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Á januári

Kincskereső
-...Éjfél
előtt
Zsombó
nagymamája,
aki a tévét
nézte, felébredt, behozott egy
nagy tálcát tizenegy pohár
málnaszörppel,
hogv
most
peJSff koccintsunk 1370-re, a
Nemzetközi
Gyermekévre
Fantasztikus,
hogy a nagymamák
mindent
tudnak
mert mi teljesen elfelejtetttik, hogy Nemzetközi Gycrmekév lesz, márpedig
ha
ennyi ideig voltunk gyerekek csak úgy, akkor marhaság volna éppen most felnőni. El is határoztuk, hogy
egy évet még hossrabbítunlc.
És erre koccintottunk is. máinaszörppel" — fejeződik be
Janikovszky
Éva és Réber
László
Az úgy volt
című
képes-rajzos
sorozatának
legújabb száma a Kincskereső
januári
számában.
Ugyanc-ak
a gvermekévet
köszönti a lan hátsó ihontóján az illusztrátor.
Sulyok
Gabriella szép rajza, s új
esztendei jókívánságokat tolmácsolnak
Weöres Sándor
verssorai ls.
A bolgár
népköltészetet
két anvng reprezentálja, kíl)őn érdekesség, hogv
az
cgvik Nagy László fordítása,
a másik — egy bolgár néodal daüamára — írott költerr.énv Nagy László versével,
kézírásával és rajzával jelenik meg. A versek között ta-

lálható Tamkó Sirató Károly
két
sze'lerie3
költeménye,
Orbán Ottó. Kovács
Lajos,
Pass Lajos költeményei. Tóth
Déla Legendák a lóról című
írásában Mezőhegyes táléki
embereket, esefokét villant
föl a régi Időkből, s kedvenc
háziállatunk, a ló befo-ésének, tanífofonak fáradságos,
s-fon munkáját muta'ta be.
Illyés G"ula k'foöi Ihle'ésű.
szén írása — Kamaszl-mok
t"ndérsT.ám"án — mellett
olvasható Sarkadl Imre befe'ezetien remeke, n Farka3kaland és Nemere István homoros novellája, A gyűjtő.
Nemrégiben
műfordítói
páh'ázatra hívta a Kmcskereső a gye+e'-olvasókat.
A
mostani számban ecv
már
meglevő szén kezdeménverta. a szentendrei gve-ekek
Miért csíkos a burundid? háta? című öss-»eá"ítesból vá" k o t t á k a címadó mesefordítást és a hozzá készült 11tésztrációt.
Ül. egtaz éves sorozat kez
dődik a fo'vóirat tanuá-i f á mában. Mósar Zoltán kislányához. Annához frt leveleinek sorával v ' e t l el az
oiva3ó'-at
Kodály
7oltán
éle'művé^z — kitekintve
más
műfa'ok.
művé^-eti
ágak és a tel fos népművészeti hagyaték felé.

Napirenden a Vasvárygyiíjtemény feldolgozása
A Washingtonból nemrég
Szegedre
hagyományozott
Vasviry-gyüjtemény
egyelőre
még a feldolgozás stádtumában, de már az érdeklődő
kutatók rendelkezésére áll.
Mint ismeretes, a szegedi
szüle f ésű Vasváry Ödön, az
amarilcai magyarság történetének elhivatott kutatója, aki
1914-tői az Egyesült Allamokban élt, a maga nemében páratlan adatgyűiteményét,
magánkönyvtárával
együtt, halála után a szegedi
Somogyi-könyvtórra hagyta,
A magyar-amerikai
történelmi kapcsolatok, tágabb értelemben az amerikanisztlka
kutatói számára igen jelentős, de magyar művelődés-

ban elsőként megjelent ilven
tárgyú munkáiét, vagv Stlles bécsi amerikai követ vaskos, kétkötetes emlékiratait a
negyveinyol»as
szabadságharc idejéről: de nem c«v
magyar v o n a t k o z á s ú , amerika
'
dokumentum ,s
fe
Uefoető a gazdag gyujte"wyöen.
A Vasváry-hagvaték földolgozásában a legnagyobb
föladat a tudományos kutatómunkát sokban c f o s e - r i t ő .
résztetes. szí'-szerű tárgymutaták elkészítése. A Somogyi.
í 0 " ^ ^
k
*térsai ezenkívül
Magyar
Amerika
címmel
Vnsvárv
Ödön
válogatott
Írásainak
gyűjteményes
kiadásit terve-

S í m S S P S 'ország
különböző részeiből már számos tudományos kutató figyelmét vonta magára
- A mintegy négyszáz
irattartóban elhelyezett adattár.
a megközelítőleg kétszáz kötetnyi könyv, a bibllográfli•
val együtt a Közművelődési
Palota külön helyiségében talált átmenetileg otthonra, az
új könyvtárkomplexum felépüléséig.
A
gyűjtemény
kéziratos
dokumentumok,
lapkivágások,
nyomtatásban
megjelent kiadványok, képek,
fénymásolatok, valamint sajtótermékek formájában, te.
matl'rnilag rendszerezve, betűrend szerint összeállítva
tartalmazza a XVI. S7á7ndl
Budai Parmentus István úlvilágl utazáséval
kezdőd"
magyar—amerikai kapcsolatok történetét.

• következő években. F
munkálatok megkezdéséhez P
Magyar Tudományos Akadámla biztosított anyagi támoSatást.
Kívánatos lenne, hogy az
i m m ^ r v á r M ü n k tulajdonába
, ....
.
''
,
került
gyűjtemény tartalma
elsősorban az érdeklődést tanúsító szegedi kutatók keze
nyomán váljék
kultúránk

Feltehetőleg legértékesebb
rtazét Kossuth amerikai útjával. Illetve a negyvennyolcas emigrációnak a polgárháborúban játszott je'entős
szerepével fn»lalkozó anyae
képezi. A gyűitemény becses
darabjai kö-é t->rfoznak azok
a nemróg '''állCáson is be
mntatn+t ri'ka amer'ko' művek. melvek np<?" r"«z'et"-.
séggel én
tud
sít"tt4V az Ü'világ k«7v<"«»roé.
nyét a maevnr szuhaóság
harc történetéről. Kossuth
amerikai látogatásáról. Ezek
között
találhatjuk például
Prágay János honvéd ezredesnek a Magyar forradalom
című, 1850-ben New York-

közklnesévé
K0ZKlncseve
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Csillag András

Ostor és gyeplfi

Pályázat
üzemi
énekkarok
alapítására

Avagy az amatőr képzőművészeti mozgalom
ellentmondásai

Üzemi ifjúmunkás énekkarok alapítására
hirdetett
pályázatot a SZOT és a Kóta a nagy múltú munkásénekkari mozgalom
utánpótlásának elősegítésére.
A
pályázaton
minden
olyan Iparvállalat részt vehet, amely munkásfiatalokból álló amatőr énekkar létrehozásával is szolgálni kívánja közművelődési
céljainkat. A részvétel
feltétele. hogy
a
megalakult
énekkar tagjainak
töbVé-e 25 éven aluli, lehetőleg
fizikai
dolgozó,
valamint
szakmunkástanuló legyen.
A felhívta nvonrón m w alp.kuló és működő
ifíúmunkáij énekkarokat Jelentős pnva"i tárrotattab-n részesítik és a ki "m'lkedő művészeti és közösségi
munkút végző énekkarok további 20 e z T forintos támo"gt.ást is krnr.ak. Az
énekkarok művérzi
telleritménvét és közö+sé'l
tevő-envs-s+ü'-et

szakemberekből

él-

'ó z-üri bírói 1a felül. Eredményt 1030 nvarán. a O'foib+foelven m s g r r r foró-'n® kerü'ő munkás
daloste'-tikozón b:rd Q t nek. A szem'ére a
lezlobfoiak ítélt énekkarok
kapnak meghívást.
A fri hívta nyomén megalakuló
és a
pályázatén
részt vevő ifjúmunkás énekkarok szeptember 30-lg frtaban l#zfl+''ezt#fr)5k a Kóta titkárságánál 11501. Bp.,
Vörö-martv tér 1.1.

Ajándék —
bölcsődének
Az OTP Csongrád megyei
Igazgatósága lakásépítési ós
-értékesítési
osztályán
a
József Attila brigád a míh ily teleki Üj Élet Tsz-ben
társadalmi munkát v é d e t t .
A társadalmi munka ellenértékét a tr.rjini 4-es számú bölcsődének
ajánlották
fel. A brigád Játékokat vácárolt.
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eltelt közös akcióin, kiáUításon egyenrangú félként kezelte
szervező intézmény,
rendező szerv, kritika.
*
Az amatőrkérdés képzőművészeti életünk legallegrikusabb pontja. Hogy ez így
van, talán az előző példák
bizonyítják. Hol van hát az
igaz-ág? Ki számít amatőrnek, hová tartoznak, ki segíti, ellenőrzi, támogatja, felügyeli tevékenységüket? Az
ostor, a hajtóerő az MSZMP
KB művelődési határozata,
mely egyértelműen szórtaimazza az öntevékeny művészeti mozgalmakat, támogatja a kollektív művészeti nevelőmunkát, serkenti az amatőrmozgalom
szélesítését,
gazdagítását.
A visszafogó
gyeplő viszont, hogy máig
rendezetlenek
az
amatőr
képzőművészeti
mozgalom
terepei, hiányoznak egyértelműen eligazító KRESZ-tábIák, s az egyik helyről a má.tikra dobott labda a legfontocabb láncszemet, magát a
mozgalmat hagyja érintettenül. Mert kik tartoznak az
amatőrök táborába? A válasz szinte egyértelmű s
mégis nagyon bonyolult. Legvilágosabban úgy fogalmazhatjuk meg, hogy amatőr az,
aki nem tagja a Művészeti
Alapnak. Csak hat nem tagja a rajztanári diplomával
rendelkező alkotó pedagógus.
a, naiv festő, az autodidakta
alkotó, a szorgos dilettáns és
a ralzszakköri tag. Lehetetlen őket egy kalap alá venni.
A megyei módszertani és
továbbképző központ nagyon
szimpatikus fölosztása szerint
az amatőröket a következő
rétegekre lehet bontani: részint szükség van az alko.o
rajztanárok összefogására, híezen igénylik nemcsak gondolaíaik kicserélését, de a
kÖző3 munkát, az egymástól
elvárhaló kontrollt és nagvban építhető felkészültségükre a megve községeiben folyó esztétikai nevelőmunka,
a közös kiállításaik vándoroltatása révén előadássoroii ni iimiibii i — — n i • — i n

Áramütés
Színes magyar ftlm. trfa
és rendezte: Bacsó Péter.
Fényképezte: And r Tamás. Főbb szereplők: Görbe Nóra. Andorral Péter.
Psota Irén, Patkós Irma,
Gólffy László, Matti Virtanon.
Rokonszenves nz a kitartó érdeklődés., ahogyan Bacsó Péter fürkéMl, látható
őszlnteségíel
kutatja fiatal
hőseinek életvitelét.
Nincs
tán még filmrendezőnk, ki
ennvlre szívósan ered
egy
Izgalmas
korosztály
nyc1
mába, s Igyekszik
kihall-

Jegyzékváltás
MSk
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Néhány példa:
1. Pár éve egyik Szeged
környéki
község kiállítást
akart rendezni idős orvosa
featményeiből. Az átlagon
felüli
jól képzett
orvosfestő' is — mintegy búcsúképpen — kedveskedni akart
a község lakóinak, egykori
betegeinek akik között élete javát töltötte. Közbesz' t
a hivatal: amatőr kiállítást
egyedül nem lehet rendezni!
Kirendeltek hát az idős orV03 naosütötte festményei
mellé néhány faszobrot
és
intarziát Az előírásnak tchát eleget tettek, azt azonban már kevesen értették,
mit keresnek a képek között
a Szegedről Importált munIcák, három-négy faszobor t s
a néhány intarzia.
2. A hivatásos festőművész
befejezte a tárlatra jelentkező amatőrök
munkáinak
zsűrizését, aláírta a jegyzőkönyvet, zsebrevágta a tlizteletdíjat, és elkezdte szidni
az amatőröket, mert elszaoorodtak, mert mindenáron kiátiltásokért
kopogtatnak,
mert elszippantják a profi
művészek vásárló közönségét
3. A szerkesztőségbe csőnIca kezű férfi kopogtatott,
hóna alatt feleségének
képeivel. A mórahalmi düledezo tanyából hozta az asztalkendőkre festett álomvilagot. Az első festmények a
megyei módszertani központnál találtak gazdára, s azóta
a naiv alkotó több képét
megvásárolta
a kecskeméti
Naiv Művészek Múzeuma
4. Egyik, rajztanari d i p k r ó
mát szerzett, de nem p e t a gógusként dolgozó fiatal alkotó ingerülten kérte ki magának hogy hármójuk közös
tárlatát amatőr kiállításnál?
minősítettük.
5. Nemrégiben azon folyt
heves vita, hogv kaphat-e
falat a szegedi Kéntár termelben Hemmert János, aki
nem tagja a Művészeti Alapnak, Igaz ugvan. hogy harmínc esztendeje tevékeny ré[szese a város művészeti ő'ctének, s szinte minden azóta
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Somogyi Károlyné íeiveule

gatnl szívhangjaikat,
megérteni csetlő-botló lépéseit,
aki tulajdonképpen ennvire
I'ényll, hogy ..ifjú szívekben
éljen." Üj
filmjében,
az
Áramütésben ls az a féltő
szeretet, pártos ragaszkodás
legvonzóbb, ahogyan elkíséri a felnőtti kor küszöbére érkezett
Fésűs Virágot
megpróbáltatásainak
labirintusán. Egy
pszichológus
megszállottságával figyeli aprólékosan hajlamalt,
hangulathullámzásait, nem lakkozza kisiklásait, ugyanokkor pillanatra sem feledkezik meg arról, hozy ennek
a korosztálynak sorsáért a
felnőttek a felelős"'?, s erre a felelősségre figyelmeztet akkor ls. amikor termi
'•ppen tennének értük, de
oz értetlenek pátyofoató f d ümoTttaalban
nincs sok
köszönet.
Fésűs Virág, a
félárva,
akit
anyjától
elszakadva
bátyja nevel, otthagvia
a
főiskolát, s h o ' v külföldön
beleszeret valakibe, aki méltatlannak
bizonyul erre
a
szerelemre, érzelmeivel ma"éra marad, elhárítja c v e t 'en Igazi társának, a bátyi n a k se-titsétót is. s csen-'as daccal nekiindul a vl'ő"nak. Efodk
munkahelyü l a mtalkrn vetődik, mígnem nl'ut a
kő'ver-élyes
munkaikerülésig.
ho"y
a
-endőrsé~en döbbenjen
rá,
nz utolsó állomáshoz
érkezett, ahonnan még lehet
ereje
visszafordulni.
Mi
végre születtünk, s vagyunk
a világon? — feszegeti Bacsó a bibliai kérdést. Ami-

re az összkomfortos
kényelemtől. mint a döntéseket cs szabad választásokat
eltemető állapottól,
ösztönösen viszolygó lány
úgy
reagál, hogy azért van sok
rosszkedvű ember, mert
a
többség
húszévesen
beül
egy vonatba, ahonnan nem
mer kiszállni, ha szükségét
is érezné. Van a
filmben
egy
jelenet:
mesterséges
úton „pótmama" melegíti a
kiscsibéket. nem az
anyjuk, csak olyan, mintha az
lenne. A hasonlat nem durva, erőszakos citátum —
Virég bátyja, a Vince, egy
nagyközségi téesz
pulykafarmjának vezetője, ő aggódik az apró állatokért. A
felnőttek
felelőssége
is
ilyesfajta — sugallja a né7Őnsk Bacsó Péter
filmje.
Ha kötelességszerű gondoskodásban merül kl csupán,
számolnia kell azzal a kockázattal,
hogy
a fiatalok
nem tartanak rá Igényt, s
a kát korosztály oly
tanácstalanul
néz egymással
farkasszemet, mint Vince és
Virág depressziós anyja
a
vcdkssüveggel. Tiszta szándékú. szép filmet forgatott
Bacsó Péter. S ha Virág történetének íve nem is
töretlen. minden
fordulatában kellően motivált, a kit
fő*''erer>1finek, a még főiskolta Görbe Nórának
és
Andorrai Péternek tehetséges játéka átsegíti a lélektani bukkanókon. s
emlékezetes élménnyel
kínálja
meg a nézőt, akinek mai életünk dolgairól soha
sem
lehet beszélni eleget.
N. L

zatok szervezése stb. Külön
csoportot képezne.-? az egyéni
amatőr alkotok — korulöelül negyvenen vannak ilyenek a '"egyeben - , ismét
mas problémáik vannak a
naivoknak, akik mintegy hatan-nyolcan élnek Csongrád
megyében. Az egyéni alkotók a képzőművészeti korok
megyei kiállításain vehetnek
részt (rajztanárok külön tárlatát is megrendezik), s háromévenként alkalom nyílik
számukra az orszigo3 tarlatokon való részvételre. Ismét
külön kezelik a közösságben
dolgozókat. A megyében^ 24
képzőművészeti
kör
működik. közülük tizennégy felnőtteket tömörít (11-nek a
vezetője hivatásos művész),
A képzőművészeti szakkörök
közül kiemelkedik a Szegedi
Grafikai Stúdió, mely 1976
óta viseli ezt a legmagasabb
szintű amatőrcsoportnak kijáró nevet. E forma lényege,
hogy a stúdió tagiai egyénileg dolgoznak, de közös műhelyben, egvmást kontrollálva. A többi szakkör összetétele korosztály, felkészültséget, előképzettséget, műfaJókat tekintve is meglehetősen heterogén.
*
p e r s z e m á i g n f n c s rendjén
a mozgalom
kézben
tartá3a.
irányítás
A gyakorlati
s z a k m a i felügyelet, kiállftászsűrizés stb — a
rendez£.
módszertani központ feladaa met a - a z e n a D délyezé3
'ei t a n á c ^
művelődésügyi
dolga. (Az már
03ztólyának
ismét újabb gond, hogy a
bejelentó3l
kötelezettségnek
még mindig kevesen tesznek
eleget, sok az engedély nélk ü l i ámatőrtárlat,° különösen
ü z e m i é s i f jósági klubokban,
E n n e k
következménye, hogy
jelente
számú
dilettáns
munka nemegyszer giccs ker m nagyközönség elé. Az azt a n végképp a nonszensz határát súrolja, hogy az egy
alkalomra és e°y" helyre "lehónapokig
z s a r i z ett. anyagot
vándoroltatják,
mint
egy
diadalmenetet, a megye közA ' megyei móds égeiben.)
szertani és
továbbképzési
központ vezetőt joggal elégedetlenek a zsűrizés jelenlegi
rendszerével.
Szakemberhiánnyal ls küzdenek, szemléletváltozásra
is szükség
lenne.
Egy mobil, nyitott,
tágabb körű zsürizési struktúra megalkotásán
gondolkodnak, ahol — uram bocsá'
— a közönségnek Is lehetne
hangja, véleménye. Az ls
megyei gond — s túlnő minden egyes szerv, intézmény
hatáskörén —, hogy
nincs
kiállításrendező
csoport,
melynek szakemberei. Installációs bázisa, meghatározott
szemlélete megyeszerte egységesítené a tárlatokat, biztosítaná a ma oly hullámzó
színvonalat.
*

Jó néhány olyan összejövetelen, beszélgetésen
vettem
részt
hivatásos
művészek
társaságában, ahol
másról
sem esett szó, mint a művészet
végvárait
fenyege'fl
amatőr támadásról, a valódi
és vélt veszélyekről, a vásárlócsábí'ásról
és a minő.
ség védelméről. Egy bizonyos: amikor az amatőrmozgalom támogatásáról intezkedő határozat
megszületett,
nem az amúgy is földuzzaszlott hivatásos tábor további
bővítését célozta. Elsősorban
a vizuális nevelés, az esztétikai kultúra
színvonalának
emelése, a közösségben
végzett alkotómunka
volt — •
ma 13 az -r- a cél. Jó magvar
szokás szerint lendületünk
megint átröpített bennünket
ama patás háziállat másik
ifoa'ára. Most aztán Izvek-zünk
visszaka"as7' : odniI
Szidkozóöva. gvakran in*>«ia.
te'an. vélt vagv valódi sárelmek ráncé!-~'ában.
ma
tünk konstruálta
dicstelen
fegyverekkel. Ahelyett, hogy
közös
dolgainkat
közösen
megméretnénk.
rendeznénk
— s mindenki tenné a maga
dolgát.
Taadi Lajos

