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<V MUTATKOZIK
Érdekes program várja a fiatalokat október 30-án, szom

baton 18 órától a debreceni ifjúságpolitikai klubban: kiál
lítással egybekötött irodalmi esten bemutatkozik a Szolnok 
megyei Fiatal Alkotók Köre, a FÁK. A képzőművészeket, 
írókat, fotósokat, színészeket, kritikusokat tömörítő csopor
tosulás vezetője Bérezés László középiskolai tanár, aki 
1976-ban Debrecenben végzett a Kossuth Egyetemen, ö t 
kértük meg arra, hogy mutassa be olvasóinknak a FAK-ot.

— Még 1980-ban kezdtük el a szervezést Körmendi Lajos 
íróval, de csak ez év áprilisában jutottunk el oda, hogy 
megalakulhatott a kör — mondta. — Három intézmény is 
bábáskodik fölöttünk: a megyei tanács, a KISZ megyei bi
zottsága, és a művelődési központ. A pénzt a tanácstól, az 
elvi támogatást a KISZ-től, a helyet a művelődési központ
tól kapjuk. Jelenleg 40 tagja van a körnek.

— Milyen céllal láttak hozzá a szervezéshez?
— Fórumot, találkozási lehetőséget akartunk teremteni a 

40 év alatti, művészetekkel kapcsolatos alkotó tevékenysé
get folytató fiataloknak. Szeretnénk közösséggé, sőt műhely- 
lyé formálódni idővel. Szolnok megyében viszonylag kevés 
az alkotó, s nem túl magas a humán értelmiségiek száma, 
ezért látszott fontosnak az alkotó-értelmiségi lét tudatosí
tását szorgalmazó kör létrehozása. Érdekvédelmet is válla
lunk.

— Praktikusan hogyan működik a kör?
— Két szekciónk van, a képzőművészeti és az irodalmi. 

Az előbbinek Tóth István, az utóbbinak Körmendi Lajos a 
vezetője. Mindkettő egy-egy foglalkozást tart havonta, ezen
kívül átfogó összejövetelekre is sor kerül. Negyven éven fe
lüliek is részt vesznek a foglalkozásokon, de ők nem élhet
nek a kedvezményekkel.

— Mik ezek a kedvezmények?
— Ösztöndíjat alapítottunk a legígéretesebb vállalkozá

sok támogatására. Ezt az idén egy, jövőre két tag kapja 
meg egy évre szólóan, havi 3000 forintos értékben. Emellett 
nívódíjat ítélünk oda a legjobb produkcióért; ennek összege 
5000 forint. Jövőre antológiát kívánunk megjelentetni a me
gyei tanács gondozásában, s megkapjuk a Jászkunság című 
folyóirat egy számát. Szó van arról, hogy a KISZ alkotóhá
zat vásárol a számunkra.

— Hogyan telnek a kör mindennapjai? Milyen programo
kat szerveznek foglalkozásaikra?

— Elsősorban problémák köré csoportosítjuk a gondolat- 
ébresztőnek szánt összejöveteleket. Sikeres volt például a 
Forrás-est, kiállítással és filmvetítéssel egybekötött foglal
kozást szenteltünk Huszárik Zoltán emlékének, vendégünk 
volt Zalán Tibor író, megvitattuk a népművészet és a mo
dem művészetek kapcsolatát — hogy csak néhányat említ
sek. A szekciók ezen belül főleg szakmai jellegű témákat 
tárgyalnak meg. E félévi programunkat a nemzet-nemzet
tudat kérdéskörének elemzésére szerveztük. Meghívtuk 
Csoóri Sándor írót, Szabados György dzsesszzenészt és Köte
les Pál írót. Ezenkívül a közösségekről Hankiss Elemérrel 
szeretnénk beszélgetni, s „elkallódott nemzedék” címmel 
terveznük találkozást Bereményi Gézával, Cseh Tamással 
és Paál Istvánnal. Fórumra várjuk a megye kulturális éle
tének vezetőit is.

A FÁK debreceni estjén minderről közelebbi képet is 
kaphatnak az érdeklődők. A művészeti stúdió tíz tagjának 
alkotásaival képviselteti magát, az irodalmi esten két költő 
és két prózíró művei hallhatók a Szigligeti Színház művé
szeinek előadásában. A műsort baráti találkozó követi deb
receni alkotó fiatalokkal.

T. G.
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Születésnapot ünnepeltünk 
ezen az októberi estén. Soha 
nem látott szépségű, impo
záns, látványosra tervezett 
színpadon tízezer emberrel 
együtt ünnepelte huszonötö
dik: születésnapját a hagyo
mányos dzsessz egyik műfa
jának hazai legjobbja, a 
Benkó Dixieland Band. Már 
az is meglepetés volt, hogy a 
dixie-muzsika telt házat 
vonzott a születésnapi gála
koncertnek helyet adó Bu
dapest Sportcsarnokba. Kö
szönhető ez persze a  rokon
szenves zenészekből álló, 
nemzetközi sikereket is ara
tó Benkó-társulatnak és az 
Ifjúsági Rendező Iroda gon- 
gos szervező és rendező 
munkájának.

Már a muzsikusok egyen
kénti színpadra lépése felkor
bácsolta a hangulatot. Majd 
pezsegni kezdett a dixie az 
ünnepeltek és az ünneplők 
nagy örömére. A hét mester
muzsikus előadásában ismét 
virultak a dixie klasszikus 
szerzeményei, a dr. Jazz, a 
Just, a Gigolo, a Tiger Rag 
és a program első részét adó 
önálló Bentkó-blokk többi 
örökzöldje. A dixie-társulat- 
ban e huszonöt év alatt 
hetvenkét zenész fordult 
meg, akik azóta a popmű
fajban váltak ismert és el
ismert muzsikussá. Itt kez
dett zenélni Baronits Zsolt, 
Frenreisz Károly, Laux Jó
zsef, az Oroszlán testvérek, 
Lakatos (Ablakos) Dezső és

azok, akik eljöttek és szín
padra léptek Benkóék ju
bileumi koncertjén. Az Ome
gából Benkő László, az 
Expresszből Sólymos Antal 
és Debreczeni Csaba, és itt 
volt az egykori zenésztársak 
közül Winkelmayer József, 
Markovits István, Fridrich 
Károly, az énekes Kósa Zsu
zsa és Berki Tamás.

Huszonnégy nagyszerű 
muzsikus volt ekkor a szín
padon: öröm. Zenélésüknek 
csupán az idő és nem a kö
zönség türelmetlensége bizo
nyult ellenfélnek. A szüle
tésnapi koncert második ré
szét Benkóék nyári sacra- 
mentói útjáról készített szí
nes diák vezették be. Láthat
tuk őket a New Orleans-i 

.Preservation Hallban, ahol 
rajtuk kívül még nem kon
certeztek fehér muzsiku
sok .. „

Következett a sztárparádé. 
Jó volt hallani, milyen nagy 
szeretettel köszöntik a jubi
láló Benkó Dixielandet az 
amerikai Buddy Tate szaxo
fonos, AI Grey és Joe New- 
mann trombitások, akik fan
tasztikus szólókkal kápráz
tatták el a nézőket, és bár 
nem volt lehetőség előzetes 
közös próbára, mégis spon
tán zenei poénokkal, ötletes 
improvizációkkal szórakoz
tatták egymást és a közön
séget. Mert ez a zene „le
jött” a színpadról. Régen 
volt ilyen nagyszerű hangu

lat a Budapest Sportcsar
nokban, ahol pedig megfor
dult már néhány világsztár. 
És még mindig hátravolt az 
est leglátványosabb prog
ramja: egy bendzsós ötösfo
gat. Hans Georg Pape NDK- 
beli, a nyugatnémet Horst 
Resing, Rolf Maillard, az 
amerikai Eddy Davis virtuóz 
játékkal hozta össze a lát
ványnak sem rossz bendzsós 
showt. A hangulat tetőfo
kán szólították színpadra az 
Egyesült Államokban élő vi
lághírű festőművészt, Szász 
Endrét, aki a  jubileumi kon
cert emblémáját készítette 
az együttesnek a nyári, Los 
Angeles-i találkozásuk em
lékére.

A megismételhetetlen kon
cert fináléja — mi lehetett 
volna más, mint a  When 
the saints go marchin in 
Benkóék és az összes külföl
di vendégmuzsikus részvé
telével. A közönség ünnepel
te a dixie-t és köszöntötte a 
Benkó együttes rokonszenves 
zenészeit, akik munkájuk 
mellett zenélnek valameny- 
nyiünk nagy örömére: Járay 
János dobost, Vajda Sándor 
bőgőst, Halmos Vilmos zon
goristát, Nagy Jenő ben- 
dzsóst és a fúvósokat: Zol
tán Bélát, Nagy Ivánt és a 
névadó Benkó Sándort.

Csontos Tibor 

Kép: Bihari Tamás

Fórum egy falu jelenéről
A konyári napok keretében került sor a 

község vezetőinek és fiataljainak találkozó
jára, amelyen megvitatták a település jele
nének gondjait, értékelték a közelmúlt ered
ményeit, számba vették a  kilátásokat, be
széltek a falu lehetséges jövőjéről.

Nagy örömmel láttam, hogy nincs igazuk 
azoknak, akik meg-megkondítják a harangot 
a fiatalok lokálpatriotizmusa fölött. Csak
nem félszáz fiatal gyűlt össze a kis terem
ben, hogy meghallgassa a termelőszövetke
zeti elnök, a körzeti orvos, a párttitkár, a 
megbízott tanácselnöknő, a sportköri elnök 
és az agronómus válaszait a sokszor kényel
metlen, kíméletlen kérdésekre. Sok olyan 
hiányosság vetődött fel, amit nem lehet he
lyi erőből és hatáskörben megoldani. Sorjáz
tak a kérdések az élelmiszerüzletek javítan
dó ellátottságáról (a mosópor- és a tejter
mékhiányról), a közlekedés nehézségeiről, a 
sportkör terveiről. Nem tudom, hogy a leg
utóbbi falugyűlésen milyen volt az érdeklő
dés, de azt tudom, hogy ez a fórum ugyan
csak nagy haszonnal jár, településük sor
sáért aggódó és tenni akaró fiatalok gyűl
tek itt össze. Kiderült az igényességük is. 
Kifogásolták a helyi presszó színvonalát, 
olyannyira, hogy egyesek azt kívánták, bár
csak tennének lakatot rá: Nem iga® tehát az 
a sematikus, előítéletektől terhes megállapí
tás, hogy a falu fiataljainak „szórakozása” 
kimerül a söröskupák emelgetésében és az 
éjféli, részeg hazavánszorgásban.

Többen kétségbeejtőnek találták a közbiz
tonság helyzetét, és sürgették a  tanácsot, 
hogy kerítsen körzeti megbízottat a jó ideje 
megüresedett posztra. Ha meggondoljuk, 
hogy 160 olyan munkaképes ember van a 
faluban, akinek nincs állandó munkahelye, 
és pótcselekvésként a kocsma és a presszó 
bevételét növeli naphosszat (vajon miből?), 
bizony megértjük ezt a riadalmat. (Hát ha 
még azt is hozzászámítjuk, hogy az alkohol 
mindig garázdaság okozója szokott lenni. 
S garázdaságból Konyáron sincs hiány.)

Nagy érdeklődést elégített ki a körzeti 
orvos, amikor a családvédelmi nevelés és a

szexuális életre való felkészítés tennivalói
ról beszélt. Egyhangú méltatlankodás illette 
viszont a Volán eljárását, nevezetesen, hogy 
a falu két buszmegállójából messze eltérő me
netdíjat számít fel Derecskéig. A két meg
álló között nincs egy kilométer távolság sem, 
mégis, aki az iskola előtti megállóban száll 
fel, az 14 forint menetdíjat fizet, aki a  ma
lomnál, attól csak 8 forintot kér a  Volán. 
(Ezt a matematikát e sorok írója is fölöttébb 
furcsának és megmagyarázandónak véli.)

A termelőszövetkezet vezetői elmondták, 
hogy a -nemrégiben létesített melléküzemág 
(a Debreceni Cipőgyárnak talpkészítő részle
ge működik itt) fokozatosan beváltja a hoz
zá fűzött reményeket. Mintegy 120' főnek 
ad munkalehetőséget, ám ez .a létszámkeret 
még nincs feltöltve. Talán azért, mert a köz
véleményben az a hiedelem él az üzemrész
legről, hogy károsítja az egészséget. A tájé
koztatók ennek igaztalan voltáról megnyug
tatták a kedélyeket. A cipőtalpkészítésből 
előreláthatólag évi 3 és fél millió forint tisz
ta haszna származik majd a tsz-nek. Miért 
nem fizetnek a  termelőszövetkezetben túl
óradíjat? — hangzott a következő kérdés. A 
válasz: nehezen lehet megállapítani, hogy 
mi a túlóra, hisz a mezőgazdasági münka 
természetéhez hozzátartoznak az elodázha
tatlan feladatok, a vissza nem hozható mun
kavégzési alkalmak. A tsz bizonyos ágaza
taiban már megvalósították az ötnapos 
munkahetet, de az állattenyésztés és a nö
vénytermesztés területén ezt igen nehézkes 
bevezetni.

Lehetetlen, de fölösleges is idézni a meg
annyi vitás kérdésből, amelyeknek mind
egyike jót akarásról, jogos, építő igényes
ségről tanúskodik. Ügy gondolom, ez az ak
tivitás hozzá fog járulni ahhoz, hogy az idő
közben megcsappant társadalmi aktivitás 
föllendüljön. S akkor újra babérokat sze
rezhetnek a helybeliek (elsősorban persze a 
fiatalok) a társadalmimunka-versenyben is.

Erdei Sándor

PR O PM A N K Ó
Szivárvány címmel hasz

nos, negyedévenkénti kiad
vánnyal jelentkezett a KISZ 
Püspökladány járási Bizott
sága. A politikai képzési 
munkabizottság által össze
állított negyvenoldalas, sten- 
cilezett lap öt fő területen 
kívánja segíteni az alapszer
vezetek propagandistáinak 
munkáját. Sajtószemléje ne
gyedévre visszatekintő válo
gatást és ajánlást ad a Tár
sadalmi Szemle, a Nemzet
közi Szemle, az Ifjúkommu
nista, az ötlet, a Magyaror
szág, a  Valóság, a Heti Vi
lággazdaság fontosabb cik
keiből. A témaajánlás négy

feldolgozható vitaköri téma 
irodalmát s a feldolgozás le
hetséges módjait ismerteti, 
külön témavázlat-mellékle
tével.

A Mi így csináljuk rovat 
már kipróbált és sikeresnek 
bizonyult kezdeményezéseket 
ismertet, s szintén a politikai 
képzéshez kapcsolódik a 
filmajánlás is, amit a no
vemberi ifjúsági filmnapok 
előzetesének szántak. Vége
zetül hírek, információk, tu
dósítások s az információs je
lentésekben felvetett kérdé
sekre adott válaszok egészí
tik a propmankó tréfás fel
eimet viselő periodikát.

TOLDMLLUSZTRÁCIÓK
ÚTTÖRŐKTŐL

Létavértesiek emlékezése 
Arany Jánosra

Névadójuk emléke előtt is 
tisztelegtek a létavértesi 
Arany János Általános Isko
la nevelői és tanulói akkor, 
amikor a 100 évvel ezelőtt 
elhunyt költő halálának cen
tenáriumán ünnepi megem
lékezést tartottak.

A program részeként Ki 
tud többet Arany Jánosról? 
címmel versenyt hirdettek és 
versmondóversenyt rendez
tek, a hosszúpályi — ugyan
csak Arany Jánosról1 elneve
zett — úttörőcsapatot pedig 
szellemi vetélkedőre hívták 
ki. Az iskola rajzszakköré
nek tagjai illusztrációkat ké

szítettek Arany Toldijához, a 
magyartanárok fogalmazási 
pályázatot hirdettek és rend
hagyó irodalomórát szervez
tek Arany életéről s költé
szetéről szóló előadással.

Az iskola emléktáblájánál 
hosszúpályi úttörők és léta
vértesi kisdiákok tartottak 
megemlékezést, október 22- 
én, pénteken — egy évszá
zada ezen a napon hunyt el 
Arany János — pedig az ál
talános iskola negyvennégy 
pedagógusa a költő szülővá
rosában, Nagyszalontán he
lyezte ei az emlékezés koszo
rúját.

Bosszú
Édes lesz, előre érzem, 

bár várok még vele vagy 
húsz évet. S majd akkor. . .  
Azt ugyanis kizárt dol®g- 
nak tartom, hogy a nosztal
gia elvesztené jelenlegi sú
lyát, Tesz az bizony akkor 
is — csakhogy a mienk 
lesz, a mai húszasoké, har
mincasoké.

Í
Hogy mi váltotta ki belő
lem a bosszú forralását? 
Október 21-én este a Ma
gyar Televízió 2-es csator
náján a szokásos, két-há- 
rom havonta adagolt 
dzsesszműsor ment. Egyéb
ként az sem bizonyos, hogy 
műsornak kell nevezni, hi
szen egy feliratok nélküli, 
valamiből kivágott film- 
j részlet volt ez, „John 
McLaughlin és barátai”

I
 címmel a műsorújságban. 

Kerestem is magam, hiszen 
barátja vagyok John 
McLaughlinnak, zenéjének 
mindenképpen, jó tizenöt 
éve, de mint kiderült, a 
vele játszó zenészek — ne
vüket a tévé jóvoltából ho
mály fedi — jelentették 
azokat a bizonyos „baráto
kat”. Csak finoman emlé
keztetnék arra, hogy nincs 
olyan operettműsor, opera- 
közvetítés, nagyzenekari 
hangverseny és miegyéb, 
ahol ne lenne felsorolva az

I
 összes közreműködő neve. 

A dzsesszműsorokban vi
szont elenyésző az, amikor 
megtudjuk, egyáltalán kit 
hallunk az együttes vezető
jén kívül. (Ennek legdühí- 
tőbb válfaja, amikor a rá
dióprogram a következőket 
közli: kb. 21.20 — Dzsessz
műsor. Akit érdekel, majd 
meghallgatja, és megtud
hatja, hogy játszik Manfred 
Herrgott és népi zenekara 
— elnézést — együttese, a 
számok címe: valami, és

utána még egy.)
Ami igazán felháborító 

volt ezen az októberi estén, 
a röpke félórai műsorocska 
vége: egyszerűen lekever
ték a filmet, zene közben, 
majd a bájos bemondónő 
közölte, hogy a világ egyik 
legjobb gitárosának, John 
McLaughlinnak és barátai
nak műsorát láthattuk. So
ha arra példát nem tudok, 
hogy — teszem fel — ér
zelgős, egyébként főműsor
ban, az egyes adón más
fél-két óra hosszáig tartó 
operettegyvelegbe, vagy 
mondjuk Kocsis Zoltán, ne
tán Ojsztrah játékába vá
gott volna bele, ollóval, a 
műsorszerkesztés. A
dzsesszel, érdekes módon, 
elég gyakran megtörténik.

Kifogásuk lenne a zenészek 
tudása ellen? Nem hinném, 
mert aki látta-hallotta 
McLaughlin együttesében

I
 például a hindu hegedűs 

fiatalembert öthúros hang
szerével, bravúros techni
kai tudását, improvizált, 
szépen építkező dallamso
rait, az legszívesebben — 
ha szereti a zenét, s nem 
sznob — rohanna, hogy ve
gyen valahol egy lemezt 
tőlük. (Ügysem kap.)

Gondolom, „rétegműsor
nak” számít a dzsessz, 
mégpedig hja-bizony-szűk- 
rétegének — míg ellenben 
az operett az széles tömeg
alapokon nyugszik, Műsor
szerkesztőék szerint. Nem 
baj — első dühöm elszállt, 
átadta helyét a hideg, ki
tartó bosszúvágynak: húsz 
év múlva a mi generációnk 
elárasztja á tévé-rádió kí
vánságműsorait dzsessz- és 
dzsesszrock-kérésekkel, he
tente ötször főműsorban is 
az fog menni, és akik most 
ezeket a műgyilkosságokat 
elkövetgetik, akkor majd 
magatehetetlenül nézhetik-

I
 hallgathatják a dzsesszt. 

Véget vetünk a boldog bé
keidők művi úton fenntar
tott operettvilágának, a 
holdfényben mézelgető slá- 
gerdömpingnek, s jönnek a 
zaklatott dobszólók, szinte- 
tizátorszimfóniák, gitárvil
lámok és bőgővirtuozitá
sok.

Sz. G.
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