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I É L M I G T I R 0 R S Z I 6 

KÖNYVSZEMLE 

teljesíti felajánlását és méltán ve-

het részt a sztálinvárosi kohó no-

vember 7-i avatási ünnepségén. 

BEREZSKOV : 

M E G C S A L T NEMZEDÉK : 

A könyv Angl ia gazdasági és po-

litikai helyzetének ismertetésével 

bemutat ja az angol ifjŰ3ág szomo-

rú életét. Leleplezi az angol „mun-

káspárt i" politikusok áruló tevé-

kenységét. Foglalkozik azzal a harc-

cal, melyet az Angol Kommunista 

Párt folytat az ifjúságért és az 

egész angol nép jobb jövőjéért. 

V A J D A G Y Ö R G Y M I H Á L Y : 

S C H I L L E R 

Friedrlch Schiller (1759—1805) 

ma is a Német Demokratikus Köz-

társaság legnépszerűbb klasszikus 

színpadi szerzője. Legjobb drámái 

a Szovjetunió és a haladó népek 

színházainak kedvelt műsordarab-

jai. A könyv célja, hogy a magyar 

közönségnek is bemutassa a lán-

goló szabadság-költőt, a nagy drá-

maírót és színpadi szerzőt s a ro-

konszenves embert. 

SZÁNTÓ G Y Ö R G Y : 

M A J T É N Y UTÁN 

Rákóczi szabadságharcának egyik 

neves szereplője, Jávorka Ádám, 

kalandos életét és a Rákóczi le-

véltár sorsát idézi fel ez a kisre-

gény. Nemcsak a bujdosók életét 

ismerteti meg Lengyelországtól Ro-

dostóig, hanem megmutat ja a csá-

száriaktól sanyargatott magyar 

nép hűségét is Rákóczihoz, a sza-

badság és függetlenség ügyéhez. 

M A G Y A R I R Ö K B U L G Á R I Á B A N 

Szeberényi Lehel, Cseres Tibor 

és Vészi Endre írók huzamosabb 

időt töltöttek a testvéri Bulgáriá-

ban. Könyvükben színes beszá-

molót adnak a bolgár dolgozók mai 

életéről. Megmutat ják , honnan in-

dult el a bolgár nép és hogyan ju-

tott el a szovjet Vörjís Hadsereg 

ér, a szovjet nép támogatásával a 

szocializmus építéséig. 

GARETTO: 

F Á J D A L O M FÖLDJE , S Z I C I L L I A 

Az első vi lágháború után Szicil-

l iában nagyszabású szegényparaszt-

mozgalom kezdődött — a ma i föld-

fogialási mozgalmak előzménye. A 

regény arról szól, hogy a paraszt-

ság egy öntudatos parasztfiatal ve-

zetésével hogyan fog össze az arisz-

tokráciával szemben és hogyan fog-

lalja el ezek földjeit. A mozgalom 

elbukik. Az író helyesen érzékelte-

ti, hogy egyrészt azért, mert a pa-

rasztság nem elég szervezett, más-

részt, mert az áruló szociáldemo-

kraták pol i t ikájának következmé-

nyeként a helyzet nem volt érett 

a mozgalomra. Nagyszerűen ábrá-

zolja a szicilliai parasztság borzal-

mas nyomorúságát s nagy szeretet-

tel mutat ja be erkölcsi erejüket, 

tisztaságukat, jóságukat. Szépen 

ábrázolja s jó művészi eszközökkel 

a regény főhősének szerelmét. 

M U L K R A D Z S ANAND: 

A K U L I 

Mu lk Radzs Anand a mai India 

írója. „A ku l i " c ímű regénye egy 

fiatal nincstelen parasztfiú életé-

nek, hányódtatásának története. 

Anand igazi krit ikai realista író. 

Olyannak ír ja meg Indiát , amilyen. 

Szennyes, forrongó, éhes India 

ez, de életet lehelő. Egy megkín-

zott nép mozdul meg a regényben 

és követel több Jogot, emberséget 

és függetlenséget magának. 

BUBJENNOV: FEHÉR N Y Í R F A 

A regény a Nagy Honvédő Há-

borúval foglalkozik és szélesen 

áradó epikai formában jeleníti 

meg a harcoló szovjet nép erejét és 

nagyságát. A regény elénk vetíti 

1941 őszének és telének történetét, 

a nagyjelentőségű Moszkva alatti 

csatát, elmondja, hogyan edzették a 

visszavonulás tanulságai, ma jd a 

győzelem öröme a szovjet katoná-

kat, hogyan erősödött a nép erköl-

csi, politikai egysége, hogyan tö-

mörül t a nép még szorosabban a 

Bolsevik Párt köré. A Cselekmény 

páruhuzamosan mutat ja be a szov-

jet hadsereg egyik ezredének és 

egy, a németek megszállta terüle-

ten lévő kis falunak, Olhovkának 

és annak a környékén működő 

partizán csapatnak az életét. 

Áz Egyetemek és Főiskola Népi Együttesének tervei 
és feladatai az új tanévben 

ALLÉN: A T O M I M P E R I A L I Z M U S 

A könyv rendkívül gazdag anya-

ga mélyrehatóan elemzi az ameri-

kai atomvállalkozásnak, az „atom-

bomba-üzletnek" kialakulását, a 

mamuttrösztök harcát az atomipar 

birtoklásáért, az atomiparban dol-

gozókkal szemben alkalmazott po-

litikai és fegyéb kényszerrendsza-

bályokat, az amerikai tudomány 

egyre fokozódó militarizálását. 

M Ö R I C Z Z S I G M O N D : BETYÁR 

A regény a parasztság és az 

arisztokrácia összecsapásának raj-

za. Főhősének, Árva Jan inak alak-

ja azt a tudatosodó szegényparasz-

tot ábrázolja, aki lázad ugyan a 

rendszer ellen, de még nem talá l ja 

meg a leszámolás egyedül győzel-

mes útját . 

M A J E R O V A : 

ELÁTKOZOTT KERT 

Az elbeszéléskötet első része a 

csehszlovák nép múl t járó l és jelen-

jéről, a hitleri megszállás borzal-

mas éveiről, a cseh nép ellenállá-

sáról, a német fasiszták iránt i gyű-

löletéről szól. Második része a mai 

élet, az országépítés nagyszerű 

mozzanatairól számol be színesen, 

szemléltetően. 

M A J A K O V S Z K I J : 

ELBESZÉLŐ K Ö L T E M É N Y E K 

A nagy szovjet költő sokoldalú 

művészetében forradalmi l irá ja és 

forradalmi szatírája mellett jelen-

tős helyet foglal el forradalmi 

epikus költészete is. Ezek közül a 

„150,090.000", a „Vlagyimir Ilj ics 

Lenin", a „Csudajó" és a „Teli to-

rokból" egy-egy állomást jelent 

Majakovszkij költészetében és a 

Szovjetunió történetében egyaránt. 

A négy elbeszélő költeményt Ké-

pes Géza, Kuczka Péter, Radó 

György és Szabó Lőrinc fordítot-

ta le. 

P A L O T A I BOR IS : 

' SZTAL INVAROS I G Y E R E K E K 

Az írónő a sztálinvárosi általá-

nos iskola V I I . osztályába vezeti el 

az olvasót. Az osztályfőnöknek si-

kerül az ország minden részéből 

odakerült gyerekekből jó osztály-

közösséget kialakítania. Az osztály 

A i Egyetemek és a Főiskola 

Népi Együttese az elmúlt tanévben 

ú jabb és ú jabb sikerekkel gazda-

gította nemcsak egyetemi dolgozó-

ink és hallgatóink, hanem Szeged 

város kulturális életét is. A m i 

együttesünk is azok közé az 

együttesek közé tartozik, amelyek 

a I I . országos versennyel párhuza-

mosan nőttek, erősödtek. A városi, 

ma jd a megyei verseny olyan len-

dületet adott együttesünknek, hogy 

rövid egy hónap alatt képes volt 

felkészülni a Városi Színházban 

tartott, egész estet betöltő színvo-

nalas műsorra, amelynek nyomán 

méltán érdemelte ki, hogy a buda-

pesti fesztiválra felkerüljön. 

Együttesünk munká j a nem ment 
zökkenő nélkül. Az elmúlt év el-
sősorban azt a következtetést en-
gedi levonni, hogy "gyes műsor-
számaink művészi színvonala rová-
sára ment az, hogy igen sok mű-
sorszámba kaptunk bele, amelye-
ket idő h í j j án 

nem tudtunk kellően 
kidolgozni. 

Az elkövetkezendő időkben meglé-
vő számainkat alaposan kidolgoz-
zuk s emellett csak erőnkhöz mér-
ten tanulunk ú j számokat. A gyors 
munkának volt az eredménye az 
is. hogy csak ritka esetben beszőt-
tük meg az egyes műsorszámok 
eszmei tartalmát együttesünk *ag-
ságával. Ennek volt a következ-
ménye, hogy egyes számainkat az 
énekkar közömbösen énekelte, 
vagy a tánckar lelketlenül tánci.l-
ta Éppen ezért fontosnak tart juk, 
hogy minden műsorra kerülő szá-
munkat a tanulás megkezdése 
előtt vita tárgyává tesszük az esz-
mei tartalmát illetően. 

Tudatában vagyunk annak, hogy 

a jó munka alapja a jó terv és 

annak betartása. Az elmúlt évben 

bár kidolgoztunk terveket, azonban 

nem minden esetben tartottuk ah-

hoz magunkat, s igen sokszor elő-

fordult, hogy az egyes részlegveze-

tők azt semmibe vették, egyéni el-

gondolásaikat érvényesítették. Az 

együttes vezetőségének most az a 

feladata, hogy a kollektív vezetés 

legmesszebbmenő érvényesítésével 

egy olyan 

tervet dolgozzon ki, 

amely világosan megmutat ja az 
együttesnek egy évi feladatát, 
ugyanakkor fejlődésének út ját is. 
E tervünkben előre be kell osztani 
napokra az együttes fellépéseit, 
próbaidejét, az együttes részére 
szakmai előadások tartását és gon-
dot kell fordítanunk a népdal és 
tánclépések felgyüjtésére. Ugyanis 
az elmúlt év egyik hiányossága, 
hogy keveset gyüjtöttünk és az év 
végére szinte teljesen kifogytunk a 
népdal és tánclépés anyagból. 

Műsorpol it ikánkon is javítani fo-
gunk. Több klasszikus és pre-
klasszikus művet fogunk műso-
runkba bevenni az eddigieknél. 
Kinevel jük a szólistacsoportunkat, 
akik időközönkint önál ló hangver-
senyeket is fognak adni. Csongrád 
megye életéből ú j számokat dolgo-
zunk fel színpadra, amelyben 
nagyszerű kezdeményezés volt a 
Szeghy Endre által komponált 
"Csodafurulya® c ímű számunk. 

Az elmúlt Időszakban nem tud-

tuk megfelelő módon megterem-

teni a kapcsolatot a tömegekkel, 

különösen az Egyetem dolgozóival 

és hallgatóival. Ennek kijavításá-

ra október hó 10-től kezdve az egy-

másután következő szombatokon 

az Egyetemek és Főiskola korai 

részére külön-külön fogunk műsort 

adni. Emellett 

készülünk 
új műsorszámunkkal, 

amelyet november hó 22-én muta-

tunk be. E műsorszámunk sikeres 

lebonyolítása után megyünk Buda-

pestre az Agrártudományi Egyetem 

meghívásának eleget tenni. 

Ezek persze csak főbb pontjai 

munkánknak . Együttesünk tagsága 

az elmúlt évben nagy lelkesedéssel, 

időt nem kímélve járult hozzá si-

kereink eléréséhez, persze ezen a 

téren is ta lá lunk hiányosságokat. 

Még mindig elég sok volt azoknak 

a tagoknak száma, akik késtek, 

vagy hiányoztak a próbákról, csak 

akkor iparkodtak, amikor egy-egy 

vidéki útról volt szó. 

Végül, de nem utolsó sorban kell 

megemlítenünk, hogy a kezdeti 

időktől eltérően most má r az 

Egyetemi Pártbizottság és D ISZ 

Bizottság a legmesszebbmenő és 

igen hathatós segítséget nyúj t az 

együttes munkájához. Természete-

sen 

joggal várja pártunk, 

hogy segítő munká j á t megfelelő 
módon kiérdemeljük és segítése 
munkánkbó l eredményként gyü-
mölcsözzck_ Az utóbbi időkben ál-
lami szerveink is segítik munkán-
kat, de még mindig nem érzik 
eléggé magukénak az Egyetemek 
és Főiskola Együttesét. Sok eset-
ben tapasztaljuk, hogy egyes álla-
mi funkcionáriusok csak a szüksé-
ges rosszat lát ják benne, amely-
nek munká jához az ő segítségük-
re is szükség van. 

Együttesünk tagsága nagy lendü-
lettel fogott hozzá feladataihoz az 
ú j tanévben. Sikerült ú j , igen jó 
ének, tánc és zenekari tagokkal 
erősödnünk. A tagság lelkesedésé-
re, munká j á ra támaszkodva, a ve-
zetőség jobb szervező és irányító 
munkáva l a tagságnak közvetle-
nebb támogatásával és szakmai 
oktatásával igen komoly fejlődést 
tud elérni az elkövetkezendő év-
ben. 

M i tudjuk, hogy a szocializmust 
építő országunkban élő népünk 
művészi alkotó munká j a gyönyö-
rű. Büszkék vagyunk arra, hogy 
erőnkhöz mérten hozzájárultunk e 
munka fejlesztéséhez és a továb-
biakban is mindent megteszünk 
érte. 

Törköly Péter 

Ma egy hete nyi i t még, az 
MSZT Képzőművészeti Szakosztá-
lya által rendezett Repin reproduk-
ció.s kiállítás. A művészi. IfMteiet-
zésű, mélynyomááú ' ffcine's.. lopók 
hozásegitík Szögöd müvészotszerotő 
dolgozóit, hogy a halhatatlan orosz 
festő. gazdag életművét megismer 
Jók. v . . , 

Uepin müveinek értékét a külső 
v i lág megismerésének mélységé, a 
művészet eszközeivel kifejezett ob-
jektív igazság, alkotásáiSak fór-, 
radalmi demokratikus jellegi: ha-
tárózza még. A magát pnvi;ztn. ik ; 

valló Hepiü. a ncpét szolgáló ere-
deti, nemzeti, realista . . festészet-
nek o szenvedélyes harcosit a szocia-
lista realizmus közvetlen . cföké-
szitőjének tekinthető. 

I l j a .Tofimovics Repin 1814-ben 
egy szolgálaton kívül i közkatona 
fiaként, Szloboda-Oszinovka hely-
ségben született. Tizenhárom éves, 
mikor egy vidéki ikonfestő mellett 
megkezdi pályafutását. A szakmai 
alapismeretek elsajátítása után 
Pétervárra ment, hogy ott a cári 
képzőművészeti akadémián féivé-
telro jelentkezzék. I t t u tanulóifjú-
ság jórésze — köztük Repin is — 
lelkében a népi hagyományokat, 
fejébon a forradalmi demokraták 
tanításait hordozta, mellyel a cári 
akadémia megmerevedett, élettől 
elrugaszkodó szelleme nem fért 
üsszo. Főiskolai évei alatt — 
18G4-ben — zajlott le a peredvizs-
nyikok kivonulása, akik művésze-
tükön keresztül igyekeztek a nép 
ügyéről magához a néphez szólni. 

1 E mozgalom hatása igen jelentős 
áz orosz nemzeti képzőművészet 
toljos kibontakozásában. 

Repin az akadémia befejezése 
után azónnal munkába kéídótt, 
hogy saját elképzeléseit megvaló-
síthassa. 1872-ben festői te ineg a 
„Volgai hajóvontatók" című müvét, 
amellyel egyszerre az orosz haladó 
festészet legjelentősebb mesterei 
közé került. A reális ábrázolás c 
nagyszabású példája, eézmü tar-
talmával és az esemény legmélyebb 
lényegének — a gazdagság növök*-
dése, a civilizáció vívmányai és n 
jogfosztott, agyonsanyargatott : tör 
rrtogek elnybiWástf " közötti ettBíítl 
mondások intenzív feltárásával 
,tűnik ki. VSi? : : ' .-se '*>' í 

Huszonkilenc éves korában Repin 
külföldi tanulmányútra ment. Bécs 
Róma és Párizs voltak nyugtalan 
út jának főbb állomásai. Tanulni 
az élettől, tanulmányozni az or-
szágot, a népet, a művészettel szol-
gálni a hazát, — ebben látta- Repin 
az akkori haladó művész igazi.hiva-
tásák Ezért érzi magát olyan ide-
genül és kényelmetlenül külföldön, 
melyről panaszkodott is „drága 
tanórának" Sztászovnak, nz ismert 
korabeli orosz műkrit ikusuak. 

Amikor visszatért szülő-
földjére. szenve.délyosen 'anulmá-

nyozta a nép különböző rétegeinek 

ólotét. Tehetsége magas ívben kez-

dett szárnyalni á házai földön';'"AI-

kotómüvészetc, mint A forrás' úgy 

buzogott. Egymás után születtek 

meg nagy müvei. Megalkotja a 

„Propagált diata olfogatűsút", me-
lyet eszmei tartalmának . vtlájos-
eága j elrendezésének -lemléletes-
ségo és széles társadalmi rajza alap-
ján, Ziíbersteln szovjet műtörténész, 
ab első szocialistái festménynek 
nevez. A ílagy orosz realista festő 
forradalpvi időszakának egyik íő-
niüvo,- az 1880-as években készült, 
„A gyónás visszautasítása" című 
kép, mely fontos állomása Repin 
krit ikai réalíslu művészetének. Re-
pin valóságot tükröző realizmusa 
talán a „Körmenet a kurszki kor-
mányzóságban" című alkotásában 
bonfokozik k i legmélyebben, leg-
átfogóbb tökéletességgel, E képen 
a jellemek, a típusok hatalmas; tö-
lúbgét, nyúj t ja . Eszmei tartalmá-
val, a társadalmi hazugság és ál-
szent képmutatás elleni közvetlen 
és erőteljes tiltakozását, fejezte ki, 

Lólukábrázolási készségenek leg-
jelentősebb példája, a „Rettenetei 
I v án és f ia I v á n " ciuiü müve, 
mely megrázó és példátlan eleven-
séggel örökítette meg a fiúgyilko3 
apa, I v án oér tragédiáját. Repint 
elsősorban nem maga a történelmi 
tárgy, hanem a szereplők lelkiéiele, 
a lélektani problémák, u lelket fel-
dúló drámák és tragikus konflik-
tusok érdekelték. A kiváló orosz 
festő közel egy évtizedig dolgozott 
a „Zaporozsei kozákok" című alko-
tásán. A nevetésnek a legkülönbö-
zőbb változatai megtalálhatók ezen 
a művén, mely nemcsak pszicholó-
giai tanulmányt jelont, hanem egy-
ben az öntudatnak, az erőnek, a tör-
hetetlen optimizmusnak a kifejezé-
sét is jelenti. Repin areképfostészc-
tében az egyéni és a tipikus talál-
koznak egymással, Éppen a legsa-
játosabb egyéni jellegzetességek 
kiemelésével tud jellemezni. Egy-, 
egy foglalkozás, társadalmi osz-
tály jellegzetességét is tudja érez-
tetni az egyediben. Trotyakov, Sző-
rikor, Muszorgszkij, stb. arcképein 
mind egy-egy embertípus . ábrázolá-
sai is. Repin nemcsak nagy festő, 
hanem jelentékeny műkrit ikus is, 
aki meglop bennünket ítéletinek 
biztonságával és hibátlunsógúval, 
amellyel kora művészetének vala-
mennyi fontos jelenségét szemléli. 

ltja Jefimovics Repin hu-
szonhárom évvel ezelőtt, kilencven* 

négyéves "korában halt meg. Mű-

vészete a legmagasabb fokát jelen-

ti a krit ikai realizmus fejlődésének 

az orosz nemzeti festészetben. Ma-

gasértékű alkotásaiban zseniális áb-

rázolást nyertek az orosz Valóság 

lényeges vonásai. Művel megmu-

tatják a cári Oroszország ellenté-

tes társadalmi erőinek összeütközé-

sét, az orosz nép szellemét, hajlít® 

hatatlan akaratát és szabadságáért 

vívott küzdelmét, Nagy hagyatéka, 

az orosz kritikai realizmus, kitel-

jesedve él tovább, a sztálini kor-

szak eszméitől, törekvéseitől átha-

tott, .szocialista realista szovjet fes-

tészetben. 

Szelesi Zoltán 

muzeológus 

az MSZT Képzőművészeti 

Szakosztályának titkára. 

A Közalkalmazottak Szakszervezetének 

Kultürotthona széleskörű programmal kezdi el 

népművelési munkáját 

A többszázezer forintos beruhá® 
zással elkészült és felavatott Köz-
alkalmazottak Szakszervezeti Kul-
túrotthona megkezdte munká já t . 
Ez a népművelési munka igen szé-
leskörű, a népművelés minden, ágá-
ban, a tömegoktató politikai és, .tu-
dományos előadások, az irodalom, 
a képzőművészet, a zene, a tánc 
területén egyaránt szolgálni akarja 
népi demokráciánk kultúrpolit ikai 
irányelveit: a dolgozók művészi és 
tudományos képzését, a nép kul-
túrá jának mind fnagásabbrá való 
emelését. - ^ 

A kultúrotthon háromhónapos 
őszi munkatervének tengelyé-
ben reprezentatív tudományos 
és irodalmi előadások ál lanak. 

Ezeket az élőadásokat Szeged ér-
telmiségének legjobbjai, Sztálin-
díjas író, Kossuth-díjas tudós, 
egyetemi és főiskolai " tanárok, a 
Magyar írószövetség tagjai, az or-
vostudomány kiváló kutatói tart-
ják. Ebben a széleskörű előadás-
sorozatban ha l lunk Puskinról, a 
mai magyar költészetről, a magyar 
népdalról, a szocialista realizmus 
legújabb magyar irodalmi eredmé-
nyeiről. A sorozat orvostudomá-
nyi előadásaiban kiváló- idegku-
tató ismerteti kutatási eredmé-
nyeit a vérnyomás és idegrendszer 
összefüggéseiről, ismert. idegszakor-
vos mutat ja be a gyógymódok fej-
lődését a pavlovi materialista ner-
vizmusig, a Sebészeti Kl in ika ve-
zetője a modern sebészet kialaku-

lásáról tart vetítettképes előadást. 
Kísérleti bemutatókat tartalmazó 
előadás foglalkozik az anyag szer-
kezetének kutatásával. A kultúr-
otthon oktatási programmja két 
igen fontos jogi „témakörrel is fog-
lalkozik, a házasság védelmével és 
a szocialista törvényesség biztosí-
tásával. 

A tömegművelő előadások mel-

lett igen széleskörű szakköri 

munká t indított meg a kultúr-

otthon, 

zenei, képzőművészeti, színjétszó, 

fotó és sakk-szakkörök, balett és 

társastánc tanfolyamok, könyv- és 

folyóirattár teszik lehetővé a dol-

gozók kulturál is továbbképzését és 

szórakozását. 

A szegedi Nemzeti Színház 'ka-

maraelőadásokat tervez á kultúr-

otthon nagytermének szítipádán, a 
ki tűnő akusztikájú zenei előadóte-

remben . 

minden vasárnap rendszeres 

opera és zeneismertető délutá-

nokat rendeznek. 

A Szegedi Múzeum dolgozói is be-

kapcsolódnak a kultúrotthon mun-

kájába, régészeti, néprajzi, képző-

művészeti és biológiai , előadások, 

bemutatások rendezésével egészftfk 

ki a kultúrotthon tömegmüvelŐ 

munkáját,-

Király József, 

a Csongrádmegyei Tanács 

Népművelési Ál landó Bi-

zottságának elnöka 


