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Á T V  M Ű S O R Á R Ó L
Mesélő házak

A szegedi körzeti stúdió 
m unkatársai éppen arra keres
ték a választ vasárnap dél
előtti m űsorukban, be lehet-e 
m utatni Szeged gazdag múl
tú irodalmi életét huszonöt 
percben, és ezért invitálták a 
nézőket, elsősorban az ifjúsá
got, irodalmi sétára. Ha a kí
sérlet m iértjéről nem is, ered
ményéről azért számot adha
tunk.

A rövidke idő a la tt hét ne
vezetes szegedivel ism erked
hettünk meg, akik között akadt 
város szülötte és am olyan tisz
teletbeli polgár. A szerkesztők 
a legtöbb időt Dugonics And
rásnak szentelték, aki valóban 
m éltatlanul elfeledett alakja 
irodalom történetünknek, érde
mes tehát bevezetni művészet
kedvelő ifjúságunkat az ő al
kotói világába. Szerepelt még 
a m űsorban két néprajztudós: 
K álm ány Lajos és B álint Sán
dor. helyet kapott Tömörkény 
István és Balázs Béla, vala
m int a két „tiszteletbeli” : Mik
száth Kálm án és Gárdonyi, 
akik néhány évet újságírós- 
kodtak a városban. Hogy a 
szerkesztők választása miért 
éppen e két utóbbi írónkra 
esett, az nem derü lt ki a m ű
sorvezetők, Halmon Endre és 
Péter László bölcs szavaiból. 
A néző tehát csak ta lálgathat
ta, hogy ha ők igen, akkor 
Radnóti vagy József A ttila 
m iért nem kapott helyet ebben 
a panoptikum ban, mivel más 
szóval az irodalmi séta nyo
mán összeállt arcképcsarnokot 
nehéz illetni. Az igazi élmény 
ugyanis elm aradt.

M indenképpen érdemes len
ne elgondolkodni azon, m ire

keli törekednie ilyen rövid idő 
a la tt egy m űsor készítőinek. 
Annak, úgy tűnik, nem  sok 
értelm e volt, hogy képeskönyv
szerű áttekintést igyekeztek 
adni Szeged irodalom történeti 
jelentőségéről, hiszen így a 
vállalkozás csak unalomba ful
ladhat, m int ahogy a szép él
m ényt ígérő Mesélő házuk cí
mű adás is. Talán, ha keve
sebb a fontosnak ítélt anyag, 
akkor több. érdemesebb lett 
volna a közlendő is, és nem 
olyan iskolás a végeredmény.

A nyaraló gyermekek éppen 
a rra  fogékonyak, ami nem em
lékezteti őket az iskolára, arra, 
am i éppen a vakáció kötetlen, 
érdekességekkel teli világába 
illik. Ehhez tartoznak a nyári 
televíziós szórakozások, am e
lyek között persze jó, ha van 
mese, játék, móka, s nem árt, 
ha akad egy kis agytorna is. 
Nem kételkedem  abban, hogy 
éppen ezt a legnehezebb jól 
kitalálni. A lényege az, hogy a 
gondolkodásra kényszerítői t 
gyermek ne vegye észre, most 
éppen dolgoztatják. Ha azon
ban olyan statikus, tanórasze
rű, fantáziátlan  m űsorral ta 
lá lja m agát szemben, m int 
am ilyen ez az irodalmi séta 
volt, bizonyára sürgősen felkel 
a tévé elöl.

A látvány megtervezése előtt 
azonban azt is érdemes eldön
teniük egy műsor készítőinek, 
hogy hány éveseknek szánják. 
Ha bizonytalanok céljukban, 
akkor a végeredm ény is b i
zonytalan színvonalú. Olyan se 
hús se hal, m int am ilyenre ez 
a szépreményű szegedi irodal
mi séta is sikeredett.

h. k.

Augusztus 10-én a híres di
rigens Budapesten fog vezé
nyelni sok ezer em ber előtt, 
igaz, meglehetősen borsos be
lépődíjak  mellett. Akkor majd 
a köz vélem énykutatás szakér
tői elm ondhatják — ha Bern- 
stein t egyáltalán érdekli —, 
hogy minek volt nagyobb s i
kere: az első csatornán sugár
zott spanyol kalandfilm soro- 
zainak, vagy a másodikon 
közvetített Beethoven-ciklus- 
nak. Végiére a televíziónak is 
meg kell óvnia a tömegeket 
a zene mételyétől, ha már 
az iskola is több-kevesebb si
kerrel erre m utat példát.

(g. 1.)

A z elveszett Paradicsom
Amerikai festészeti kiállítás Székesfehérvárott

Van New Yorkban egy rend
kívül friss szellemű kortárs 
művészeti intézmény, mely hi
vatalosan a Modern Művészet 
Üj Múzeuma nevet viseli, de 
egyébként mindenki csak New 
Museum néven ismeri. Igazán
diból nem is múzeum ez. h i
szen nincs gyűjteménye, csu
pán pártfogolja mindazt, am it 
aktuálisnak vagy még inkább 
holnapinak tart.

Ez a New Museum korábban 
egy modern épület két nagy 
term ében, egy független tá rsa
dalomtudományi miniegyetem 
egyik szárnyában székelt vala
hol az ötödik sugárút alsó vé
gén, közel a  hatalm as, de nem 
különösebben jó h írű  New

Hell és a nők
Vicki Baum neve m ajdnem  

ötven éven át az „átkozott 
giccs”, a „ro thadt kispolgári- 
ság” egyik szinonim ája volt. 
Holott a 20-as. 30-as évek oszt
rák—-német szerzőnője — író
nak azért tényleg nem nevez
nénk — iróniába hajló  frivo- 
litássai ötvözte a — ném ileg — 
érzelmes mesélést. Nem volt 
köze sem Courths-M ahler ra 
gadós szentim ental izmusához, 
sem például egy „m odernül” 
nacionalista íróhoz (A magyar 
irodalom ban több köze volt 
Aszlányi Károiyhoz, m int 
Szomaházvhoz, vagy Somogy- 
vári Gyulához.) A Doktor Dell 
arn Frauensee — csak halvány 
és szellemtelen fordítása a 
Hell és a nők — nem  a leg
jobb regénye; van jobb is, 
rosszabb is. A vasárnap este 
sugárzott tévéfilm, am it Vicki 
Baum írása alapján a híres 
M anfred Rieler rendezett, kis
sé elnyújtotta a szerzőnő for
dulatosságát és helyenként el- 
szürkítette azt a fa jta  — rend
ben van, nem irodalm i értékű 
— hum ort, am it a drám ai szi

tuációkat is kigúnyolónak ne
vezhetnénk, és am inek a leg
utóbbi időkben Királyhegyi 
Pál volt legjelesebb (Vicki 
B ajo rnál többet mondó) mes
tere. De ha a frivol-gonoszko- 
dó dialógusok el-elhalványul- 
tak  is, a „sóher” szépíiú — és 
mesebeli geológus — vergődé
se az asszonyok nevét és só
várgását hordozó Frauensee 
alkalm i úszómestereként így is 
elgondolkodtató. Lelket és tes
tet adnak-adnának — a „nyári 
csődör”-nek a különböző ren
dű és rangú hölgyek, ám enni 
csak egy pincérnő. Vicki Baum 
nem  vette komolyan a „re
gényes” befejezést, a film  is 
csak félig. Remélem, a nézők
ben sem az m arad meg, hanem 
a „szépíiú” Alán Jones ked
ves já téka, Salzkam m ergut 
környékének szépsége, és az a 
tanulság, hogy egy vad álesz
m éket „rangosán” kifejező író- 
féle nem  ártalm atlanabb, m int 
az igazi értékek súlyával m ér
ve könnyű, de azért boszor
kányként nem  elégetendő 
Vicki Baum. (A.)

Beetlioven-ciklus
Ism ét otthonunk vendége 

le tt Leonard Bernstein, a zse
niális zeneszerző, karm ester és 
Zongoraművész. Ezúttal Bee
thoven művészetébe vezeti be 
a televízió nézőit tizenegy a l
kalom m a’. Elhangzik majd 
valam ennyi szim fóniája, né
hány nyitánya, a Missa So- 
lemnis, term észetesen az ő 
vezényletével, és a művek 
m egszólaltatását m agyarázat 
előzi meg. Ez utóbbihoz most 
segítségül h ív ta M aximilian 
Schellt, a  híres filmszínészt, 
aki segítőtársa, közvetlenül 
csevegő partnere a  dirigens
nek.

Bernstein ism ertetéseit nem 
először van alkalm a élveznie
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a magyar nézőnek. A Zene 
m indenkinek  — amely később 
könyvalakban is m egjelent — 
azzal a tanulsággal szolgált, 
hogy a  muzsika legszebb és 
olykor nehéznek h itt remekei 
is megközelíthetők azoknak, 
akik nyitottak a szépségek, az 
értékek befogadására. Ez a 
nagyszerű művész, aki leg
alább olyan jó am erikai TIT- 
elöadó, m int komponista és 
karm ester, ebben az 1981-ben 
készült NSZK-filmsorozatban 
Beethovenről szóban és gya
korlatban is vall. Először szub
jektív  érzéseit, viszonyát tá r
ja föl a zenének ez óriásához, 
szavaival szinte azt sugallja: 
milyen roppant egyszerű ez az 
egész komponálás —. legföljebb 
zseninek kell hozzá lenni. 
TJtána a Bécsi F ilharm oniku
sok — később az am szterdami 
Concertgebouw — étén m u
ta tja  be a  szóban forgó mű
veket.

Elsőként az Egm ond-nyitányt 
és az I. szim fóniát hallottuk a 
bécsi M usikvere’n konceriter
méből — a híres újévi hang
versenyek színhelyéről — nyil
vános előadásban. Bernstein 
magyar hangja ezúttal is, m int 
korábban Kálmán  Gvürgy. aki 
a  művészhez múltó ír, relligcn- 
eiával, nagy beleérző képesség
gel igazodik az idegen nyelvű 
magyarázathoz.

Reklám és kultúra
Adakozó nagyvállalatok

A franciaországi Bercy-ben 
nem régiben m egtartott nagy
szabású Turaíidoi-előadás költ
ségeit a  Banque .National de 
P aris vállalta magára, a p ári
zsi G rand-Palais m ájustól 
szeptem berig nyitva ta rtó  
E enoir-k iállüását hirdető p la
káton pedig az olvasható, 
hogy a tárlat az IBM tám o
gatásával jö tt létre. Mi köze 
lehet a BN P-nek vagy az 
IBM -nek a művészetekhez? 
Felbukkanásuk jelzi azt a  fo
lyam atot, am ely a francia kul
turális életben az utóbbi évek
ben m ind szélesebb körben 
bontakozik ki: a nagyvállala
tok mecénást feladatokat lá t
nak el.

Ez, a  nyolcvanas években 
egyre gyakoribba váló jelen
ség nem  sok hasonlóságot m u
ta t a  hajdani meeénássággal. 
Míg évszázadokon keresztül 
egy-egy nagyszerű művészt 
azért tám ogatott egy gazdag 
család vagy személyiség, hogy 
nevét emlékezetessé tegye az 
utókor szám ára, a mai cégek 
m ár nem  a  halhatatlanság 
reményében nyito tták  meg 
pénztárcájukat. A mecénásság 
új üzleti húzás, am elynek ré
vén kedvezőbb lesz egy válla
latról kialakított kép — tu 
lajdonképp reklámfogás. A z  
IBM például hétm illió frankot 
költött el a  R enoir-kiállításra, 
am elyet Londonban és Boston
ban is bem utatnak, ám  ez a 
hatalm as összeg megtérül, 
hiszen a kiállításról szóló h ír
adások kevesebbe kerülnek, 
m int egy hasonló m éretű rek 
lám kam pány. Az IBM m ár tíz 
éve költ a művészetekre, s ta 
lán éppen ennek a bölcs vál
lalkozásnak köszönheti, hogy 
könnyedén vészelte á t a ne
hezebb gazdasági helyzetet.

Franciaországban a nyolc
vanas évek előtt alig tíz nagy- 
vállalat szánta rá  m agát a 
kulturális élet tám ogatására, 
m ostanra számuk m ár elérte 
a százötvenet. Igaz, a művé
szetekre fordított együttes 
költségvetésük mindössze 200 
millió frank, am i bizony el

enyésző a 15 m illiárdos állami 
költségvetéshez képest. Az el
m últ időszak eseményei azon
ban azt bizonyítják, hogy az 
állam  szívesen könnyítene 
terhein, és egyre inkább a 
m agánszektorra hárítaná a 
nagyobb részt. Míg Francia- 
országban a kulturális élet 
költségeit 99 százalékban az 
állam háztartás viseli, addig az 
Egyesül t Á llam okban m ár csu
pán húsz százalék ju t a köz
ponti alapra.

Az április óta hozott fran 
cia adótörvények is ösztönzik 
a  vállalatokat arra , hogy me- 
cénási tevékenységet végezze
nek. Adómentességet élveznek 
azok a pénzösszegek, am elye
ket valam ely ny ilván tarto tt 
a lapítvány és ku ltu rá l’s in
tézmény, vagy esemény céljá
ra  fordítanak. A nnak hatásá
ra, hogy a  Credit Lyonnais- 
bank  35 m illió frankot költött 
a Salle Pleyel koncertterem  
felú jítására, a  Lyonnaise de 
Banque a zenei rendezvénye
ket, fesztiválokat tám ogatja, a 
Johnson  cég évente 200 ezer 
franko t ju tta t annak  a szín- 
tá rsu latnak , am ely védnöksé
ge a la tt egy színdarabot be
m utat. A Sette 1.2 millió fran 
kot áldoz különféle zenei ese
ményekre. a  Kodak  pedig a 
Lascaux sziklabarlang  helvre- 

t állítására költött nagy pénze
ket.

A vállalatok mecénási tevé
kenysége term észetesen nem 
titokban történik, hiszen be
vallo tt célja a reklám . Az üz
leti életben azonban m áris 
különbséget tesznek a  mece
natúra  és a  sponsoring, vagyis 
a sportba fek te tett reklám 
összegek között. A kulturális 
tevékenységre, vagy a  tudo
mányos kutatásokra ju tta to tt 
pénzek — ez v itán  felül ál! — 
sokkal értékesebbek. S bár a 
vállalatok mecénási szerepkö. 
re, éppen újszerűségénél fog
va, még sok buktató t re jt m a
gában, tele van kiaknázatlan 
lehetőségekkel is.

(h. k.>*

Az idén Szegeden:

A varázsfuvola, János? a vitéz 
és a Győri Balett

Kedden sajtótájékoztatón 
szám oltak be Szegeden a ren 
dezők a  X. Nemzetközi Szak- 
szervezeti Néptáncfesztívál és 
a  Dóm téri Szabadtéri Játékok 
idei program járól. Az ünnepi 
hetek nyitányaként július Id
én kezdődik meg Szegeden tíz 
európai ország r.éptáneegyüt- 
teseinek műsor sorozata.

A néptúr.casok gálaestje 
egyben a Szabadtéri Játékok 
nyitóelőadása is lesz: Tavasz- 
köszöntő című m űsorukat jú 
lius 2C-án, 27-én és 20-án ad 
ják elő a  Dóm téren, több 
m int félezer néptáncos közre
működésével.

A Szabadtéri Játékokon elő
ször kerül színre M ozart Va- 
rázsfuvolája. Az augusztus 2., 
3.. 4-i előadásokat Óberfrank 
Géza vezényli.

P op-daljátékként augusztus 
9-én, 10-én, II-én , 15-én, 19- 
én ás 20-án ad ják  elő Kacsóh: 
János vitézének modern á t
dolgozását, János, a vitéz cím 
mel. Az ősbem utató zeneszer
zője Victor Máté, rendezője 
Koltay Gábor. A címszereplő 
Varga Miklós, Iluska Katona

Ycrk-i városi egyetemhez, má
ra azonban kinőtte ezt a he
lyet, és m ásutt néhány na
gyobb term et bérel. A kevés, 
nem  haszonra törekvő képző- 
művészeti intézm ények egyi
keként rendkívül magas, •

két és fél dolláros 
beléptidíjjal

m ár a hetvenes évek végén 
graffiti-artdeco-ornam entális 

tárgykollázsfestészetet, és m ár 
a nyolcvanas évek fordulóján 
újexpresszív nagy vásznakat 
m ulato tt be.

Valójában még „ki sem tö r
tek” ezek a nyolcvanas évek, 
a New Museum m aris rep re
zentatív  k iállítást állíto tt ösz- 
sze A nyolcvanas évek festé
szete címmel, és be is m utatta 
mindenfelé. így Budapesten is. 
Ide olyannyira tú l korán jö tt 
ez a kiállítás, hogy semmi 
visszhangja nem keletkezett. 
A Nemzeti G alériában meg
rendezett bem utatón végigsé
tálva m indenki csak legyin
tett, hogy hogyan jönne m ind
ez az új évtizedhez, és rög
vest napirendre is té rt az ügy 
fölött. Mit m ondjak, én sem 
őriztem meg az akkori, ingyen 
osztogatott színes katalógust.

Pedig ez lett a nyolcvanas 
évek művészete.

Nos, ez a New Museum idén 
tavasszal egy 33 esztendős, 
Connecticut! illetőségű fiatal
em ber vásznait m utatta  be kel
lően nagy propagandával, és 
a m ár em lített két és fél dol
láros belnptidíjjal. K*t és fél 
dollár 30 festm ényért, m ikor 
az összes galétia ingyenes ab
ban a városban, és még a mo
num entális M etropolitan M ú
zeum is csak kér  némi ado
m ányt belépődíj fe lé b e r? ' Rá
adásul ezek a művek e’ső pil
lan tásra rosszul megfestettek, 
szürkék és unalm asak, még 
csak nem  is elég lendületesek, 
nem is elég üresek, hogy iga
zán „új festészet” legyenek.

Ha valaki mindezek után 
vette a fáradságot, hogy meg
szemlélje közelebbről őket, 
igencsak megdöbbent. A szenv- 
telenü! fogalmazott, kissé- a- 
Greshnm -íestőszet m ódjára 
„odakent” képek annyi kegyet
lenségről, gyilkosságról, cson
kításról, b rutalitástó l, szacliz- 
m usről adtak  számot, arr.eny- 
nyi csak a tévéhíradóban for
dul elő. Ugyanazok a kissé 

•kapkodva felvett helyszíni tu 
dósítások! Terepjáró katonai 
gépkocsi éjszakai reílektorké- 
vc-jében két
egyenruhás em ber cigarettázik.
miközben egy harm adik  lecsu
paszítva, vérző testtel, fejjel 
lefelé lóg egy fáról. Néhánv 
terepszinti egyenruhás figura 
megpihen egy vegyi fegyve
rektől lom btalan fa tövében, 
az egyik hátradől, a m ásik 
ásít, a harm adik odébbigazít 
egy fej nélküli, friss hullát.

A helyszín azonosíthatatlan. 
Voiahoi a dzsungelben. Az ál
dozatok is azonosíthatatlanok. 
Túlságosan széttrancsírozottak 
ahhoz. A többi szereplőről, az 
egyenruhásakról pedig csak 
annyit tudunk meg, hogy egy 
technikailag szuper színvona
lon felszerelt hadsereg tagjai, 
rendkívül civilizáltan visel
kednek, némi unalom m al és 
nagy precizitással végzik fel
adatukat. V illanyáram ot ve
zetnek élő testbe, lenyakaznak, 
felkötnek, vallom ásra bírnak, 
megsemmisítenek, visszavág
nak.

„A félelem m indenütt je 'en- 
vaíó” — m ondja Joan Didion, 
Salvadorról tudósítva. A féle
lemről csak az beszélhet, aki 
belülről ad tudósítást, a — 
gyakran gyilkossá váló — ál
dozatok zilált frontvonalai mö
gül. Ezek az egyenruhások a 
fiatal am erikai festő. John 
Hull képein nem félnek, és 
nem úgy gondoljak, hogy 
lelkiism eret-furdalássaí fognak 
szeretteik szemébe nézni, ha 
m ajd hazatérnek.

John Hull nem szerepelt még 
az 1984-es velencei biennálén 
A biennálé am erikai pavilon
jának  anyagát
a New Museum m unkatársai 

állíto tták  össze

„Elveszett!visszanyert Paradi- 
csont: ahogy az am erikaiak az 
új évtizedet látják” címmel. Ez 
a kollekció tekinthető  meg 
most Székesf ehérv* ro‘ t, a  Csók 
Képtárban, napra  kész tá jé

kozódáshoz segítve a  hazai 
m űbarátókai. John Hull, mon
dom, nem  szerepei most Ma
gyarországon. És ez igencsak 
sajnálható, m ert annak alap
ján, amit, láthatunk, úgy érez
hetjük, hogy az „am erikai fes
tészet” rendkívül divatosan 
unalm as, rendkívül nagyvona
lúan pénzhajhász, rendkívül 
m sgakelletően felelőtlen.

A katalógus m agyar nyelvre 
is kivonatolt bevezetője Mil
tonról értekezik, az elveszett, 
de m egtalálható Paradicso
mokról, am elyeknek m inden 
ku ltúrában igen nagy a jelen
tőségük. Békéről és harm óniá
ról beszél, az Éden vágyáról, 
meg az Apokalipszisről, mely 
az egyes mitológiákban meg
előzi az Édenbe való visszaté
rést. Aztán a civilizáció által 
fenyegetett term észetet em lí
ti fel óvó szóval. És így to
vább. Mindez gyönyörű és 
m egható lenne, ha nem kelle
ne összevetnünk a leírtakat a 
láthatóval. Ha nem  lennének 
itt a festmények.

Lehet, hogy egyszerűen vas- 
kalaposság ennyi év d iadalá t 
után még m indig berzenkedni 
a ma festészetét látva. De m it 
tegyek, nem és nem érzem jól 
magam a hatalm as, lendülete
sen összeíestékezett vásznak 
között, melyek kihívóan akko
rák, hogy senki más ne vehes
se meg őket, m int a jómódú  
köz- és magángyűjtő. I tt  m ár
nyoma sincs bárm iféle valódi

vagy álságos 
derookráciakeresésnek;

meg sem pedzik, hogy létez
het-e a m űvészetben egyálta
lán dem okrácia. I tt ugyanaz 
van, m int a magas mecénások 
tám ogatta párizsi szalonokon 
D iderot idejében, az a fajta  
bárgyú tem atikusság, am ihez 
képest a tiszta tájképfestészet 
m egváltásnak tűnt, a  kemény 
naturalizm us pedig kifejezet
ten provokatívnak számított.

I tt  van például Earl Stanley 
képe, A túlélő- K itűnően meg
festett kép, ezt ugye monda
nom sem kell; az akadém ikus 

"képzettség ma "újra sine qua 
non. Viharzó teng .r, ijesztő 
kék ég, vulkánok, sziklák. És 
az egyik sziklazátonyba m agá
nyos, hosszú hajú meztelen 
férfi kapaszkodik a m indent 
túlélők rem ény nélküli gör- 
csösságével. Ugyanaz a nevet
ségesen naiv vízió, m int Ma- 
lamud legutóbbi könyvében.

És így tovább: tengerbe csa
pó villám, mely á tv ilág ítja  a 
v ihar sö té tjé t; egymás ellen 
fordult dzsungelharcosok ál- 
p rim it'ven  m egfestett csatája, 
a rizsíöidön: a vízesésben sod
ródó csónak; „a második je
lenés” ; az idegeit a bőrén vi
selő EMBER; és az irodai lá
nyok bam ba és érzéketlen fü r
dőzése a luxus úszómedencé
ben.

Nem, ez a feketére-fehérre 
egyszerűsített művészkedes ed
dig m ár igen sokszor nem  vált 
be. Apokalipszist az kiáltson, 
aki já rt a pokolban, vagy m ű
vészként tényleg á télt pokol
járó víziókat. A többi jószán
dékú vagy ügyeskedő apoka
liptikus vászon csak kelendő 
árucikk, semmi más.

Persze csínján a kelendőség 
nagyvonalú lesajnálasával! Ha 
én pénzes em ber lennék New 
Yorkban, és műbnrát. biztosan 
vennék ennek a John Hull
nak a vásznai közül. Hiszen 
tetszik, am it csinál. Végül is 
azonban taián  az a Hierony- 
mus Bosch, Rem brandt, Van 
Gogh a legügyesebb, aki olyan 
víziót is képes eladni nekünk, 
am ilyent nem  akarunk  meg
venni.

Bán A ndrás

Kedden angliai vendégsze
replésre utazott a békéscsabai 
Bartók Béla Zenem űvészeti 
Szakközépiskola, leánykára. A  
csabai diákkórus Rázga József 
vezényletével a július  13-től 
17-ig tartó shretvsbvt j i  nem 
zetközi énekkari fesztiválon 
vesz részt.

M árffy Ödön-em lékkiállítás 
nyílt meg kedden a szekszár
di Művc.'zetek Házában. Az 
lS59-bcr elhunyt festőművész 
m unkáiból több olyan alko.ás 
sál is m egism erkedhetnek a 
látogatók, am elyek eddig méfl 
nem  kerültek  a közönség elé,
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Klári, Bagó Balogh Ferenc, a  
francia király Greaor József, a 
gonosz mostoha Hernádi Jud it 

' lesz.
Ugyancsak ősbem utatóként 

kerül színre augusztus 17-én 
és 18-án a Győri Balett és a 
Magyar Néphadsereg Mű
vészegyüttesének  közös elő
adásában a Szarvassá válto
zott. fiák  című táncdrám a. A 
Szülőház című első rész zene
szerzője Rossa László, koreog
ráfusa Novák Ferenc, A  V á
ros című második rész zene
szerzője Szabados György, ko
reográfusa Markó Iván. Az 
előadásban közreműködnek a 
HVDSZ Bihari János Tánc- 
együttes tag jai is.

Horváth  Mihály, a szegedi 
fesztivál intéző bizottságának 
titk á ra  elm ondta: a szabadtéri 
játékok idei 14 előadására 
72 000 jegyet elővételben m ár 
m egvásároltak. Nagy az ér
deklődés az '.n i'T 'i hetek 
egyéb kulturális és szórakoz
ta tó  program jai irán t is. A 
kiálFtások k*zül július 28-án 
a Városi K ép tárom  nyílik 
meg a II. Szegedi Táblakép
festészeti Biennále.


