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Gálaest az Erkel

ti könwhóaap megnyitója Színházban

A gyermekek
javára

Acs S. Sándor felvétele

Sok érdekes, értékes szakkönyvet kínál az idei mezőgazdasági könyvhónap. A kiadók erre az alkalomra 42
művet, 600 ezer példányban jelentettek meg. Jutott belőle
bőven szűkebb pátriánkba is. A Csongrád megyei mezőgazdasági könyvhónapot tegnap nyitották meg Üllésen. A
Déryné művelődési házban tartott ünnepélyes megnyitón
Tóth Béla iró, a Somogyi-könyvtár igazgatója mondott beszédet. Dr. Zilai János, a Budapesti Kertészeti Egyetem docense a homoki szőlőtermesztésről és a termés javításáról
tartott előadást. Ezt követően dr. Tóth Mihály megyei főkertész Csongrád megye szőlőtermesztéséről tájékoztatta a
megnyitó résztvevőit.

A nemzetközi gyermekév
alkalmából az Állami I f j ú sági Bizottság, a Kulturális
Minisztérium és a Magyar
Televízió február 7-én Rálaestet rendez az Erkel Színházban. A csaknem háromórás műsorban — amelyet
egyenes adásban közvetít a
televízió — prózai és énekes színészek,
operaénekesek, balettművészek, komoly
és könnyűzenei
együttesek,
színházi és zenei
életünk
kiváló képviselői lépnek fel,
társadalmi munkában, köztük Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Dózsa Imre. Gábor
Miklós. Gobbi Hilda, Huszti
Péter, Orosz Adél,
Psota
Irén, Ránki Dezső. Ruttkai
Éva és Tátrai Vilmos Kossuth-díjas művészek. A gálaest teljes bevételét a gyermekszolidaritási alap javára
fordítják.

Babérok, ősszel
Egy nyugdíjas zenetanár emlékirataiból
Rágódtam jó darabig, hová
tegyem a nyugdíjas zenetanár kitüntetését, mit tartsak
felőle.
Távolról sem azért,
mintha érdemtelenül kapta
volna, ellenkezőleg. Rászolgált munkával, tisztességgel,
netán a kelleténél vagy elvárhatónál is több munkával, tisztességgel, s éppen ez
a körülmény, az évek múltával mind
nyomasztóbbá
nehezülő terhek fölvállalásának
többlete, a vállalás
kényszere késztet tűnődésre.
Mi minden történhetett addig (azért, amiatt, a n n a k ellenéi-e), míg Perényi Pál hegedűművész, negyvenkétéves
szegedi pedagógiai és zeneifari szolgálat után, a rendkívül szerény nyugdíj elől,
hatvannégy éves korában keresett s kapott Békésen állást magának, hajlott korával dacolva hetente vonatozott-buszozott átszállásokkal
oda, mert szükség volt munkájára, s mivel kellett, önszorgalomból ú j hangszeren
(furulyán) tanult meg játszani, hogy a hegedű és brácsa mellett azt is taníthass a : hetvennégy évesen most
vonult nyugállományba, némelyest rendezettebb anyagiakkal, s a békési zeneiskola karakán igazgatójának
jóvoltából immár a Minisztertanácsnak Kiváló
munkáját elismerő oklevelével. E
„késő őszön" jött babérok
szerint tehát Perényi Pál —
legalábbis hatvannégy éves
korától hetvennégy éves koráig — kiváló pedagógus volt
Békésen. Azóta pedig nyugdíjasként óraadó Szegeden,
egykori munkahelyén, a Tábor utcai zeneiskolában (új
hangszerével, a furulyával),
mely intézmény
igazgatója
telefonhoz nyúlt maga
is,
biztatott, noszogatott, írjak
az öregről, ha valaki, ő igazán megérdemelné.

tálytársa volt a zeneakadémián,
meg a hangszerével
világhírnévre jutott Gertler
Endre, a korábbi évfolyamokon Szigeti József,
Vecsey
Ferenc — Ilyen pályatársak
szellemi környezetében szerezte diplomáját
1925-ben,
Hubay Jenő igazgató aláírásával hitelesítve.
Nyomban
Szegedre került.
Király-Kőnig Péter hozta a városi zeneiskolához, itt tanított, játszott a Figedy-Fichtner
vezette filharmóniai zenekarban az úgynevezett Szegedivonósnégyesben (Baktai Mihállyal,
Szirányi
Lászlóval,
Telbisz Zoltánnal)
a háborúig, pontosabban a neki sen?
elkerülhető bevonulásig.
Katonaság,
hadifogság.
Negyvenhat őszén keveredett
haza, s az országban elsőként talpra állt szegedi színház zenekarához
szegődött
brácslstának. („Soha olyan jó
együttese nem volt a városnak, mint az a hatvannyolc
tagú szimfonikus
zenekar.
Többen Kolozsvárról meg a
fővárosból szerződtek,
mást
ne mondjak, ezt a létszámot
azóta sem sikerült
elérni.
Majd valamennyünk
fölsőfokú végzettséggel
rendelkezett. ami manapság
tudvalevően oly ritka egy vidéki
zenekarnál, mint a fehér holló. Sajnos, nem tartott sokáig,") Nem, hiszen egyetlen
tollvonással megszűntté nyilvánították az operát. Szélnek
eresztették
a muzsikusokat,
alig nyolcan m a r a d t a k : Perényi Pál Kecskemétre ment
pedagógusnak. Zucker Hilda
csalogatta vissza 1952 őszén,
hogy a konzervatóriumról leválasztották a zeneiskolát, s
került Perényi Pál a Tábor
utcai
tantestületbe
majd
másfél évtizedre, s természetesen az újjáalakult opera zenekarába Paulusz Elemér, Rubányi Vilmos, Vaszy
Viktor keze alá, mélyhegeA hegedűjátékot is meg- dű-szólamvezetőnek. Hatvankóstoló
Vaszy Viktor osz-

Diákírók és -költők

pályázata
Csaknem 200 pályamunkát
küldtek be a fiatalok a KISZ
Központi Bizottsága, az Oktatási, a Kulturális és
a
Munkaügyi
Minisztérium,
valamint az Állami Ifiusági
Bizottság által kiírt országos diákíró és diákköltő pályázatra. A beküldött ver-

seket, novellákat, riportokat
és kritikákat ezekben a hetekben szakemberek
bírálják felül, és a legjobb írások
szerzőit meghívják az április közepén Sárvárott sorra
kerülő országos diákíró és
diákköltő találkozóra.

három éves korában köszönték meg szolgálatait. Előbb
a zenekarnál, aztán a zeneiskolában. S bár maga úgy
érezte, akadna tennivaló itt
még, a zenei intézményeinek
bőségével
büszke városban
(muzsikus pályán egyébként
sem
mérvadó az életkor,
annyi a példa,
fölösleges
elősorolni), a város mégsem
tartott rá igényt, vette a sátorfáját, odébbállt vagy száz
kilométerrel.
A lakásban szolid rendetlenség, a gázszerelők hagyta
nyomok eltakarítása zajiik.
Elhúzódom az asztal sarkához, Pali bácsi egy fotelben
gubbaszt. Nehezére esik beszélnie az utolsó évtizedről,
nem ls igen firtatom,
bár
szeretném.
Hatvan
fölött
mégiscsak cudar lehetett ú j
életmódot kezdeni, pontosan
nem tudom, sejtem inkább,
méltánytalanul bántak vele.
Ha makacson ragaszkodunk
a tényekhez, és sebtében kiszámítjuk: több mint félszázados pedagógiai munkásságával bő másfél ezer növendéket bocsátott szárnyára —
köztük Konrád Györgyöt,
a
Tátrai-vonósnégyesből, Baktai Mihályt,
az
ÁHZ-ből,
akikkel sokáig tartott személyi kapcsolatokat is —, alig
hiszem, hogy kivételes gazdagságú tapasztalataira
ne
lenne, ne lett volna semmi
szükség, amikor régóta aszályos évek járnak a vonósoknál. (Strém Kálmán fölkérdezte, hol vannak a magyar
vonósok. Hozzátehetnénk, hol
a vonósoktatók?)
Perényi Pál lassacskán hírmondója az egykori generációnak, mely
megalapozta
Szeged zenei életét, s ahonnan Belle Ferenc,
Szatmári
Géza a közelmúltban, Szarka
László a napokban távozott;
Markó Leó ugyan aktív közművelődési
tevékenységet
folytat, de Gábor Arnoldné
régóta nincs az élők sorában,
hogy nevet csak
néhányat
említsünk. S f>árhogy ódzkodom
a
közhelyektől, Illik
idefirkantani: minden kultúra arról ismerszik, miként
ápolja hagyományait, menynyire képes becsülni hagyományainak őrzőit, hordozóit.
Gyanítom, e kötelező figyelmesség dolgában sincs mifelénk minden a legnagyobb
rendben...
Nikolénvl István

Évzárás és kezdés
Jelentős szervezeti, politikai eseménysorozat
kezdődött ezekben a napokban a
Kommunista Ifjúsági
Szövetség életében. Immár ötödik esztendeje hívják össze
február elseje és m á j u s 15-e
között a KlSZ-alapszervezetek az értékelő, vezetőséget választó, az akcióprogramot elfogadó és az egyéni
vállalásokat közösségi megbízatásokká emelő taggyűléseket. Ebben az időszakban
26 ezer alapszervezet mintegy 800 ezer KISZ-fiatalja
ad számot egymásnak az elmúlt év tetteiről, a tervek, a
programok
megvalósulásáról. Értékelik egymás munkáját, s döntenek arról, hogy
kik kaphatnak az elkövetkezendő mozgalmi évre érvényes tagsági igazolványt.
Érdemes kissé elidőzni a
taggyűlések
egyik
fontos
mozzanatánál,
az
egyéni
vállalások
értékelésénél.
Nyílt plénum előtt ugyanis
Ilyenkor derül fény a r r a : ki
mit tett (avagy mit
nem
tett) a közös kalapba? A valósághű mérlegelés
kölcsönös felelősséget ró vezetőkre és KISZ-tagokra
egyaránt. A fiatalok jó értelemben vett
szabadszájúsága,
őszinte
megnyilatkozásaik
kritikus-önkritikus
mivolta
sok esetben nehéz választás
elé állítja a közösséget. Ki
menjen, ki maradjon? Ezzel kapcsolatosan évről évre
visszatérő gond a bizalom és
a megalkuvás. Példákkal lehetne bizonyítani, hogy elhamarkodott ítéletek, szubjektív „túlkapások"
miatt
olyan tagoktól válik
meg
egy-egy alapszervezet, akik
látványosság nélkül dolgoznak, nem
adminisztrálják
munkájukat. A másik véglet: olyan fiatalok is maradnak a mozgalomban.
akik
nagyon keveset, netán semmit sem tettek a kitűzött cél
megvalósításáért. ..A „szélsőséges ítéletek okait keresve
könnyen rájöhetünk, hol a
hiba. Még mindig nem egységesen értelmezik a KISZ
KB 1974. áprilisi határozatát, ezen belül az egyéni értékelések nevelő
hatását.
Pedig sokszor a megmérettetés milyenségén áll vagy
bukik az adott
kollektíva
életrevalósága.
De hát valójában mi is a
kitűzött cél? A hétköznapok olykor szürke, egyhangú
gyakorlatának
tükrében
megérti-e mindenki, hogy a
kevésbé látványos feladatok
becsületes megoldása
manapság
éppoly forradalmi
tett, mint annak idején
a
veszélyes plakátragasztás, a
röpcédula-osztogatás
volt.
Vajon átérzi-e mindenki
a

mai jelszavak lényegét, hogy
legjobb képességeink, tudásunk szerint álljunk helyt a
munkában és a tanulásban?
Megérti-e mindenki, hogy a
tisztességgel végzett országépítő munka is forradalmi
tett?
Bizonyára az idei számvetések alkalmával is lesznek
majd „késhegyre menő" viták. okkal, ok nélkül megsértődött emberek, és akadnak majd taggyűlések, ahol
a formalitás olcsó látszatába burkolóznak a résztvevők.
Kiderülhet, valamely
dolog elvégzése Ismét a titkárra maradt. A tanulságot
le kell vonni, fel kell tárni
az okokat: a célkitűzés volt
hibás, netán a végrehajtásra való mozgósításba
csúszott hiba?
Nem könnyű feladat a józan, megfontolt
értékelés,
hiszen a fiatalok kellő élettapasztalat hiáhyában hajlamosak túlzásokra, felületes
ítéletek kimondására. Egyik
ifjúsági
folyóiratunkban
nemrég elkeseredett
hangú
vitaindító cikk jelent meg,
melyben a szerző egy fórum
tapasztalatait, a hozzászólók
véleményét Idézi.
Súlyos
kérdőjelek állnak a mondatok végén. A KISZ
miért
nem ad értelmes feladatokat? Miért nem nevel emberségre. miért nem tudunk
igazi közösséget
kialakítani? Lassan mindenki KISZtag lehet vagy maradhat?
Néhány vezető hiába teszi
ki a lelkét, ha a tagság közömbös. Sok diákot nem érdekel a KISZ-munka? A t a gok nem igmerik az akcióprogramot. Csak év elején
és az esztendő végén veszi

Hibás termékek
árusítási tilalma
A Kereskedelmi Minőségellenőrző
Intézet
hatósági
vizsgálatai ismét találtak a
forgalomban használatra alkalmatlan cikkeket, amelyek
árusítását azonnal megtiltották.
A Mütex Htsz — annak
ellenére, hogy a KERMI kötelező előzetes vizsgálata elmarasztalta új. Sport elnevezésű társasjátékát, s forgalmazását a hibák kijavításához kötötte —, rossz minőségű játékokat szállított a
kereskedelemnek. A KERMI
intézkedett arról, hogy a hibás rossz minőségű játéko-

Magyar drámák
a Szovjetunióban
A magyar drámák szovjetunióbeli és a szovjet drámák
magyarországi
szemléjének
megrendezéséről ú j a b b megbeszéléseket fejeztek be
a
magyar és a szovjet szakemberek Budapesten, a Kulturális Minisztériumban. Vadim Petrovics Gyomin,
az
OSZSZSZK Kulturális
Minisztériuma színházi főosztályának vezetője az MTI m u n katársának adott nyilatkozatában elmondta:
— Minden eddiginél több
magyar drámát és más színpadi művet mutatnak be ebben az évadban a Szovjetunióban. A magyar dráma
szemléjén — májusig — 113
színházban 39 magyar szerző
45 műve szerepel műsoron.

elő az alapszervezet. Értelmetlen társadalmi
munkát
végzünk...
Valóban meglevő gondok
ezek. Sokan elfelejtik azonban, hogy az akcióprogramnak a közösség érdekeit, elképzeléseit kellene kifejezni.
A végrehajtás szempontjából ez a döntő. Nem szabad
sem az időt, sem a fáradságot sajnálni arra, hogy
a
taggyűlés
előtt
minden
KISZ-taggal szót váltson a
vezetőség a következő
évi
tervekről. Csak a iól elkészített program segítheti elő az
egyéni
vállalások
sikeres
megvalósításút.
Az értékeléseknél
persze
azt sem szabad
figyelmen
kívül hagyni, hogy az i f j ú sági szövetség
derékhadát
ma még olyan fiatalok alkotják, akik megbízható végrehajtók ugyan, de önállóan
nem
kezdeményeznek.
Azért-e, mert nemrég kezdték a mozgalmi
munkát,
nincs
elég tapasztalatuk,
vagy mert kényelmetlen számukra a vezető szerep
és
jobban érzik magukat a második, a harmadik
ember
szerepében? De szép számmal akadnak olyanok
is.
akikre a szemlélődés a jellemző, viszont egyetértenek
a célokkal, s buzdításra cselekednek is.
Következetes,
differenciált értékelésre v a n
tehát
szükség. Nem túlzott engedékenységre. de nem is bizalmatlanságra. S ha ezzel a
nézettel mindenki ecsetért,
akkor sehol sem hangozhat
el az a kijelentés,
a
KISZ rossz értelemben vett
tömegszervezet.
Rozs; Imre

Most kétszerannyl
előadást
tartunk magyar
művekből,
mint az 1971-ben megrendezett első magyar színházi és
zenei fesztivál
alkalmából.
Mind a 15 szövetségi köztársaságban színre visznek
magyar
alkotásokat.
.A
moszkvai, a leningrádi világhírű színházakban csakúgy,
mint szovjet Közép-Ázsia és
Távol-Kelet
színházaiban.
Oroszul, illetve a Szovjetunió népeinek nemzeti nyelvén a d j á k elő
a
magyar
színdarabokat. A legfrissebb
termésből 25 művet fordítottunk le e rendezvény alkalmából.
Magyar színházi
szakemberek, köztük neves
rendezők
segítik a magyar
művek előadását

kat haladéktalanul v- nják ki
a forgalomból, s a már eladott Játék reklemáloit — a
termék minden ellenőriztetése nélkül — kártalanítsák.
Az állami szabványtól eltérő gallyazó
fejszenyelek
kerültek
kiskereskedelmi
forgalomba.
A
különböző
méretű fejszenyeleket a zirci
Bakony Mgtsz gyártotta
a
szabványban
előírt
kőris-,
gyertyán-, vagy akácfa helyett rossz minőségű bükkfűrészáruból. A KERMI a2
ilyen
fejszenyeleknek
az
árusítását megtiltotta.

Új filmek
bemutatói
Bővült a február
12-t®
17-ig tartó XI. Magyar Játékfilm Szemle
programja.
Bár sem a szemle műsorfüzetében, sem a rendezvényt
reklámozó
falragaszokon
nem szerepel,
bemutatják
Kézdi Kovács Zsolt
legújabb, a napokban befejezett filmjét. „A
kedves
szomszéd" című — a Mafilm
Objektív Stúdiójában
készült filmet — február ffiá n 16.30 órakor a
Vörös
Csillag filmszínházban veti
tik.
A filmszemlével kaocsola
tos további hír: Sándor Pál
alkotása a „Szabadíts meg a
gonosztól" 14-én szerepel —
ősbemutatóként — a Vörös
Csillag filmszínház műsorán
A Mafilm Hunnia Filmstúdió produkcióját másnaptól
már műsorra tűzik az országos mozi hálózatban.

