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SZÖKTETÉS A SZERÁLYBÓL 
Előadás az újszegedi szabadtéri színpadon 

A i Állami Operaház művészei 

augusztus 1-én, pénteken es-

te az újszegedi szabadtéri színpa. 

don nagy sikerrel adták elő Mo-

zart; „Szöktetés a szerályból" el-

mű vlgoperáját. Mozart ezt a mű-

vét 1781-ben Irta. Operái között 

különleges helyet foglal el, me,rt — 

bár a Szöktetés elölt már több ope. 

rát Irt olasz tragikus stílusban — 

ez jelenti, a szinte teljes kiforrottsá-
got, az opera eszközeinek tökéletes 
felhasználását. Mozart a Szöktctés-
scl q német daljáték formáit to 

vábblefiesztette. 

A szöveg az akkor Euröpaszerte ' 

divatos ,,szerály-darabok" közül 

való. Mozart zetféje tette ezt a 

szövegkönyvet igazi, ma is sokat-

mondó operává. A zene változtatta 

a szövegkönyv sokszor papír-Ízű 

részeit reálissá. Az alakok az olasz 

vígoperák ismert, sablonos szerep- \ 

löi de Mozart ábrázolásában klasz-

szikus veretet kapnak, a finoman 

jellemzett, életleljes alakokká ele. | 

vénednek. 

A Szöktetés pariturája nem áll 

a későbbi Figaro lakodalma, vagy 

a Varázsfuvola magaslalán. Az 

egész mű azonban annyira Iriss, 

jókedvet árasztó, hogy többet ez 

a hang későbbi műveiben nem ta. 

pasztaiható. Mozart olaszos ele-

meket. német sajátosságokat hasz-

nál lel, de emellett átveszi a ma. 

gasfokú Irnncla operakultúra tech-

nikai eszközeit is. Jellemző erre az 

első felvonás áriája, Belmont szín-

padra lépve első áriáját énekli; e z 
az ária összekapcsolódik a nyi'ány-

Myal: ugyanaz a dallam dur hang-

nemben szólal meg. 

T/annak a műnek kétségkívül 

" olyan vonásai, amelyek ere-

detiségét mogőrizve az opera 

kissé elavultnak hatna. Az atlami 

Operaház művészeinek szegedi sze-

replése ezért éppen abból a szem-

pontbó l jelentős, hogy a régies vo-

násokat nem őrizte meg, hanem 

iriss szellemmel árasztotta el az 

egész művaf, anélkül azonban hogy 

Mozart mondanivaiáját meghamisí-

totta, vagy aJíár csak torzította 

volna. Sőt éppen ezért tudtak hámi. 

sithafat/an mozarti szellemű elő-

adást adni. A régi rendezési- és 

játókarílus szerint Ozmln alakját 

túlbonyolultan, jeUemszerepkénf 

fogták tel. Az első felvonásban 

Ozmln ligurálát úgy állították be, 

hogy a kezdeti közömbös, mogorva 

felügyelőből eltorzult érzék'ségü, 

vad keleti figura bontakozzék ki. 

.4. szegcdi előadás helyesen /tartot-

ta meg ebből az elgondolásból a 

megőrzendőt, de korszerűsítette, el. 

hihetőbbé tette, s tőként az opera 

jellegéhez alakította a mondaniva. 

tóit s Ozmint annak ábrázolja, aki: 

zsörtölődő, rosszakaratú, de kissé 

komikus figurának. Az új elgondol 

lások megvalósítását mulatja Ped-

riflö alakjának ábrázolása is. Ped-

rillót régebben mint jellegzetes 

szolgatjpuat mutatták be színpad-

jainkon. A szegedi előadásban talp. 

ráesett, ügyes, kissé nyulszivá alak-

ként szerepelt. Egyszóval az egész 

előadás azt mutcsfta, hogy tudató, 

san törekedtek művészeink és ® 

rendezés is arra, hogy a mű víg-

opera jellegi' k'emeljék, s ez nem-

csak hogy nem torzítohte el Mozart 

mondanivalóit, hanem éppen ellen-

kezőleg: még meggyőzőbbé, mozar. 1  

tivá tette. A régi elgondolások \ 

nyoma falán csak a befejezésben i 
volt érezhető. A szereplők Ut dl- 1  

csőUő énekeket zengtek Szelim 

basa nagyságáról. Az alakok ezzel 

rögtön papiros figurákká süllyed- j 
tek, s csökkentették a mű való-

szerűségét is. 

Az előadás természetesen nem 

tudott változtatni az opera olyan 

fogyatékosságain, amelyek azt mu-

tatják, hogy Mozart nem teljesen 

valósította meg az operai követeimé, 

nyéket. Ilyen például Szelim basa 

zenei jellemzésének elmaradása; a 

basa az egész műben egyetlen han-

got sem énekel. Nagy kár ez, hiszen 

a m.ü többi alakjainak jellemzése 

kitűnő. Konstanzát nem téveszthet-

jük össze Biondéval: az áriák, a da-

lok, amelyeket énekelnek, szemlél-

tetően mutatják be a zenével is a 

két különböző tipnst. 

zmin szerepét Székely Mihály 

^ Kossuth-díjas kiváló művé. 

sziink énekelte. Hatalmas hangja 

elevenen szemléltette az alakot, bra. 

vuros techn'kai tudása könnyed fö-

lénnyel győzte le a szerep nehézsé-

geit. A harmadik felvonás áriáját 

hatalmas sikerrel énckrUe. Színészi 

mértéktartására jól jellemző, hogy 

nem változtatta ott démonivá — 

mint a régebbi előadások — Ozmln 

alakját. Megoldásainak helyességét 

ízlésbeli mértéktartása mulatja. A 

borduett jelenetében mindvégig ki-

tűnő humorral játszott, de sohasem 

tévedt az ízléstelenség irányába. 

Konstanca szerepét Osváth JúHa 

kiváló hanggal cs bravúros techni-

kával énekelte. Előadása tökéletesen 

fejezte ki a romantikus, álmodozó 

Konstansa egyéniségét. Konstanca 

alakjával Mozart egyik legnagyobb 

hősnőjét alkotta meg. Kár, hogy a 

mű — Konstanca helyzetének érzé. 

kel'etését nem mindig a legszercn. 

csésebb módon közvetíti. Ezért Os . 

váth Júlia alakjából is — mely 

egyébként az opera szel'emének 

minden tekintetben tökéletes tolmá-

csolója volt — nagyvonalúsága mel-

lett sem érződött Konstanca helyze-

tének reménytelensége, tragikus 

volta, 

f/ itűnően állította elő Belmont 

alakját Rösler Endre. Szerepe 

legapróbb részeit is tökéletes hűség, 

gel és pontossággal tolmácsolta. A 

fiatal nemes alakját nem rajzolta 

meg ugyan kellően határozottnak és 

keménynek: az ö kissé puha Bel. 

mont-járól nehéz volt elhinni, hogy 

szerelme megmentéséért veszélyes, 

életéi fenyegető kalandokra vállalko. 

zik. 

A friss, csupa temperamentum 

Blondé szerepét Koltai Valéria éne-

kelte, Alakítása meggyőzően mutat-

ta az alak talpraesett humorát, nap. 

sugaras kedélyéi. Konstanca álmo-

dozó, roman'-ikus lénye mellett ő va-

lóban a reális józanság volt. 

Pedrilló szerepében Kishegyi Ár-

pád hatásosan állította elénk a jó. 

zan, vállalkozó szellemű szolgale-

gény t. 

Szelim basa alakját Nádas Tibor 

elevenítette meg. Kissé hálátlan sze-

repében igyekezett meggyőzően be. 

mutatni a basa vázlatosan rhegraj. 

zolt titokzatos alakját. 

A debreceni MAV filharmonikus 

zenelxtr Pless László vezetésével fő. 

kéletesen, fegyelmezett összjátékkal 

közvetítette Mozart muzsikájának 

mondanivalóját. Tempóban, dina-

mikában és. színhatásban kifog ásta. 

lanul dolgoztak. Kitűnően érzékel-

lették a nyitány ellentétes jellegű 

megoldásait is. Az előadás sikeréi 

nagymértékben segítette a mindvé-

gig jó'.műkódő kórus. ( ö. I.) 

Kuli úr forradalmunk fontos fegyvere; 

A K Ö N Y V 
Versenyzőink nagyszerűen szerepelnek a helsinlci olimpiai játéko. 

kon. Á versenyek iránti egyébként is nagy érdeklődési ez a jó szerep-

lés méginlcább megnövelte. Együtt jáit cz:el a sggrtkönyvck iránti ér-

deklődés fokozódása is. Hatalmasan lejlődő sportirodalmunkban ma már 

ilyen könyvek gazdagon állnak az olvasók rendelkezésére. Ebből a fea-

talmas anyagból ismertetünk most néhány művet, amelyek a Somogyi 

és az Egyetemi könyvtárban is megtalálhatók. 

S P O R T S Z Ó T A R . A X V . o l impia 

a lka lmából az akadémia i k iadó öt 

nyelvű sportszótárt jelentetett meg, 

amely 33 spor á g 13 ezer alapsza-

vát tarta lmazza magyar , orosz, fran-

cia, német ós angol nyelven. A leg-

ú j abb sportirodalom a l a p j á n nem-

csak a főszavakal , hanem a fogal-

m i l ag egybetartozó kifejezéseket is 

felsorolja. 

• A T L É T I K A . A Sport L a p és 

Könyvk iadó Vá l l a ' a t k iadásában 

megjelent könyv any.igát a magyar 

atlét ika legk ivá lóbb szakemberei-

nek munkaközössége ál l í tó ia össze. 

Szovjet tapaszlalatok, a tudományos 

módszerek és a szakirodalom íel-

haszná lásáva l alakították ki az egy-

séges elveket. 

A K A P U S J A T É K A . Fokln-Gra-

na k in könyve a legnépszerűbb 

sportággal, a labdarúgással fog la l , 

kőzik. A kapus j á tékát azonban 

részletesen elemzi és ismerteti a leg . 

jobb munkamódszereket. Nemcsak a 

védőknek, de minden já tékosnak 

komoly segítségei n y ú j t tudásuk nö-

veléséhez. 

A Z A K A R A T D I A D A L A . Mol-

n á r Ká ro ly könyve E m i l Zatopek 

háromszoros csehszlovák o l imp ia i 

ba jnok éleiét ismerteti. 

K I Ü T É S S E L G Y Ö Z Ö T T . G á l 

Zo l tán müve, P a p p László o l imp ia i 

ba jnokunk küzdelmes, k ivá ló sport-

eredményekben gazdag éleiét mu-

la t j a be. , . , i , i .. i 

Jó eredmőn\ekkel fejeződött be 

a szegedi orosznyelvi tart, olyant 

Tapasztalatcsere értekezletet tartoltak 

az üzemi könyvtárosok a Somogyi Könyvtárban 

vei, olvasótermi és kölcsönzö szol-A z elmúlt héten a z üzemek könyv, 

túrosai a szegedi városi Somogyi-

könyvtárban tapasztalatcsere érte-

kezletet tartottak, hogy a nagyje-

lentőségű könyvterjesztő mozgalmat 

niég jobbá , még eredményesebbé te-

gyék. A z értekezlet megkezdése előtt 

a könyvtárosok meg smerkedtek a 

Somogyi-körtyvlár egész szervezeté-

gátatával, a könyvek raktári rende-

zésével. Megtekintették a könyvtár 

kiál l í tásait , köztük a legújabb köny-

veket bemutató ,,Uj szerzeményi 

kiál l í tást". Az értekezlet első napi-

rendi pontjaként Szőke Mihály elv-

társ, a Somogyi-könyvtár vezetője 

ismertette a k imrü i szovjet könyv-

tár életét. 

Ünnepélyes keretek között fejező-

dött b? a közokta tásügy i miniszté-

r i um által Szegeden megszervezett 

fe lsőfokú orosz nyelvtanfo lyam, A 

tan fo lyamon C s o n g r á d - és Bacs-

Kiskun megyéből 171 tanító és kö-

zépiskolai orosz tanár vett részt. 

Az előadók a Szegedi Pedagóg ia i 

Fő isko la tanára i voltak. A z előada-

sok megismertették a ha i i ga ' ó s á g o t 
a Szovjetunió i rodalmával , tör téné l , 

mcvel, a marxizmus-leninizmus kér-

déseivel és a szovjet pedagóg ia leg-

ú jabb eredményeivel. 

A taufo lyJmon bensőséges barát i 

hangu la t j ó közösségi szellem ural-

kodo ' t , A résztvevők igen komoly 

és alapos munká t Végez ek. Jó l mu-

ta t j ák ezt a vizsgaeredmények. 171 

v izgázó közül 61 k i tűnő , ífö jeles, 

80 jó , 10 közepes eredményt elérd 

ha' lgat/ , van. Az összesített á t l ag 

4.48. Különösen jól v izsgáztak a 

hal lgatók marx izmusbó l len in izmus, 

tói I t t a vizsgaeredmények á t l aga 

4.25. 

A 61 k i t űnő v izsgázó közül negy-

ven szegedi. E z azt muta t ja , hogy 

a szegedi orosz nyeivi tanulókörök-

ben az egész 'évben jól dolgoztak a 

hal lgatók. K i t űnően vizsgáztak! 

Bát i í i Jenő , Majoros József , Kedves 

Andrásné Palást i Lász ló , Kéikesdi 

Gyula . A v izsgák j ó eredményei 

biztosítékai annak, hogy az orosz 

nyelvet fanító pedagógusok kellő 

szakmai és pol i t ikai felkészül lséggel 

l á tnak ma jd hozzá az ú j iskolai év 

munká j ához . 

K á l m á n Lász ló 

Augusztus 20 án ünnepi vásárokat rendeznek 
az ország valamennyi megyéiében 

Augusztus 20-án az ország tizen-1 v i l i on t á l l í tanak fel bőséges ára/ 

k i lenc megyéjének 19 helységében készlettel. 
. . . . , . . Az ünnep i vásárok résztvevőit 

ünnep, vásárokat rendeznek, ame-1 g a z d a g ) k u ? l ü r á l i s é s s p o r t m ü s o r 

lyekben bemutat j ák a szocialista Ipar fogadja. Mindenhol szabadtéri szín-

és kereskedelem nagyarányú fejlő- pado-kat á l i tanak fel. ahol ° lóadá-

dését, ugyanakkor tükrözik a me- sokat tartanak, ma jd u tcabá lokon 

zőgazdaság szocialista szektorának, szórakozhatnak és tűz i j á tékokban 

va lamin t kul turá l is és sportéle- gyönyörködhetnek a dolgozók. A 

tünknek hata 'mas eredményeit . | belkereskedelmi miniszter versenyt 

A kereskedelmi szervek a v ásá . : hirdetett a megyék között leg jobb 

rok színhelyén 80—100 árusító pa . i vásár megrendezésére. 

Augusztus 4 . . hétfő ISI m.,-.. 

KOSSUTH RÁDIÓ 
5 Falurád'ó 5.30 Hírek. Heti lap-

szem'e. 5-45 Reggeli zenés műsor 5.55 
Vasárnapi sporteredmények 8.45 Hírek 
1130 Trocklsték 12 Hirok. Hangos 
UJság 12,30 Tréfás magyar népdalok 
13.15 A Mngvnr Rádió -szórakoztató 
zenekara Játszik, Bérei Mária és Kö-
vesd! Pál énekel 14 Időjárás- és víz-
állásjelentés 14.15 Heti zenés kalendá-
rium 15 Úttörő híradó 15.15 Hírek 
szerbül 15.30 Népi demokráciák zo- | 
néjéből 15.50 Hanglemezek 16.20 Ifjú-
sági fejtörő 16.45 Műsor az úttörők 
zenei szakköreinek 17 Hírek 17.15 ' 
Ifjúság Hangja 17 35 Dalolj velünk! 
17.55 Jó munkáért, szép muzsikát 
18.40 Hírek németül 10 A Macyar 
Rád ó énekkarának hangversenye 
19.30 HIrok szerhül 20 Hangos UJság. 1 

Tlz perc külpolitika 20.40 A begyűj-
tési versenv htrel 20.45 Mindenkivel 
megtörténhetik 22.10 Hírek. Sport 
22.35 Zenekari hangverseny 24 Hírek. ] 

PETŐFI RADIÖ 

6 Operarészletek 6.45 Jó reggelt, 
fcyerekok 7 Népda'ok 7,15 Hírek szlo-
vénul 7.35 Üdvözlégy Moszkva 8.15 
Szórakoztató zenokari muzs ka 0 Ma-
gyar kamarazene 9.20 A Gyermek-
rádió műsora 10 Hírek 10.10 Rádió-
Játékok zenéiéből 11 Óvódások mű-
sora' 11.20 Liszt: XXI. magyar rap- 1 

szódia 15 Zenekari muzsika 15.56 Pro- ' 
kofjev: Passep'ed a Hamupipőke c. ! 
ba'e'ttből 16 Zenós h-odalrni műsor 
16.30 Szórakoztató zene 17.30 Hfrek 
17.40 A Rádió Népművelési Híradója 
18 Bach: Paslorale 18.10 A bolgár 
Fiztállnváros 18 23 Hírek sz'ovénül i 
.18.40 Népszerű filmzene 10 A Mecsek 
19.15 Sportncgycdórn 19.35 Szív kOMl 
20 Brahms: c-moll voné.snérves 21 
Hírek franciéul és németül 22 Bura 
flándor és zenekara Játszik, Marlay 
Erzsébet énekel 22.40 Román nép-
dalok. 

Augusztus 5., kedd |j 

A R Á D I Ó M Ű S O R A : 

'' I KOSSUTH RÁDIÓ 

5 Falurádió 5.30 IHrek. Lapszemle 
5.45 Rrgge'i zenés műsor 8.45 A 8z«- [ 
bnd Nén mai vezércikke 7.45 Levele-
zőink Ic'entlk 11.30 Női szemmel 11.50 
Ké er: Csokonai — nvBény 12 Hírek 
Hangos l'.lsáff 12.30 Hanglemezek 
13 Sznndlav Lés-Jó és zenekara Ját-
szik 13.30 Rzimfón kus táncok 14 Idő-
járás- és vlzóll.ísic'ontés 14 15 Szóra-
koztató zene 14.45 Nádor Mihály: Kék 
madár — szv t 15.15 Hlrck szerbül 
15.30 Bo'g-'r és n'b.ón együttesek mű-
sora 15. rn Részlrtek W gnrr L' h —g -in 
c. operál"bó' 10.20 A Magyar Rédtó 
ajándékműsora 17 IHrek 17.15 Hang-
lemezek 17.45 Termelési h'radó 1B 
„Susog, susog a magas büzatáb'a" 
18.40 Hírek németül 19 Egv falu — egv 
nóta 10 30 Hírek szerbül 20 Hangos 
I j s á g 20.40 A begyűjtési verseny hí-
rei 20.45 Egv magyar hazafi 21.10 
£úgva száll dalunk 21225 ,-Arra alá 

Bal-anyában" 22 Hfrek 22.15 A Ma-
gyar Rádtó tánczenekara Játszik 23.15 
Szórakoztató zenekari muzs'ka 24 
Hírek. ' , 

PETŐF I RÁDIÓ 
6 Hanglomezek 6 35 Bányászdalok 

6.45 Jó reggelt, gyerekek 7 Hang-
azerszólók 7.15 HIrok szlovénül 7.33 
Magyar népzene 8.30 Operarészietek 
9.20 Olimpiai híradó 9.40 Daltanulás 
10 Hírek 10.10 A Kismotor- és Gép-
gyár Sztahanov-mozgalma 10.25 Orosz 
dalok 10.40 Kodály műveiből 15 Indu-
lók fúvószenekara 15.15 A Magyar 
Rádió szórakoztató zenekara Játszik, 
Kere.sztessy Hídi és Cseh Béla énekel 
16 Terme'| mező 16.30 Bach és Mo-
zar, művé ből 17-30 IHrek 17.40 Hang-
lemezek 17.55 Beethoven és az V. 
szimfónia 18.25 Hírek szlovénül 18.40 
Szív küldi 19 Ml utság a természet 
és technika világában? 19-15 Sport-
negyedóra 19.35 A Szakszervezetek 
Központi Művészegyüttesének szimfó-
nlkus zenekara Já'sz'k 21 Hírek fran-
ciul és németül 22 Lengyel népi dal-
lamok 22 35 Szovjet kamarazene 22.52 
Héndel: Részletek az Alcina c. balett-
ből. 

Augusztus 6., szerda 

KOSSUTH R Á D I Ú 
5 Falnráidö 5.30 Hírek. Lapszemle 

5.45 Reggeli zenés műsor 6.45 A Sza-
bad Nép mai vezére kke 7.45 Levele-
zőink Jelentik' 11-30 Az igazi hajó 11-50 
Hanglemez 12 Hírek. Hangos UJság 
12.30 O'áh Kálmán és zenekara lát-
szik, Makkal K'ára és Bnbtók Jenő 
énekel 13.15 A Magyar Rádió szóra-
koztató zenekara Játszik, Pósa Márta 
és Kövecses Béla éneke1 14 Időjárás-
és vlzdlás'rtentés 14.15 H'dv Már'a 
hegedül 14.30 Részletek KabatevszkiJ: 
Tárász és családla c. operájából 15 
Ut'örő-hfradó 15.15 Hírek szerbül 
15.30 V'dékl énekkarok éneke nek 
15.50 utazás nz Ura'ban 16.20 Pts'a 
almafála 16.40 Tanu'Junk énekszóra 
oroszul 17 Hfrek 17.15 Népdalok a 
termelőszövetkezetekről 17-30 A dol-
lár álarc nA'kfll 17.45 Fl.stal művészek 
18.15 Szív kü'dl 18.40 Hírek németül 
10 Éofőinari fé'óra 19.30 Hírek szer-
bül 20 Hangos Uiság. Tíz perc kül-
politika 20 40 Rameau: Fzv't 20.50 
Az errlaer, a k i . . . 21 A Magyar Ál-
lami Hangversenyzenekar Játszik 21.=3 
Liszt Ferenc kó"Usműve'ből 22 Hírek 
Sport 22.25 A Studló-zerekar Jélsz'k, 
vezínvel Forral Mik'ös 23.30 Beetho-
ven: C-dur szoní 'a 23.55 t oewe: Ver-
selő Tamás — da! 24 Hírek. 

PETŐF I RADIÖ 
8 A ml erőnk az Igazság 6.45 Jó 

reggelt, gyerekek 7 Keringők 7.15 
Hfrek szlovénül 7.35 Davídova és LJe-
mesev éneke! 8 Színes muzsika 9 
Orosz zongoraművészek 9.20 A Gyer-
mekrádló műsora 10 Hírek 10.10 Ope-
rettrészletek 11 Óvódások műsora 15 
Hangverseny gyermekeknek 15.30 Az 

> Elbától a Jüuai-tancertfl 15.45 Rég i 

magyar operettekből 16.45 Dalok 17.10 
Csete István Igazsága' 17.30 Thomas: 
Mignon — nyitány 17.40 Állami gaz-
daságok hlradóju 18 Hang'emezek 
18.25 Hírek szlovénül 18.40 Tán-zene 
19.10 ózdon J á r t u nk . . . 20.10 Miért 
álmodunk? 21 Hírek franciául és né-
metül 22 Mozart művészete. 

Augusztus 7., csütörtök 

KOSSUTH RÁDIÓ 

5 Falurádió 5.30 Hírek. Lapszemle 
5.45 Reggeli zenés műsor 6.45 A Sza-
bad Nép mai vezére kke 7 45 Levele-
zőink Jelentik 11.30 Én, Grősz József-
nek egykori megkínzott cse'édje . . . 12 
lllrek. Hangos UJság 12.30 Magyar 
népda'ok 13.15 Szórakoztató zenetearl 
muzsika 14 Időjárás- és vízállásjelen-
tés 14.15 A R id ió Gyermekújság mű-
sora 1450 Régi magyar dallamok 
15.15 Hírek szerbül 15.30 Hazáról, em-
berekről 16 Szovjet operákból 16.30 
Az 1848-as március 15-i pesti forra-
dalom. Petőfi és -a márciusi fiatalok 
16.45 Német tömegdalok 17 Kü'po'ltt-
lcai kérdésekre válaszolunk 17.15 Ifjú-
ság Hangia 17.35 Jó munkáért, szép 
muzsikát 18 A Néphadsereg Híradója 
18.40 Hírek néme'ül 19 Egy ralu — 
egy nóta 19.30 Hírek szerbül 20 Han-
gos UJság 20.40 A begyűjtési ver-
seny hírei 20-45 Verd1: Traviata 22.15 
Hírek. Sport 23.12 Magyar népdulak 
24 Hírek. 

PETŐF I RÁDIÓ 

6 Szovjet operett- és filmrészletek 
6.45 Jó reggelt gverekek 7 Rsjta, fe-, 
ifjúság 7.15 Hírek szlovénül 7.35 
Rzimfónikus táncok 8 30 A Szole'unió 
a szocia'izmus országa 8.40 Részle-
tek Sárközy: Szelis'vei asszonvok c. 
da'jtékábM 9.20 A Gvermelcrátdó mű-
sora 10 IHrek 10 10 Román 'kus szer-
zők művei 10 43 Gllnka: Knmnrlnsz-
kala 10.50 Horváth Elemér és zenekara 
Játszik, Nyiri Erzsébet és Bóronkav 
Sándor énekel 15 A Gvermekrádló 
műsora 15.20 Popper gordonk.Tm(lvel-
hől 15.40 .Fiatalok zenei ul-ágja 16.10 
A Magvar R'Hló szórakoztató zene-
kara Játsz'k. Huszár Géza zongorázik, 
Szebcnyi János fuvolázik 16.40 Frv 
emher elindul 17 Bo'rár zeneműve': 
J 7.25 Kre'sler: Szpre'mi öröm 17.30 
Hírek 17.40 B'o'óg'ai véde' ezés és 
rnvsrpro'gnózte a növényvéde'emhen 

j 17<56 , Debussv müveíbő' '18 25 Hírek 
cz tpvón ül 18.40 Szív küldi 19 6zov-
.fá't gének, szovlo, módszerek nney 
békeénílkez-'soinkpn 19.15 Snor'né-
gyedópa 19 35 A Mng-ar R id ió tánc-
zenekara látszik, Hollós I'ona énekel 
21 Hírek franciául és néme'ül 22 Ma-
gyar művészek hangversnye. 

Auqusztus 8., péntek 

KOSSUTH RÁDIÓ 
5 Falurádió' 5.30 Hírek. Lapszemle 

5.45 Női szemmel 6.05 Reggeli zenés 

PETŐF I RÁDIÓ 
6 Hanglemezek 6.45 Jó reggelt, gye-

rekek 7 Chop n-etüdök és pretódok 
7.15 Hírek szlovénül 7.35 Vidám Ba-
laton 805 Csárdások. verbunkosok 
8.40 Balét,zene 9.45 Görög gyermekek 
műsora 10 Hírek 10.10 Kamarazene 
10.50 Részletek mu tsz.ázadbell nép-
színművekből 15 Hanglemezek 15-25 
Csete István Igazsága 15.45 Leve.es! 
csárda előtt . . . 16 Zenei UJság 16.35 
Közgazdasági negyedóra 1650 Szív 
küldi 17.10 Tanultunk énekszóra oro-
szul 17.30 Hírek 17.40 Baranyai dalok 
18.25 Hírek sz'ovénül 18.40 Tánczene 
10 15 Bpor'negvedóra 19.35 A kéksza-
kállü herceg vára 21 Hírek franc ául 
és németül 22 Részletek DunalevszklJ 
Szabad szél c. operettjéből 22.30 Liszt-
müvek. 

Auqusz,us 10., vasárnap 

KOSSUTH RÁDIÓ 

6 Zenés vasárnap reggel 6.45 A Sza-
bad Nép mai -vezérc'kke 8 Hírek. Lap-
szemle 9 Egv falu — egy nóta 9.30 
Nagy mesterek balett muzsikáig 10 
Vidám zenés vasárnap délelőtt 11 
Béke és szabadság 1130 A Magyar 
Rádió szimfón'kus zenekara Játsz k 
12 HIrok 13.10 Verbunkosok, népda-
lok, csárdások 1330 Hangos UJság 
14 Időtárás- és vízállásjelentés 14.15 
Táncdalok 14.45 A Magyar Rédtó 
népi zenekara látszik Lakatos Sán-

vezetésével, Szeeső 
15.15 Hírek •zoribü' 15 30 Szórakoztató 
zene 1G A. Szovleranió szocialista 
mezőgazdasága 16.30 Szovlet tánc-
zene 17 Egy hőt a kOlool'tfk' bsn 
17.20 Boldog livár 17.40 Kincses Ka-
lendárium 18.40 H'rék némqlül 19 
Tánczene 19.30 Hírek szerbül 20 
Hírek 20 20 Az orosz kérdés 21.20 
Han "kének a vasárnap snortlából 

Amerikás erkölcsök Nyugat-Európában 
11.45 Kemény-Romhánvl Tuva-zi énrk 
12 Hírek. Hangos UJság 12.30 Népek 
dala ból 13.15 Toki Horváth Gyula éa 
zenekara látszik. Tóth Ibolya és Mind-
szenti ödön palóc nótákat énekel 14 
Időjárás- és vízállásjelentés 14.15 Szó-
rakoztató zenekari muzs ka 15 Uttö'tó 
híradó 15.15 Hírek szerbül 15.30 Pablo 
Casa's gordonkáz k 15.48 Vidám ze- I 
nekari muzs'ka 16.20 Uttörő-sporthlr- 1 

adó 16.45 Beszélgessünk oroszul! 17 
Hírek 17.15 Énekeljünk együtt 17.40 
Madrigálok 17.55 Nemzetközt kérdé-
sek 18.10 Szovlet zene-zerzők a bé-
keharcban 18.40 Hírek németül 19 

Müszerku'atásunk feí adatairól 19.15 
Hanglemezek 19.30 Hírek szerbül 20 
Hangos UJság Tiz perc kűlpo l'íka 
20.40 A begyűjtési verronv hírei 20.15 
Népek dalai a szabadságról 21 A Ma-
gyar Rádió szimfónlkus zenekara Ját-
szik 22 Hírek. Sport 22 25 ifj Veress 
Károly és zenekara Játszik, Kersics 
Anka és Déry József énekel 23.10 
Szórakoztató zene 24 Hírek. 

PETŐF I RÁDIÓ 
6 A Falurádió mezőgazdasági hír-

adója 6.15 Oprarészletek 6.45 Jó reg-
gelt. gyerekek 7 Szimfónlkus Indulók 
7.15 Hírek szlovénül 7 35 Da'ok és 
hangszerszólók 8.15 Népzene 9.20 A 
Gyermekrádió műsora 10 Hírek 10.10 , —— - . a' a i , 
Indulók, tömegdalok 10.40 Hangszer-' dor ^vezetésével, J z e c s ő d y ^ „ é n e k e i 
szólók 11 Óvódások műsora 15 Mű 
vészejrvüttesek mű-órából 16 Irina 
16.20 Tápczene 17 Szív küldi 17.30 
Hírek 17.40 Az Ifjúsági Rádió műsora 
18.10 Az árulók hatóanns kormánya 
18 25 Hírek sz'ovénül 18.40 A Bánya-
Ipari Do'gnzók Szakszervezetének Sal-
gótarjáni énekkara éneke! 19 Egv falu 
— egy nőt* 19.15 Sportnegyedóra 19.35 „ . „„ _ ,, • „ . 
Jó munkáért szép muz-ikát 23 Tánc- Totohfrek 21.50 Beethoven: G-dur 
zene 21 Hírek rranciául és németül 
22 Zenés, vidám tarka est. 

Auqusztus 9., szombat 
KOSSUTH RÁDIÓ 

5 Falurádió 6 30 Hírek. Lopszem'o 
5.45 Reggeli zené: műsor 6.45 A Sza-
bad Nép mai vezércikke 7.45 Levele-
zőink Jelentik 11 30 Viruló erdő 11.55 
Hanglemezek 12 Hírek. Hangos Ulsáí? 
12.30 Román népi muzsika 13 Hang-
lemezek 13.30 Aratódalok 14 Időjárás-
és vízállásfr en'ós 14.15 Ralta sport-
társ . . . 14.30 Emlékezés Kölcsey Fe-
rencre 15 R5gi ma"yar táncok 15.15 
Hírek szerbül l r .30 Beszélő a'las'z 
1.5.45 Állami válta'a'ok hírei 15..r0 
Könyv, muzsika, színház 16.io Szovjet 
napok — szovlet emberek 16.90 A 
Vasas Központi Ku 'ü rezv t'es énrk-
éa zenekara látszik 17 Il r-k 17.15 
S70vie' zenekari muzsika 18 Fa'Urádtö 
18.30 Szív küldi 18.10 Hírek némc,fil 
19 Egv falu — egy nóta 19.30 Hirck 
szerbül 20 Hangos Újság 20.40 A be-
gyűjtési versenv hírei 20 45 Szombit-
estt muzsika 21.30 Szén szó. muzsika 

románc 22 Hírek 22.10 A Magyar 
Rádtó tánczenei,-ara látszik. Vámosi 
János énekel 23.10 A Ma"yar Rádió 
szimfónlkus zenekara Ját-zik. vezénvel 
Mar o Roszi. Közreműködik Báthy 
Anna 24 IHrek. 

PETŐF I RADIÖ 

8 Néger spirituálék 8.30 Falurádtó 
9 Unitár u* vallásos félóra 0.30 Evan-
gélikus lsientisite'et 10.15 Részletek 
Don'zetti L.amrrermoori Luc'a c. one-
ráiából 11 Miska bácsi lemezes'ádá'a 
11.35 A vl'áclroda'om nagvlai• Z'sk.a 
19.05 Gvarmati népek da'n'ból 12 ."0 
É t ü n k r ő l . . . 13 Sz -rakoztató mr-
zsfka 14 Fudaoest hangversenyter-
meiből 15 Iférdezz — fe'olekl 15.20 
Csórd•'• sok. no kók 15.45 A Tar'ó. 
békéért, népi demokráciáért e. l a t 
ismrete'ése 16 A Rádió Gyermel.-
szlnházának műsora 16.40 Szív küM< 
17 Nyári mókák hnidan és m o o 
17 40 Tánczene 18.25 Hírek szlovénül 
18.40 Klasszikus francia operettek 
10.40 Tánczene 20.10 Hanglemeze 
21 IHrek franciául és németül 
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