-
mesteri" kurzusát, két évet 
sikeredett „ letudni" belőle, 
á m a gyakorlatban, azt hi-
szem, elég jelentős rutint 
szerezhettem. Kaposvárott 
Hevesi András zenei vezető 
rengeteg a lka lmat nyújtott 
ilyesmire, a legjobb iskola 
volt: példát mutatott, alkal-
makat önmagam kipróbálá-
sára — az ilyesmi pedig 
minden papírnál többet ér. 
Egyébként a mostani szege-
di Lehár-bemutatótól pre-
mierkarnagyként elég sokat 

várok: azt hiszem, sikerült 
fölvázolni egy „elegáns elő-
adást". Igazi klasszikus, ve-
retes nagyoperettet, mindaz-
zal, ami ehhez tartozik Ez 
a mű olyan jól megírt ope-
rett, hogy már ma jdnem 
opera. És ha kellő elmé-
lyültséggel, megfelelő-mun-
kával a lkalmazzuk a klasz-
szikus operettkliséket — az 
efféle mű nagyszerűen mű-
ködik. Márpedig erre van 
szükség. 

* 

Lehár Ferenc A víg öz-
végy c ímű háromfelvonásos 
nagyoperettjét holnap, Szer-
dán este 7 órai kezdettel 
.sajtóbemutatón ad ják elő a 
Nagyszínházban, Fuchs 

László vezényletével, Varga 
Mátyás díszleteivel, Molnár 
Zsuzsa jelmezeivel — ven-
dégként Esztergályos Károly 
rendezésében A. főbb szere-
pekben Gyimesi Kálmánt, il-
letve Szántó Lajost, . Vajda 
Júliát és Szonda Évát, Egri 
Lászlót és Szabady Józsefet, 
Bajtay Horváth Ágotát, il-
letve Vámossy Évát, Vajk 
Györgyöt és Fekete Imrét, 
továbbá Nagy Jánost, Pis-
kolti Lászlót, Jachinek Ru-
dolfot és S í abó Máriát lát-
hatja a közönség. 

n . L. 

A Kodály Társaság emlékhangversenye 
Ínséges . időkben erőt kell 

merí tenünk Kodály művé-
szétéből — hangsúlyozta 

és némi hiányérzetet, hiszen klasszis ő, és legkorteremtő 
az Asszony, asszony, ki  a  

házból szövege és zongora-

Oberfrank Géza fö-zeneigaz- kísérete egyaránt sugallja 
gató a koncertet bevezető azt a gyermeki huncutságot 
szavaiban. Maga a műsor is és kedélyt, ami t KŐdály 
a lka lmat adott arra, hogy 
mélységes tisztelettel mér-
hessük fel azokat a lépáse-
ket, amelyekkel Mesterünk 

nyi lván a gyermekektől ka-
pott és nekik adott vissza, 
és amely hiánytalanul szó-

képessége felü lmúlhatat lan 

A Rozgonyi Éva vezette 

Bartók kórus éneke finom 

csontú organizmus, ahol a 
rend artis/.tikus fegyelme az 

előadás minden elemére ki-
terjed, közben felfénylik 

m ind ig a legnagyobb inség Józgzf keze alatt. Delley 
enyhítésére sietett. Mert az egyébként is k i tűnt ezen az 

lalt meg a zongorán Delley egy-egy mondat : „elmennék 

én messzire" (az altban), 
vagy gazdagon súlyossá vá-

elsüllyedés előtti p i l lanatban estén, nemcsak kisérő sze-
mentette meg (nagyszerű repben, hanem szólistaként 
társakkal együtt) a századok is. Bizonyára Debussy irán-
scdrását és örvényeit túlélt ti, ismert vonzalma tette le-
magyar népzenekincset, mert hetővé, hogy az Esik a vá-
anyanyelvi éneket adott rosban ilyen befelé figyelő 

szólaljon 

meg, de a székely keserves 
is példás fogalmazása volt 
az acélinú. nem egykönnyen 
legyőzhető magyar hérosz 

Szenvedéllyel, 
hangsúlyrenddel 

gyermekeink szájába, mert érzékenységgel 
szívszorítóan teljes magyar-
sággal fáradozott azon, hogy 
ku l túránk hézagait betöltse, 
mert nemes öntudattal kap-
csolta be művelődésünket bánatának, 
egy európai folyamatosság- nemzeti 
ba, melynek mindadd ig valósult meg a két gordon-

lik a csend a szünetekben. 
De a Hol van ősi kardod 
appassionatója visszafogot-
tan szólt, ésaGaude< gaude 
fortissimója nem csengett 
igazán fénylő örömmel. Ta-
lán mert az Advent a vára-
kozás és nem a beteljesülés 
ünnepe, és addig még sokat 
kell fáradoznunk — Kodály 
örökségével vigasztalva, erő-
sítve és igazolva magunkat . 

Meszlényi László 

Radió-
f f figipló 

Néhány hete nyílt meg a 

Fekete Házban egy erdélyi, 

korondi festőművész. Pali 
Lajos tárlata. A megnyitót 

mondó csanádi megyéspüs-

pök egyebek között ilyen 

kérdést is.feltett: kimondom 
a szót, hogy Erdély — mit 
jelent? S mintegy válaszként 

is, a továbbiakban említette 

a -véle kapcsolatos „ m i n d i g 
irigy szemeket", s „a 
gyötrelmét". 

Macelláriu Illés 
figyelmébe 

hal lhattuk — de Szűrös Má-
tyást és Nagy Lászlót, min-

den magyarországi erdélyi 

„legfőbb ügyvédjét" is, elő-

kerültek a menekültek tra-

gédiái, a törések, amelyeket 

a vágyott anyaországban 

szerzett k iábránd í tó tapasz-

talatok indukáltak, a Chru-

ma dinák-féle r iportf i lm bán tó 

érzéketlensége és tájékozat-

Most két, egymást követő lansága, beszélt Gál Zoltán 
héten mindkét kifejezés igen belügyminiszter-helyettes, 

alapos magyarázatával Németh \ Géza református 

szembesülhettünk Merthogy lelkész, és szóba került az 

Forró Tamás és Havas Hen- aradi fiaskó, mind-mind 

rik Arad után, ki tudja mer- egymás után 

re... c imu kétrészes doku- „Megfigyelői pozíciónk 

mentumműsorát , melyet a változott", fogalmazták meg 

mú l t héten és az azt megelő-
ző héten csütörtökön sugár-
zott a Kossuth adó, aligha-
nem az utóbbi hónapok vo-
natkozó tömegkommunikáci-

lágyan. Micsoda fáziseltoló-

dás van Román ia és a többi 

kelet-európai ország között, 

taglalták kissé keményeb-

ben. Vári Att i la pedig meg-

ós megnyi lvánulásainak csú- idézte, mi t mondott egy ma-

csaként kell értelmezni. Hi- gát felelősnek merészelni ne-

szen az első rési megvtlágí- vező magyar polit ikus vala-

totta a „mindig irigy sze-

mek" kifejezés pontos jelen-

tését, a jelenlegi helyzet tör-

ténelmi-politikui hátterét, 

egy olyan kerekasztal-be-

szélgetés jóvoltából, amely-

nek résztvevői (Cseres Ti-
bor, Gombár Csaba, Szász 
Zoltán, Vari Attila) megle-

hetősen erőteljes áttekintést 

adtak egy Európától végleg 

leszakadt, despotikus terror-

rezsim egészéről, a szított 

magyarellenesség históriai-

politikai eredőiről — és még 

sok minden másról is. A má-

sodik rész pedig megszólal-

tatta a ma gyötrelmének 

szinte minden lehetséges 

rondabugyrát megjártakat: 

á m nemcsak a menekülteket 

ha erdélyi magyaroknak, Er-

délyben egy boros éjszakán: 

„ha ti nem lennétek, a ro-
mán elvtársakkal nagyon jó 
volna a viszonyunk".' No 
comment. Hasonló a hely-

zet Lukács György Cseres 

Tibor által megidézett vo-

natkozó mondatáva l : „a szo-

cializmus demokrácia nélkül 

fasizmus vagy félfasizmus". 

Nem tehetek róla, nekem 

Forró Tamás és Havas Hen-

rik műsorainak hal latán egy 

réges-régi eset jutott eszem-

be. Olyannyira régi, hogy 

még csak nem is a háború 

előtti átkosban, de — az elő-

ző évszázadban tortént. Az 

1868-as nemzetiségi törvény 

tárgyalásakor a budapesti 

parlamentben a román és 

szász képviselők is elmond-

ták véleményüket. Bizonyos 

Macelláriu Illés szavaira 

egy vezető magyar polit ikus 

a következőket mondotta : 

„Bizonyossá teszem a T. 

képviselő urat, hogy .felszó-

lalása sem ingerültséget, 

sem keserűséget nem oko-

zott. Szomorú volna, ha az 

indulatosság, keserűség és az 

ingerültség e teremben is 

lábra kapna. A nemzetiségi 

törekvések korunkbaj i épp 

oly korszerűeknek látszanak, 

m in t egykor a vallási viszá-, 

lyok voltak; de remélem Is-

tentől, hogy va lami t vagy 

elértünk, vagy közel vagyunk 

azon időhöz, ahol az ember 

becsét, nem katekizmus sze-

rint ítélik meg, úgy el jön 

azon idő is, midőn az ember 

becsét, értékét, a lkalmas 

voltát nem a grammat ika és 

a szótár szerint b í rá l ják 

meg. Addig is legyünk egy-

más iránt méltányosak és 

türelmesek: ingerültség nél-

kül sokkal könnyebben fog-

juk megoldani azon kérdést, 

mely előttünk fekszik, m in t 

az ingerültség á r j ának mesz-

sze ragadó áradatával , mely 

célhoz nem, sőt attól inkább 

elvezet." 

Igaz is, elfelejtettem; Ma-

celláriu Illés a magyar par-

lamentben, Magyarország 

fővárosában, magyar ál lam-

polgárként — románul be-

szélt. A szóban forgó vezető 

politikust pedig — Deák Fe-
rencnek hívták. Utóbbit csak 

azért közlöm, hogy a Securi-

tate is tudja. 

Domonkos László 

Bundahiány Q] 1 Képelő 
Lehet, hogy sportszerűtlen akarat semmi t sem tud a 

dolog olyan műsorról írni, 
ami nem készült el, illetve 
ami t nem láthattunk, de én 
nem is a sportról, és külö-
nösen nem a Magyar Tele-
vízió Sportosztályáról aka-
rok bírálatot mondani . Hely-
zetelemzést szeretnék csak 
adni arról, ami nincs, vagy-
is arról, ami a televízió szá-
mára nem léteíük. 

fogok magya-Mindent el 
rázni. 

Kezdjük ott, hogy Ma-
gyarorszugon egy sportnupi-
lap jelenik meg, ennek gaz-
dá ja az AlSH, mely a leg-
magasabb szintű sportható-
ság. Természetesen, ez a lap 
nem kezdi el firtatni, hogv 
az ÁISH-nak! m i volt a sze-
repe a doppingügyben, s nem 
kutakodik Csengeri és Sza-
nyi mú l t j ában , gondola- ben 

doppingolás körülményeiről . 
Mondom, ez természetes. 

Ilyen módon nehezen ér-
tem meg, hogy a Telesport 
szerkesztősége miért nem 
készít riportfilmet a bunda-
botrányról. Vannak nevek, 
tragikomikus helyzetek, ne-
vetséges ós vérlázító ma-
gyarázkodások, van egy 
málta i önmegszégyenítés. 
meg mindenek tetejébe egy 
döntésképtelen MLSZ. 

Feltételezem, hogy nem a 
Fővárosi Tanács szervezte a 
bundákat , s azt is gyanítom, 
hogy az MTV elnöksége sem 
vásárolta Imeg a Rákóczi 
FC védelmét a Loki elleni 
meccs előtt. Következés-
képp, nem látok semmi aka-
dályt az előtt, hogy a tévé 
sportszerk esztősége :k i f ej tse 
ál láspontját ebben- az ügy-

taiban. Az is természetvs, 
hogv alafavetö információk 
h í j án nem születik olyan 
írásmű, melyben azon mor-i 
fondírozna a szerző, hogv 
több mi l l i ó forint értékű 
dopping egy ilyen központo-
sított sportéletben milyen 
utakon jutott el Tatára 

A sportnapi lap tehát leír-
ja a sportügyi á l lamt i tkár 
szavait arról, hogy ilyen ala-
pok nélkül i felépítményt 
csakis kemény központi aka-
rattal lehetett mükikitetni, s 
ugyanakkor e lap leközJi' a 
másik nyilatkozatot is, melv 
szerint a kemény központi 

Még nincs lezárva a vizs-
gálat — mond ják erre töb-
ben. így. folytatják az érve-
lést. nem korrekt szólni a 
dolgokról. De — és ez.t mái-

én mondom — vannak olyan 
tények, amelyek nagy való-
színűséggel nem változnak 
má r meg. Sallai bent volt. 
Fitos k iment. Détári haza 
se jött. Ez má r félórás do-
kumentumf i lm . Vagy: a za-
laegerszegi játékosok 150 
ezer forintot kaptak egy 
döntetlenért, azaz, egy igen 
gyönge értékű magyar iksz 
tízezer forintot hozott fejen-
ként. Miért nem tűnődik el 
ezen a sportszerkesztőség? 
Vagy: m i t szól a bundához 
a Honvédelmi Minisztéri-
u m ? Isten bizony, ha sport-
szerkesztő lennék a nemzeti 
adónál , akkor megkérdez-
ném. 

Ezt az egész újságot tele 
lehetne írni témákka l és 
kérdésekkel. 

Nem elég Dzur ják Csöpit 
leszólni, mert tél ikabátban 
melegít, s nem elég lesaj-
nálni a szánni valóan gyen-
ge őszi bajnokot. Mert több 
kel): Az értelem . , . 

Dluxztus Imre 

mostoha, irigykedő és néma 
szemlélői voltunk. 

ka—zongora darab. Sin Ka-
talin vállalta a dalolva dek-

A műsor másik mottója lamaló. Bódás Péter az ara-
az at kép lehetne, mely a 
hallgatók előtt függött, és az 
idős, hajlott, osvénvt kere-

beszkekke] körülszövő sze-
repkört, Brahms, Debussy 
fátyolháttere előtt a magyar 

só. gondok árnvaitól kísért etho&z szólt Kodály szándé-

Kodálvt ábrázolta. Bartók 
írta, hogy nagy pályatársá-

ka szerint, avval a melan-
kóliával. amely a koncert 

tói nem idegen némi egyik a laphangulatává vált 
melankól iára és kétségekre Bizony, ma jdnem megkésett 
va ló ha j l am . . . " . de ugvan- az. a dramaturgiai fordulat, 
akkor azt is tudjuk, hogy amikor az. Ady-dal é% a 
egyesítette a néomesék hő-
seinek sárkánvölő erejét hi-
tét. elszántságát, tgv aztán a 

Megkésett melódia után 
Gregor József elénekelte a 
három bordalt. „Óvakod-

Béke vtcai gyerekek Kor- junk a beskatulyázástól" — 
sósné Balogh Katalin vez.e- mondom magamnak , rá« 

tése alatt, a Deák Ferenc 
G imnáz i umban k ibomló éne-
ke egyszerre kelteti » tiszta 
fogalmazás és cizellált hang-

adásul a lassú dalok is bi-
zonyságai Gregor szabad, 
szuverén lélekidé/.ésének, de 
ki tehet arról, hogv éppen a 

vétel hallatán erzett örömöt, derűsebb műfa jokban világ-

Kiváló Kollégium lett 
az Ortutay 

Ki tűnő közösségi munká- címre, s közülük 10 lett ki-
jáért, tanulmányi eredmé- váló, Az Ortutaybap 352 

nyeiert. szép és gondozott általános és középiskolás 

környezetéért a szegedi ko- d iák lakik. legtöbbjük a 
zépiskolai kollégiumok ikö- Radnóti , Tömörkény, Ság-
zül elsőként K ivá l ó Kollé- vári és Széchenyi gimnázi-

gium címet kapott az Ap- um .tanulói, 

rilis 4 úti Ortutay Gyula A Művelődési Minisztéri-
Kollégium űm és a K I S Z K B ál ta l 

Bugáthyné F.ke Marcella adományozott címet ünnepi 
igazgatónőtől megtudtuk, körülmények között, teg-
idén az országban 17 kollé- nap délután adták át a kol-
g ium pályázott a kitüntető légium képviselőinek 

„Zöld Front" 
Zöld Front a lakítását javasolja a z If júsági Kör-

nyezetvédelmi Szövetség elnöksége mindazoknak a 
szervezeteknek, amelyek rendelkeznek környezetvédő 
programmal. Az IKSZ vezetői hétfőn tá jékoztatták 
felhívásukról a saj tó képviselőit. 

Az If júsági Környezetvédelmi Szövetség október 
8-án alakul t , és jelenleg 640 tagja van — főként 
olyan diákok, ak ik m á r korábban létrejött környe-
zetvédő csoportokban tevékenykednek. M in t az I K S Z 
elnökségi tagjai e lmondták , Magyarországon számos 
Qsoport rendelkezik környezetvédő programmal , de 
ezek nem keresik egymással a z együttműködést. Fel-
hívásuk szerint Zöld Frontot kellene a lakí tani a kö-
zös cselekvés érdekébea, ez a Front azonban ne le-
gyen szervezeteket korlátozó csúcsszerv, hanem a sok-
féleségen a lapu ló cselekvés fóruma 

A tájékoztatón ismertették azt a levelüket i.s, 
amelyet még november 15-én jut tat tak el a minisz-
terelnöknek. s amelyben kérték, tegye lehetővé, hogv 
az If júsági Környezetvédelmi Szövetség képviselője is 
tagja lehessen a Bős—Nagymaros Vízlépcsőrendszer 
Társadalmi Ellenőrző Bizottságának. Erre a levelük-
re mindeddig nem kaptak választ. Az IKSZ vezetői 
egyébként űgv vélik, hogy nem a víztisztító berende-
zések megépítésétől, hanem a folyamatosan mért víz-
minőségtől kellene függővé tenni az erőmű üzemel-
tetését. Szerintük a „csúcsra járatás" feltételekhez 
kötése nem elég, mert má r önmagában a duzzasztás 
is súlyos károkat okozhat. (MTI) 
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