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A RÁDIÓ ME L L E T T
| A kör négyszögesítései

Ha egy mai rendező a szín-
padi tere t egy képzeletbeli 
vonallal két részre osztja és 
azt sugallja a nézőnek, hogy 
a képzelt vonaltól balra meg 
jobbra két különböző helyszín 
látható : azt m ondjuk, érde-
kes, absztrakt rendezői meg-
oldás. Katajev  a harm incas 
években A  kör négyszögesíté-
se című kom édiájának sze-
replőivel csináltatja ugyan-
ezt, de ők nem az absztrakt 
színpadi tere t osztják ketté, 
hanem  egyetlen közös táx's- 
bérleti szobájukat. Mégpedig 
azért, m ert nősülni akarnak 
és ugyebár a fiatalasszonyok 
mégsem alhatnalt férjük  ba-
rátjával egy szobában. Az 
absztrakt színpadi megoldás-
ból tehát egy telivér, a való-
ságban gyökerező, társadalm i 
komédia alapszituációja vá-
lik K atajev keze alatt.

A korszerűsített moliére-i 
bonyodalmakon gördülő ko-
média azonban nem egy hely- 
szinrajzzal, hanem  négy figu-
rá jának  tudatállapotával je l-
lemez egy társadalm i gyer-
mekbetegséget : szocialista e r -
kölcsnormák dogmává m ere-
vedését. A darabban kiala-
kuló szerelmi négyszög — te r-
mészetesen mindenki a másik 
fél párjával ta lálja  meg a 
boldogságot — kényelm etlenül 
polgári szituáció, ahogy az 
egyik fél precízen és m ulatsá-
gosan megfogalmazza: »A
családi boldogság ú jra term e-
lése más elvtársak családi 
boldogságának rovásá ra: ez
nem  etikus-*. Négyüknek eb-
ből a szituációból kell ki-
mászniuk, de a boldogság ára, 
az író szereplői szám ára ké-
szített tűzpróbája: le kell
m ondaniuk erről a készen ka-
pott, m indig idézhető és a l-
kalmazható, tehát kényelmes 
és ezért kispolgári morális 
dogmatizmusról. Merev nor-
m áikat át kell váltaniuk az 
élet elevenségére. Azaz gon-
dolkozniuk és dönteniük kell.

M indez rendkívül m ulatsá-
gosan, a  komédiába oltott 
szatíra jegyében zajlik-. Az 
idézett m ondatból az is kide-
rül, hogy az író többek között 
a nyelvi és stílusparódia esz-
közeivel él, továbbá kiderül, 
hogy Csorna Sándor sok in -
vencióval, a m agunk -nvelvi« 
tapasztalatait is beledolgozva 
— fordította a  darabot. A 
Rádiószínház előadását, me-
lyet a  szépen teljesedő Szov-
jet drám acikluj ú jabb bem u-
tató jaként hallhattunk, Gál 
István rendezte: frissen, ötle-
tesen, kiagyalt effektusoktól

tartózkodva inkább hagyta, 
hogy a  történet a  m aga te r-
mészetességében peregjen;
csupán néhány elrejtett, nem 
tolakvó vonással jelezte a 
darab  történetiségét, m últ-a t-
moszféráját. A négy főszerep-
lő — Dómján  Edit, Hacser 
Józsa, Fülöp Zsigmond és 
Bodrogi Gyula — nagy kedv-
vel komédiázott, de frissítő 
lendületükben nem  m ulasztot-
ták  el, hogy egyéni, jóízű ka-
raktereket form áljanak.

. L , u r . . Az 1942-ben A Taltosfiu meghalt Oláh
Gábor, a  "debreceni költő*, 
Ady és I^óricz nem zedéktár-
sa volt. Nem szerette Debre-
cent, valam i görcsös szoron-
gással mégis odakötötte életét. 
Nyugtalan és görcsös egyéni-
ség volt, keserű elégedetlen-
ségben élt haláláig. A h ivata-
los irodalom politika börzéjén 
rosszul jegyezték, mégis, am i-
kor lehetett, kihasználva né-
hány zavaros eszméjét, k ijá t-
szottak Ady ellen. Roppant 
munkavágy do’gozott benne: 
a  rádió em lékm űsorából döb-
benten hallottam , hogy h a-
gyatéka, nagyrészt kéziratban, 
száz kötetre való anyagot ta r-
togat, és hatvanegy drám át 
írt. életében. A lefojtott kese-
rűség, a ki nem futott pálya, 
a dühödten vállalt vidékiség 
gyűlhetett fel benne ekkora 
írói szorgalommá. A mai iro-
dalmi köztudatban szinte nem 
is létezik, irodalom történeti 
helyét még nem  foglalta el. 
Ez a  felmérés, értékelés, elhe-
lyezés m ostanában kezdődik.

A halálának huszonötödik 
évfordulóján elhangzott em -
lékműsor írója és összeállító-
ja, Taar Ferenc, e felm érés-
hez adott érdekes iniciativá- 
kat. V égigtekintett Oláh Gá- 
bo -̂ pályáján, felidézhető 
portré t festve az íróról. Mód-
szere eredeti és érdekes: Oláh 
Gábor képét ő rajzolja ugyan, 
de az író kezével, naplórész-
leteit idézve, s így mintegy az 
önportré szuggesztióját keltve.

Azt hiszem, nemcsak az én 
gyarlóságom: nem tudom
vagy nehezen tudom elhelyez-
ni magam ban Oláh Gábor 
működését. De a rádióban el-
hangzott verseiből m egütött 
egy sor: "Kosztolányi m etszett 
gégéje repedt trom bita föld 
a la tt.-  Szubjektív jelzésrend-
szerem ilyenkor riadót jelez: 
az ilyen erős sorokat nem le-
het elfelejteni. És az ilyen 
erős sorok nem esetlegesen 
pattannak alő, érlelő organiz-
mus van mögöttük. Ezt az or-
ganizmust fel kell deríteni.

Görgey Gábor
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A Koreai Népi Demokra-

tikus Köztársaság kulturális 
delegációja, am ely Csőn 
Bjong Csői, a KNPK ku ltu rá-
lis kapcsolatok bizottságának 
alelnöke vezetésével m egtár-
gyalta és alá írta  az 1967—68. 
évi m agyar—koreai kulturális 
együttműködési m unkatervet, 
vasárnap elutazott Budapest-
ről. A delegációt a Ferihegyi 
repülőtéren Demeter Sándor, 
a K ulturális Kapcsolatok In-
tézetének alelnöke búcsúztat-
ta.

•4-
Szokolay Sándor Vérnász 

című operáját adta elő a pös- 
tyéni zenei fesztivál keretében  
a Kassai Opera társulata. Az 
előadáson vendégszerepeit 
Komlóssy Erzsébet, a buda-
pesti Operaház szólistája.

<§>
A dunántúli színházak ven-

dégjátékát rendezik meg a 
Győri nyár, 1967 rendezvény-
sorozatának keretében. Vasár-
nap a Pécsi Nemzeti Színház 
m uta tta  be Breeht Koldusope-
rá já t, július 1-én a kom ám éi 
magyar területi színház tagjai 
lépnek fel, július 9-én a ka-
posvári Csiky Gergely Szín-
ház, m ajd  július 15-én pedig 
a  veszprémi Petőfi Színház 
vendégjátékára kerül sor.

C£
Falaidnál, szülőhazám cím-

mel ú j m űsort m utat be jú -
nius 28-án, az országos forra-
dalmi tábortüzek meggyújtása 
estéjén a győri G arda Lorca 
Irodalmi Színpad.

@
A fiatal operaénekesek ver-

senyének második fordulója 
41 versenyző részvételével 
szombaton Szófiában megkez-
dődött. A fiatal művészeknek 
egy-egy áriá t kell énekelniük 
a  XVII—XVIII. századbeli és 
a X IX —XX. századbeli ope-
rákból.

Bartók Béla Csodálatos 
mandarin című táncjátékával 
nyitják meg a franciaországi 
Baux. balettfesztiválját. Prog-
ramján szerepel még Darius 
Milhaud A világ teremtése, 
Alán Hovhaness A tér játéka  
és Francois Bayle A  pillantás 
című balettje.

9
"Juhász Gyula a forradal-

makban* című m onográfiája 
alapján  hétfőn folytatta le a 
Tudományos Minősítő Bizott-
ság Péter László szegedi iro-
dalom történész kandidátusi vi-
tá ját az Akadémián. A bí-
ráló bizottság a disputa után 
egyhangúan javasolta Péter 
Lászlót az irodalomtudomá-
nyok kandidátusává.

Borsos Miklós szobrászmű-
vész Heltai Jenó síremlékén  
dolgozik.

Véget értek
a z  orosz és szovjet

drámai hét bemutatói
A vidéki színházak orosz és 

szovjet drám ai hete alkal-
mából Debrecenben vasárnap 
ankétot tartottak, amelyen 
Szilágyi János, a Művelődés- 
ügyi M inisztérium főelőadója 
a mai szovjet drámáról ta r -
to tt előadást. Este a Csokonai 
Színház Giricz Mátyás rende-
zésében bem utatta Visnyevsz- 
k i j : Optim ista tragédia cí-
mű színművét.

Hétfőn este befejeződött a 
bem utatók sorozata. A vidéki 
színházak fesztiváljának ered-
m ényhirdetésére kedden ke-
rül sor, am ikor Both  Bélá-
nak, a Nemzeti Színház igaz-
gatójának elnökletével a zsű-
ri meghozza döntését.

A magyar reformkor 
előfutára

H. Balázs Éva könyve
A tudom ányban a m űfajok 

éppúgy módosulnak: elavul-
nak, megújulnak, cserélődnek, 
m in t a  szépirodalomban. A 
tudományos irodalom nem  egy 
megfigyelője gondolhatta az 
utóbbi két évtized term ése 
alapján, hogy a feldolgozás-
nak az a  módja, ami egykor 
az -éle te  és ko ra- vagy "élete 
és m űvei" címet viselte, meg- 
ú jithata tlanul elavult. Mai tu -
dományosságunk m indenek-
előtt az elveket, a szemponto-
kat, az uralkodó fejlődési ten-
denciákat igyekezett tisztáz-
ni, s eme törekvés m ellett 
óhatatlanul kevesebb figyel-
m et szentelt az egyéniség és 
a kor, a műveltség és a po-
litikai cselekvés d ia lek tikájá-
nak, noha nyilvánvaló, hogy 
csak ennek feszültségében áb-
rázolható hűen a politika, a 
publicisztika vagy az irodalom 
nagy személyiségeinek élete és 
—'űködése.

H. Balázs Éva történetírói 
érdemétől még messze já r-
nánk, ha egyszerűen azt álla-
pítanánk meg róla, hogy 
Berzeviczy Gergely, a reform- 
politikus (1763—1795) (Akadé-
miai Kiadó, 1967) című mo-
nográfiájával új életre keltett 
egy m ár-m ár halottnak h itt 
historiográfiai m űfajt, de ta -
lán legalkalm asabban innen 
indulhatunk ki, ha teljesít-
ményét és kutatásainak ered-
m ényeit summázni akarjuk.

Az "éle t és a kor* hagyo-
mányos keretébe beleillik, 
hogy a  szerző megnyugtatóan 
tisztázza: Berzeviczy nagyon 
jól ism erte a Reformátorok 
Társaságának kátéját, és tagja 
volt M artinovics szervezeté-
nek. Erről korábban is hang-
zottak el sejtések, csak éppen 
bizonyítékok nem. De sokkal 
inkább új és követésre méltó, 
ahogyan m egállapítását Balázs 
Éva levezeti: Berzeviczy Ger-
gely gyermekkori környeze-
ténél, gottingai tanulm ányi 
éveinél kezdi el, h ivatali pá-
lyáján és k iterjed t baráti kö-
re gondos elemzésén á t foly-
tatja, s közben olyan látszólag 
"lényegtelen- tényezőket von 
be tárgyalásába, m int hogy 
milyen természetű, tartalm ú 
akták mentek keresztül a ke-
zén a helytartótanács irodá-
jában.

II. József évtizedéről, az 
1790—91-i országgyűlésről és 
a M artinovics-perről régi s 
újabb feldolgozásokból vagy 
forráskiadványokból eddig is 
sokat tudtunk; beszéltünk a  
gazdag középnemesség kultu-
rális és politikai jelentőségé-
ről, a szabadkőművesség fon-
tosságáról. De ritkán  ju to t-
tunk odáig, hogy ezekből az 
elvont társadalm i kategóriák-
ból és eszmékből politikai 
m agatartást és irodalmi m ű-
vet hitelesen le tudtunk vol-
na vezetni. Javarészt hiány-
zott ugyanis a m indennapi 
élet, a  bonyolult emberi kap-
csolatok ábrázolása, melynek 
keretei között a társadalm i tö-
rekvések és az eszmék harca

nylegesen megvalósul.
H. Balázs Éva az olvasó elé 

á llítja  e tényezők bonyolult 
dialektikáját: Berzeviczy Ger-
gely zenei készsége, szerelmei, 
világnézeti fejlődése, a budai 
olvasókabinet és az urak 
Habsburg-ellenes politikai 
kombinációi lényeget kifeje-
zően egyesülnek, s olyan m ű-
velődéstörténetté ötvöződnek, 
am ilyennek felvázolását rég-
óta várja  a tudományos köz-
vélemény. Berzeviczy alakjáé, 
kultúráján , szépirodalmi k í-
sérletein keresztül végre meg-
értjük  egyebek között az 
Orczy család több nyelvű iro-
dalmi életét, m egértjük egy 
bizonyos Hellembach Károly- 
né vállalkozását, aki egyetlen 
leányához címezve 1763-ban 
Lipcsében ném et nyelvű ne-
velési könyvet adott ki. így 
a maga helyére állítható a 
Berzeviczy szervezte olvasó-

Berzeviczy Gergelyről
kör szabályzatának az a "ked-
ves toldaléka*, am ely szerint 
"m indenki mentesül a kölcsö-
nös udvariasság és etikett sza-
bályai alól*, vagyis a form a-
litásoktól m entes eszmecsere a 
fontos.

A történeti anyag m inden 
részletét megelevenítő s  ab-
ból valóban minden lényegest 
kiemelő és értékesítő módszer 
te tte  lehetővé, hogy H. Balázs 
Éva, a XVIII—XIX. század 
fordulójának döntő jelentősé-
gű történeti kérdéseit nagy lé-
péssel vitte közelebb a  meg-
oldáshoz. H iteles és pontos 
képet tud adni a  szabadkő-
művesség irányzatairól, a pá-
holyok működéséről, az azok-
ban folyó politikai munkáról. 
Tisztázza a XVIII. század végi 
nemesség és az értelmiség; vi-
szonyát, világosan megmondja, 
hogy az utóbbi réteg az á ru -
term elő nemesség és az ehhez 
közel álló néhány nagybir-
tokos család érdekeit, törek-
véseit fejezte ki. Ha ezt el-
fogadjuk, nem kell értelm isé-
ginek m inősítenünk a birtokai 
jövedelméből élő töllforgatót, 
az entellektüelnél viszont nem 
kell túlhangsúlyozni a m űve-
lődési hatások fontosságát, 
például a  francia olvasmányo-
kat. S ha ez így van, egysze-
riben világos a korm ány el-
járása is, mely a M artinovics- 
ügy véres drám ájában a tit-
károk per t v itte színre — a 
principálisok okulására. Tel-
jesen helytálló és alaposan 
megindokolt a  XVIII—XIX. 
század fordulójának történeti 
periodizációjára te tt észrevé-
tel. 1790-ben nincsen sem m i-
féle komolyan szám ba vehető 
korszakhatár: a társadalom , a 
politika eseményei, a hétéves 
háború (1756—63) éveitől 
kezdve 1795-ig töretlen ívben 
követik egymást és csak a 
M artinovics-per jelzi a for-
dulatot, amely után egyesek 
börtönbe kerülnek, mások b ir-
tokaikra vonulnak vissza, hogy 
kulturális, ritkábban  gazdasá-
gi téren küzdjenek a  polgári 
átalakulásért.

A jozefinizmus alapos vizs-
gálata, a nemesi reform izmus 
és az értelm iség kapcsolatá-
nak kidolgozása teszi lehető-
vé azt is, hogy H. Balázs Éva 
összefüggést tud terem teni az 
1790 körüli évek reform törek-
vései és az 1820 tá ján  kezdődő 
voltaképpeni reform kor kö-
zötti A mozgalom m egtorpa-
nása — az a  jelenség, hogy 
Berzeviczy és társai, a korai 
reformnemesség képviselőinek 
tevékenységében elvesz a gaz-
dasági, kulturális és politikai 
munka "hárm as egysége* — 
megoldatlan kérdés a  m agyar 
történetírásban és ku ltú rtö rté-
netben. A problém ára évtize-
dekkel ezelőtt Révai József 
m ár rám utatott. A szerző 
Berzeviczy Gergely pályaké-
pében bebizonyítja, hogy ez 
a "hárm as egység* 1795-ig 
fennáll; joggal várhatjuk, 
hogy egy következő kötetben 
a gazdasági és kulturális 
irányzat századfordulói pola-
rizálódását épp ily gondosan 
fogja bem utatni. Biztosíték 
erre  egyebek között az is, 
hogy a nacionalista történet- 
írásban oly sokszor elm arasz-
ta lt Kollár Adám Ferencről és 
követőiről a legkevésbé sem 
a hagyományos nemesi állás-
pontról beszél, m ár itt szóba 
hozza Berzeviczy és Kazinczy 
viszonyának alakulását és tu -
dományos módszerességgel tö-
ri á t azt a "m indig megbe-
csüléssel elegyes hűvös tartóz-
kodást*, amivel hősét eddig 
kezelték a m agyar ku ltú ra 
történetében.

Tárnái Andor

Franciaországba látogat — 
első alkalom mal — a bolgár 
néphadsereg tánc- és ének- 
együttese. Turnéja július 1-től 
augusztus 15-ig tart.
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Húzás: július 2-án

Jú liu s 8-án  n y ílik  m eg

A ILLAND MESTERMŰVEK KIÁLLÍTÁSA 
A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEOMBAN

Holland m esterm űvek a 
XVII. századból címmel repre-
zentatív tá rla t nyűik meg jú -
lius 8-án a  Szépművészeti Mú-
zeumban. Az augusztus végéig 
nyitva ta rtó  kiállításon a hol-
land festészet »arany évszáza-
d á é v a l ism erkedhet meg a 
közönség. Az anyagot részben 
a Szépművészeti Múzeum ké-
peiből, 33 darabot pedig a 
varsói Nemzeti Múzeum kép-
tárából válogatott ki a  tá rla t 
rendezője, dr. Czobor Ágnes 
m űvészettörténész.

A tá rla t középpontjában ter-
mészetesen a  század legna-
gyobb m estere, Rem brandt 
m unkássága áll. Művészetét 
több alkotás is reprezentálja. 
Köré csoportosul az anyag 
többi része; felvonulnak a 
m ester m űvészetét megelőző 
irányzatok és bem utatják a 
R em brandt u táni korszak fes-
tészetének legjelentősebb al-
kotásait is. Rem brandttól há-
rom kép szerepel m ajd  a tá r-
laton: a Varsóból kölcsönzött 
M artén Soolmans képm ása, és 
a korai korszakából származó 
két Budapesten őrzött fest-

mény, a  Kincsrejtő  és a Mé-
szárszék. Nagy érdeklődésre 
ta rth a t számot m ég a  Saskia 
című portré  is, am elyet egy 
Rem brandt iskolájához tartozó 
m űvész készített. A tá rla t é r -
dekessége lesz még két híres 
holland festmény, a  Pipára 
gyújtó fiú  és a Parazsat fújó  
fiú  "találkozása* is. A előbbi 
a  korszak egyik legnevesebb 
m esterének, H. Terbruggennek 
a m űve, a m ásik J . Láevens 
alkotása. A Terbruggen-képet 
az egri képtárban őrzik, Lie- 
vens festm ényét pedig Varsó-
ból küldték el a  Szépművé-
szeti Múzeum, tárlatára .

A Szépművészeti Múzeum 
nemzetközi kapcsolatai tovább 
bővülnek a következő eszten-
dőben is. 1968-ban négy or-
szág: Magyarország, Lengyel- 
ország, az NDK és Csehszlová-
kia összefogásával nagyszabá-
sú k iállítást á llítanak össze a  
velencei festészet legszebb a l-
kotásaiból és a  tá rla to t m ind 
a  négy országban bem utatják 
m ajd Varsó, Drezda, Prága, 
Budapest sorrendben.

Magyar művészek 
a Larousse minilexikonjában
Valahányszor külföldi m ű-

vészeti lexikon kerül a  ke-
zünkbe, akarva, nem akarva, 
elsősorban a m agyar m ester-
neveket böngésszük. Rendsze-
r in t hiába. Többször tettük  
szóvá e hasábokon is, a  nyu-
gati művész lexikonok mosto- 
haságát a  m agyar képzőművé-
szet iránt. É rtékeink em lítésé-
re nem szánnak helyet, pedig 
a  lexikon sajátos m űfaja, sze-
repe tárgyilagos adatközlésre 
kötelezne, s ezen belül a  ma-
gyar képzőművészet eredm é-
nyeinek, jellem ének körvona-
lazására, a jelentős mesterek 
életm űvének ism ertetésére.

Most azonban m egtört a  jég 
s  bizakodhatunk abban, hogy a 
szerény kezdetnek folytatása is 
lesz. A Larousse jelenkori mű-
vészetet összefoglaló, kitűnően 
szerkesztett, képekkel illuszt-
rá lt kis lexikonában végre m a-
gyar m esternevekkel is ta lál-
kozunk. A külföldön letelepe-
dett, m agyar szárm azású m ű-
vészek m ellett örömmel fedez-
tük  fel Czóbel, Csoniváry, 
Hippi-Rónai, Szinyei-M erse ne-
vét a  címszavak között.

De nemcsak e négy kiemel-
kedő m agyar művészről vett 
tudom ást Rayrnond Charmet, 
a  lexikon szerkesztője; 40 so-
ros cikket szentelt a  modern  
magyar festészetnek  és továb-
bi 33 sorban vázolja szobrá- 
szatunk  fejlődésének történe-
tét, kezdve a század elejétől, 
m int ahogy a  kötet 1900-tól 
öleli föl korunk szerteágazó 
irányzatait — világviszonylat-
ban. Helyet szorított a lexikon 
népm űvészetünknek  is, néhány 
sorban tömören jellemzi a  m a-
gyar nép művészet eredetisé-
gét, "m ely tökéletesen kifeje-
zi a magyar lélek képzelő te-
hetségét, színes, dekoratív lí- 
raiságát*.

A mindössze 320 oldalas 
zseblexikon biztos kritikai ér-
zékkel tap in tja  ki a  fejlődés 
erővonalait, s  az arányok gon-
dos mérlegelésével tekinti á t 
korunk újító törekvéseit. Ú j-
szerű szempontok vezérelték 
és alak íto tták  ki a lexikon te -
m atikáját. A szerkesztő elősza-
vában utal arra, hogy a min-
den ország művészetéről tá jé-
koztató cikkek célja valam ifé-
le egészséges egyensúly meg-
teremtése, mivel az esztétikai 
forradalom, a képzőművésze-
tek  m egújításának törekvése 
világjelenség. Minden ország; 
m inden nép vállalt bizonyos 
szerepet a művészetek korsze-
rűsítésében, előbbre jutásában. 
Ezt a  helytálló felism erést a 
lexikon szerkesztése követke-
zetesen valósította meg. Té-
m akörét kiterjesztette a  Szov-
je tunióra és a  népi dem okrá-
ciák képzőművészetének is-
mertetésére. Legjobb tudom á-
sunk szerin t ez az első ilyen-
irányú kísérlet, mely prog-
ram szerűen tekinti á t a világ 
képzőművészetét, helyet ju t-
ta tva  a m últban elhallgatott 
népek szerepének, értékeinek.

Ezúttal nem lehet tehát 
okunk a  panaszra. A Larousse 
tekintélyével fémjelzett, nagy 
példányszám ban megjelent, 
népszerű kiadvány (Diction- 
naire Vart contemporain) u ta t 
tö rt az oly sokáig elhanyagolt 
m agyar képzőművészetnek. A 
ránk  vonatkozó cikkekben elő-
forduló, apró tárgyi tévedé-
sek, helytelen adatok egyen-
súlyt nyernek azzal, hogy mél-
ta tást kapott a  m agyar képző-
művészet néhány kimagasló 
egyénisége, akiknek életm űve 
a  nagy koncepciójú francia 
esztéta mérlegén sem ta lálta-
to tt könnyűnek.

Dutka M ária

Fiatalok fotókiállítása
tgy lá tjuk életünket — ír -

hatnák  a fiatalok képeik mel-
lé a Belügyminisztérium Köz-
lekedési K iállító Termében 
m egnyitott fotókiállításon. A 
kiállíto tt 150 fotó a KISZ VII. 
kongresszusa és a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom  
50. évfordulója tiszteletére 
h irdetett fotópályázat legsike-
rültebb alkotásai. M indennap-
jaink elevenednek meg az el-
kapott pillanatfelvételeken és 
a gondosan komponált művé-
szi fotókon. A remek kölyök- 
képek, Suli után, Csak azért 
is, a  teeneger kor kedvencei: 
Gitár együttes, Zenészek, Beát, 
M agnós-klub  közelálló témák. 
A m unka, a tanulás újszerű 
m eglátása a Parasztkezek, Fá-
radtság, Betongyár című ké-
pekben fejeződik ki A fiata-
lok állásfoglalása érződik a 
két, Magyarországon tanuló 
vietnam i fiú portréján: Viet-
nam, veled vagyunk!, az egy-
ségbe rendeződött ifjúgárdis-
ták m enetén: A párttal, a 
néppel. A békés város, a mű-
em lékkapu, a pesti fények, a 
nyár öröme és a  téli csend-
élet m ellett helyet követelt a 
háború képe is — a mai 14—

26 éves fiataloknak, m int tö r-
ténelm i emlék elevenedik meg: 
Gondolatok a háborúról — 
egy plakát nyomán, Háború — 
m egsárgult fotókról megis-
m ert drótsövények és depor-
táló vagonok.

A M agyar Kommunista If-
júsági Szövetség központi bi-
zottsága, a  Népművelési In té-
zet és a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége rendezte k iállítá-
son bem utatott fotók doku-
m entum ok: bizonyítják a mai 
ifjúság sokoldalú érdeklődé-
sét. reális szemléletét, egész-
séges k ritiká já t és tevékeny 
hétköznapjait.

s z ín h a z a k  m a i  m ű s o r a
Állami O peraház: S im oné Boeca- 

negra (L. béri. 10.) (7) — E rkel 
Színház: A L iszt F erenc  Zenemű- 
vészét! Főiskola operaszakos hall-
ga tó inak  év végi v izssá ía  (7) —• 
V ígszínház: M acska a fo rró  te tőn  
(7) — József Attila Színház: Lulu 
(Z. béri. 6.) (7) — Fővárosi Ope-
re ttsz ín h áz : Egy éj V elencében <L. 
béri. 4.) (7) — Vidám  Színpad:
N yugalom , a helyzet változatlan  
(fél 8) — Kis Színpad: Bolond va-
sá rn a p  (fél 8> — Ligeti S á to rc ir-
kusz: a H um berto  N agycirkusz
ven d ég já ték a  (fél 8).


