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Kórus-

jubileum 
A névadó Ladvánszky Jó-

zsef kőműves sírját koszo-
rúzták meg tegnap, hétfőn 
délelőtt a kórus tagjai, a 
Gyevi temetőben (képün-
kön). Este bensőséges han-
gulatú ünnepségen emlékez-
tek meg a Délinagyarországi 
Építő Vállalat Bocskai utcai 
kultúrtermében a Ladvánsz-
ky kórus harmincéves törté-
netéről. A hangversenyen 
azokat a müveket szólaltat-
tak meg, melyekkel hazai és 
külföldi vendégszereplésein 
sikert aratott az énekkar. 
Vezényelt: Kertész Lajos, f 
kórus vezetője. 

Magyar-koreai 
együttműködés 
Hazaérkezett a Koreai 

Népi Demokratikus Köztár-
saságból Szili Géza nehéz-
ipari miniszterhelyettes, aki 
december 12—15-ig Phen-
janban részt vett a magyar 

Az ülésszak jegyzőköny-
vét Szili Géza nehézipari 
miniszterhelyettes és Tyen 
Szon Nan, külgazdasági mi-
niszterhelyettes írta aló, ott 
volt Kádár István, Magyar-

koreai műszaki-tudomá- ország phenjani nagykövete 
ködéi 

Közművelődési adatok 
A Művelődésügyi Minisz-

térium statisztikai osztálya a 
napokban jelentette meg az 
elmúlt év közművelődési 
adatait tartalmazó statiszti-
kai tájékoztatóját, amely 
részletesen közli a művelő-
dési otthonok, könyvtárak, a 
könyvkiadás, filmgyártás, 
múzeumok stb. adatait. A 
kézikönyv szerint tavaly 
2825 közművelődési otthont 
tartottak számon. A műked-
velő művészeti csoportok, 
körök és tanfolyamok száma 
8830 volt, ezekben több mint 
136 ezren tevékenykedtek. 
Tavaly 1093 kamara- és 
nagykórus, s 1041 zenekar 
szerepelt a közönség előt t 
Egyébként a kultúrházak-
ban, klubokban több mint 
húszezer műsoros estet, tán-
cos rendezvényt, gyermek-
műso r t filmvetítést tartot-

tak, 4 milliónál több részt-
vevővel. A klubok száma 
3452, ezek legtöbbje u gyer-
mekeké, illetve az ifjúságé. 

Országoson 2846 közműve-
lődési könyvtár működött 
tavaly. A vidéki városokban 
és községekben tavaly min-
den ezer lakosból 219 járt 
rendszeresen a könyvtárak-
ba. 

Filmgyártásunk néhány 
uduta: összesen 225 nagy-
játékfilmet adtunk el a ha-
táron túlra. A külföldi or-
szágok közül kilenc filmet 
vett át a Szovjetunió, 11-et 
Bulgária és ugyanannyit az 
Egyesült Államok, 13-at az 
NDK, 14-et Lengyelország. 

Budapesten a színházak 
tavaly 5602 előadást tartot-
tak, 2 millió 406 ezer 930 
néző előtt, vagyis továbbra 
ls nagy az érdeklődés Thália 

fővárosi otthonai iránt. Az 
elmúlt színházi évben 83 
magyar mű került színre: 
13 u fővárosban, 17 vidéken, 
3 pedig a Déryné Színház 
művészeinek tolmácsolásá-
ban. 

Az Országos Filharmónia 
az elmúlt koncertévadban 
2029 hangversenyt rendezett, 
871 ezer hallgató előtt. A 
legtöbben az Ifjúsági kon-
certeken vettek részt. Az 
egy hangversenyre jutó ál-
lami támogatás több mint 10 
ezer forint, s egy-egy láto-
gató ilyen módon átlag 24 
forinttal olcsóbban jut a je-
gyéhez. (MTI) 

nyos együttműködési albl 
zottság második ülésszakán. 
A két tél megvizsgálta az 
előző ülésszak határozatai-
nak teljesítését, és megálla-
pította, hogy azok maradék-
talanul valóra váltak. Meg-
tárgyalták az 1074. évi 
együttműködési munkater-
vet és. több határozatot fo-
gadtak el. Ezek szerint a 
KNDK-ból érkező szakembe-
rek Magyarországon korsze-
rű könnyűipari, élelmiszer-
ipari és gépipari technoló-
giákat tanulmányoznak, a 
magyar szakemberek pedig 
könnyűipari és vegyipari té-
mák tanulmányozására utaz-
nak a baráti országba. Meg-
állapodtak abban is, hogy a 
koreai fé] több ú j rizsfajta 
vetőmagját átadja Magyar-
országnak. 

A megbeszélések alapján 
aláírták a műszaki-tudomá-
nyos együttműködés általá-
nos feltételeit szabályozó 
dokumentumot, amely össze-
foglalja és meghatározza az 
együttműködés Jogi, szerve-
zeti és pénzügyi kérdéseit. 
Ez a dokumentum többek 
kőzött lehetővé teszi, hogy 
közvetlen együttműködésre 
lépjenek magyar és KNDK-
bell tudományos kutatóinté-
zetek. 

A tárgyalások baráti lég-
körben és a kölcsönös meg-
értés szellemében zajlottak 
le. 

is. (MTI) 

Új művelődési 
otthon 

ÜJ művelődési Intéz-
ménnyel gazdagodott a Bor-
sod megyei Szin község, az 
aggtelek-jósvafői barlangvi-
déket felkereső turisták 
egyik kiindulási központja. 
Hétfőn adták át rendelte-
tésének ú j művelődési ott-
honát. 

Kiállítási napló 
« 

Kapcsolatok 
Baudelaire híres költemé- Mint valami profunizált új-

nye, a Korrcapondenciák kori mlntatúrák: jelentések 
(Kapcsolatok) Jutott eszembe az emberről, a környezetről, 
a Móra Ferenc Múzeum a lélek rezzenéseiről. Ahogy 
Horváth Mihály utcai képtá- Van Gogh egy pár szakadt 
rában vasárnap délben D. cipőről, egy roggyant szék-
Fehér Zsuzsa dr. művészet- ről humanizált művet alkot, 
történész beszédével meg- úgy telitődnek emberséggel 
nyílt tárlaton. Két fiatal al- azok a székek, asztalok, edé-
kotó, Szathmáry Gyöngyi nyek, melyeket az alföldi 
szegedi szobrászművész és emberek környezetéből ment 
Fülöp Erzsébet hódmezőyá- képeire, tehát művészi szfé-
sárhelyi festőművész közös rúba Fülöp Erzsébet. Festé-
klállítása idézte föl bennem szetét egyszerűsítő törekvő-
a továbbgondolható abla- sek is Jellemzik. A lényegre 
kokat táró „kapcsolatokat", koncentrál, biztos kézzel ke-
Az alkotók és a műfajok rüli a lényegtelen mozzana-
kapcsolatait, a két város mű- tokát. Figurái kissé torz-gro-
vészetének kapcsolatát, a va- teszk pózokban jelennek 
lóság és n művészek kapcso- meg, fái, égitestei szimboli-
latalt, valamint a müvek és kus jelentéssel telítődnek. S 
a nézők között létrejövő a képeket á t - meg á t j á r j a u 
kapcsolatokat rózsaszínes-szürkés árnyala-

Fülöp Erzsébet vásárhelyi t o k visszafogott, hol benső-
festőművész jórészt kis mé- séges, hol megbocsátó l írája. 
retű festményei portrékat, 
alföldi tájba helyezett embe-
ri alakokat, egyszerű csend-
életeket örökítenek meg. 

Oratórium-matiné 
a színházban 

A professzor 
a frontra megy 

Lehetetlen elfogultság nél-
kül figyelni a zene szerete-
tének azt a páratlan buzgal-
mát, mely időről időre meg-
ú j í t j a a Zenebarátok Kóru-
sát. Messze környéken egye-
düli, a szó nemes értelmé-
ben amatőr társulat, mely 
oratóriumokat énekel (maga 
a párosítás: amatőrök és az 
oratórium, a kórusművészet 
eme különlegességének ta-
lálkozása is merészen hang-
zik) — s hosszú évek óta 
szívósan, kitartóan építi re-
pertoárját. Az alkalom pe-
dig megsokszorozza az 
együttes erejét, már-már hi-
vatásosokat megszégyenítő 
bátorságát, s olyan művek 
előadásával lepik meg a sze-
gedi koncertközönséget, me-
lyekre nélkülük aligha szá-
míthatnánk. 

így történt a vasárnap 
deleíőtti filharmóniai mati-
nén is; nem mindennapi ál-
lóképességet kívánó, monu-
mentális remekműben, 
Haydn: A teremtés című 
oratóriumában léptek a 
színházi pódiumra (amely-
nek légterébe végre fölke-
rült a hangfogó, nem is ha-
szontalanul). A tett mérté-
kével mérve csak elismerés-
sel szólhatunk a hallottak-
ról, hiszen a mű bemutatá-
sa sem volt. kockázatmentes. 

A belépések pontatlanságai, 
a szólamok hellyel-közzeli 
kiegyenlítetlensége ugyan-
arra utal, a produkció még 
nem érett, de a későbbi elő-
adásokon (remélhetőleg al-
kalmuk nyílik rá), a hiá-
nyosságok pótolhatóak. S ha 
a Zenebarátokról szóltunk 
elsőként, nem azért, mint-
ha a zenekarral — kivált-
képp a szólistákkal — szem-
ben kifogásaink lehetnének. 
A Vaszy Viktor dirigálta 
együttes egészére áll a 
rendkívüli vállalkozás dicsé-
rete. A felállásáról ítélve 
„tartalékosnak" tetsző szege-
di szimfonikusok, Vaszy 
Viktor szuggesztív vezényle-
tével, ismételten bebizonyí-
tották, otthonosak a klasz-
szikus muzsikában, értik-ér-
zik formai, esztétikai törvé-
nyeit. A teremtés rövid re-
citativókkal bevezetett ária-
láncszemeit a színház három 
kitűnően diszponált szólistá-
ja : Berdál Valéria, Gregor 
József és Réti Csaba énekel-
te. ' Berdál Valéria hamva-
san-tlszta lírai szopránja, 
Gregor József bársonyosan 
zengő basszusa és a tenoris-
ta Réti Csaba muzikalitása, 
formálókészsége remekül 
Illeszkedett az együttesbe, az 
előadás erőssége volt 

N. I. 

Eddigi legnagyobb export-
szerződését kötötte meg hét-
főn a Tatabányai Szénbá-
nyák igazgatósága. A cseh-
szlovákiai Párkányban épü-
lő ú j papír és cellulózgyár 
komplett szenny víztisztító 

berendezésének gyártására, 
szállítására kapott megren-
delést a pozsonyi Techno-
axport külkereskedelmi vál-
lalat közvetítésével. A szer-
ződés értéke 220 millió fo-
r i n t 

Szász Péternek nem isme-
retlen a „terep", a Szovjet-
unió történetéből az a kor-
szak, amikor szinte kisérhe-
tetlen összevisszaságban vál-
tották, űzték, puskázták egy-
mást a fehérek, a bolsevi-
kok, meg a ki tudja mifé-
le, egyéb csoportok. A pol-
gárháború napjaiban játszó-
dott Kapaszkodj a jellegek-
be című játékfi lmje is. és A 
professzor a frontra megy 
című tévéjátékon meglátszik 
jártassága a témában. 

„A professzor a frontra 
megy'-nek nincs elmond-
ható története. A polgárhá-
borús kiismerhetetlenségei 
ezt a drámai és vígjátéki ka-
valkádot mégis teljességébei. 
bemutatja. Hpgyan V Végeér-
hetetlenül halmozza a lehe-
tetlen és hihetetlen helyzete-
ket: a tragikus események 
minden rendű és rangú sze-
replője találkozik ugyanazon 
a helyszínen. a különböző 

i\ professzor a frontra megy egyik szereplője: 
Páger Antal 

tettekkel és aluszékonyság- 1920-ban az 1973-as dalokat, 
gal. A tragikomikus helyze- mondták a frappáns monda-

Ezeken a kéttenyérnyi ké-
peken is ott rejlik a monu-
mentalitásra való hajlam. Iz-
galmas feladat lenne Fülöp 
Erzsébet számára minden bi-
zonnyal valami nagyméretű, 
murális megbízási 

Szathmáry Gyöngyinek — 
aki a szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola tanár-
segédje — ez az első önálló 
kiállítása. A bemutatkozó 
tárlat nagyobbik fele kis mé-
retű terrakotta szobor, de lát-
hatunk bronz figurát, má r -
vány domborművet, sőt köz-
téri alkotásainak fotóit ls. 
Egyik terrakotta kisplasztiká-
jának a Vázlat címet adta. 
Olyan ez, mint a költő jegy-
zőfüzete, ahol hasonlatok, 
költői képek sorakoznak, 
mindegyik egy-egy nagy mű 
lehetősége, vagy mint a gra-
fikus vázlattömbje, mely a 
pillanatok rezdüléseit örökí-
ti meg. Ahogy azokban is 
van művészi értékű alkotás, 
úgy Szathmáry Gyöngyi ki-
állított „vázlatai" is teljes 
értékű műalkotások, a napi 
alkotó munka legjobbjai. E 
Vázlat és a fotókon látható 
köztéri munkák pólusai kö-
zött található az a skála, 
melyet a szobrász alkot. Té-
máit három csoportba oszt-
ha t juk : a muzsika, az ének-
lés örömének inspiráló hatá-
sára készült plasztikái (Ének, 
Furulyázó, Kodály Zoltán 
emlékére); az öregség lírai, 
bensőséges megjelenítése 
(Mári-sorozat, Eltűnt idők) 
és az anyaság élménye. 

Emberség és tiszta szán-
dék, szeretet sugárzik művei-

^ gai. uu^awi t^u i J ntiííA. niuiiuiaiv d iiclfJ^iuia iiiuuuu , T-, I • i , , 
pártállásunk gyorsan mégis- halmozódása, az „emberi tokát, el voltak foglalva ma- r ö 1 ' Érzelmeinek gazdagsága, 
mertetik egymással es ve- emberek" (a fehér tiszt gukkal és közben jókedvet j megjelenítő képességével, 
lünk nézeteiket, indítékaikat, ugyanúgy nem egyértelműen hintettek a szívekbe, böl- plasztikai sokoldalúságával 
szerepkörüket. Es a tortene- >a r 0 s sz" , mint ahogy a ko- csességet a fejekbe, mer t 1 

lemből isrrtert veres össze- misszár nem egyértelműen megmutatták: az ember lé-
visszaság menthetetlenül ko- > a jó", és az anarchista sem nyege nem nagyon változik, 
médiává színeződik. A vá- egyszerűen „az anarchista") csak körülöttük a dolgok 
ratlan-veletlen talalkozusok- f o r g a t a g a közben alig vesz- változnak 
ban és eseményekben egy- g ^ k észre, hogy a rendetlen-
szerre érződik a káosz szőr- „égből lassan rend születik: a • 
nvűsége és humora, az egész mindenféle rendűek-rangúak Ma, kedden este Darvas 
tévéjátékban egyszerre van ^ -baá l l nak és harcba indul- József-est lesz a televízióban, 
jelen a kabarévidamsag es n n a l í a f o r r a d a l o m győzelmé- A nemrég elhunyt írónak 
forradalom pátosza. A sza- H a akarjuk, ez már ma- emlékező tisztelgés a Szülő-
bál.vtalan eseményzuhatag- g a a g y ő z e l e m képe, a fórra- földem Orosháza című film 
ban egy szabálytalanul hoz- dalom teremtette rend. har- rövidített, változatának be-
zánk beszélő alak, Potapov m ónia . tisztaság világa: ha mutatása. Elindult szeptem-
matróz (Harsanyi Gábor), akar juk; újabb. groteszk berben címmel szerzői est 
meg" a jellegzetes feliratok fintor, kissé malíciózus és követi a filmet, amelyben 
imitálják, hogy eligazítani bölcs is, mint a professzor Darvas műveiből láthatunk 
kívánnak bennünket. Hama- mosolya. Ami bizonyos: a részleteket. Holnap, szerdán 
rosan nyilvánvaló lesz azon- zűrzavar tragikomédiája vé- feste a Nexő regényéből ké-
ban, hogy Potapov nem ki- get ért, valami más követke- s z ü l t - Szürke fény című dán 

. . . _ , ,... filmet láthatjuk. Csütörtökön 
vetel, ugyanolyan szereplő, zik. A z á r n y a k j é l b e n t ú n n , , k e l 

mint a többi. Egy ember a A színészek láthatóan él- SZOvjet sorozat befejező ré-
háborúból, rá jellemző eré- vezték a játékot. Komolyan sze kerül a képernyőre, 
nyekkel, gyarlóságokkal, hős- marsoltak a hídon, dalolták & E. 

találkozik. A térbeli ritmus 
Izgalmai, a körbejárhatóság, 
a körplasztika és az azt ket-
tévágó sík felület viszonyá-
nak ú j lehetőségei, a korsze-
rű szemléletű dombormű, a 
hol örvénylő, hol nyugodt, 
hol játékos, hol letisztult, hol 
érdes, hol sima felületei 
megannyi izgalmas szobrászt 
kérdés-felelet komoly játéka. 
Mári-portréjának pókhálója, 
barnzdaezrei és a fényképen 
látható Rákóczi Zsigmond-
emlékszobor summázó felü-
letei együtt jelentik Szath-
máry Gyöngyi gazdag plasz-
tikai kultúráját , érzékeny al-
katát, kutató tehetségét. 

Tand! Lajos 
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