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Mély részvéttel 
temették el 
Illés Bélát 

Pénteken a Mező Imre úti 
temetőben mély részvéttel 
kísérték utolsó út jára és sok 
száz fónyi gyászoló jelenlété-
ben helyezték végső nyugo-
vóra a 79 éves korában el-
hunyt Illés Béla kétszeres 
Kossuth-dijas í ró t A mun-
kásmozgalom régi harcosa, a 
harcos kommunista, a szo-
cialista világirodalom jeles 
képviselője ravatalánál — 
ahol a vörös szemfedővel bo-
rított koporsó előtt bíborpár-
nán helyezték el illés Béla 
kitüntetéseit — díszőrséget 
álltak az elhunyt elvtársai, 
régi harcostársai, a munkás-
mozgalom veteránjai, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt 
Politikai és Központi Bizott-
ságának tagjai, a budapesti 
pártbizottság, a Honvédelmi 
Minisztérium, a Magyar Par-
tizán Szövetség képviselői, a 
politikai, társadalmi, a kul-
turális élet vezető személyi-
ségei, munkatársak, tanítvá-
nyok, barátok és tisztelők. 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsága, 
budapesti bizottsága, a Ma-
gyar Partizán Szövetség és a 
gyászoló család nevében Ka-
tona Imre, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a 
budapesti pártbizottság tit-
kára búcsúzott Illés Bélától. 
Méltatta a magyar munkás-
mzogalom és a jelenkori ma-

gyar irodalom kimagasló 
alakját , majd megállapította: 

— Hatalmas munkabírás-
sal, lelkesedéssel kapcsoló-
dott a felszabadulás utáni 
szellemi élet újjászervezésé-
be. Közéleti aktivitása nem 
akadályozza, inkább ösztönzi 
írói életművének kiteljese-
dését. Illés Béla életműve 
elválaszthatatlan a magyar 
munkásmozgalomtól, irodal-
munk legnagyobb hatású 
progresszív hagyományaitól 
és összenőtt a szocialista vi-
lágirodalommal. Ügy őrizzük 
Igazán emlékét, ha saját sza-
vait idézve bátran, hittel és 
fáradhatat lanul harcolunk 
pártunk és népűnk szocialis-
ta programjának megvalósí-
tásáért. 

A Magyar Írók Szövetsé-
gének vezetősége, a szövet-
ség kommunistái, és egész 
tagsága nevében Garai Gá-
bor Kossuth-dijas költő, az 
MSZMP KB tagja, az író-
szövetség főtitkárhelyettese 
vett végső búcsút az elhunyt-
tól. A kortársak, a barátok 
utolsó üzenetét Tolnai Gá-
bor egyetemi tanár tolmá-
csolta. 

Illés Béla sir ját — az In-
ternacionálé hangjai köze-
pette — koszorúk sokaságá-
val borították el a gyászo-
lók. 

I 
Marguerite 

A Faust csütörtöki elő-
adásán hallott négy ú j sze-
replő közül kettő is elég volt 
ahhoz, hogy a közönség mást 
kapjon, mint a premieren. 
Félreértés ne essék, ugyan-
azt az operát játszották, 
Gounod Faust-ját, s ezúttal 
nyoma sem volt a premier 
utáni előadásokat olykor kí-
sértő lazaságnak, a gondos, 
fegyelmezett együttes mun-
káról látnivaló, a dirigens 
Szalatsy Istvánnak nincs 
^élhaz-előadás", minden es-
te: bemutató. 

Hanem Berdál Valéria be-
lépésével a mű eredeti cím-
szerepe (Marguerite) fősze-
reppe nótt, egyszersmind bi-
zonyítva, operában az egyé-
ni teljesítmények erősen át-
színezhetik a rendezői el-
képzeléseket, Berdál Valé-
ria Margitja nem éri be any-
nyival, hogy elszenvedi a 
társadalmi előitéletektől ön-
magát függetlenítő, tehát 
fölmentésre csak a túlvilágon 
számitható szerelem kálvá-
riáját, hanem a lehetőségein 
belül lázad is ellene. Olyan 
érzékletesen teremt harmó-
niát a szerep színpadi alak-
ja és szólama között, olyan 
levegőt áraszt, hogy a part-
nereire is kisugárzik hatá-
sa, magával ragadja őket. 
Természetesen csak Mefisz-
tót nem, akiben a premieren 
Gregor József egy életvi-

tel, ha tetszik filozófia ere-
jét csillantotta meg — most 
Halmi László alakításában 
elvesztek a szerep megját-
szásának lehetőségei. Hal-
mi elénekelte szólamát, s 
szigorúan zenei mércével 
nem is kifogásolhatóén, pon-
tosan, olykor szuggesztíven 
(hangjának színezete jó esélyt 
ad neki Mefisztóra), de já-
tékkultúrája túl egysíkú, 
merev, pózokat és nem szi-
tuációkat keres, ami időn-
ként még a minimális ope-
rai hitelességtől is megfoszt-
ja a színpadot. Szép meg-
oldásokat mutat Szabady 
József Faustja, de tenorjá-
nak a Lohengrinben oly em-
lékezetesen bizonyított eré-
nyei itt alig kamatoznak. 
Különösen a magas hangok-
nál érezhető, hogy a szerep 
nem „testre szabott": a for-
téit maga is erősnek hiheti, 
a pianókat pedig még nehe-
zére esik fejhanggal szépen 
énekelni. Börcsök István Va-
lentinje friss, férfiasan üde, 
míg Gyimesl Kálmáné sűrű, 
eruptív volt, Börcsöké lírai 
természetű, meleg. A két sze-
reposztást összevetve tulaj-
donképpen a két Valentin 
nyújtott azonosan meggyőző 
teljesítményt, s netán luxus-
nak tűnik, hogy a szegedi 
Operában két ilyen kitűnő 
baritonista akad ugyanarra a 
szerepre. -

N. I. 

Többet exDoriál 
a HUNGAROIEX 
A Hungarotex idei tervé-

ben az exportforgalom növe-
lese is szerepel. A szocialista 
országokban a korábbinál 
több kiállítást, bemutatót 
rendeznek az új termékek-
ből, s hamarosan már az 
1975-ös exportkollekciót is 
összeállítják. A tőkés orszá-
gokba várhatóan 5—10 szá-
zalékkal több konfekcionált | 
terméket és más textíliát | 
szállít a Hungarotex, mint | 
tavaly, de a bizonytalan 
piaci helyzetre, tekintettel 
csak az év első hat hónapjá-
ra kötötték meg a szerződé-
seket. (MTI) 

Ma nyitják 
az autósok 

klubját 
Ma, szombaton délután 5 

órakor dr. Bérezi Mihály, a 
szegedi Volán Vállalat igaz-
gatóhelyettese, a Magyar 
Autóklub Csongrád megyei 
szervezetének ti tkára nyitja 
meg az autóklub szegedi cso-
port jának a Kossuth Lajos 
sugárút 112. sz. alatt létesí-
tett ú j klubhelyiségét. A Jö-
vőben mód nyílik arra, hogy 
a szegedi autósok elevenebb 
közösségi életet éljenek. így 
hamarosan sorra megalakul-
nak a márkaszakosztályok, 
vagyis az azonos tipusú ko-
csik tulajdonosainak körei. 
Az elképzelésekről is szó 
lesz a mai ünnepélyes meg-
nyitón, amelyre tagjait sze-
retettel várja a Magyar Autó-
klub szegedi csoportja. 

Gépek 
a szüretre 
Szőlőkombájnnal szüretel-

nek az idén Fejér megye hí-
rgs bortermelő vidékén, Mó-
ron. Az állami gazdaság 
Franciaországból szőlőbeta-
karitó gépet vásárolt. A 
kombájn megérkezett a nagy-
üzembe, a szakemberek most 
ismerkednek működési elvé-
vel. (MTI) 

Közgazdasági 
ismeretterjesztés 

\ 
Néhány év óta figyelhet-

jük, hogyan hat ja át a tudo-
mányos ismeretterjesztést is 
— mint kulturális életünk, 
de általában az élet számta-
lan más területét — a mun-
kának az a korszerű szemlé-
lete, amelynek lényege, hogy 
mindenkor a valóság válto-
zásaiból indul ki. Manapság 
az ismeretterjesztés sikere 
attól függ, mennyire tud 
megfelelni a valóságos, léte-
ző igényeknek, szükségletek-
nek. Szegeden — korábbi 
jól-rosszul sikerült, kísérleti 
jellegű ismeretterjesztési al-
kalmak tapasztalatai alapján 
— az elmúlt évben kezdő-
dött egy tudatosan tervezett 
akciósorozat, amely felada-
tául jelölte az üzemi dolgo-
zók képzésének, továbbkép-
zésének segítését. 

A demokrácia, az üzemi 
demokrácia egyre teljesebbé 
tétele egyik legfontosabb, 
alapvető kérdése mai éle-
tünknek. És ki tagadná, hogy 
a jogok és kötelességek rend-
szerének látásához, a velük 
élés módjához viszonylag fej-
lett tudatállapot szükséges. 
Ezért érdemelnek megkülön-
böztetett figyelmet a mun-
kásműveltség emelését szol-
gáló akciók, tanfolyamok, 
előadások stb., amelyek so-
rozatában szerencsésen első 
helyre kerültek a közvetle-
nül a munkával kapcsolatos 
Ismeretek átadásának alkal-
mai. 

Tavaly októberben a sze-
gedi textilművekben kezdő-
dött egy 105 órás tanfolyam 
„a termelést közvetlenül irá-
nyító műszaki dolgozók", 
egyszerűbben szólva a be-
osztottakkal együtt dolgozó 
brigádvezetők, vezető mun-
kások számára. A feladat: 
megismertetni azokat a nép-
gazdasági és belső tényező-
ket, amelyek hatnak a vál-
lalat gazdálkodására; alap-
vető gazdálkodási és politi-
kai ismeretek nyújtása; a 
vezetés elvi és gyakorlati 
kérdéseinek megismertetése, 
szervezési ismeretek átadása. 
A tanfolyam még tart, de 
februárban már egy újabb, 
nagyobb szabású akció kez-
dődik a helyiipari üzemek 
dolgozói számára. Az előb-
bihez hasonló tematikájú 

tanfolyamra eddig az ecset-
gyárból, a fonalfeldolgozó, a 
fémipari, a fodrász, a divat-
szabó, a talajerő-gazdálko-
dási és az ingatlankezelő vál-
lalattól jelentkeztek. A TIT 
városi szervezetének mun-
katársai Balog Istvánnak, az 
elnökség tagjának irányítá-
sával olyan tematikát állí-
tottak össze, amely lehetővé 
teszi, hogy az előadók a tan-
folyam közben felmerült, 
vállalatonként különböző igé-
nyeket is kielégíthessék. A 
közgazdasági jellegű ismeret-
terjesztő tanfolyam konkrét 
témái közül néhány: a ter-
melési költségek alakulásá-
nak hatása a vállalati nye-
reségre; a termelési költség, 
és az önköltség fogalma; az 
önköltségcsökkentés forrásai, 
a műszaki fejlesztésből szár-
mazó megtakarítások; az 
anyagi érdekeltség helyes ér-
telmezése stb. Olyan kérdé-
sek ezek, amelyek a legkö-
zelebbről érintik, tehát ér-
deklik a dolgozókat 

Ugyancsak szerepelnek 
közgazdasági témák a szo-
cialista brigádvezetők tanfo-
lyamán, de ezeknél népsze-
rűbbek a vállalatoknál kü-
lönböző időpontokban szer-
vezett belső gazdasági tanfo-
lyamok. Célravezetőnek tű-
nik az a megoldás is, amely-
nek lényege, hogy a TIT több 
előadásból álló sorozatot 
a jánl üzemeknek, amelyek-
ből szükségletek és Igények 
szerint válogathatnak, - min-
dig az éppen aktuális gazda-
ságpolitikai kérdéssel foglal-
kozhatnak. A jó tapasztala-
tok alapján nem nehéz rá-
mutatni, hol kell keresni a 
továbbvivő utat : ezután ls 
szorosan g munkához kap-
csolódó ismeretek rendszeré-
vel kell először megismertet-
ni az üzemek dolgozóit, és 
ha ki-ki világosan lát ja már 
saját házatáján a gazdálko-
dás kérdéseit, érdeklődése 
nagyon könnyen fordul álta-
lánosabb érvényű Ismeretek 
felé. 

S . E . 

Februárban: 

Mezőgazdasági 
könyvhónap 

Fiatalok 
g rafi ká i 

A Hazafias Népfront 
Csongrád megyei bizottságá-
nak könyvbarát bizottsága 
tegnapi, pénteki ülésén hatá-
rozta el, hogy februárban ú j -
ra megrendezi az évek óta 
hagyományos mezőgazdasági 
könyvhónap eseménysoroza-
t á t A mezőgazdasági szak-
könyvek, szakfolyóiratok jól 
szervezett propagandájával 
és szakmai előadásokkal el-
sősorban a kormányprogram 
megvalósítását igyekeznek 
szolgálni a rendezők — a 
népfront, a könyvtárosok és 
a népművelők, valamint a 

mezőgazdaság irányító appa-
rátusa —, ezért számos elő-
adás hangzik el a nagyüzemi 
állattartásról és a teljesen 
gépesített növénytermesztés 
lehetőségeiről. 

A könyvhónap megyei 
megnyitóját Szegeden, a Ga-
bonatermesztési Kutató In-
tézetben tar t ják február 4-
én. A szegedi járásban töb-
bek között Kübekeházán, (Il-
lésen, Sándorfalván és Ópusz-
taszeren tartanak majd kiál-
lításhoz és filmvetítéshez is 
kapcsolódó szakmai előadá-
sokat. 

„Grafikai körünk bemu-
tatkozó kiállítása a tehetsé-
ges. hozzáértő, grafikát sze-
rető fiatalok munkálkodásá-
ból ad ízelítőt, egyben egy 
jó közösség kialakulásának 
példája. Lelkes munka fo-
lyik a jól felszerelt műhely-
ben, a heti találkozások, fog-
lalkozások szinte kevésnek 
bizonyulnak. A kiállított 
munkáik keresztmetszetét 
adják eredményeiknek: a li-
nó-, a papírmetszet, mono-
típya eljárások részei a gra-
fika birodalmának, de kísér-
letező kedv föltárulkozásá-
nak is." 

Ezeket a sorokat Pataki 
Ferenc festőművész, a kör 
vezetője írta a Bartók Béla 
Művelődési Központ grafikai 
köre kiállítási meghívójára. 
A tegnap, penteken megnyílt 
kiállításukon öt fiatal alko-
tó, Czakó János, dr. Pa-
lásthy Klára. Szekeres Fe-
renc, Tóth Rózsa és Zelmann 
Katalin legjobb munkái lát-
hatók. Mindannyian tehetsé-
gesek, van véleményük a vi-
lágról, ismerik a sokszorosí-
tó grafikai eljárások legfon-
tosabb műhelytitkait. Czakó 
János az elvontabb kifejezés-
mód híve. Bór néhány lap-
ján még nem világos a meg-

fogalmazandó mondanivaló, 
a Szárazság, a Variációk I 
—III., és a Pozitív-negatív 
című lapok izgalmasan szép 
kísérletek. Dr. Palásthy Klá-
ra sokszínű alkotó. A linó-
metszet fekete-fehér drámai , 
ságával dinamikus mozgást 
ábrázol, színes nyomatai kö-
zül kiemelkedik a Tavaszi 
etűd VII. című lapja, mely 
egyszerre tükröz modern 
szemléletmódot, lírai alapál-
lást és mély gondolatot. 
Szekeres Ferenc művei két 
póluson kristályosodnak. Li-
nómetszetei a hagyományos 
kifejezésmód szellemében fo . 
gantak, a Legenda című so-
rozata viszont korszerűbb 
igénnyel és vitathatatlan te-
hetséggel készült. Tóth Ró-
zsa az amorf formák ritmi-
kus, dekoratív játékával hív-
ja magára a figyelmet. Zel-
mann Katalin alkotásai kö-
zül az Egy férfi és egy nő 
és az Arcok című nyomata 
emelkedik ki. többi alkotá-
sát még nem fogja össze a 
belső kohézió. 

Az öt fiatal grafikus kiál-
lítását tegnap nyitotta meg 
Vinkler László festőművész. 
A tárlatot január 26-ig le-
het megtekinteni. 

T. L, 

Képernyő 

Kél" szerelem 
története 

L i e b m a n n Bé la f e lvé t e l e 

Oleg Sztrizsenov a Fehér éjszakákban 

Kifogytunk az ünnepi 
csúcsforgalomból, mintha a 
tévé önálló műsortartalékai 
is kimerültek volna. Az iz-
galommentes napokban több 
Ideje marad a nézőnek szem-
lélődésre: a sorozatokat rá-
ér majd értékelni, egyelőre 
á tadja magát a futó imp-
resszióknak, egy-egy arcot 
tüzetesebben megnéz magá-
nak. figyelmét inkább lekö-
tik a részletek. 

A hét első része így sem 
múlt el Igazi film- és szín-

: házi élmény nélkül. Szerda 
este a neves szovjet film-
rendező, Ivan Pirjev más-
fél évtizede készült alkotá-
sát, a Fehér éjszakát „vetí-
tették (az Orosz klasszikusok 
sorozatban); előzőleg, kedden 
pedig a debreceni színház 
előadásában (zavaró hang-
hibákkal, kimaradásokkal) 
Tennessee Williams drámá-
jét: Orpheus alászáll. Dosz-

I tojevszkij álmodozóinak kü-
J lönös világáról Elbert János 
' bevezetője is elmondta, hogy 

lényegében a modem mű-
vészetek számára előszere-
tettel kisajátított ábrázolás-
ról, az elidegenedésről van 
szó, pontosabban ennek meg-
felelő életérzésről — jóllehet 
a filmről látszólag hiány-
zik a társadalom, ahonnan a 
magányba menekülnek hősei. 
A két főszereplő, a méltán 
népszerű Oleg Sztrizsenov és 
Ludmilla Marcsenko nagy 

képzelőerővel, fantáziával, 
érzelmi alapon festi meg a 
társadalomból kívül maradó 
ember magányát, hitet téve a 
legtisztább emberi érzés, a 
szerelem mindenhatósága 
mellett. Más környezetben 
bár, de a csehovi színház 
figuráinak reménytelen nosz-
talgiájára emlékeztetnek, ha-
sonló vágyaktól szenvednek 
az amerikai Délen Tennessee 
Williams hősei, Val Xavier, 
a beatnemzedék lötyögésétől 
megcsömörlött fiatalember és 
Lady Torrance, akit család-
jának múlt ja is nyomaszt, 
akinek apját, a bevándorló 
olaszt még nem fogadta be 
a társadalom. Ez a szerelem 
is egyoldalú, ez a szerelem is 
halálra ítélt. A Ruszt József 
rendezte debreceni előadá-
son Trokán Péter és Dé-
vay Kamilla játszotta elsők 
színnel, együttérzően ennek a 
kései szerelemnek erőszakos 
pusztulását, tragédiáját. • 

Tegnap, pénteken este a 
Szent-Györgyi Albertről ké-
szült portréfilm második ré-
szét láttuk, az előtte vetített 
Sólyom a sasfészekben-soro-
zat holnap, vasárnap feje-
ződik be. Ma, szombat este 
pontosan ezzel a címmel ígér 
kellemes kikapcsolódást a té-
vé szórakoztató és zenei fő-
szerkesztősége : Szombat es-
t e . . . 
>• L N 


