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A kulturális igényesség növelése
jegyében!
,

Az egyetemi kulturális szemle megnyitó

A mintegy ezer egyetemista és főiskolás résztvevővel
megrendezett kulturális bemutatót ünnepélyes keretek
között nyitották meg május
2-án délelőtt 9 órakor a József Attila Tudományegyetem aulájában. A megnyitón
megjelent Kedvessy György
egyetemi tanárnak, a Szegedi
Orvostudományi
Egyetem
rektorhelyettesének vezetésével az egyetem több előadója. A József Attila Tudo>mányegyetem vezetőségét dr.
Márta Ferenc docens, a pártbizottság titkára és Kemenes
Béla dr. dékánhelyettes képviselte. Megjelent az ünnepélyen Vajdahunyadi
Lászlóné,
a KISZ Központi Bizottsága
kulturális osztályának munkatársa, Bíró Lajos, a KISZ
Csongrád megyei Bizottságának első titkára, dr. Koncz
János, a KISZ Csongrád megyei Bizottsága iskolai osztályának vezetője, valamint a
művészeti együttesek képviselői.
Dr. Kemeneg Béla dékánhelyettes a József Attila Tudományegyetem nevében üdvözölte a megjelenteket.
—
Tudományegyetemünk
rövid időn belül két nagy
seregszemlének lehetett
házi.
gazdája: a tudományos
diákkörök országos
konferenciájáé, melyen . a
szakmai
felkészültség
tekintetében
mérték össze erejüket az ország legtehetségesebb
diákjai,
s most a kulturális
igényességről számot adó nagy vetélkedőnek vagyunk
házigazdái: a területi
bemutató
résztvevőit
látjuk
vendégül
— mondotta egyebek között
— A szocialista
szákemberképzés megoldásában
mindkét
feladat
igen
fontos:
a szakmai színvonal
emelése
és a kulturális
igényesség
növelése —< elválaszthatatlan
egymástól.
A szegedi tudományegyetem vezetősége nevében meleg szeretettel köszöntötte a
vendégeket s szereplésükhöz
sok sikert kívánt.
Ezt
követően
Várkonyi
Zoltán, tudományegyetemünk
KISZ VB. titkára emelkedett
szólásra.
— Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a városunkba érkezett 652 egyetemista
és
főiskolás fiatalt, a területi
bemutató
résztvevőit.
—
mondotta. — Ez a rendezvény-sorozat kitűnő
alkalom
lesz a humán kultúra megszólaltatására, s
bizonyítani
fogja, hogy fiataljaink
pszichikai szükségét érzik annak,
hogy a művészetek, az irodalom szépségeiben
feloldódjanak.
Vajdahunyadi Lászlóné a
KISZ Központi Bizottsága
nevében szólalt fél. Tolmá-

csolta a fiataloknak a Központi Bizottság. üdvözletét, s
hangsúlyozta, hogy az ilyen
találkozók
kitűnően
szolgálják a művészi szép iránti
fogékonyság elmélyítését. Bizonyítékai annak ezek a vetélkedők, hogy egyetemistáink képesek magasrendű művészi tolmácsolásban megszólaltatni az irodalom, művészet értékeit 1964 tavaszán
három városunkban: Egerben, Keszthelyen és Szegedlein mérik össze az egyetemi
fiatalság
legtehetségesebb
kulturális munkásai tudásu-

ünnepsége

k a t Színvonalas versenyre
van kilátás, melynek befejezéseként arany, ezüst és
bronz fokozatú díjakat nyernek a legkiválóbb résztvevők.
László Géza, a József Attila Tudományegyetem hallgatója József Attila: A Dunánál című verse szép tolmácsolásával működött közre a megnyitó ünnepségen,
Baranyai László, a Szegedi
Zeneművészeti
Szakiskola
hallgatója
pedig
Chopin:
Cisz moll etűdjét és Liszt:
Sursum corda című művét
adta elő zongorán.

Vajdahunyadi Lászlóné a KISZ Központi Bizottsága
nevében üdvözli a területi kulturális szemle résztvevőit a megnyitó ünnepségen.

Május

Is egyetemista
a Széchenyi

1964. m á j u s 17.

A kulturális szemle
márnáiból
A tavalyi országos tudományos diákköri konferencia után most hasonlóan
nagyszabású rendezvénysorozat: az egyetemi és főiskolai kulturális szemle területi
szegedi döntőjének lebonyolításásra
vállalkozott
a
Szegedi József Attila Tudományegyetem.
A három szegedi felsőoktatási intézmény hallgatóival együtt összesen közel
ezer (pontosan 982 személy!)
résztvevője volt a két napos
kulturális
vetélkedőnek,
amelynek műsorai a Kamaraszínházban, a Móra Ferenc művelődési otthonban,
a Dugonics téri aulában, az
Ady téri épület auditóriumában, a Béke-épület előadótermében, valamint a főiskola dísztermében hangzottak el, esetenként »telt
házak« előtt. Különösen a
zenei tagozat
műsorainak
volt mindig nagy közönsége
az aulában. De telt ház tapsolta meg az
Universitas
Együttes produkcióit, valamint az auditóriumban a
JATE színjátszóinak előadását, a »Karambol« és a
»Hotel Tanathos» bemutatóját.
A legnagyobb
létszámú
delegációval (250 fővel) az
ELTE képviseltette magát a
szegedi kulturális szemlén,
a
Közgazdaságtudományi
Egyetemről 156-an, a JATEről 125-en, a Budapesti Orvosegyetemről 99-en, a Pécsi Orvosegyetemről pedig
89-en 'ezerepeitek. Legtöbb
bemutatót a színjátszók és
irodalmi színpadok produkáltak — összesen 13-at Az
énekkarok és zenekarok bemutatóinak szánui 11 volt.
A népitánccsoportok 6 alkalommal léptek közönség eJé.
Megnéfctck a
kulturális
szemle több
műsorát
s
DÍVSZ budapesti irodájának
tagjai, Carlos Nino kolumbiai, R. Kosales és Anna
Maria de Kosales guatemalai fiatalok, akiket a KISZ
megyei és városi bizottsága
látott vendégül.

felvonulók
téren

Külföldi vendégek
a Kísérleti
Fizikai Intézeteen
Külföldi tudományos kutatókat látott vendégül a napokban a József Attila Tudományegyetem
Kísérleti
Fizikai Intézete. Két napot
töltött Szegeden Pop Valér,
e iasii egyetem fizikai intézetének munkatársa. Látogatást tett az intézetben,
ahol közös kutatási témákról beszélgetett el szegedi
kollegáival. Hasonló céllal
érkezett Szegedre a minszki
Bjelorussz
Állami
Lenin
Egyetem fizikai intézetének
tudományos kutatója Kazimir Szerafimovics Adzeriho,
aki egy hetet töltött a JATE
vendégeként a városban.

Liebraann Béla (elvétele

Végre volt egy május 1,
amikor a Meteorológiai
Intézet minden
mesterkedése
ellenére remek, szép, napos
időnk volt. A
hagyományok
mellett bizonyára ez is hozzájárult, hogy de. 10 órakor
mintegy hatvanezer főnyi tömeg hallgatta végig Péter
János
megnyitóbeszédét.
Az ünnepségen részt vet-

tek a szegedi
felsőoktatási
intézmények
is, ezzel azonban jobb nem túlságosan dicsekedni. Nem akarunk ünneprontók
lenni, de mégis
el kell mondanunk,
hogy a
tábláink alatt vonulók
nagyobb hányada az oktatókból adódott. Egy
nagyobb,
szélesebb összefüggés
keretei között kellene
egyszer

megvizsgálni,
mi az oka,
hogy ifjúságunkat
egy-egy
demonstráció, vagy ünnepség
alkalmával olyan nehéz megmozgatni, s mennyiben
terheli ezért a KISZ-t a felelősség. Itt csak annyit tartunk
szükségesnek
megjegyezni, hogy nagyon nem jó
jelenség ez. Nagyon nem jól

Cikeresen zárult, jelentősebb zökkenő nélkül,
gördülékenyen zajlott le —
a Kommunista Ifjúsági Szövétség és a Jó2sef Attila Tudományegyetem
rendezésében — a felsőoktatási intézmények területi kulturális
bemutatója. Hiszen a mintegy ezer résztvevő közül h a t
százötven ketten más városokból — Budapestről," Pécsről,
Debrecenből,
Kecskemétről
stb. — kerültek vendégként
a „tiszaparti metropoliszba",
hogy különböző kulturális
műfajokban összemérhessék
tudásukat, felkészültségüket
s hitet tegyenek népművelési szándékukról, a szocialista kultúra kincsei iránti
szeretetükről.
A legnagyobb gondot ter"
mészetesen az elszállásolás okozta az előkészítő
bizottság legaktívabb tagjainak: Gruber László tanulmányi osztályvezetőnek, Vágvölgyi András adjunktusnak
és Várkonyi
Zoltánnak, a
JATE KISZ VB. titkárának.
Nehezen boldogultak volna
a szegedi egyetemek és főiskolák kollégiumainak támogatása nélkül. A vendégek
zömét tudományegyetemünk
kollégiumaiban
szállásolták
el, de jelentősen kivette részét a vendéglátás feladataiból főiskolánk kollégiumának vezetősége is, a fáradhatatlan igazgatónővel, Kovács Lászlónéval az élen.
Neki, s az áldozatkész kollégista lányoknak köszönhető,
hcgy 137 lány-vendéget szállásolhatturik el, megfelelő
körülmények között. Jellemző főiskolás lányaink segítőkészségére, hogy sokan vállalták közülük a matraconalvás kényelmetlenségét is,
csak, hogy vendégeink zavar.
talan kényelemben pihenhessenek s készülhessenek
fel a nemes "küzdelemre",
Dicséret illeti a Semmelweis
orvostanhallgató kollégiumot
is: ők 71 vendég-diákot fo-,

gadtak gyönyörű é p ü l * H |
falai közé.
ÍZ' öszonet jár a városi t a í
1 V
nács népművelési csői
portjának s a Szegedi Nem«)
zeti Színház vezetőségéne fcl
díjmentesen bocsájtották r e n j
delkezésre a kulturális v»r
télkedő két napjára a M ö *
Kultúrotthont, illetve a Kaimaraszínház helyiségeit, s e t
nem kis áldozat. Elismerés
illeti színházunk művészeit*
— Vaszy Viktort,
Kormos
Lajost és Várady Szabolcsot,
— akik a seregszemle mindkét napján zsűri-tagokként
működtek közre. Dicséret il.
leti Kertész Lajos karnagyot,
— Maárné, Gábor Emesét»
Bíró Zsuzsát, Szabó Csillát,
Révész Mihályt, Dózsái Lászlót, Seregi Rozáliát, Lengyel
Esztert — és sok-sok KISZaktívánkat, akiknek lelkes
fáradozása, odaadó munkája
6Z ükséges volt a sikeres előkészítéshez és zavarmentes
lebonyolításához,
A próbb zavarok menet
közben is akadnak ilyen
kor, — az előkészítő bizottság
tagjainak olykor jelentéktelennek látszó, mégis igen
fontos „apróságok" megoldá.
sára is volt idejük s ener«
giájuk, leleményességük_
Elpattant
hegedűhűf
pótlása, nádsíp perceken bei ü u megszerzése, technikusok, ügyelők azonnali aktivizálása, váratlan vendégek
rögtöni elszállásolása, — egyszóval ezer apró-cseprő fela d a t megoldása állandó kés z e n l é t r e késztette a rendező,
gégét — meséli Gruber Lászl ó tanulmányi osztályvezető,
— Sok volt a fáradság, de
úgy érzem, úgy tapasztalt«»
lépten-nyomon: megérte!
Valóban ezt tapasztaltul«
„ ^ i s : a KISZ-bizottság, a
tudományegyetem vezetősége
vallott szégyent a két
n e m
mozgalmas nap egyetlen perc ében sem: dicséretesen „állw
garat..
a
D. E.

követésre
méltó
kezdőmért
yezésrő!
A veszprémi
^Egyetemünk" című lap 8 oldalas
mellékletben számolt be
arról a felmérésről, amely
az MTA szociológiai kutatócsoportjának
kezdeményezésére jött létre az
egyetemen.
Az UNESCO különböző
országok egyetemista fiataljai között előre elkészített modellek segítségével
életfelfogás vizsgálatot rendezett. Ezeket a modelleket
kérdőívekre
feldolgozva
kapta meg a veszprémi
egyetem és 100-nál több
hallgató között végezték el
a felmérést. Az értékeléskor különbséget tettek a
nemek és évfolyamok felfogása között. (II. és V.
éves hallgatók töltötték ki
a kérdőíveket.)
A modellek sajátossága,
hogy az UNESCO a preparált 13 különböző életfelfogást „politika mentesen" állította össze. Ez anynyiban sikerült, hogy a
modellek általában
nem
képviselnek
szélsőségeket,
de éppen ezért valamennyi
magán viseli a polgári, bizonyos értelemben kispolgári életszemlélet sajátosságait.
A hallgatók között az
5-ös életfelfogás-modell örvendett a legnagyobb tetszésnek, mert ez áll legközelebb a szocialista éleU

felfogáshoz. Ez a modell
hangsúlyozza a személy kifeléfordultságát, a társadalmi kollektívában való
részvételét, bár meglehetősen ködös megfogalmazásban.
A felméréssel és annak
publikálásával az MTA szociológiai kutatócsoportja és
a veszprémi egyetem tulajdonképpen vitát indított^
hogyan lehet a legjobban
meghatározni a szocialista
életfelfogást.
A felmérés a továbbiakban annyiban érint bennünket, hogy helyes lenne,
ha a szegedi egyetemen is
történne bizonyos reprezentatív jellegű szociológiai
felmérés akár életfelfogásmodelekkel, akár a szabadidő felhasználásáról. Erre
vonatkozó kísérletek m á r
történtek más felsőfokú intézményekben is.
Az Egyetemi Könyvtár
most készített el egy 25
pontos kérdőívet 2000 példányban és jutatta el a
hallgatókhoz. Ezen keresztül a k a r j a a könyvtár felmérni a hallgatók, könyv,
könyvtárlátogatási igényeit,
szokásait, hogy tájékozódást
nyerjünk a hallgatók ízlés,
beli sajátosságairól, valamint az olvasás mellett a
hallgatók kulturális jellegű
szabadidő felhasználásáról. 1
Szentirmai László j
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Május 2 án délután
a Kamaraszínházban
A Szegedi Nemzeti Színhaz Kamaraszínházában má",ius 2-án délután e sőként
a Budapesti Felsőfokú Eleimiawripart Technikum színjátszó csoportja lépett színre.
Edgár Albee: Bessie Smith
halála című, a Nagyvilág
tímfl folyóiratban is közölt
színművét adták elő' E darab nem a kiváló író lesjobb müvei közül való; gyakorlott színjátszókra, elmélyült, a mondanivaló világos
. kifejtésére
törő
rendezői
munkára van szükség ahhoz,
hogy elkerülhessük sz Ittott
egysíkúsággal
{¡sértő
: darab buktatóit, s egynémely, a sablonossággal hatá106 jelenetet hitelessé hevít' sünk. Sajnos, e feladat, meghaladta az együttes erejét
— a szövegtudással :,s baj
volt, A rendező, a fiatal
Elgner Mihály, a technikum
hallgatója képtelen volt a
rendelkezésére álló négy hét
alatt (ennyi jutott a lelkészülésre) összehangolt górfiát formálni a szereplőkből,
Bár a legtöbb mértéktartást,
a túlkapásoktól való legtudatosabb tartózkodást épp ő
árulta el a fiatal orvos szerepében, — nem maradt
ereje (vagy ideje?) a nyilvánvaló
túlzások, szerepcrtelmezésbeli
félresi-clások
korrigálására. Hagyta — például —. hogy az apát ala-kító Máté Attila verejtékező
iparkodással, transzba esve
végigüvöltse szövegét. Az
ápolónőt alakító, egyébként
tehetséges Tarnay Verától is
több tellett volna — rnegfelelo rendezői segítséggel. A
legrokonszenvesebb alakítósokat a négerek szir refor-

máiéinak: Katona Lá silónak,
Wattavc* Tivadarnak és Busay Attilának sikerült nyujtanla. A kocsmárost Béres
Kerenc, a 2- ápolónőt Kiss
Mária, az 1- fiút Bangha
János, a 2. fiút ifjú Kővári
Árpád, a technikum hallgatói játszották,
Sokkal nagyobb siker —
vastapsban
megnyilvánuló
elismerés koronázta a Budapesti Orvostudományi
Effitetem „Timár József" irodalmi
színpadának fellépését. Marton József kitűnő rendezésében adták elő a „Lincoln
fennjár éjszaka" című. oratórlkus jellegű irodalmi öszszeállítást. (Kár, hogy az
egyébként hatásos zenét tovzan közvetítette a hangszóró.) Az igényes, egyszerűségében
i»
emelkedett
hangulatot árasztó szöveget
dr. Tóth Tamás — fiatal
orvos — és Soós András
írta és állította össze- Mlndenek előtt a szöveg szerzője, dr- Tóth Tamás tünt
kl mértéktartó, szép, igaz
Indulatot érzékeltető, a hangokat dicséretes preeizitással ejtő szövegmondásával,
Méltó
partnere
volt
az
upvancsak tisztán artikuláló,
rokonszenves Dinét Hóbert
— a néger. Dredd Scott szorenében. A oan
szereit
Balázs Piri Tamás, a rrebszoleotartóít
S x I m r e ,
az üayvéHét Kirrtlii r.ézn.
az üg vészét Tnlirn Attila, a
gyilkosét Simó Gábor adta
elő igényesen. A nőalakok szöv e g ( s t pdvics Helga és Kememondották. Ered-

KUL TURALIS
Esti koncert -—
zongorahaagolússal
Szombaton este 8 órakor a
központi egyetem aulájában
került sor az ELTE ÉNEKES ZENEKARÁNAK
bemutatkozására.
A programjával
sokatígérő
koncert azonban
kellemetlen
„nyitánnyal kezdődött,
mert
a mintegy félórás késés oka
a zongora hangolása volt —
„telt ház" előtt. Régen lehetett egy hangolásnak
ilyen
nagy puklikuma ...
Utójb
aztán kiderült, hogy a bemelegítés
sem használt
a
zongorának.
A műsor első részében az
ELTE szimfonikus
zenekara
Mozart F-dur
zogoraversenyét adta' elő BAROSS Gábor vezetésével,
SZILVÁSY
Imre és egy igen-igen rossz
állapotban levő, zongorának
csak nagy jóindulattal
nevezhető hangszerféleség
közreműködésével.
így• persze
nem csoda, hogy az egyébként szimpatikus
IV. eves
bölcsészhallgató
produkciója
váltakozó sikerrel folyó harc
volt hangszerével és a helyenként
kissé
Mozarthoz
nem illő vaskos
zenekarral
az
„érvényesülésért".
Annál jobban sikerült viszont a műsor második felében
elhangzott
Mozart:
Requiem interpretálása.
Az
együttes kitett magáért, különösen a kitűnően
diszponált női kar, s az előadást
végig biztosan kezében tartó
dirigens: Baross Gábor. A
szólistákat NAGY Erzsébet,
DAVDA
Katalin, . KŐHÁTI
Zsolt, DUDA Attila) is dicséret illeti
igyekezetükirt.

SZEMLE

Énekkarok,
zenekarok,
vetélkedése
az

szólisták
Aulában

Ugyanis a csellók többnyire harmóniaAz Aulában tartott zenei versenysorozat
alapokat játszottak és nem szólamot, ami
nyitószáma május 2-án délelőtt hangzott
el a Szegedi Zeneművészeti
Szakiskola
a nyers megszólal tata» miatt sok esetben
Tanárképzős
Énekkarának . előadásában.
hamis volt. Hibáik azonban sohasem volProgramjuk borongós légkörét Daróczi B.
lak kiiejezetten zaneellenesek (inkább a
Tamás Mulatozóju sem tudta eloszlatni,
minthogy a kórus is- jobbára csak a mű
kidtüfiosatlansagót tühröiték), sót Inagyon
kadenciájánál tudta levetkőzni a szigorú
ti&zU zenei szellem uralkodott a csupa
hangvételt. A vegyeskar kiváló erénye a
régi mesterek műveit tartalmazó proghangzás finom árnyalatainak kivitelezése.
ramban.
Énnek megkapó példáját hallottuk Monteverdi: Lasciáteml níorire című kórusA Közgazdaságtudományi Egyetem
a
művében és Bárdos nosztalgikus Hajnali
zenei szekcióban valamennyi felsőfokú indalában.
tézmény között a legnagyabbb arányban
Igen érdekes és tanulságos volt a Közvett részt. Ez kissé elgondolkodtatja mindgazdaságtudományi
Egyetem
Vegyeskaráazokat, akik a fellépések mennyiségét és
nak szereplése. A műsor tartalmát és
hangulati tendenciáját tekintve ezt a taminőségét az egyes intézményekben folyó
. nárképzős műsor, ellenpólusának lehetne
aktív zenei élet dokumentumának veszik.
mondani, mivel többnyire Szárnyaló, viEzúttal két szólistájuk szerepelt. Korács
dám számokat énekeltek. A karnagy jóBorbála cimbalmon játszotta Bartók Rozan kritikáját dicséri az óvatossága és
némi tartózkodása, amit a polifon művek
mán táncait némi elfogódottság után haniránt tanúsított.
gulatosan, bámulatos ritmus- és stílusElsősorban a zene tömeg-élmény jelleérzékkel. De nem különben Aliaga zeneigét aknázták ki, hatásos és jól zengő forleg igénytelenebb etüd-szerű Vihar című
tékkal. Kár viszont, hogy a zongorakíséret
kompozícióját is. Ebben viszont emegcsilvértelen volt, Hándel: Sándor ünnepében
logtathatta technikai erényeit a félelmepedig pontatlan is. A Felszállott a páva
első sorai az iskolásán kimért ritmusok
tes, égzengést utánzó dübörgéstől az elmiatt lélektelennek hatottak, de emlékecsendesedés lágy futamáig. Méltán jutalzetes marad a fokozás a »vagy itt ül a
mazták vastapssal.
lelkünk« komor, fenyegetően drámai kérdéséig. Műsoruk további részében a jó
Haas Albert zongora-produkciója
már
és rossz vonások szeszélyesebb váltakohalványabb volt. Itt talán nyomatékosabzása volt megfigyelhető.
ban merül fel az a kérdés, vajon a zsűri
Műsorukat egy
bemutató
koronázta
nem kényszerült-e arra, hogy a pianisták
meg: Gulyás Cigányrapszodlája. Csodálateljesítményét pontozva egyben a zontos volt az együttes élményszerű éneklése,
a zenében való eleven f o n á s a és lüktegora hátrányait is a szólista kontójára
tése. A tenorszóló is igen jól eltalálta
írja.
a cigány-recitativo különleges intonációját. A- táncos karakterű részt, amelyben
Darázs Árpád
a íérfiszólamok a cigányzenekar bőgőit
és brácsáit utánozták, olyan odaadással
tolmácsolták, hogy szinte maguk is táncményesen működött kózre
ra perdültek.
Nikolényi István
a szavalókórus többi tagja is.
A délelőtt egyetlen zongoraszólóját Bakos Gábor szolgáltatta.
Rachmaninov
Cisz-moll prelüdjében a basszus túl óvatos megszólaltatása miatt nem éreztük a
két dallam plasztikus elkülönülését, ennélfogva hiányzott a mű erőteljes fundamentuma is. A középrész visszafogottan
szenvtelen volt, ami alapvető hibaként
jelentkezett Bartók Allegro barbarojában
K
is, ez utóbbi ugyanis szimpla allegro volt
barbaro nélkül.
Május 3-án először a Pécsi OrvostudoAz ELTE Universitas Fgyütteeének Leírni tatója
mányi Egyetem Kamarazenekarát
hallottuk. Hándel Kis szvitjét Játszották igen
Május 3-án került sor az
Juhász Ferenc mai költé- mű hosszabb versét. A MEmuzikálisan, gondos formálással. A karELT Universitas együttesé- szetünk egyik legeredetibb s %ei Éva vezetésével működű
nek Borchert bemutatójára, talán a legtöbbet
vitatott emüUes
produkciómester kezdetben túlontúl szorította a
ezzei
a
A darab kiválasztását csak egyénisége. Az elmúlt
évek.
tempót, szerencsére a zenekar nem mindicsérni lehet. A 26 éves ko- ben megjelent versei közül Ü^al bizonyságát adta f l denben engedelmeskedett neki, később
Énekkarok vetélkedése az aulában. A
rában elhunyt német író mű- egyik-másik újra és újra he. készültségének és magasrenazonban teljes volt munkájukban az ö s s z ve bejárta Európa szfrpada- ves vitákat kavart föl, mint
kvalitásainak.
Különösen
Szegedi Zeneművészeti S/aklskola vegyesit. mint a német nemzeti lel- például legutóbb a „József
„inieitn r^APl Áfí
hang. Teljesítményük csúcspontja Mozart
kara aranyérmet kapott kitűnő produkldismeret nagy önvizsgálata, Attila sírjánál" című leölte. a* A l y á t alakító
CSAPLAP
Három tánca (itt is főleg a 2.), ebben
ciójáéi
csak nálunk nem akadt edA vitatkozók közül a Katalin versmondasa
«yúj. ,
,
.
.
legelfogultabbak is ehsmurik tott
maradandó
élményt.
dig színtársulat, hogy szm- Q Z O n b a n a k ö U Ő m g y t e h e t . ^ ^
^
^
^ ^
padra vigye. Különösen hasz- s égét, műveinek
szuggesztív
. ,
,
, .... ..
s
L
VOH
knlturáli« seregseree- hatását és művészi magas- ^értelmezése
kitűnő
ncs
volt a- kulturális
versmondo tehetségre vallott.
szemle műsorába beiktatni,
rendűségét.
mert a dráma a húszévesekAz
ELTE
Universitas A fiú szerepében KELEMEN
Az egri bemutatókhoz
vl- hez
mérten
meglehetősen
Megváltozott
műsorösszenek szól, ahogy írta róla Együttesének
versmondói József versmondasa nem volt
io
l n sorössze
a m i l ult :oneorához
m
é
r^o :Jon
oratóriumszerű
feldolgozás- szcentes
a romantikus
versHeinrich Böll.
mia
KffU tlyen
"'
™0feleloen
SZILAGYI András, a BudaAz együttes játéka kie- bon ti agy átéléssel és kidol- waláa túlzásaitól, nagyobb mind a mezőny, mind a szín.
vonal
tekintetében
magasabb
nagy
létszámú
és adottságú, pesti Orvostudományi
Egyegyensúlyozottaágával,
mér- vozott érett előadásban jele^ S ^ l Z ü T ^ á
tettek tanábízonusá- intelligens énekkar képesebb tem diákja. Bach B-dúr pretéktartásával kitűnő benyo- nítették
meg az egyetemi tolmácsolnia szövegét. A vers nívóról
ot
lenne sokkal komolyabb fel- Udiumát, Liszt Szürke
felmást tett. A rendező, Dobai kulturális
szemle
szegedi hangulatához kitűnően alkal- ° Sajnos az aranyéremmel
adatokkal is megbirkózni.
hők és Sorsúm
corda-ját,
Vilmos, híven követte a da- színpadán, május 3-án dél- mazkodott
a
diszletezcs,
díjazott kórusok sorából a
Nem dicsekedhetünk a JÓ- valamint Bartók Allegro bar.
rabb mondanivalóját, sike- előtt 9 órakor . K a m a r á n ATTILA
TUDO- b a r 0 . j á t hallottuk tőle. Meg
rült megtalálnia a megfelelő házban a költő „A szarvassá jM(g megoldása külön dicsé- JATE KISZ ÉNEKKARA ki- ZSEF
maradt. Nem a kvalitásai, MÁNYEGYETEM
TÁNCZE- k e U emlékeznünk
a SZEGEritmust, a jelenetek gyorsan változott fiú kiáltozása" cí- retet
érdemel.
hanem éppen a képességei- NEKARÁNAK
műsorával, QJ TANÁRKÉPZŐ
FŐ1Speregtek, nem voltak elnyújAmit
nyújtottak
az nem KOLA
NŐI
KARÁRÓL,
tottak.
Minden
beállítása
ütötte meg a koncértprodukamely a legzeneibb,
legsziegyetlen célt szolgált: ne teció szintjét.
nesebb teljesítmények
egyirelje el fölösleges mozzanat
Nagy érdeklődés kisérte a kével ajándékozta meg köa figvelmet Beckmann lázas
zongorához LÉNÁRD Lászlót, zönségét. Ezzel
kapcsolatban
látomásairól.
Helyenként.
a
Pécsi
Orvostudományi
figyelemreméltó
KARDOS
nagyszerűen tettek eleget enEgyetem
hallgatóját,
aki Pál karnagy munkája.
Minek a célnak a pantomimLiszt
Névnélküli
capriccójáelőtt
Szegedre
került,
a
Zeneszerű megoldások. Az előval ezüstérmet nyert, Kár, művészeti
Főiskola
tanáraadás sikeréhez hozzá lárult
hogu
programja
ezzel
kiméként
dolgozott
Miskolcon,
s
Lux Adorjánnak a rendezés
rült — igazi képességeiről 1961-ben első dijat
nyert
stílusával összhangban levő
nem volt alkalma a zsűrinek énekkarával
a Debrecenben
díszletei. A tehetséges szemeggyőződni,
megrendezett
Bertók
Béla
replőgárdából kiemelkedett:
Másodiknak
lépett
az
előNemzetközi
Kórusversenyen,
Fodor Tamás. Beckmann alaadó pódiumra a MARX KA- Másfél év leforgása
alatt
kítója. ö valóban „egyike
ROLY
KÖZGAZDASÁGTUépítette
fel
a
jelenlegi
kart,
volt azoknak". Neki volt
DOMÁNYI EGYETEM NÉPI amely most eléri azt a uinlegnagyobb
része
abban,
távozásaZENEKARA.
. Az
együttes vonalat, amellyel
hogy ez a darab, melyet oly
rendelkeegy tag kivételével
hallga- kor előző kórusa
nehéz illúziókeltően előadni,
zett.
tókból
tevődött
össze.
Az
megtalálta az utat a nézőkS végül elismerést
érdearanyfokorattal
jutalmazothöz. Kiemelhető még Bőhm
mel
a
szinte
óramű
pontossátak
közül
külön
megemlítenEdit, Hetényi Pál, Hcjagos
kiváló•
dő ez a xenekar.
Színvona- gával biró, feladatát
Árpád, Bikkes Ágnes játéka.
an teljesítő
rendezés.
las
vtrbunkas—tenit
Kitűnő rendező«, találó díszletozíi jellomezie a JuMsz-ornMrium előadását.
Géza Ferenc
Kelemen János
szottak tisztán, kultúráltanA képen tu Anyát ultvkitó Csaplár liuUlin. valamiül a léifl és női saavalókar

Wolfgang
Borchert t Az ajtóin kívül
Juhász Ferenc: A szarvassá
változott
fiú
kiáltozása

Május 3-án délután
:T : t

az
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aulában
r
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KULTURÁLIS

Alfréd Andereschs
Karambol
Andre Maurois: Hotel
Tanathos

lenni. A lány alakját T ó t h i
Éva jelenítette meg, mértéktartó, finom eszközökkel.
A vezéri gazgaó
figuráját
S z o k á c s László alakította, félelmetes szuggesztíviA JATE színjátszóinak új bemutatói
tással és intellektuális átéléssel. Az előadás legnaA fesztiválon színjátszóink és a szereplők egyaránt kéVincze
István benzin- gyobb színészi produktuma
komoly sikert ért el. Legna- pesek voltak helyesen in- kútas a egyszerű, de
ahol a rákos tüdő kínos kaparágyobb díjat, az aranyérmet terpretálni.
kellett, lélegzetelállító is tud sának, szorításának az elszerezték meg. Jelentős az
játszása volt. Tüdeje sípolt,
Universitas együttesének elhörgött, a levegőt nehezen
ismerése. a Karambolt és
vette. A néző érezte a kía Hotel Tanathost meghívméletlen szorítást. Az epiták őszre az Egyetemi Színzódszereplők is jól oldotpadra vendégszerepelni. Az
ták meg kisebb,
nagyobb
illetékesektől függ, hogy a
feladatukat. Heiss főtörzsmeghívásnak eleget tudnak-e
őrmester:
Ocskay
Gátenni.
bor; rendőrtiszt:
Simon
L á s z l ó ; Steffen: R a c s A műsor első részében a
m á n y Mihály; Mary Lue:
Karambol című
hangjáték
Belédi
Ilona;
Jimmy
színpadi változatát mutatták
Wong: L a n t o s István volt.
be P a á 1 István rendezéséMindnyájan komoly részeben. Nem volt könnyű dolsei a sikernek.
ga. A merőben más műfajA „ Hotel Tanathos
című
ba való áttevést Paál ötlebizarr
Maurois-elbeszélést
tesen, erőltetettség
nélkül
D a n i s s Győző dramatizáloldotta meg. A szereplőket
ta, kitűnően. A darab sikea darabnak megfelelően kere soka£ köszönhet neki.
veset mozgatta. Így oratóA rendezés L a n t o s Istriumhoz hasonló szuggeszván munkája. Hangulattetív hatást ért el. Csak a
remtő és ötletes volt. Nagy
kórus értelmezésében vitatsegítséget jelentett neki és
ható rendezői
elképzelése.
a szereplőknek Szabó KálTúlságosan kis létszámúnak
mán művészeti vezető sok
és vontatottnak tűnt. A kóhasznos észrevétele és tanárus a huszadik századi kacsa. Mindkét darab próbáipitalista világ céltalanul rora eljárt és lelkiismeretehanó életének a hangulatát
sen segített. A szereplők kövan hivatva visszaadni. Ezt
zül a legtöbbet a Sarcomit
többtagú kórusnak
sokkal
és az
igazgatót
alakító
pergőbb
ritmusban,
szeS z o k á c s László és L a n mélytelen, szenvtelen
hantos
István
nyújtották.
gon lehetett vona megcsiMindketten kitűnően
eltanálni. Ebből a kíméletlenül
lálták figurájuk lényegét.
rohanó valóságból tűnik fel
Hatásos volt groteszk
hua három ember, akiknek kömoruk. Jean Móniért
jól
zük van a karambolhoz. A
alakította V i n c z e István.
benzinkútas, a vezérigazgató
Amennyire szerepe engedte,
és a lány. A három alak:
Nagy sikerrel szerepeltek az auditoriuban a JATE
ő is élt az alapkoncepció
három kristálytiszta lélektaszínjátszó csoportjának tagjai. Képünkön a -Karamlehetőségeivel. Egyes helyeni tanulmány. A
rendező
bői« két szereplője Belédi Ilona és Szokács László.
ken talán egy kicsit el is
túlozta. Clara izgalmas és
nehéz szerepét B a r r a Anikó
egyszerűen, kedvesen,
könnyedén
oldotta
meg.
Különösen a Jeannal történő szerelmi
jelenetekben
tetszett. A sofőrt alakító
U n g i Imre rövid szerepében is érzékeltetni tudta a
»halál szállodájának« hangulatát.
Az aranyérem elnyerésével a színjátszó gárda megmutatta, hogy tud szép dolgokat csinálni. Van benne
erő. lelkesedés és tehetség.
S z a b ó Kálmán személyében méltó művészeti vezetőre is találtak. Remélhetőleg ezek után több erkölcsi és anyagi támogatást fog
kapni a publikumtól és az
egyetemtől. Ha így fejlődik
tovább, az ország legjobb
műkedvelő csoportjai közé
emelkedhet. Izgatottan vár(Siflis felvétel)
juk a leendő izgalmas preLantos István és Szokács László Maurois Hote! Tanathos ának egyik jelenemiereket.
tében. Az együttest meghívta budapesti vendégszereplésre az Egyetemi Színpad
Universitas Együttese.
Horváthy György

Á JATE Irodalmi Színpad műsora
3-án, vasárnap de. 9 órakor mutatta be a
JATE
Irodalmi
Színpada
„Mi politizálunk"
c. mű-'
sorát, mely a mai
szovjet irodalomból vett szemelvények segítségével
vezetett
végig bennünket
a szovjet
élet háború utáni
legfőbb
problémáin• A műsor összeállítása és rendezése C s o m a Béla (V. éves bölcsész)
munkáját
dicséri.
Először
Róbert
Rozsgyensztvenszkij
Rekviemjének és Solohov:
Emberi
sors c. novellájának
egyegy részlete
hangzott
el.
Tvardovszkij:
így volt c.
művének részlete és Jevtusenko: A város reggel cverse a személyi
kultuszt,
illetve az ez alól való oldódást exponálja• Végül egy
új harcos, lendületes
életszemlélet
kibontakozását
villantotta . fel
Kuznyecov:
A legenda folytatása c. kis-

regényének részlete és Rozs
gyentvenszkij:
Mi politizá- j
lünk c. verse.
A
rendezői
elgondolás |
igyekezett biztosítani a műsor folyamatosságát,
lendületét, kár, hogy az előadás
kissé kiforratlannak
hatott,
s az együttes, melynek tagjai: Horváth
Ágnes, S z alatsi
Zsuzsa,
Szeberényi
Judit,
V etr ó Éva,
Borovics
Miklós,
Simon
László,
Szokác
s
László, Várhidi
László,
Vincze
István és U ng i
Imre voltak, mintha fáradt
lett volna. (Ehhez talán az
előző esti „Karambol"
és
„Tanathos" előadás is hozzájárult.) Ha néhány
egyéni
teljesítmény
kiforrottabb,
s
az együttes
összeszokottabb
lett volna, bizonyára
nem
kellett volna
megelégedniük
a
bronzfokozattal.
Gádorosi Vass István

SZEMLE
4 költészet

szeretetével

Versmondók kétnapos vetélkedése
a Rerrich Béla téren
Harminchárom versmondó
nevezett be a szegedi kulturális szemle szavalóinak
nagy
vetélkedésére,
mely
május 2-án délelőtt 11 órakor kezdődött meg a Rerrich Béla téri Béke-épület
nagy
előadótermében.
A
szám már önmagában is figyelemre méltó. Hisz ilyenformán a szemle tagozatai
közül a versmondók tagoza-

tában kellett leginkább megküzdeni az érmekért, itt
kellett leginkább mindenkinek mindent beleadni a produkcióba.
A verseny nem is maradt
el a várakozástól. Nem maradt el izgalmait, meglepetéseit tekintve, de ami legfontosabb, nem maradt el a
szavalatok
igényességében,
színvanalasságában
sem.
örömmel vettük tudomásul,
hogy azoknak a felsőoktatási
intézményeknek a fiataljai,
ahol az irodalom nem oktatott tárgy (például az orvosegyetemek) mily nagy lelkesedéssel, szeretettel olvasnak és tanulnak verseket s
hány kultúrált, tehetséges
szavaló akad ezek között a
fiatalok között is. Azt is
jóleső érzés volt hallani,
hogy a szavalók zömmel mai,
élő, Vagy legalább is XX.
századi magyar és más nemzetiségű költők sokszor a legaktuálisabb politikai mondanivalókat hordozó közéleti
verseit választották versmondásuk tárgyául, örvendetes
fiataljaink ez az érdeklődése
a ma költészete iránt.

gű, képzett versmondó benyomását keltette m á r az első mondatokkal s töretlenül»
végig egységes felfogásban
mondta el ezt a memóriát is
próbára tevő hosszú Költem é n y t A közönség tapsa kitűnő teljesítményt jutalmazott
A legképzettebb, „legminöségibb" szavaló gárdát az
Eötvös Loránd Tudományegyetem küldte erre a vetélkedőre.
Az
Universitas
Együttes tagjai: Bőhm Edit»
Csaplár Katalin, Sólyom Katalin és Soóky Andrea itt is
kitettek magukért.
Négyük közül csak Soóky
Andrea teljesítménye tünt
valamivel
halványabbnak»
középszerűnek. Bőhm Edit
szép beszéde, kiejtése, Csaplár Katalin telt orgánuma,
őszinte pátosza, Sólyom Katalin vibráló, izgalmas egyénisége s mindhármójuk hibátlan szövegmondása, a művek átélt tolmácsolása hivatásos előadóművészek színvonalára emelte produkciójukat. Délelőtt még Dómján
Antónia, Mátyás István és
Szarvas Péter a Budapesti
Felsőfokú
Élelmiszeripari
Technikum hallgatói szavaltok kevesebb tehetséggel, kisebb sikerrel.
Délután 3 órákor a Pécsi
Orvostudományi
Egyetem
három szavalóját szólította
maga elé a zsűri. Rák Endre
Ludemisz Menelaosz „Jól
vagyok" című versét mondta
el mértéktartóan, precíz szövegtudással. Szentirmai ' Cecília Du Bois néger költő az
„Atlantai harag napja" című prózaversét tolmácsolta
szép, nemes pátoszú, méltóságteljes hangvételű előadásban. Marton Piroska kevesebb
versmondói tehetséget árult
el szavalatában.

Petőfi Sándor „Az apostol"
című elbeszélő költeményének egy részletét vitte pódiumra Szeri Béla a Bajai
Felsőfokú Tanítóképző Intézet hallgatója. Versmondása,
Elsőként Szabó András lé- szövegtudása egyaránt megpett a zsűri elé Pablo Ne- felelő volt. Balogh Erzsébet,
ruda "Megmagyarázok né- a Szarvasi Felsőfokú Óvónőhány dolgot" című versével.
képző Intézet hallgatója Váci
Nyugodt, kiforrott egyéniséMihály „Búcsúzás" című versét mondta el szépen, de
erőtlenül, túlságosan is érzelmes-halkra vett felfogásban.
A Szegedi .Orvostudományi
Egyetem versmondóit hárman képviselték a vetélkedőn. Közöttük legeredményesebben Letoha Gyula, aki
Fodor András „Aréna" című
versének bemutatásával nagyközönségsikert
is
aratott.
Szavalatának a szenvedélyes| ség volt egyik erénye, ami
ugyanakkor szép, kifejező szövegmondással párosult. Bender Krisztina G. B. Shaw
„Warenné mestersége" című
színművéből mutatott be egy
részletet jó szövegtudással,
de nem eléggé intenzív és
mély átéléssel. Erős István
nem választott versmondói
alkatának megfelelő verset
József Attila műve, „A Dunáról" zengőbb, ércesebb orgánumot, de főleg nagyobb
hangerőt igénylő vers. Teljesítménye így elmaradt attól
Nagy tetszés fogadta a Móra Ferenc Művelődési Otthonban a Szegedi Orvostudományi Egyetem 'népizenekarának színvonalas produkcióját. A zömben egyetea színvonaltól, amelynek elémi hallgatókból álló zenekar nemcsak a tánckart kísérte kitűnően, hanem önálló
résére egyébként képes.
szereplésre is vállalkozott. Az együttes tagjai valamennyien képzett zenészek, igy
papp Lajos
érthető is ez a vállalkozó kedv, s nem különben az igényes műsor is.

A Szegedi Orvostudományi
Egyetem
népizenekarának sikeres szereplése
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Szépségkeresők
Egyetemi és főiskolás fiatalok
kiállítása
a Tanárképző
A Szegedi Tanárképző Főiskola dísztermében
nyílt
meg m á j u s 2-án délelőtt 10
órakor az egyetemi 'és lőisr
kolás fiatalok képzőművészeti kiállítása, a kUturális
szemle egyik reprezentatívnak ígérkező, jelentíis rendezvénye.
A kiállítás zsűrije ohetséaes sokoldalú anyagot válogatott össze erre a tárlatra
a beküldött művekből. Elvi
szempontja az volt a válogatásnak, hogy minden bekul«dő szerepeljen, így színvonal
tekintetében eleve -eltehető volt bizonyos ingadozás
jobb és gyengébb alsctások
között. A kiállított anyagnak
mintegy a ÜO százalékát a
Szegedi Tanárképző Főiskola
rajzszakos hallgatói
által
készített képek alkották. A
megmaradó 40 százalékon az
ÖLTE, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
<»S más intézmények fiataljai osztoztak meg.
Vágvölgyi András bevezető szavai után dr. Winkler
László festőművész, főiskolai
tanár nyitotta meg a kiállítást a nem nagyszámú egybegyűlt
érdeklődő
előtt.
Hangsúlyozta, hogy a zsűri
fontosnak látta azt, hogy minél több oldalát mutassa be
a kiállítás a fiatalok útkeresésének, tájékozódásának.
A kiállított műveket; szemlélve leginkább Zomborl Zoltán nagy indulatoktól fűtött,
expresszív (és az expresszionista iskola hagyományait
fölhasználó) grafikái fogták
meg a figyelő tekinteteiÉrdekes, sötét tónusi'i hangolt grafitrajzok lüktető dinamikával. Mellettük kissé
fáradtabbnak,
enerváltabbnak tűnt egyetlen festménye,
melynek háborús víziója épp
ennek a dinamizmusnak volt
híjával. Zombori Zoltán nevét — úgy éreztük — érdemes jól megjegyeznünk, mint
olyan tehetséget, aki még
sok örömet szerez majd a
képzőművészet kedvelőinek.
Zombori Zoltánhoz hasonlóan a Szegedi Tanárképző
Főiskola Hallgatója
Tomonyák Gitta is, kinek alkotói
erényeként a sokoldalúságot
kell megemlítenünk. Egyformán színvonalasan dolgozik
plttkrétával és ecsettel, szénnel és fekete tussal. Gyárképei egyáltalán nem sematikusan naturalista ábrázolások.
Rajzai pedig nem csak igényes kulturáltságukkal, hanem jellemábrázoló erejükkel is fölhívják magukra a
figyelmet.
Mellettük hasonló itzínvonalúnak még két fiatal kiállító művelt éreztük, Xantus
Lászlóét, aki az Eötvös Lo-

képzőművészeti
Főiskolán

ránd Tudományegyetem hallgatója, s Miklósvári Zégóét,
aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetemen
tanul. Xantus két szingazdag.
tetszetős festményt küldött,
Miklósvári Zégó pedig egy
tusrajz-sorozattal szerepelt a
kiállításon. Kettőjük küzül
Xantus mesterségbelileg képzettebb, Miklósvári azonban
sokkal izgalmasabb s bizonyos. szempontból ^Séretesebb
tehetség is. Hibájaként az róható fel, hogy tusrajzai javarészére egy német iskolázottságból eredő szecessziósán
cizellált vonalkultúra jellemző, ami aztán, pláne ha rendkívül absztrahált mondani-r
való közlési formája, groteszk, ellentmondásos és sokszor a jóízlés .határait túllépő műveket eredményez.
A kiállítás „második vonalát" s a kiállítók zömét
azok a müvek adták, melyeknél vagy a mesterségbeli
tudás, vagy a művészi invenció körül hibádzott valami. Mindenesetre, föltétlenül tehetséget éreztünk a
szegedi Zoltánfi Zoltán „Vonaton" című olajfestményében, Madarász Gabriella rajzaiban vagy a debreceni
Scherfel Tibor műveiben. Dicséret, illetheti Korpán Attila
(Közgazd.
Egyet.)
gondos
munkáit is
Egy dolgot azonban különösen sérelmesnek éreztünk.
A főiskola díszterme a seregszemle mindkét napján
kongott az ürességtől. Pedig
ezeknek a fiataloknak „szépségkereső" igyekezete mindenképp megérdemelte volna
a nagyobb érdeklődést.
P. L.
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A népi együttesek
találkozójáról,..
A felsőoktatási intézmények Kulturális Seregszemléje keretében május 3-án,
délelőtt, a Móra Ferenc Művelődési Otthon színpadán,
négy egyetem népi együttesének műsora került bemutatásra.
Elsőnek a Budapesti
Orvostudományi Egyetem tánccsoportja
lépett színpadra.
Kezdő számuk, a „Pusztaszeri táncok" lendületes, színes, összeszokott együttes benyomását keltette.
Kodály
Zoltán: ..Rossz feleség" című balladáját és Bartók három népdalfeldolgozását Tár
rak Márta énekelte. Mérték^
tartó előadásmódja, lágy, meleg alt hangja élményt jelentett. A leánykát* „ugróstanca", majd a fiúkar „Huszárveóbunkja" után pároscsárdás következett,
melyet
Vörös Edit és Gyarmati Miklós megkapó egyszerűséggel
ós mégis magas művészi
igénnyel adtak elő. Egy gyengébben sikerült zongovabetét (SziJáoyi András) után újra színre lépett a 20 tagú
tánckar. hagy az Állami Népi Együttes műsorában is szereplő „Szatmári táncok"-kal
búcsúzzon a közönségtől. A
meglepően élvezetes, hangulatos műsor után sckan gratuláltak Kessler Máriának, a
csoport művészeti vezetőjének és koreográfusának.
Bár sokat fejlődött tavaly
óta, mégsem tudjuk maradéktalanul dicsérni az ezután
színrelépő F.ötvös Loránd Tudományegyetem
népi együttesét. Sok csizmaesapkodás,
kevés figura jellemezte Kapuvári csárdásukat. Bájos jelenség volt a kis copfos Május Kati, — furulyaszólója is
tetszett. Az együttes legnívósabb száma következett ezután, a „Kunsági pásztorbotoló'', Z alatnay Tamás és
Szidirapuloaz
Archimidesz
előadásában. Ennek a számnak éles kontrasztja volt, és
olcsó hatásvadászatnak tünt
a lánykar „Üveges tánca".
Valahogy úgy festett a nézőtérről, hogy az ügyesen „planirceott fejű" leánykák egyetlen dologra
koncentrálnak:
el ne „veszítsék" a fejük
búbján ringó üveget. Nos, ezirányú ténykedésük sikerrel
járt, produkciójuk annál kevésbé. A zenekar „Széki
muzsikája", majd a tánckar
..Széki
hangulatok"
című
táncjátéka nem keltettek különösebb
benyomást.
Az
együttes utolsó
számaként
előadott csárdás viszont nagyon ügyes, lendületes, friss
tánckompozició volt, sokat
emelt a műsor színvonalán.

Harmadik együttesként a
(Miklósvári Zégó tusrajz») Szegedi
József Attila TudoNaplemente és naplemente mányegyetem tánckara mutatkozott be, — tegyük hozzá őszintén — nem kirobbanó sikerrel. A legbosszantóbb az, hogy nem a tánckaron múlott a wiker elmaradása, sokkal inkább az együttes mostoha
körülményein.
Gondolunk itt például arra,
hogy amíg az El,TE együttesének
valamennyi számát
más-más kosztümök tették
dekoratívvá,
egyetemünk
táncosai egy ruhában táncolták végig műsorukat. Egy
elárvult zongora szolgáltatta
a zenét, ami a zenekarokkal
rendelkező együttesek után
igen szegényesnek
hatott.
Olyan érzése támadt a nézőnek, mintha • táncpróbán,
nem pedig bemutatón volna.
\ z előadás (táncokat betanította Masa Klára) magas művészi
színvonala azonban
gyakran feledtetni tudta a
hiányosságokat. A csongrádi
és sándorfalvi fiútáncok, a
„Hámmugrós"
leánytánc
nagy tapsot kapott, a „Csongrádi páros"-t pedig sokan a
nap legértékesebb produkciójának tartottál«. Az igen neház mozgáselemekkel
teletűzdelt táncot szinte hibátlanul járta végig az együttes. Nagy kár, hogy ezt a
tehetséges társaságot ilyen
"'ffyfokú közömbösség, anya(ÍLFLLLUU..RT»VUULTT LW...
gi nemtörődömség veszi körül az egyetemen.
Női akt almával

Tánccsoportok
a Festő utcában

A Szegedi Orvostudományi
Jó híre megelőzte a Marx Egyetem tuvccsapartja a seKároly
KözgazdaságtuAinma- regszemlén is kitett magáért.
nyi Egyetem népi enyüttesí'- Két ívzimut mutattak be a
uek szegedi bemutatkozását. M m Ferenc Művelődési OttNagy hagyománnyal rendel- hon színpadánA Tiroli polka táncosainak
kezik ez az együttes és, éppen a közelmúltban szerepel- eredeti óltozeke, az u&yanlek a Tv-ben is, 15 eves jubileumuk alkalmával. Nem
keltenek csalódást A 15 tagú
zenekar és a in tagú tánckor
, oomba -műsort pro
it, mely Igazi c s e r n e k
»tett a nézőtéren M*:-:as.
si ipéonye) kidoU,
ine s g é n i é r t • i n a i k k a l '
„profiként" hatottak aa amatőrök közölt. A „Pántliká- csak' eredeti öltözékCi kísévözó" vérpezsdítő mozgalmasjátéka, de elsága után a zenekar Qrabóc: sőswhan a tánckai' mutatói,
„Madoosai táncok" cimü nép- temperamentumos,
művészi
dalfeldolgozását
játszat^, igényű műsora hamar tapsra
majd ismét a tánckai reme- U.-.ztene a nézők ózon »éget.
'Az első szám után a S'-ekelt Petrovies: „Kunsáai táncok" bemutatásával. E/után gedi Üiv<Mtv,<tománüi EgyeMózes. László zenekarvezető tem Bajkú-zenekettm Magyar
Albert István: Cigányfanlá- nótacsokor címen népi zenét
ziáját adta elő meglepő vir- jáisaott
A tánccsoport második ¿zátuozitással. A műsort a táncrnának eime vészlet a Szükar zárta, „Ejlél utjin cí- ret
táncjátékból. Kísérte. a
m<i táncjátékkal Szűnni nem Rajkó-zenekar. A réa-zlet a
akaró taps jutalmazta az csárdás ritmusára épült, alaegyüttes nagyszerű szereplé- pos előkészítő munkára valló,
sét.
igényes, szellemes és mutatós
A Kulturális Seregszemlen j bemutató volt. Arató Magdiék, Há.-do» Jenőék. Fábián
vésztvett együttesek szorgal- Gyuláék mosolyogva, konym a s munkája, lelkes hozzá- nyedén
táncolták
végig
állása eredményeként időn- mindkét számot. A nézőköként igen magas színvonalú zönség pedig nagyon hálás
volt a színvonalas ntiüsorért.
műsort kaptunk a Móra Fe- ; A Debreceni
Orvostudomárene Művelődési Otthonban- nyi
Egyetem
imíltwtúinak
Sörös Frigye-1 «irs<»«»nc bematiMóju is ér-

dekesr.ek ígérkezett Az egyes
számok bemutatóit kwy'eJíaíiszie kötaite össze és vezette
tee, neba talán erőltetett humorral és dagályos stüuss&l.
A számonként változót színű veHektQiiéixyek szé^ep kísérték az egyes tánc&zánxvk
jellegét. Kar, hogy a táncosok egy kis
lámpalázzal
küszködtek, s így éppen a
könnyedség, vidámság, kecsesség hiányzott műsorukból. A chítficston táncosait
így is visszíUupsoHák és
Nagy Zelmá^V; ma4i.sonja
is nagy sikert aratott.
,
Farkas isiváí»

A níi'l táncosok zsiirlkt a
Móra
Ferenc
Muvelődesi
(uthon néwterénpk el»« M>rólmm

^

Sáray

felvételei

A színpadon pedig a Szegedi Orvostudományi Egyetem tánecsoportja, amint
épp egy tiroli polkát mutat be színes né pvisvletbon, harmonika- ós természetesen — tapskísérettel.

Irodalmi

színpadok

Pompás verscsokrot
nyújtott át a művelődési
otthonban összegyűlt
hallgatóságnak a Debreceni
Orvostudományi
Egyetem
irodalmi
színpada: főként fiatal költők, élő lírikusainak
verseiből válogatták a társadalmi
problémákat
művészi
hevülettel költészetté emelő öszszeállítást. A kitűnő érzékre
valló válogatás a nagyszerű
előadókézséggel
rendelkező
művészeti
vezetői,
Szabó
András negyedéves
orvostanhallgatót dicséri, ezt az imponáló egyszerűséggel,
póztalanul, tisztán szavaló előadót, akinek tehetsége
az
egyéni szavalók
versenyében
is ragyogott. Ez alkalommal
is ő nyújtotta a legtöbbet a
csoportból — Jobbágy Károly: Hajnali részegség —
egy józan korban című, valamint Papp Lajos: Invokáció című költeményének
tolmácsolásával. Kodály Zoltán:
Meditációját, Bárányi Ferenc:
Nem könnyű
qíntű
versét
Vikár István, illetve Lippai
Imre — Soós Zoltán Három
kiállítás című versét Lukács

— igén yen

Géza, — Gergely Áones: Részeg fcwbikos cimü
versét
Nagy Péter, Soós
Zoltán:
Pardon cimü szatirikus költeményét Lavicska Kálmán-,
— Bárányi Ferenc: Ballada
az elkényeztetett
ifjúságról
— Bihari Klára:
Tisztesség,
eimű versét Horváth Tibor,
beasület című írását Numpek
Judit, Maráti Lajos: Dühöngés a boldogságról című költeményét
Saáry Irén, Váci
Mihály: Még nem elég című
versét Lukács Géza, — Garai
Gábor:
Tiszta
szigorúság,
Hazatérve és Evés című műveit Horváth Tibor, Bihari
Sándor: Az én gondom című verse részletét Szappanos
Mária szavalta
igényesen.
Nem maradt el e produkció mögött a Szegedi Tanárképző Főiskola „Piros ajkad
szomjú
ajkamnak
add..."
cimü verses összeállítása
sem —
Federico
Garcia Lorca szerelmi lírájából. A spanyol líra, és különösképp a Garioa Lorcára
oly jellemzően
szenvedélyes
hangvételű szerelmi líra kapott szuqqesztiv hiteles he-

műsorral

vüietű tolmácsolást e műsorbon. A kiváló
elöadóegyüttesbőI ú kiemelkedett
egy
gyönyörű orgánumú,
bársonyosan mé\y hangú
fiatal
lány: Gyári Ilona, valamint
a pedánsan artikuláló, férfias
hangú Rácz Gábor, De a többiek is átlagon felülit
nyújtottak; a rendező Nagy Zoltán, — Madarász
Gabriella,
Dobu» Mária, CsampWa Mária, Wittl
Annamária,
az
éneklő Horváth Eva, és Vjfaludi László,
Gitárszámokkal
stílusosan
működött
közre
Juhász Vedres haván és Fejér Zoltán. Zongorán
Kamer.
da Júlia kísért. A pompás
diszletet Zombory Zoltán festette.
A kitűnő együttes
vesztére — előadott egy kiérleletlen, „bakikkal"
tarkított,
itt-ott meg-megdöccenő
pótműsort is: Garcia Lorca: Don
Cristobal című
báb-bohózatát — s ezzel elesett az
aranyfokozattól...
Kevesebb
— több lett volna ...
d.e.
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Huszonnégy aranyérmet osztottak ki

SZEMLE
A május 3-i szavalóverseny

és 3 énekes szólista vett
részt.
A 6 egyetemi tánccsoport
közül (melyek között 5 népi j Szukám László arany, Jakul»Mária
Az egyetemi kulturális
szemle
záróünnepségén
ezüstérme»!
tánccsoport és 1 társastánc-!
A kulturális seregszemle
ismertette dr. Koncz Já- kara, a Budapesti
Orvostu- csoport volt) aranyfokozatot j A délelőtt sorsolással indul. ítélik
neki
a
nyolcadik
zaróünnopélyére május 3-án nos a bíráló bizottságok dományi
Egyetem
nő-kara, kapott a Szegedi Orvost udo- I A kezdés szerencséje a tea- aranyérmet a következő ineste % 8-kor került sor tudo- döntéseit is, átadva a 'nyer- a Marx Károly Közgazdaság- mányi Egyetem, a Marx Ká- j napról áfcjsúsztatoU Buda- dokolássá!: Rendkívül nyuKözgazdaságtudományi pesti Orvostudományi Egye- godt kulturált előadó. Érmanyegyetemünk
Dugonics teseknek a mégéi-demelt díja- tudományi
Egyetem
népi roly
léri aulájában- Az elnökség- katzenekara, — a szólóénekesek Egyetem, a Budapesti Orvos- j tem
gárdájára
mosolyog. telmes elemzés és versiéi- .
Egyetem, és az Aranyérmet nyert a jókiálla- építés jellemezte szavalatát.
ben helyet foglalt az elnöklő
Arany fokozattal díjazták közül pedig Rézbányái Lász- tudományi
Tudomány- sú Bartal Gábor szenvedé- Kitűnő
Gruber
László tanulmanyi a bíráló bizottság tagjai a ló, az Eötvös Loránd Tudo- Eötvös Loránd
ritmuséraékkel és
osztályvezető mellett Fekete 33 egyéni szavaló
közül mányegyetem, ég
Szilvássy egyetem tánccsoportja- Ezüst lyes előadásmódjával, figye- beszédtechnikával rendelkeKároly, a KISZ Központi Szabó Andrást,' a Debrecent Imre, az Eötvös Lóránd Tu- fokozattal jutalmazták a Jó- lemreméltó hangulatteremtő zik.
Tudományegye- erejével, ás Sándor Gyula
Bizottság egyetemi osztályá- Orvostudományi
Egyetem dományegyetem
hallgatója. zsef Atttila
A JATE idei szavalóvernak munkatársa, Koncz János hallgatóját,
Böhm
Kditet, Ezüst fokozatot kapott a tem tánccsoportját.
szép beszédével, az átmene- senyén az első díjat Jakab
dr- a KISZ Csongrád megyei Csaplár Katalint, ós- Sólyom József
Attila
Tudományteket
szinte
észrevehetetlenMária érdemelte ki. Ma az
A kitüntetett csoportokat
Bizottsága iskolai osztályá- Katalint, a Budapesti Eöt- egyetem KISZ énekkara, és
né gyaluló egyszerűségével, első vers, a Hazám, erősei»
nak vezetője, és
Várkonyi vös Loránd Tudományegye- Horváth.
Éva, Tanárképző és egyéni pályázókat a hall- A díjazás második fokozatát közepesre
sikerült bemutaZoltán, a tudományegyetem tem hallgatóit, Letoha Gyu- Főiskolánk hallgatója. Bronz gatóság meleg ünneplésben Dénes Róbert és Király Géza
tása után izgulnunk kellett:
KISZ VB titkára.
lát, a szegedi Orvostudomá- fokozatot kapott a József részesítette. A záróünnepely kapta, bronzérmet
Tol ¡ión Vajon kap-e lehetőséget a
Tudományegyetem Várkonyi Zoltánnak, a Jó- Attila szerzett.
Gruber László rövid mén- nyi Egyetem hallgatóját, vala- Attila
javításra, egy második alnyitójában üdvözölte az au- mint Szofcács Lászlót, a Jó- tánckara. Ezen a területen zsef Attila TudományegyeA
következő együttes szin- kotás interpretálására?
lát zsúfolásig megtöltő, hat zsef Attila Tudományegyetem 7 énekkar, 2 szinfonikus tem KISZ VB titkárának ténA pestiekből
áll. A Marx két tagból álló bírálóbizottvárosból összeverődő, lelkes hallgatóját. Ezüst fokozatot zenekar, 1 tánczenekar, 1 szavaival ért véget.
is
Károly Közgazdaságtudomá- ság ebből az előadásból
hangulatú diákságot, majd kapott Jakab Mária, a József népizenekar, 7 hangszerszóló
Dér Endre
kiérezte a tehetséget, amit a
nyi
Egyetem
hallgatói
állnak
Attila
Tudományegyetem
—
átadta a szót dr. Koncz
ki verseikkel, már jóval sze- Kőműves Kelemenné megbronz
fokozatot
Bender
Jánosnak.
ezüstéremgényebb eredménnyel. Csak hallgatása után
Krisztina
a
Szegedi
Orvos— Mind a szereplők, mind
ezüstérmet érdemelt
Bánki mel honoráltak. .Véleményük
tudományi
Egyetem
hallgaa rendező szervek igen mozFrigyes és Érdi Csaba, vala- szerint Jakab nagy kvalitá- '
galmas két napot
tudnak tója, valamint Borra Anikó,
mint két bronzot és egy em- sú versmondó, de még kifora
József
Attila
Tudománymaguk mögött — mondotta.
ratlan. Hatalmas szíve van.
léklapot vittek haza.
egyetem
hallgatója,
összesen
A kitűnő
zökkenőmentes
de hiányzik az önkontroll,
Harmadiknak
a
leggyen8
arany,
9
ezüst.
11
bronz
szervezés, a seregszemle jó
legjobban a szonettkogébb csoport került sorra, amit
lebonyolítása a rendező szer- fokozatot és 5 emléklapot
szorú előadása igazol. A
akik
a
Szarvasi
Felsőfokú
osztottak
ki
az
egyéni
szaveket dicséri
mindenekelőtt
népballadával. bárMezőgazdasági Technikumot székely
a József Attila
Tudomány- valók között.
mennyire megközelítette, sőt
képviselték.
A
dobogó
haregyetem állami vezetését és
A színjátszók és irodalmi
az aranyfokomadik fokozatára is csak ket- túlszárnyalta
KISZ Bizottságát. A 13 fel- színpadok területén tí egyützat határát, nem tudta fedéseiről.
Az
ülésen
előadást
ten
»állhattak-közülük:
sőoktatási intézmény
műso- tes vetélkedett", 9 műsorHosszabb
betegeskedés tartott dr. Juvancz Iréneuss, Bede László és Dóka István. ledtetni a Hazám elmondárai tartalmasak,
színvonala- számmal.
Közülük
arany
sának fogyatékosságalt.
A szegedi Indulóknak így
sak voltak, s ct színvonalas fokozatot kapott a Józsej után április 30-án elhunyt a Magyar Tudományos AkaNagy Erzsébet, a Tanárkép- démia matematikai kutató- az utolsó hely marad. Vajon
Dicséi-etet érdemel Barna
műsorszámok
az
igényes Attila
Tudományegyetem ző Főiskola elsőéves hall intézete
biometriai
osztá- hogy
fognak
szerepelni? Anikó. Készsége a kapott
tartalomnak megfelelő,
kor- színjátszócsoportja
(„Hotel natója. Mély részvét mellett' lyának vezetője
is.
Vagy talán visszalépnek? Hi- bronzéremmel többre jogoszerű formában kerültek az Tanathos"),
az Eötvös Lo- április 22-én kísérték utol#
szen kilenc óra már elmúlt. sítja. Móra Ferenc Hegedűelőadói
pódiumokra.
ránd Tudományegyetem irosó iitjára. A Csongrádi teAz Akadémiai Könyvkia- S á meglehetősen eltolódott jének előadását elsiette. ÉrHangoztatta, hogy a jövőt dalmi színpada és színját- metőben rendezett temetéfelelet telmezésére a felületesség
Társadalomtudományi névsorolvasáson is
illetően a legégetőbb felada- szói és a Debreceni Orvos- sen megjelentek volt évfo- dó
csengenek
neveik. vádja eshetett — ebből köEgyetem
irodal- lyamtársai is, hogy leróják kismonográflák sorozatában nélkül
tok: 1- Növelni kell a kultu- tudományi
rális szemlén
résztvevők mi színpada• Ezüst fokozat- kegyeletüket fiatalon el- jelent meg Törő Imre, Csa- László Géza föllépett a meg- vetkezett szavalásának szaba György és Ács Tamás nyitó ünnepélyen József At- kaszozottsága. Például a vánszámát- 2. Biztosítani kell a tal jutalmazták a Szegedi hunyt társuk sírjánál.
nagy jelentőségű műve ~A tila: A Dunáná] c. költemé- dor megjelenésénél hangja
Főiskola,
—
csoportokon belül a csoport- Tanárképző
fölbiológia és az orvostudo- nyével, Az - ott megmutatott indokolatlanul erősen
tagok számára a további ön- bronz fokozattal a József
mány egyes filozófiai prob- képességei a nyertesek közé csattant. Hiányzott az atTudományegyetem
képzés lehetőségét. 3. Biz- Attila
Egyetemi eszperantó szak- lémái« címmel. A szerzők emelnék. De hiányzik. Vi- moszféra — a versmondótosítani szükséges, hogy a irodalmi színpadát.
Szakács nak nincs hangulata. Ám
!
kőit
alakítottak a József igyekeznek "feltárni a fejlő- szont megérkezett
felsőoktatási
intézmények
Az énekkarok, zenekarok
Tudományegyetem déstan területén azokat a fi- László. Csak elismerés illet- valószínűleg közrejátszott az
hallgatói a nemes szórako- közül arany fokozatot kapott ! Attila
Szakkörüket lozófiai törvényszerűségeket, heti, njert előző este egy-egy előz» esti szereplés kiváltotzásból is kivehessek részü- a Szegedi
Zeneművészeti I eszperantistái.
figurával lepett ta fáradtság.
ket. 4. El kell érni. hogv Szakiskola
Vegyeskara.
a az első magyar eszperantis- melyek a biológiai törvény- emlékezetes
meg mindnyájunkat mind a
a művészeti csoportok a Szegedi Tanárképző
Ez a két nap a színhelyFőiskola I tárói, dr. Bálint Gáborról ne- szerűségekből adódnak.
Karambol-, mind a Hotel választás
*
jövőben fokozottan haszno- énekkara, az Eötvös Loránd 1 vezték el. Első ülésükön a
szerencsétlensége
Tanathosban, s most is a ellenére is nagvszerű eredvásíthassák
munkájukat az Tudományegyetem
ének
is Következő vezetőséget
Háromnapos konferencián Móra Ferenc Kultúrotthon- mennyel zárult: a 33 beneüzemek,
termelőszövetkeze- zenekara, a Pécsi Orvostu- lasztották: elnök: Márki-Zay
Főtitkár:
Kovács vitatták meg a hazai és kül- ból jön a szavalók közül. Két vező közül nyolc szavalót
tek vonatkozásábanmányi Egyetem
Kamarazene- j János.
i László, titkárok: Laczó Ka- földi tudósok és szakembe- József Attila költeménnyel: a arany- kilencet ezüst-, tizen! ttilin, Meggyesi Hona és Pes- rek. hogyan lehetne a kiber- »Karóval jöttél« kezdetű és egvet bronz éremmel ötöt
| ti József. Gazdasági felelős: netika segítségével az eddigi- a »Levegőt* cíművel mutat- pedig emléklappal jutalmazKirály Klára. Az alakuló nél hatásosabban megoldani ja be tudósát. A zsűrinek tak. .
11ülésen dr. Karkas Ernő esz- a közlekedés és a* építőipar tetszik versmondósa és odaGéza Ferenc
: perantó tanár ismertette dr. bonyolult iránvitiisi és szervezési
problémáit.
Megálla;
Bálint
Gábor
munkásságát.
lázában
égtek,
Este kilenc órára Jiirdet- a verseny
pították, hogy célszerűnek
ték a bál kezdetét, de még Egy szakállas bölcsész Izga- | A kör tagjai elhatározták, látszik
a Közgazdaságtudoasztaltár- hogy ítészt vesznek a nyár
fél tízkor is alig-alig telt tottan magyarázta
mányi Egyetemen és a Köz- Szegedi oktató a Tudományos Akadémia
meg a Hungária
földszinti saságának a rendezés kulisz- folyamán a jugoszláviai Pri- lekedési
Műszaki Egyetemen
mostendben rendezendő eszterme. De amint múlt az szatitkai:.
. küldöttségével Leningrádban
tanszék felállíidő egyre jöttek a vendégek,
A pécsi orvosok
vegyes- perantó táborban, hárman kibernetikai
debreceni medikusok,
buda- karának két tagja meg min- pedig a lengyelországi Ciee- tása.
mégrendezendő
A népi demokratikus or- a Leláncolt- és a Felszabadípesti közgazdászok,
szegedi dig egy ó francia
láncdalt hocinekben
•
képviselik
szágok klasszika-filológusai- tott Prometheusról, G. Thomjogászok, s tizenegyre
már dúdolt, miközben sűrűn töl- •»Steló«-héten
Az
Orvosegészségügyi nak központi szervezete meg- sonnak ellentmondó állásfogA szakkör
együtt
volt
a
„csapat". tögették egymás poharába az egyetemünket.
Szakszervezet és a Szegedi szervezi egy, vagy két éven- lalása mastélnapos vitát robMert ez a társaság egy af- éltető nedűt. (S mindezt a a KISZ védügynöksége alatt Orvostudományi
Egyetem ké>» a tudományág kiválósá- bantott Aischylos forradalféle nagy csapat volt, min-, kölcsönös bizalom és barát- működik.
rendezésében
tudományos gainak találkozását. Ezek kö- mlságánek kérdése körül. A
denki mindenkinek
ismerőse, ság jegyében.)
ülés volt a szemészeti klini- zül a hetedik volt az ápr. 9- klasszlka-filológia nagynevű
mindenki
mindenkinek
baEgy feketehajú fiú mélázó
Öt nap a hegyen című re- ka tantermében, melyen előrátja. A debreceniek
szünte- tekintettel mondogatta magá- i gényünk folytatása ebből a adást tartott kutatási ered- vel kezdődő ós öt napig tar- művelöj — Harinatta János
tó idei ülés Leningrádban az prof. és Hahn István » tulen tósztokat mondtak,
ne- ban, — miután negyedszer is számunkból
an.vagtérlódás ményeiről Fazekas Sándor,
vettek,
tapsoltak hozzá. A lekérték Júliát,—: Hát nem miatt kimaradt. A regényt Hetyei Pál, Antal Albert, Ókor' problémáinak tanulmá- dományok doktorai. Szilágyi
nyozásával foglalkozó kon- J. György, Moróli Egon,
szegedi
orvostanhallgatók három a magyar igazság?
kövelkezö számunktól folya- Dombrádt Géza, Csányi Irén; ferencia. A három szekció — Naov
Tibor
kandidátusok
tánccsoportja ezúttal rumbát,
így szórakoztak
tehát a matosan közöljük.
. •
Dómján Gyula, ökrös József az ókori rabszolgatartó tár- mellett a küldöttség tagjatangót, csa-csa-csát
táncolt, színjátszók, zenészek,
tánco«
és Kováts Tibor.
sadalom gazdasági problé- kónt részt vett a szekciók
ehogy éppen a zenekar dik- sok, kóristák,
mindannyian
A Szegedi Orvostudományi
máit, ideológiai kérdéseket, ülésein a JATE Bölcsészet*
tálta. A debreceni
lányok együtt. S a ta,ngó ritmusára Egyetem
és a Csongrád memost nem tartottak
bemuta- lépegető párok nem is gonMájus
8-án
tudományos és a Szovjetunió népei tör- tudományi Karának docense,
Gyógyszerész Szakcsotót a modern
társastáncból, doltak arra, hogy ez a záró- gyei
ülésszakot
tartott
Szegeden
a ténetét tárgyaló beszámolók Horváth I. Károly kandidáport tudományos ülést rennehéz lett volna
egymásra bál is egy édekes
Főiskola
Tudo- párhuzamosan zajlottak. A tus, aki „Juvenalis irodalmi
színfoltja, dezett április 23-án, melyen. Tanárképző
és a kilencedik
találniok a nagy
tömegben, szimbóluma
volt annak a Takács István és dr. Kovács mányos Bizottsága a pécsi, teljes napot igénybevevő elő- álláspontja
kézröl-kézre
adták őket. S diákegyüvétartozásnak,
főiskolások adássorozatok hallgatósaga a világkorszak" címen tartotta
amit László számolt be kutatása- egri és szegedi
közben fogyott a bor, a pezs- a kulturális seregszemle min- iról.
állattani, növénytani és me- hazai szakembergárda »és az meg francia nyelvű felolvagő, konyak és a tripple-see.
zőgazdasagi
tanszékeinek egyetemi diákság tábbrából sását.
den bemutatója
kifejezett.
*
Klasszika-filológusunk
és
részvételével.
Az
ülésszakon tevődött össze. A kövttkező
—sis—
S voltak akik még mindig
A Magyar Biológiai Tár- két szekcióban összesen 15 kongresszus Budapesté\
ke- egyben kitűnő műfordítónk
saság szegedi osztálya ülést növénytani
rül
megrendelésre.
megragadóan színes előadásés állatani előtartott a Természettudomá- adás hangzott el.
Trencsényi W, Imre aka- ban beszámolt az egyetemen
nyi Kar előadótermében. Az
démikus vezette a magyar szovjetunióbeli * útja élmé*
ülésen Németh Gábor: Hideg
delegációt, akinek előadasu nyeiről, tapasztalatairól.
Egyetemi
Ifiúsági
Napokat
sock hatása a Tetrahymena
rendeztek
a
Debreceni
Kospyriformis
GL
törzsének
egyedeire, dr, Pálfy Gábor: suth Lajos TudományegyeteA csökkent nitrogénellátás men. Az Ifjúsági Napok kehatás» ősszel a búza aminó- retében dr. Némedi Lajos
sav és asparagin koncentrá- rektorhelyettes nyitotta meg
Karok közötti szellemi öttusa (löutő
ciójára, dr. Bertényiné, dr. a »Hallgatóink élete« című,
Vargha Magdolna: Kémiai valamint az egyetem tudoAz idén is az Auditórium zett
bizonyos
minimális
védekezés növényi kártevők mányos munkáját szemlél- Maximumban
került sor a előnyt, amelyet a befejezésig
ellen, dr. Beretzk Péter: A tető kiállítást/ A megnyitó József Attila Tudományegyevegyszeres védekezés bioló- után neveléselméleti tanács- tem három kara közötti ha- állandóan növelve végül bizaiai hatása címmel tartott kozást tartottak több mint gyományos szellemi veiélke- tos győzelmet aratott a JTK
válogatottját 5, a TTK-át ti
«50 résztvevővel. Ezen dr.
: előadást
Ágoston
György
szegedi dő döntőjére. Mint mlndia, ponttal előzve meg. A böl*
egyetemi tanár és dr. Dúró most is számos érdeklődőt csészeket a Kelemen Tibor,
Május 3-én tudományos Lajos
docens
képviselte vonzott az izgalmasnak ígér- Nücolényi István, Paál Ist! kezo összecsapás. A közön- ván. Radnóti László. Répa*
! ülést rendezett a Szegedi Or- egyetemünket.
ség nem is csalódott, A ve- Balázs (mindannyian negyed,
vostudományi Egyetem és
•
télkedő feszültséggel teli lég- évesek) összetételű
i az OrvoticgeszségUgyi Szakcsapat
szervedet, melyen dr. Jean
Dr. Comboy Lajos kandi- körében, u nézők fergeteges képviselte,
.laequcw Guillbert
párizsi dátus, a József Attila Tudo- biztatása közepette zajlott le.
A tavalyi évhea hasonlóan
A dijak kiosztása, a kcínapos izsalmas vetélkedő
professzor, a francia oktatás- mányegyetem
Kísérleti FúiSzerencsére a zavaró té- tehát 1904 szellemi öttusa
után különösen jólesett a fiataloknak a vidám szóraügyi
minisztérium
munkakai
Intézetének
munkatársa
nyezők nem befolyásolhatták bajnokságát, » az ezzel jqró
kozás, tánc a Hungáriában. Képünkön a kulturális
társ» tartott előadást a fran- két hetes tapasztalatcserére a az eredményt. A BTK válo- egy hetes balatoni üdülést a
szemlén résztvevő ezer fiatalból éppen annyi, »menycia or v oaképzc* idöszurti kér- Szovjetunióba
utazott.
gatottja már a félidőben szer- BTK válogatottja nyerte el.
nyien egy ilyen kis képen elfértek.

(DuLám hál a Kninytíriáha H

Újra

a

bölcsészek

Megjegyzések
az egyetemi

Egy hasznos próbálkozás a mérlegen
N

Legutóbbi számunkban irtunk a Szegedi Egyetemi
Sportnapokról. Nem célunk
most értékelni a verseny
megrendezését,
szervezését,
reklámozását, csupán
néhány megjegyzést teszünk a
sportnapok ügyében.
A

CAPSAICIN

Ruhatár

-

' Az Orvosegyetem előadó
termeihez — majdnem mindenütt — ruhatár is tartozik. Ezen ruhatárak a tantermek
alatt,
lényegében
azoktól függetlenítve vannak
elhelyezve, oly módon, hogy
közvetlenül a
lépcsőházba
nyílnak. Ez jó is lenne így,
de a hallgatóság — miután
elhelyezte ruháit és sokszor
ingóságainak egy részét az
erre szolgáló helyiségben bemegy előadásra. Itt kezdődik
a baj! Nem kell félreérteni!
Nem az a baj, hogy bemennek a hallgatók a tanterembe, hanem az, hogy elhelyezett holmijaik a ruhatárban
felügyelet
nélkül
maradnak. Ezért az óvatossabbak a tanteremben a blakkilincseken,
pad o k o n g y ű r i k é s ko-1
s z ó l j á k kabátjaikat. Aki
könnyen akar értéktárgyakhoz jutni, vagy ruhatárát olcsón akarja kiegészíteni; elsétál egy ilyen helyre és
felpakol. Ez évente meg is
történik néhányszor. Mi erre a hivatalos reakció? Kap
a hallgató néhány száz forint rendkívüli segélyt és
»el van intézve« a dolog.
Miért nem intézkednek az
illetékesek? Titok! Illetve:
— ez csak feltevés — talán
azért nem, mert még nem
fordult elő. hogy ezen állapotért
felelős
személlyel
vagy személyekkel egyszer
is m e g f i z e t t e t t é k volna az ellopott holmik árát.
Talán ilyen szankcióval ellehetne érni, hogy legyen valaki, aki vigyáz a ruhákra.
Azután nem kellene egy
hallgatónak sem izgulnia:
ellopják a ruhám?
-kaszaSZEGEDI EGYETEM
A József
Attila
Tudományegyetem,
az
Orvostudományi
Egyetem
a Tanárképző Főiskola
lapja.
Megjelenik
Havonta kétszer. Főszerkesztő: l-app
Lajos.
Szerkesztőség:
Szeged.
Magyar Tanácsköztársaság ú t j a
10 Tel.: 51-98, 23-30 Kiadásért felel: Kovács László a Csongrád
megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója.
Kiadóhivatal:
Szeged,
Tanácsköztársaság útja 10 Tel.:
35-00. 31-16. A lapot az intézmények pártbizottságai terjesztik.
Ara 50 fillér. Előfizetés negyedé v r e 3 Ft

pzegedi Nyomda Vállalat, Szeged

Az eredmény nem teljes,
de kezdetnek elfogadható..
Nagyon hasznos volt Kaposi
Mártonnak a modern művészeti irányzatokról
tartott
előadása, a Wittman
processzorral aktuális politikai
kérdésekről, Tamás Attilával
pedig vitatott esztétikai és
irodalomtörténeti problémákról tartott konzultációt Eredményes volt továbbá Lehel
István műtermének meglátogatása.
17 z az eredmény azonban
még nagyon csekély.
Első pillanatra szembetűnő,

Sporthírek,
19 férfi és 12 női résztvevővel rendezték meg
a
Gyógyszerész Kar sakkbajnokságát.
Végeredmény: Férfiak:
1. Kalmár István IVj
2. Blem Ferenc I.
3. Puskás Attila M.
( Versenyen kívül indult Kotvai Tibor tanársegéd,
aki
minden
mérkőzését megnyerte).
Nők:
1. Varga KataJSn II.
2. Varga Judit I.
3. Kelemen Kornélia I;

egy-egy tanárt hívni. E rendezvény alatt továbbá az is
világossá vált, hogy ezek a
konzultációk csak akkor lehetnek igazán eredményesek,
ha mi magunk is már előzőleg alaposan felkészülünk a
témából, hogy ne csak hallgatók legyünk, de legalábbis
lényegre tapintó kérdezők,
sőt esetleg vitapartnerek.
Ezek megvalósítása, illetve
a kezdeményezés továbbfejlesztése már a következő év
feladata.
G. V. L

eredmények
meg Debrecenben az Országos Főiskolai Bajnokság atlétikai részét.

Hat mérkőzésből 3-at megnyert, 3-at pedig elvesztett
a SZEAC kosárlabda-csapata. A VTSK ellen ugyan
vereséget
szerved tek.
de
mindkét csapat végig sportszerű küzdelemben 100-nál
több pontot dobot(Eredmény: 110:102). Merényi dr. 24, Hűvös 22,
Brands tatter 21.

o
Női
kézilabda-mérkőzés.
A Szeged—Pécs
egyeteAdy tér. Főiskolás bajnokmek
közötti
atlétikai
verság. Április 28. SZEAC—
Pécsi Tanárképző Főiskola senyen közepesen szerepeltek versenyzőink. Csak Gu11:4.
lyás, Várkonyj és Rónai ért
(SZEAC: GaáX — Bokor, el számottevő eredményi.
Csinik, Lázi, Zentai, Berec,
Hármasugrás: L Gulyás
Somodi).
13,70 m.
Az első mérkőzést a péMagasugrás (női): 1. Várcsiek nyerték 12:6 arányban.
Nagy volt tehát a tét a hát- konyi Ágnes 155 cm.
rány ledolgozására. Az első
félidőben azonban úgy látA m á j u s 2-1 Szeged—Pécs
szott, sikerül a szegediekvárosok
közötti
atlétikai
nek a továbbjutás. A II. félidőre kifáradtak a . szege- versenyen Rónai, a SZEAC
diek, egy hetest is kihagy- versenyzője súlylökésben (IIlak, pedig az eldonthette éves Tanárképző Főiskolai
volna a továbbjutás sor- hallgató) 14,01 m-es nagysát. Győzemük így is szép. szerű eredményt ért el. Ha
Nem Szegeden dőlt el egy ezt a formáját állandósítani
lehetséges jobb helyezés le- tudja, meglepetést okozhat
a
főiskolás
bajnokságonhetősége.
Gratulálunk Rónai!
o
Május 16—17-én rendezi!

győzelem értéke így erősen
vitatható.) Az sem valószínű, hogy a labdarúgócsapat
válogatói a JATE legjobb
11-ét küldték pályára. TerKevés atlétikai számban
mészétesen itt nem az NB-s
játékosokról van szó.
kevés versenyző indult. Nem
is beszélve a nőrésztvevők
számáról. Baj volt tehát a
szervezéssel. Igaz. a szombati eső, a vasárnapi váratlan hideg megzavarta a
szervezők munkáját. De az
az érzésünk, hogy két ember különben sem tudott
volna jelentékenyszámú versenyzőt
szerepeltetni.
Az
egyetemi
sportkör
pedig
nem tekintette szívügyének
a sportnapok megrendezés é t . . . Természetesen az a
tény, hogy a rossz időjárás
ellenére a kitűzött programot sikerült lebonyolítani,
s megtették a kezdő lépéseket egy hasznos kezdeményezés ügyében, már maga
olyan eredmény, amely mellett minden apróbb hiba elsikkad. Ebben pedig jelentős szerepe van Ambrus
Györgynek és Ember Józsefnek, a
két
egyetem
sportfelelősének.
A SZÍNVONALRÓL

Magasszintű sportról persze nem beszélhetünk. A
kézi labdások zuhogó esőben
játszottak, s ez rányomta a
bélyegét az egész mérkőzésre. A labdarúgókat a viharos szél zavarta. Annál
figyelemreméltóbb
Várkonyi
Ágnes (I. éves orvostan hallga tó) 155 cm-es magasugró
eredménye. Ez a főiskolás
bajnokság szempontjából is
bízató. Több jó II. osztályú
eredmény született. Gergely
11,4-et futott 100-on, igaz
hátszéllel.
A

nárképző Főiskola) 11,4, magasugrás: Rozsnyai (JATE)
176 cm, távolugrás; Gulyás
(JATE) 620 cm, súlylökés:
Rónai (Tanárképző Főiskola)
13.05 m, gerely: Laki (JATE)
54,13 m, hármasugrás: Gulyás (JATE) 13,85 m.

SZERVEZÉSRŐL

A kézilabdamérkőzésen 4
régi Eötvös Kollégium
alakuljon ki, hanem hogy nem volt elég rendszeA egyik fontos tartozéka vegés
hasznos konzultáció, sót ha res ez a munka, mert leg- emberrel keaJett a JATE
volt, hogy tagjai az egyete- llehet. vita is.
alább havonként meg kellene csapata. (A 15:12-es orvos-

mi előadások mellett külön
órákat is hallgattak a kollégiumban dolgozó tanáro(któl.
Ma természetesen nincs arra lehetőség, hogy a kollégium külön oktatógárdával
rendelkezzen. De ez nem is
feltétlenül
szükséges
az
" eredményes munkához,
hiszen az egyetem előadói szívesen vállalkoznak akár külön nyelvórák, akár konzultációk
vagy
előadások
tartására, mint ahogy ezt az
ez évi tapasztalat bebizonyította.
A kezdeményezés úgy érzem, mindanképpen figyelemre méltó, és már csak
azért is érdemes róla beszélni, mert' ha valóban a
szó igazi értelmében
vett
»Eötvös Kollégium«-má akarunk válni, fel kell mérni
ennek útjait és lehetőségeit,
figyelembe véve azt is. hogy
a régi Eötvös Kollégiumok
gazdag hagyományaiból mit
használhatunk fel, esetleg
fejleszthetünk tovább. (Sajnos az egész kérdésikomplexum alapos elemzésére ez
a cikk nem vállalkozhat.)
jVyelvórákat már korábban is rendszeresen
megszerveztünk, de tudtuk,
hogy ezzel még nem merítettünk ki minden lehetőséget, s ezért ebben az évben néhány előadót meghívtunk egy-egy estére. Ezeken az estéken arra törekedtünk —
több-kevesebb
sikerrel —, hogy ne valamiféle beszélgetés vagy cse-

sportnapokról

NÉZÖKÖZÖNSÉGRÖL

Azok a jogászok, akik eső,
szél ellenére is végignézték
a mérkőzéseket, nem valószínű, hogy magasszintű játékot vártak. De kijöttek, s
bíztatták kollégáikat,
buzdították csapatukat. Nem a
színvonal kedvéért mondták
le más szórakozása lehetőségről, a kollégialitás volt
az ami erre- késztette őket.
Helyes lenne, ha más karok
hallgatói is követnék példájukat. Mert orvost, bölcsészt
nem sokat láttunk.
EREDMÉNYEK

Atlétikai eredmények: Fér— cos — fiak: 100 m: Gergely (Ta-

A nagy

előkészület e e

Üjabb nagy összecsapásra
kerül sor rövidesen. Eredménnyel
végződtek
ugyanis
azok a tárgyalások, melyeken megvitatták azt a javaslatot, hogy mérje össze erejét a Gyermekklinika
és a
Gyógyszerésztani Intézet gárdája. Most nem tudományos
kérdésekben
kívánnak megmérkőzni,
hanem
l a b d arúgásba
n.
Az előkészületek jól haladnak. A Gyermekklinika
csapata már bajnokit is játszott
a szülészekkel,
tehát előbb
tartanak.
No, és az eredmény amit elért? Az is valami! Sőt egyáltalán nem te-

NAPOK — ezzel a címmel
jelenik meg a budapesti bölcsészkar egyetemi szerzőinek
lapja. Idén februárban jelent meg az első szám, s
áprilisban pedig a „márciusi". Talán ez is jelzi, hogy
a fiatal zerzők nehézségekkel küzdenek, de mindenesetre ez a két megjelent
példány is bíztató.
Farkas János Beköszöntőjében röviden utal a folyóirat előzményeire, s azt
mondja, hogy „ebben folyóiratban minden eddigi .mozgalmat', törekvést és kezdeményezést egyesíteni" akar-1
nak. Nem törekednek „nagy*
irodalmi folyóiratok utánzására vagy nemzedéki program kialikífására, csupán fórumot szeretnének a kör tagjainak. Céljukat így fogalmazza meg: „ — korunk és
társadalmunk
kérdéseivel
szembenézni és feladatait
vállalni".
A szerkesztők m á r némi
tapasztalattal is rendelkezhetnek. A budapesti Egyetemi Lapokban önállóan szerkesztett oldallal jelentkeztek,
majd tavaly a Róbert Károly körúti kollégium Irodalmi Vitaestjein szereplők
a MOZDULOK című lapban
adták ki műveiket. Ez a tapasztalat meglátszik a NAPOK szerkesztésén, hiszen
míg a MOZDULÖK-ban jóformán csak verseket közöltek, (s egy novellát), addig
itt már rovatokkal is találkozunk. A folyóirat tulajdonképpen két részből áll: első
felében verseket, elbeszéléseket olvashatunk, a második
felében, a Gondolatok-ban
pedig tanulmányokat.
A két megjelent számban

Rovatvezető: dr. BLAHÚ GYÖRGY

Oj, egy-két partit frissebbel
ft-Icserélő kiadósban jelent meg
a sakkirodalmat szinte a középkori szerzetesek alázatos buzgóságával szolgáló hazánkfiának,
Földeák Á r p á d n a k 100 szépségdíjas játszmát egybefűző — száz
csillogó
drágakövet
egységes
r e m e k k é ötvöző — müve. (W. A.
Földeák: Kundert Preisgekrönte
Schachpartien.
2..
átdolgozott
kiadás. Walter d e Gruyter &
Co., Berlin 1964. 136+VHI lap.
Kurt Richter előszavával.) Az
ismert nyugat-berlini kiadó hag y o m í n y o s műgondjával kiállított kötetet lapozgatva kétszeres,
őröm tölthet el b e n n ü n k e t : egyrészt a magyar szerző sikerének
szól
örvendezésünk,
másrészt
a n n a k a ténynek, hogy i m m á r
ú j k i a d á s r a . volt szükség ebből
a gyűjteményből. Felemelő és
megnyugtató tudat, hogy a k ü lönböző nemzeti és nemzetközi
minősítő mércék divatjának, a
s r.ámszerű eredmények bűvöleteinek,
a
megnyitáselmélet!
monográfiák és lapok, lihegve
siető versenyhiradók és 40 000-es
játszmagyűjtemények — tehát
a közvetlenül gyakorlati célra
hasznosítható
kiadványok
—
áradatának
korában
ennyien
érdeklődnek j á t é k u n k
művészi
vonatkozásai, a sakkbeli szépségek iránt. A s a k k
örökegy
és mégis folyton változó r e j t é lyes háromságát (játék, tudomány. művészet) századunk az
elmesport fogalmába olvasztva

nyire elégtelennek érezzük ezt
— s a sakk lényege egyelőre
épp oly titokzatos számunkra,
mint a sphynx (a
„részben
isten, részben asszony, részben
állat") Shaw Cézárjának — a n n a k fényes bizonyítéka, liogy
csaknem
minden
jelentősebb
verseny rendezősége szükségesnek t a r t j a a résztvevők sportbéli
teljesítményének, tehát a fél
és egész pontok összegzéséből
adódó helyezés díjazásán kívül
szépségdij(ak) kitűzését, vagyis
a művészi teljesítmény jutalmazását is. Mert az alkotói
láz — különösen hosszabb tornákon — b i z o n y az eredményesség
rovására
mehet;
a
szépség
. lidércfényét
kergető
g y a k r a b b a n kerül ingoványra,
mint a járt út. biztonságát kedvelő nyárspolgár.
A játszma mindig két ember
ellentétes szándékú, de mégis
egy a k a r a t ú alkotása: ezért egy
igazán szép játszma
dicsőség
a legyőzöttnek is.
Honnan e játszmák varázsa?
A sakk világa nem ismeri az
önmagáért való szépség fogalmát, ennek itt egyszerűen nincs
értelme:
bármily
csillogó
is
egy kombináció, ha vesztésre
visz — nem szép. A 64 mező
birodalmában föl sem merülhet
Stolzingi
Walter
(ismét
egy
Walter, kísért m a e név!) versenydalát követő dilemma: az
ú j létjogosultságát nem merev
szabályok vagy közmegegyezés
döntik el. h a n e m az eredmény,
mégpedig élet-halál harcban kivívott eredmény. (A sakkozás

ként
Aaron
Niemzowitschnak
hívták.) A szépség sosem kivülről bevitt idegen elem, fölösleges luxus a sakkban, h a n e m
lényegéhez tartozó vonás, mert
adott pillanatban — és sokszor
csupán abban az egy pillanatban — csak egy kombináció
vihet céhoz, vagyis itt a szépség m á r a célszerűség eszköze,
az egyeüen igaz út; ezért van,
hogy itt a földön talán a s a k k ban ölt
legmaradéktalanabbul
testet „a szép: igaz. az igaz:
szép" elve, ezért érezzük halhatatlannak mindazt a játszmát,
melyben ez tökéletesen megvalósul!
KIRALYCSEL. Bodnár Ferenc
dr. — Marosi György, Szeged
1964. A megyei bajnokság sorsát
egyetemünk
tanársegédje
és
hallgatója
között
eldöntő
szépségdíjas játszma. Noha a
Dél-Magyarország m á r
közölte
(és még számos bel- és külföldi
rovat közölni fogja), megtiszteltetésnek érezzük, hogy helyet
a d h a t u n k e r e m e k m ű n e k ezeken a hasábokon — a győztes
elemzésével. 1. e4 e5 2. f4 ef
3. HÍ3 Fe7 4. Fel Hf6 5. Hc3
He4: C. He5 Hd6?: Az „elméleti'' változatok 6. — Fh4-f-kal
kezdődnek, amire azonban világos 7. g3 fg 8. 0—0! után erős
támadáshoz j u t 7. Fb3 Ff6? 8.
0—0 Fe5: 9. d4!t 9. Bel 0—0!
u t á n sötétnek jó kilátásai lennének az állás
kiegyenlítésére,
világos
azonban
tisztáldozat
á r á n meggátolja a sötét vezérszárny fejlődését Ff6 10. Ff4:
0—0 11. Fd6: ed 12. Hd5 Fg."

13, Vfi №« № B1S W № U!
jíróbáUa feloldani. Hogy menj* Walter von Stolzíngját egyéb-

•
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elbizakodottá
a gyógyszertaniakat,
A Gyógyszertan is igyekszik behozni a
lemaradást,
Éppen ezért Thuránszky
docens csapatkapitány
vezetésével, Mónusné edző irányitása alatt vasárnaponként
a
dorozsmai „Sóstó
gyógyfürdőn" alapoz illetve 2X5 perces edzőmérkőzéseket
vív.
Reméljük
a
mérkőzésre
mindkét csapat eléri csúcsformáját és az első klinikuselméleti
intézeti
labdarúgó
csata igazi
sport-csemegét
biztosít majd a
szurkolókJ
nak.
Dr. Kékes

Kiadja az ELTE KISZ V. B. megbízásából
az egyetemi alkotókör

S *A *Ж *Ж
A szépség igézete

Nők: magasugrás: Várkonyi (OTE) 155 cm, diszkoszvetés: Tordai (JATE) 30,52
m, súlylökés: Gulyás (Tanárképző Főiskola) 11,10 m;
Férfi kézilabda eredmény;
OTE—JATE 15:12
Labdarúgó eredmény:
OTE—JATE 3:3

Azonnali 15. B a n - r e sötét Ha5!tel leszerelné a támadást. Fontos, hogy a sötét f u t ó elkerüljön a g-vonalról! Fh4: 16. B a f l
Ha5 17. Bf7:ü Bf7: 18. Bf7: KT7:
Vg5 19. He7+ Kh7 20. Ve4+
matthöz vezet s nem segít 18. —
Fg5 sem 19. He7+ Kh8 20. Hg6+
Kh7 21. Hf8+ Kh8 22 .Vf5 miatt 19. Vf5+ F f í Ke8-ra 20.
Kc7+!
Vc7:
21. Vf7+
Kdo
22. Vf8-f
matt!
Kg8-ra
20.
H Í 6 + + Kf8 21 H h 7 + + Ke7 22.
Vf7+ matt! 20. H f 4 + ! Hb3: Sötét nem kerülheti el a mattot
20. — Ke7 21. Hg6+ Ke8 n .
Vd5 F d 4 : + 23. KhJ! után sem
21. Vd5+ és matt 2 lépésben:
Ke7 22. Hg6-f Ke8 23. Vg8X;
21. — Ke8 22. Vg8+ Kö7 23.
Hg6X — sötét föladta.
6. S. Loyd
New York St. Ass. 1892
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olvasottak alapján természetesen még nem kiálthatunk
fel, hogy „Hurrá! Megtaláltuk a jövő nagy alkotóit!",
de egy-két írást már nem intézhetünk el azzal, hogy
„szép Ígéret,,. És pedig azért
nem, mert helyenkint a 6zó
legszorosabb értelmében vett
új hanggal találkozhatunk.
Például Oláh János „A klub"
című novellájában és Balogh
Elemér kitűnő tanulmányában a szabad versről. Mindkét írás tulajdonképpen azonos jelenség felé irányul: az
előbbi mondanivalójával, az
utóbbi módszerével. „A klub"ban nagyképű, jóltáplált embereket látunk, akik önfeledten vitatkoznak egy „fontos"
kérdésről, ami lehet, hogy
valójában fontos, de semmi
értelme, hogy ezek itt vitatkozzanak, mert nem használnak senkinek és semminek,
csak a maguk jó közérzetét
teremtik meg. Ez az önfeledt
vitatkozás ma már szinte
társadalmi betegség, hiszen
százalékokban ki lehet mutatni, hogy folyóiratainkban
több az irodalmi melléktermék, mint ami „valóban irodalom". Gyakran találkozunk
közhelyekkel,
mellébeszélésekkel. (Nincs nagy szükség
például arra, hogy a tanulmányíró hosszasan okolja,
m i é n gondolkodik így vagy
úgy.) S itt kapcsolódik a gondolathoz Balogh Elemér tanulmánya, amelynek éppen
az az erénye, hogy tömör,
egyértelmű, mentes minden
felesleges szótól, ellenben nagyon értelmes gondolatok
vannak benne.
A TÁPOK nagy részét
azonban nem a novellák és
tanulmányok töltik ki, hanem a versek. Tetszett például Bella István versrészlete, „A gyerekkor tájai",
amely szép nosztalgiával emlékezik a vidékre, ahonnan
elkerült. Megkapóak Mezey
Katalin őszinte versei és
Szalai Pál műveiben a nagyváros periférikus embereinek
hangja. Asperján
György
„Váci úton"-ja egy felnőtté
ért fiatalember vívódásait
mutatja, amely a rosszemlékű gyermekkor után az emberek
szeretetére
vágyik.
Szabó Zoltán három verse
közül kettő egy boldog szerelmet idéz, Balogh Elemértől pedig egy letisztult, határozott hangú költeményt
olvashatunk. Találkozhatunk
még Sumonyi
Papp
Zoltán
három versével, s Varga Lajos két négysorosával.
A folyóirat mindkét számában két-két elbeszélés jelent meg. Oláh János novellájáról már beszéltünk, Módos Péter egy uszoda hétközi
napjának apró mozzanatát
adta, Kamarás István pedig
az elhunyt apa portréját
rajzolta meg. amely már a
Szegedi Egyetemben is megjelent. Szilágyi János népi
tárgyú írása kissé erőtlen.
Ennyit az induló folyóirat
első két számáról. Friss, ú j
hangok ez feltétlenül biztató.
Várjuk a folytatást!
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