
A múvelódéselméleti nyári 
egyetemen Tiszatáj-ankét 
volt szombaton délelőtt. Vö-
rös László helyzetelemzésé-
ben vázlatos keresztmetsze-
tet adott néhány évtized 
magyar kul túrpol i t ikájáról , 
amelyben a kővetkezőket 
emelte ki: 

Az elmúlt évtizedek polit i-
kai vezetése nem pártolta a 
művészeteket, de ezen belül 
mégis megkülönböztetett fi-
gyelemmel kísérte nyomon 
az irodalmat. Ennek oka az a 
hagyomány, hogy az iroda-
lom döntően befolyásolta a 
közgondolkodást. Az iroda-
lom ilyen irányú hatását saját 
céljainak megvalósítására 
használta a pol i t ikai vezetés, 
így egyáltalán nem biztos, 
hogy az igazi értékek kerül-
tek az olvasó kezébe, hanem 
azok a müvek, amelyekben 
visszaigazolva látta a vezetés 
a saját ideológiáját. "Ez mél-
tán teremthetett alapot az 
összeütközésre az olvasó és a 
valóságos helyzet, az író és a 
hatalom között. Mégis nagy 
jelentőségű ennek a korszak-
nak az a kultúrpol i t ikája ab-
ból a szempontból, hogy a 70-
es évektől kezdődően egy na-
gyon gazdag folyóiratstruktú-
rát hozott létre. Ellenbén ál-
landóan beleszólt a folyóira-
tok tartalmi milyenségébe. A 
főszerkesztői értekezleteken 
hibaleltárt zúdítottak a szer-
kesztőkre. Amíg a Mozgó Vi-
lágot le nem ál l í tották, a-Ti-
szatáj mindig a második he-
lyen szerepelt a vétkezők kö-
zött. A szerkesztők 86-os el-
távolítása mindenkit váratla-

Tiszatáj-ankét 

nul ért. hiszen akkoriban már 
reformszelek fújdogáltak... 

A mai más helyzetben fel-
vetődik. a ..hogyan tovább" 
kérdése. Mostanra három fő 
irányvonal alakult ki az iro-
dalmi életben. amelyek 
együtt hatnak. Az első fő 
irányt a fiatal írók többsége 
képviseli, akik szakítva a ha-
gyományokkal. inkább indi-
viduális és szövegközpontú 
irodalmat művelnek. Az indi-
vidualizálódás és a társada-
lomból való kivonulás a kiáb-
rándulás jele. de egyúttal 
megújí tócrökcnt is hathat. A 
második fő vonal magában 
foglalja annak* a lehetőségét, 
hogy épp ebben a megújulási 
szándékban visszavált a nép-
ben. nemzetben való gondol-
kodáshoz. A harmadik fő 
irányban a poli t ika feszült 
helyzetéből adódóan a polit i-
kának helyet biztosító „műfa-
j o k " kerülnek előtérbe, mint 
például a publicisztika. Vi-
szont a* polit ikához kapcso-
lódó irodalom elsorvasztó ha-
tással lehet az igazi szépiro-
dalomra. így a folyóiratok is 
más helyzetbe kerültek, de 
csak azok maradhatnak fenn 
hosszú távon, melyek klasz-
szikus értelemben vett érté-
keket közvetítenek, klasszi-
kus irodalmi műfajokra ala-
poznak. 

Ezután Annus József be-
szélt arról, hogy mindenkép-
pen erőt ad a további munká-
hoz, hogy együtt maradt a 

szerkesztőgárda a megalázta-
tás évei alatt is. A régi szer-
kesztőség semmit sem tett 
azért, hogy visszakerüljön a 
helyére, hogy bizonygassa sa-
ját igazságát. Mivel aláírás-
gyűjtések előzték meg a visz-
szahelyezést, belátható, hogy 
a magyar szellemi életnek 
tartozik a régi szerkesztőség 
azzal, hogy vállalja újra a fo-
lyóirat irányítását. Az írók 
ma nemigen polit izálnak: fi-
gyelnek. mert mást nem te-
hetnek. Ebből következik, 
hogy a folyóiratok nehéz kor-
szak előtt állnak. Az írók 
helyzetének változását ahhoz 
a madárhoz hasonlíthatjuk, 
melyet már kiengedtek a kalit-
kából. de a lába még mindig 
ki van kötözve, kinek bősz-
szabb, kinek rövidebb ma-
dzaggal. De az ember közös-
ségi lény. így az irodalom 
mindig is az emberről fog 
szólni, a Tiszatáj ezt az em-
berről való beszélést kívánja 
segíteni a továbbiakban is. 

Olasz SándoT elmondta, 
hogy a három fő ok. amiért a 
Tiszatájat elítélték, hogy 
nemzetiségi kérdésekkel is 
foglalkozott, a második: a 
„népiessége". a harmadik pe-
dig. hogy „ tú l i rodalmi" 
volt . . . A folyóirat struktúrá-
ján nem kíván változatni a 
..régi új" szerkesztőség, azon-
ban némi újítás várható. So-
rozat indul Hazatért könyvek 
címmel. Ez azokról a köny-
vekről szól. amelyek magyar 
nyelven megjelentek, de nem 
lehetett hozzájutni. 

Podmaniczkv Szilárd 

1989. július 20., csütörtök 179 

Szombaton délután 5 órakor 
nyitótánccal kezdődött a 
nemzetközi szakszerve-

zeti néptáncfesztivál. A Dugo-
nics téren a Bálint Sándor 
együttes Zsuráfszky Zoltán 
rábaközi koreográfiájával indí-
totta a fcsztiváli táncprogra-
mot. A Danzeel Salzkotten 
együttes az NSZK-ból érke-
zett. Tagjai elsősorban az 
északi- és a keletnémet népi 
kultúra hagyományait ápolják. 
Az alapítok Kelet-Pomerániá-
ból származnak, az együttes vi-
selete a pomerániai. Salzkot-
tenben 1985 óta évente rendez-
nek fesztiválokat, melyeken a 
Szeged és Bálint Sándor tánc-
együttes is szerepelt már. 

A Napsugár félő. hogy haty-
tyúdalát táncolja ezen a feszti-
válon. A Délép ugyanis nem 
vállalja tovább a csoport fenn-
tartását. menedzselését. Az 
együttes vezetői reményked-
nek. hogy az arany I. minősí-
tésű tánccsoport talál új szpon-
zort. Ha nem. akkor sajnos 
nem tudja folytatni a kilenc éve 
elkezdett munkáját. 

A Folkdance Uncergraund 
1980-ban alakult. Tagjai az 
USA-ból. Utah államból ér-
keztek. ahol több mint nyolc-
ezer jugoszláv él. Az együttes 
célja a délszláv kultúra megőr-
zése. Hangszereik között meg-
találhatjuk a bendzsót. gitárt, 
triangulumot és a hegedű egy 
helyi változatát is. Az ameri-
kaiak rendkívül gyors, sztepp 
nevü táncot adtak elő műso-
rukban. 

Ötödiknek a Szinvavölgyi 
Vasas táncegyüttes mutatko-
zott be a téren, melynek támo-
gatója és működtetője a Diós-
győri Vasas Művelődési Köz-
pont. Az együttes fontosnak 
tartja, hogy széles körben ter-
jessze a magyar néptánckultúra 
hagyományait. A tagok 30 is-
kolában több száz gyerekkel 
foglalkoznak. Műsorukban 
eredeti és feldolgozott táncok 
egyaránt szerepelnek. 

A Szeged táncegyüttes szá-
mos csoportjában közel 800 
gyerek táncol, zenél, énekel. A 
legfiatalabbak gyermek játéko-
kat tanulnak, később pedig a 
nehezebb figurákat. Reper-
toárjuk hatalmas. Számos 
európai országban szerepeltek 
már. idén Egyiptomba készül-
nek. E fesztiválnak évek óta 
rendszeres résztvevői és házi-
gazdái. 

A 12. nemzetközi szakszer-
vezeti néptáncfesztivál szom-
bati és vasárnapi műsorában a 
felsorolt együttesek nagy siker-
rel szerepeltek az újszegedi sza-
badtéri színpadon. Ma megér-
keznek a szocialista országok 
csoportjai is. A külföldi tánco-
sok ezen a héten délutánon-
ként tértáncokkal szórakoztat-
ják majd a járókelőket. Holnap 
délután fél 2-től fél 4-ig három 
helyszínen mutatkoznak be a 
városban. A múzeumnál a len-
gyel, a csehszlovák és a jugo-
szláv együttest a Dugonics té-
ren az NDK. a Szovjetunió és 
Bulgária táncosai, az Aradi 
vértanúk terén pedig a két nyu-
gati együttes tagjai táncolnak 
majd. 

P. E. 

Tizenkettedszer 

Nemzetközi 
néptáncfesztivál 

Vendégek az Egyesült Államokból 

Salzkotteniek a szegedi utcán 

A vendéglátok: a Szeged Táncegyüttes, és a. 

... Balint Sándor táncegyüttes 

Fesztiválpanoráma a Dugonics téren 

Mint a madár a kalitkából 

„Sír az út előttem" 
A látványokban oly gazdag 

néptáncfesztivál Szeged nyári, 
mozgalmas életének szerves 
tartozéka; előtte azonban 
Újszegeden, talán kevésbé fi-
gyelemfelkeltően. de a műfaj 
sajátos keretei között véget ért 
a nemzetközi népzenei tábor, 
melynek rendezője a Csongrád 
Megyei Művelődési Központ, 
anyagi támogatója a Soros-
alapítvány, szakmai patroná-
lója pedig a Kórusok Órszágos 
Tanácsa volt. 

A mintegy száztíz részt vevő 
Birinyi József művészeti vezető, 
valamint az énekes Budai Ilona 
és Marosi Júlia, a vonós hang-
szereseket okító Virágvölgyi 
Marta felügyelete alatt. Puszta-
szeren. Mindszenten és Kistele-
ken gyüjtóúton vett részt, bele-
kóstolva (volt, aki először 
tette...) éló népzenénk egyedi 
varázsába. A számtalan erdélyi 
gyújtóutat végigjárt oktatók ba-

rati beszélgetések megismétel-
hetetlen légkörében számoltak 
be tapasztalataikról. Találkozó-
juk az algyői hagyományőrző 
együttessel, s annak vezetőjé-
vel. Eke Józseffel végül adat-
gyűjtéssé nemesült. „Sír az út 
előttem" — énekelte a Kiskun-
halason élö tizenhárom eszten-
dős diáklány. Bakó Katalin, aki 
szüleivel és testvéreivel Erdély-
ből került a rónaságra. Hallga-
tói szerint csodálatos légkört te-
remtve áradt belőle a dal. a 
külföldi vendégek megismer-
hették az erdélyi adatközlők e 
kései utódát... A New Jersev-
ből (Egyesült Államok) érke-
zett testvérpár. Magyar Ildikó 
és Kálmán, a svédországi, 
svájci, NSZK-beli népzenebará-
tok, a citera és.furulya kedvelői 
egy emberként így búcsúztak: 
Viszontlátásra, jövőre! 

Előttük az út másként „visel-
kedik". 

Kérdezhetnek 
a nézők 

ADÉL-ALFÖLDI 
MAGAZIN-tól 

A mai müsortfan (este 8 ófa. 
2-es program) a Déli videóúj-
ság 2. kiadása után a téma a 
vállalatok és a népgazdaság 
helyzete. Hogyan állnak így. a 
feléves mérleg tájékán a leg-
fontosabb gazdálkodó szerve-
zetek. miként érzékelik a kor-
mány pénzvisszafogó politiká-
ját. Ilyen és ehhez hasonló kér-
désekre próbál a műsor ven-
dége. Király Péter, a Pénzügy-
minisztérium főosztályvezetője 
válaszolni. Kérdéseket a nézők 
is feltehetnek a 12-715-ös tele-
fonszámon. A műsor vezetője 
Tarnóy Gizella, a felelős szer-
kesztő Tuza Béla. 

Elment A bestia, 
jön A jövendőmondó 

Szakcsi Lakatos Béla és 
Csemer Géza rockoperájá-
nak. A bestiának három elő-
adása vol t a D ó m téren, 
szép számú közönség e lő t t . , 
A szabadtéri színpadot ez-
után egyetlen napra meg-
kapja A mosoly országa 
című produkc ió , majd 
Rossa László—Nóvák Fe-
renc—Polner Zoltán táncjá-
tékáé. A jövendőmondóé a 
terep. A szerdai és csütör-
tök i D ó m tér i próbák után 
pénteken tar t ják a néptánc-
fesztivál gálaműsorának 
szabadtéri bemutató já t . 
( K é p ü n k ö n az egyik horro-
risztikus je lenet A bestiá-
bó l . ) Nagy László felvétele 


