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Bernstein, Erkel, Bartók 
A Zeneműkiadó újdonságaiból 

Századunk zeneművészeté, rint sajátosan amerikai ze- Hándel, Haydn, Mozart, 
nek egyik legszínesebb egyé. zenei fenomén, sokoldalúsá- Beethoven, Schubert) után a 
nisége Leonard Bernstein: gának nincs pár ja az élő rau. legkiválóbb magyar kompo-
külőnösen a magyar televí- zsikusok között. Ormándy nistákat. Lisztet. Bartókot, 
zióba átvett népszerű soroza- Jenő, a világhírű karmester, Kodályt, mutatta be. Ennek 
ta óta sokan ismerik, kedve- hazánk fia, pedig hozzáteszi: a ciklusnak újdonsága Gál 
lik nálunk is. Tüneményes Amerika egyedülálló adoma. Zsuzsa Erkel Ferencről szóló, 
karrierje, tevékenységének nya a zenei világnak. Juhász ugyancsak életrajzi munkája, 
sokoldalúsága gyújtotta föl a Előd könyve az első magyar mellyel a hazai zeneirodalom 
zenetudós, Juhász Előd fan- nyelvű, szinesen, változato- legelső vonulatának bemuta-
táziáját, könyvét azoknak san megírt életrajzi portré tása vált teljessé. A Nagy 
ajánl ja , akik „hisznek a ze- Bernsteinről — a Zenemű- magyar előadóművészek so-
ne és a zenélés megszépítő- kiadó gondozásában. rozatban pedig második ki-
nemesítő erejében, és azon Fiatalok zenei nevelésének a d á s á t érte meg Demény J á . 
munkálkodnak, hogy mások szenteli Az én zeneszerzőm nosnak Bartókról, a zongora-
is, minél többen e varázslat sorozatát a Zeneműkiadó, s művészről írt olvasmányos, 
részesei legyenek". a lemeztasakkal kiegészített érdekes könyve, hanglemez-

l e s r f k í ü í k ö r t ' a Bernstein k i s k ö t e t e k e d d i « a P r e k l a s z - melléklettel. Ugyancsak a 
story azonban " nemcsak a s z i k a és klasszika korszakos Zeneműkiadó jelentette meg. 
muzsika propagátorainak, jelentőségű szerzői (Bach, N. I. 
bárkinek kellemes szórako- ._ . 
zást ígér. A zenei műhely 
rejtelmeiben járat lannak is 
érdekes olvasmány, miként 
lett a családi körökben üz-
leti pályára szánt fiatalem-
berből korunk zenéjének 
egyik legmarkánsabb egyé-
nisége, karmester, komponis-
ta, zongoraművész, pedagó-
gus, akit nem lehet „beska-
tulyázni", s akirő] találó 
nyilatkozatok vallják, ritka 
tehetsége a muzsikának. Ró-
zsa Miklós így jellemzi: leo-
nardói reneszánsz jelenség, 
általános művész, Gershwin 
egyenes utóda. A közelmúlt-
ban hazánkban is jár t neves 
honfitárs, Aaron Copland sze-

Magyar árubemutatók 
külföldön 

A Terimpex, a Monimpex mint száz áruházban szer-
Hungarofruct 1974. v e z i k meg. Az étel- és ital-es a 

február jában magyar me-
zőgazdasági és élelmiszer-
ipari termékekből ismét áru-
házi hetet rendez az 
NSZK-ban. Az eladással egy 
bekötött bemutatókat 

tárgynyeremény-

Hétfőn, az Országos Takarékpénztár budapesti, 
Münnich Ferenc utcai székházában kisorsolták a lottó 
45. játékhetének szelvényei között a tárgynyereménye-
ket. Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó kör-
zeti iroda területén vásárolt, és nyereménnyel kisorsolt 
Kelvények számát, valamint a nyereményt. 

bemutatók, kóstolók alkal-
mával a nyugatnémet vá-
sárlók a hagyományos ma-
gyar élelmiszerek, italok 
mellett megismerkedhetnek 

több s o k exporttermékkel is, 
többek között az ízletes, csí-
pős, magyaros készételkon-
zervekkel. A Hungexpo szer-
vezésében 34 neves hazai 
szakács is az NSZK-ba uta-
zik majd, hogy megismertes-
se a magyar konyha- és sza-
kácsművészetet, a MA VAD 
pedig vadásztalálkozókat 
rendez több nagyvárosban. 

Az előzetes jövő évi prog-
ram szerint az NSZK-beli-
hez hasonló nagyszabású 
élelmiszeripari magyar he-
tekét rendeznek Francia-
országban, Svájcban, Japán-
ban, Svédországban és első 
ízben az Egyesült Államok-
ban. 

UNESCO-iskolák 
kultúrműsora 

Szombaton délután a Jó- dapesten az előző nap véget ra, valamint az I—II. 
zsef Attila Tudományegye- ért nemzetközi tanácskozáson lyok évfolyamkórusa adta elő 
tem érdeklődőkkel zsúfolt vett rész t nagysikerű kánon-összeallítá-
aulájában közös kulturális A műsor befejezéseként a sát Szécsi József tanár ve-
rendezvénnyel ért véget a szegediek leánykamarakóru- zényletével. 
debreceni Kossuth Lajos Tu- sa, nagykórusa és vegyeska- K E 

1 244 682 utalvány. 
1 252 311 éléskamra-utalvány. 

, 1 260 799 bútor-lakberende-
zés. 1 262 018 hűtőgép. 

vány. 4 513 346 éléskamra-
utalvány. 4 557 603 éléskam-
ra-utalvány. 4 566 300 ház-
tartási gép. 4 567 957 hűtö-

dományegyetem Gyakorló 
Gimnáziuma énekkarának, 
tanárainak és KlSZ-szerve-
zetének látogatása és tapasz-
talatcseréje a szegedi egye-
tem Sagvári Endre gyakorló-
jában. Mindkét gimnázium 
az . UNESCO asszociált isko-
lája, ami azt jelenti, hogy a 
világszervezettel közvetlen 
kapcsolatban van, onnan 
rendszeresen tájékoztató és 
híranyagot kap, amely a ta-
nulókhoz az UNESCO-szak-
körön keresztül jut el. 

Ahogy dr. Valkusz Pál 
igazgató megnyitójában 
mondta, ezeknek az iskolák-
nak hivatalból vállalat köte-
lessége a nemzetek közötti 
béke és barátság terjesztése 
és ápolása. Ennek a nemes 
feladatnak jegyében szüle-
tett a közös műsor is. A 
vendégek Pop Enikő tanárnő 
vezényletével előadott közel 
egyórás kórusműsora java-
részt Kodály- és Bartók-mű-
vekből állt — egy zongora-
szóló és egy ballada előadá-
sának közbeiktatásával. A 
nagy gonddal, szépen össze-
állított műsor kiemelkedően 
szép darabja volt Kodály 
ritkán hallott Vízkeresztjé-
nek előadása. A szegedi gim-
názium francia tagozatos di-
ákjai Moliére halálának há-
romszázadik évfordulójára 
emlékeztek a nagy francia 
drámaíró öt művéből elő-
adott részletekkel, Kovács 
Béla tanár rendezésében. Ér-
dekes itt megjegyezni, hogy 
az Űrhatnám polgárt Ma-
gyarországon először ugyan-
csak egy iskolai színpad mu 
tatta be, 1769-ben, Kassán. A 
kulturális esemény jelentő-
ségét növelte Mme Herbi-
niére-Lebertnek. az OMEP, 
azaz az óvodai oktatás világ-
szervezete alapító elnöknőjé-
nek megjelenése, aki a Bu 

Menüs Ilona kerámiái 
Ismét a népművészet kői- tó fantáziája számára a leg-

tőzött a Sajtóház művész- nagyobb variálási lehetősé-
klubjának falai közé, ú j ru- get. Kifogyhatatlan módon 
hában. A nagyhírű hódmező- népesiti be tányérjait hol 
vásárhelyi Mónus család a virágok, madarak sokasá-
egyik tagja, Mónus Ilona gával, hol átírt, modern vo-
mutat ja be kerámiáit. Főleg naljátékokkal, spirálokkal, 
tányérokat, tálakat akasztott hullámvonalakkal, körbe fu-
a falakra, de kiállított né- tó indákkal. A mintázás, a 
hány szép formájú italos- vésés és máztechnika ú j -
készletet is. Mónus Hona a szerű ötvözése, a matt és 
népi fazekasság eredményeit, csillogó felületek játéka té-
máig ható hagyományait te- szik alkotásait mai környe-
remti újjá. Előtérbe kerül, zetünk díszeivé. Kiegyensú-
domináns tényezővé válik tá- lyozottság, fegyelmezettség 
nyérjain a díszítő jelleg, el- hatásosan harmonizál a visz-
marad a hajdani funkció, szatérő motívumok refrén-
Átrendeződnek az elemek, jeivel az írókázott motívu-
Ezek a falitányérok, -tálak a m o k d i n a m i k u s j á t é k á v a l . 
mai. korszerű lakasok nagy-
szerű díszei lehetnek, meg- A tegnap esti megnyitór-. 
őrizve egy népművészeti ág sokan érkeztek Hódmezövá-
lényegét. sárhelyröl. A vendégek kö-

Mónus Ilona elsősorban tá- zött volt Sajti Imre, a vásár-
nyérokat készít. Ez a kör- helyi tanács elnöke is. 
forma kínálja számára, alko- T. L. 

Grafikai biennálé 
Miskolcon 

Vasárnap délben nyílt meg küldött anyaghoz — hiszen a 
a magyar grafika nagy se- kiállított 280 lap a grafika 
regszemléje Miskolcon, a legjobb 62 hazai alkotójától 
VII. Országos Grafikai Bien- származik — nyílt meg a 
nálé. Két évvel ezelőtt a ki- tárlat. 
állítás már-már az unalmas- Merész és szép kezdemé-
snffismétlés ú inbemuta t á s nyesésként a Miskolcon so-ságismetles. ujrabemutatas k a t d o l g o z ó é s a z e d d i g i k i_ 
fóruma volt. Most megújulva állításokon szereplő Kondor 
rendezésben, méltón a be- Béla továbbélését a rendező 

szervek „Kondor Béla-em-

1 267 421 utalvány. 1 279 793 gép. 4 573 263 utalvány, 
utalvány. 1 281 518 ki mit 4 576 150 tv. 4 597 496 rádió, 
választ. 1 282 046 háztartási 4 652 894 tv. 4 661 100 élés-
gép. 1 285 349 hűtőgép, kamra-utalvány. 4 670 508 
1 298 485 utalvány. 1 305 708 utalvány. 4 670 765 táskará-
tv. 1 312 604 éléskamra-utal- dió. 4 687 759 rádió. 4 691 134 
vány. 1 314 853 ki mit vá- éléskamra-utalvány. 4 710 703 
laszt. 1 333 413 lakástextil, éléskamra-utalvány. 4 737 394 
1 362 821 utalvány. 1372 398 lakástextil. 4 739 024 élés-
éléskamra-utalvány. 1 383 556 kamra-utalvány, 
hűtőgép. 1387 759 háztartási 4 739 025 éléskamra-utal-

getéS L Képernyő 

gép. 1 388151 mosógép. 
1 389 609 tv. 2 210 130 lakás-
textil. 2 235 370 ki mit vá-
laszt. 2 236 469 éléskamra-
utalvány. 2 255 614 hűtőgép. 
2 272 673 utalvány. 2 277 073 
utalvány. 2 281 612 utalvány. 
2 303 862 lakástextil. 2 314 585 
éléskamra-utalvány. 2 318 287 
éléskamra-utalvány. 2 321 601 
tv. 2 327 303 lakástextil. 
2 332 309 hűtőgép. 2 337 019 
utalvány, 2 349 055 utalvány. 
2 350 078 tv. 2 351 398 táska-
rádió. 2 359 718 méteráru. 
2 370 981 háztartási gép. 
2 373 738 ki mit választ. 
3 923 057 táskarádió. 3 933 602 
hűtőgép. 3 939 900 méteráru. 
3 940 099 tv. 3 94Q 009 rádió. 
3 948 426 ki mit választ. 
3 957 650 háztartási gép. 
4 133 440 lakástextil. 4 141 933 
éléskamra-utalvány. 4 170 520 
ki mit választ. 4 455 075 hű-
tőgép. 4 458 073 ki mit vá-
laszt. 4 485 628 bútor-lakbe-
rendezés. 4 487 493 hűtőgép. 
4 487 494 hűtőgép. -' 190 917 

vány. 4 739 026 éléskamra-
utalvány. 4 751 513 tv. 
4 763 622 utalvány. 4 780 188 
utalvány. 4 790 170 utalvány 
4 790 367 utalvány. 4 832 886 
hűtőgép. 4 873 179 hűtőgép. 
4 882 734 utalvány. 4 923 944 
ki mit választ. 4 943 340 ki 
mit választ. 4 956 929 hűtő-
gép. 4 998 289 utalvány. 
5 005 277 éléskamra-utal-
vány. 5 010 080 utalvány. 
5 010 894 éléskamra-utal-
vány. 5 016 493 utalvány. 
5 020 496 táskarádió. 5 023 581 
utalvány. 5 044 438 utalvány. 
5 045 653 méteráru. 5 065 993 
éléskamra-utalvány. 5 074 234 
éléskamra-utalvány. 5 081 734 
tv. 8 939 524 táskarádió, 
i: 940 761 éléskamra-utalvány. 
9 132 453 éléskamra-utalvány. 
9 134 285 mosógép. 9 144 071 
éléskamra-utalvány. 9 168 681 
utalvány. 9 169 182 ki mit 
valaszt. 9 250 304 utalvány. 
9 264 441 lakástextil. 9 285 297 
él skamra-utalvány. 8 279 931 
utalvány. 9 283 084 ki mii 
valaszt. 9 285 557 hűtőgép. 

Érdeklődésből, megszokás-
! ból, szeretetből és hivatalból 

is hűséges nézője vagyok a 
tévének. Mostanában furcsa 
jeleket tapasztalok: miköz-
ben azzal telnek óráim, hogy 
felváltva nézegetem a tévé-
újságot és a képernyőt, 
minduntalan vétkes figyel-
metlenségen kapom maga-

nem dolgozik nálunk? íme, 
csak az utóbbi három nap ti-
pikusan beszélgetős adásai. 
De közkedvelt műsorunk, a 
Hét nem múlhat el anélkül, 
hogy nagy tapasztalatú ri-
porterek asztal mellé ne ül-
tetnének néhány kül- vagy 
belpolitikust, aktuális ese-
mények főszereplőit, egy kis 

mat. Fáradtság, türelmetlen- eszmecserére. Ne szóljunk 
ség. érdektelenség — osto-
roztam magam a legkedvel-
tebb tömegtájékoztató eszköz 
védelmében. Minthogy ettől 
semmi sem változott, „eg-
zakt" vizsgálódást kezdemé-
nyeztem. Három hét leforgá-
sa alatt összesen két olyan 
adásnapot találtam., amikor 
nem voll „beszélgetős" mű-
sor. 

Félreértés ne essék azok-
ról az adásokról van szó. 
amelyekben a szereplők ki-
sebb-nagyobb asztalok mö-
gött, egy vagy több mikro-
fon előtt ülnek, asztalhiagas-
ságtól. azaz deréktól felfelé 
láthatók és egymással a leg-
különbözőbb témákról be-
szélgetnek Általában érde-
kesei. ezek témák — va-

! lakiknek. A Pedagógusok fó-
ruma például növelőknek is. 
szülőknek is. tehát —mint-
hogy nem sokan vannak. 

most a portréfilmekről, ame-

erős képigényünket, és egy-
re olyan megoldásokon gon-
dolkodunk, amelyek lehetővé 
tennék: ne rekesztődjünk ki 
olyan sűrűn az okos gondo-
latok megforgatásából, ne 
kényszerüljünk akiközösítet-
tek idegesítő némaságával 
végighallgatni mások szóözö-
nét. Haném vigyenek minket 
„helyszínekre", ahol képek 
hatására önállóan kezdhet-

lyekben újabban kötelező jük szőni gondolatainkat, 
kellék egy-egy stúdióbeli 
író-, avagy a nagy ember ott-

előttünk pergő és nem elme-
sélt események késztethet-

honából a csipketerítős do- nek állásfoglalásra, funkcio-
hányzóasztal, és szintúgy kö-
telező ezek körbeülése, fe-
szes vagy ernyedtebb test-
tartással. Ha mindez meg-

nálásuk közben tisztázódhat 
nán'ak előttünk társadalmi, 
gazdasági, politikai kérdések. 

Az arányok problémája 
van, jöhet a beszélgetés. De meg a „tévészerűség" gyakori 
vegyük például a gyerek- és 
ifjúsági műsorokat. A Papír-
sárkány kisiskolásai és a Tí-
zen Túliak Társaságának tag-
sága hosszúkás asztal mel-
mellett. a Rólad van szó sze-
replői a díszlet lépcsőin ül-
ve tárgyalják érdekes té-
máikat. 

A nézők pedig egyre ke-
vésbé tudnak odafigyelni. 
Persze, nem az asztalok, 
nem a beszélgetők és nem a 
témák akadályozzák a figye-
lésben. hanem a látott kép 
változatlansága, a formai 

akik se nem szülők, se nem egyhangúság, a „küllem" 

mosógép. 4 506 014 lakústex 
tiL 4 511 860 éléska mra - u t al -

A gyorslista közvetlenül a sorsolás ulán készült, ezért 
K esetleges számhibákért felelősséget nem vállalunk. 

nevelők" — majdnem mind-
annviunknak. A Nyelvi Fi-
gyelő példáu1 nyelvészeket 
magvurtanárokat és rmgya-

í rul beszélőket — valamenv-
nyiiinket. — érdekelhet. A/ . 

I Érdek és érdekeltség című, 
j nemre g indult vitasorozat té-
máira mindenkinek érdemes 
figyelni, aki dolgozik És ki 

monotóniája. Nem azt kíván-
juk, hogy látványos tótágas-
ban folytatódjanak a kérdezz 
— felelek-műsorok. hanem 
azt. hogy kevesebb legyen 
belőlük és szellősebben el-
osztva az adásidőben. Bár-
mennyire szimpatikusak 
ugyanis a beszélők, kedvü-
kért nem tudjuk elnyomni 

témái a műsorral kapcsola-
tos vitáknak és írásoknak. 
Kerekasztal-beszélgetést nem 
kell rendezni a helyes állás-
pont kialakítása érdekében, 
hiszen televíziós szakembe-
rek ezt nyilván régóta isme-
rik. Azt gondoljuk, idő, va-
lamint az anyagi és szemé-
lyi feltételek meglétének kér-
dése. hogy fogyjon a beszél-
getés és gvarapodjon az élő 
kép a tévében. 

* 
Ma. kedden este Kolozsvá-

ri Grandpierre Emil azonos 
című regényéből készült té-
véfilm, A burok igér jó szó-
rakozást. Holnap, szerdán a 
Nemzeli Színház előadásában 
láthatjuk Moliére két egyfel-
vonásosát. az Amphitryont 
és a Kényeskedőket. Csütör-
tökön Kovács András Káro-
lyi Mihálvnéval készített 
filmjét közvetíti a tévé. 

Sulyok Eraétaí 

lékérem" alapításával kíván-
ták hommageként biztositani. 
Szép gesztus, a művészet 
megbecsülésének korunkban 
egyedülálló példája. E dijat 
ez évben Pásztor Gábor gra-
fikusművész kapta. 

Borsod megye 15 ezer fo-
rintos nagydíját Lenkey Zol-
tán, Miskolc város hasonló 
összegű nagydíját Kass J á -
nos és Tóth Imre kapta. Az 
SZMT. a KISZ. a Művészeti 
Alap és Kazincbarcika város 
díjait Czinke Ferenc, Kocsis 
Imre,- Rékassy Csaba, Sze-
methy Imre kapták. 

A kiállításon vagy a zsű-
ri nagyon jó munkájaként , 
vagy a magyar grafikustár-
sadalom igényességeként 
csak új, eddig más kiállitár-
sokon nem látott lapokat 
szemlélhettünk. Kár, hogy 
a szegedi grafikusok, akik; 
közül évekkel ezelőtt Cs. Pa-
ta j Mihály, Vincze András 
lapjaival találkoztunk, most 
nem szerepelnek. Sem ők, 
sem Pataki Ferenc, Kopasz 
Márta, Papp György. Én azt 
hiszem, hogy ez véletlen egy-
beesés, nem pedig a szegedi 
grafikushagyomány hanyat-
lása. 

Szólni kell a nagyszerű 
rendezésről. Kass János fő 
az egyetlen szegedi!) igazán 
művészi ihlettel görbült fe-
lületeket alkalmazott és a 
sík grafikai lapokat erre he-
lyezte. A kiállítás plakátja, 
katalógusa és meghívója, va-
lamint a díjak doboza és 
diplomája szintén az ő és 
Erdélyi János könyvművész 
közös munkája. A kiállításon 
a látogatók egy-egy helyszí-
nen készült rézkarcot kap-
nak emlékbe 

Tóth Sándor. 


