
Tv-jeqyiet
Zene és képzőművészet gyakran kap te re t a televízió kép

ernyőjén. Nem hiszem, hogy a k ia lakult sorozatoknak h a ta l
mas nézőtábora lenne, de hogy a sorozatokat igyekeznek 
egyre igényesebben, ötletesebben, „tévésebben” elkészíteni, 
az talán  előbb-utóbb nagyobb nézőtábort is toboroz.

Kezdjük a m últ heti Zene, zene, zene című adással. Sza
kítva azzal a hagyom ánnyal, hogy a legtöbbször csupán 
olyan tévés komolyzenei adást eredményezett, am elyben je
len volt a kam era; ú jabban hum orral, technikai segítség
gel valóban tévés komolyzenei m űsort készít a sorozat szer
kesztője, Ctigány György, s a rendkívül felkészült, szim
patikus műsorvezető: Salánki Hédi. A m űsor legutóbb han
gulatos útibeszámolót k ínált a MÁV Szimfonikusok olasz- 
országi turnéjáról, szép képekkel, lírai tájrészletekkel il
lusztrálva a zenét. Idős muzsikusokkal, énekesekkel beszél
getett Salánki Hédi, s az illusztrációként bem utatott rész
letekhez megintcsak hum orral teli jeleneteket, technikai 
trükköket párosított a rendező. Sólyom László. Ezáltal a 
muzsika élvezete m ellett képi történést, néznivalót is kap
tunk. S az idős em berek m ellett egy mai muzsikus: Szaba
dos György is bem utatkozott, ak it a győri közönség a nép
szerű jazz-estekről jól ism erhet. Sajnos a műsor egyik 
gyenge pontja éppen ez volt. No, ezúttal sem a zenével volt 
baj. hanem  a nemes szándék — a látvánvterem tés — meg
valósításával. Ugyancsak az e vidéken élőknek, a Győri Ba
lett tisztelőinek okozhatott csalódást az a m uzsikát illuszt- 
ráló-kísérő balett, am elynek gyanítom: semmi köze sem 
volt Szabados gondolataihoz, a zene hangulatához. Ezzel 
együtt mégis örvendetes, ha a zenei műsorokhoz látvány 
Kapcsolódik, s a szándékot m indenképpen dicsérni kell.

Dicséretes az a szándék is, am elynek m egvalósulásaként 
a M űcsarnokban pár napig még lá tható  a külföldön élő 
magyar képzőművészek kiállítása. A televízióban vasárnap 
este Tisztelet a szülőföldnek” címmel lá tha ttuk  a k iá llí
tás jópár részletét, s m egism erhettünk néhányat az alkotók 
közül. A szerkesztő-riporter, a képzőművészeti műsorokból 
m ár jól ism ert D. Fehér Zsuzsa volt. A bem utatott portrék 
számom ra megdöbbentőek voltak. Azon túl, hogy ki m iért 
hagyta el az országot, azon keresztül, hogy milyen lehető
ségek tá ru ltak  eléjük a határokon túl, egészen addig a to 
rokszorító érzésig vezetett bennünket a műsor, hogy ki tit
koltan, ki bevallottan, de legalább nosztalgiát, sokszor erős 
honvágyat érez a haza, a szülőföld, az itthagyott barátok, 
rokonok iránt. Megkapó jelenetek árulkodtak — mintegy 
mellékesen — arról, m ennyire fontos volt ez a bem utatko
zás itthon. Nemcsak a bizonyításért, de az itthonm aradot- 
takkal való találkozás, a hivatalos hazatalálás kedvéért. A 
megnyitón nem egy csoport üdvözölte kitörő örömmel, öle
léssel egymást, album okat, katalógusokat forgattak, m utat
tak  egymásnak. S m int k iderült: európai szintű, érdekes 
k iállítás le tt a vállalkozás végeredménye.

Külön kell szólni D. Fehér Zsuzsa riporteri bem utatko
zásáról. Nem tévedés, valóban most derült ki, milyen r i
porter is akkor, am ikor nem a közeli ismerősökkel, bará
tokkal, azaz az itthon élő művészekkel beszélget. Korábban 
ugyanis sokszor m ár idegesítően bizalmaskodó, a ripo rt
alanyt körbeudvaroló, s a beszélgetéseket cukormázzal be
vonó m űsorokat lá thattunk  szerkesztésében. Most futotta 
izgalmasabb, kem ényebb kérdésekre is tarsolyából, olyanok
ra, m int például a képeken alkalm azott népm űvészet igaz 
voltának tudakolása attól, aki évtizedeken á t nem találkoz
hato tt a gyökerekkel, vagy a külföldi kapcsolatterem tés, ho
nosodás részleteinek megkérdezése attól, aki m ár nem fia
talon hagyta i t t  az országot. Jó lenne ta lán  több bátorsá
got tanúsítani a rázósabb kérdésekben, az itthoniakkal is ,1 
vállalva esetleg annak a kockázatát, hogy nem csupa mo
soly és m űvé’zkedőn égremeredő tek in te t találkozik a k a
merával, a ripo rter tekintetével, hanem  valódi érzelmek, 
megszenvedett aggodalmak tükröződnek a művészek arca
in. Annál is inkább, m ert a képzőművészetnek ugyancsak 
elkelne a nagyobb érdeklődést tanúsító  nézőtábor, hiszen 
országszerte panasz: kevesebben látogatják manapság a tá r
latokat.

(Pió M.)

■  Kun Zsigmond budapesti lakása valóságos múzeum. A 90 éves nyugdíjas egy életen 
át gyűjtötte feleségével együtt a magyar folklór tárgyi emlékeit. Régi óbudai lakását és 
gyűjteményének nagy részét már az államnak adományozta, de még így is jócskán ma
radt az értékes, szép tárgyakból. A képen: Kun Zsigmond otthonában.

Népművelők délelőtt

A tiszteletdíjasok nevében

Pályázati
felhívás
Dokumentumok

munkás-
dinasztiákról

A Győr megyei városi Ta
nács VB művelődési osztálya 
pályázatot h irdet a  városban 
élő, m unkásdinasztiák élet
módját, hagyom ányait őrző 
korabeli iratok, fényképek és 
visszaemlékezések összegyűj
tésére. A gyűjtőm unka célja: 
feltárni és megmenteni azo
kat az em lékeket, am elyek a 
győri munkásság történetének 
feldolgozását segítik. A visz- 
szaemlékezések, a lehetőség 
szerin t vegyék figyelembe a 
munkáscsaládolk életkörülm é
nyeit (lakásviszonyokat, étke
zési és ruházkodási szokáso
kat), társadalm i és kulturális 
helyzetet (iskoláztatás, sza
badidő eltöltése, társasági 
kapcsolatok, sportolás). A 
fényképeknél jelöljék meg az 
időpontot és az alkalm at, 
am ikor a  felvételek készül
tek.

A pályázaton elsősorban a 
sa já t em lékeiket rögzítő, idős 
em berek jelentkezését várják, 
de nem zárják  ki, hogy em lé
keiket családjuk tagjai vagy 
kívülállók (középisolások, fő
iskolás fiatalok, pedagógusok) 
rögzítsék. Részletes tájékoz
tatással a  megyei levéltár 
szolgál.

A pályázatra beérkezett 
legjobb m unkákat — szakmai 
véleményezés után — díjaz
zuk.

I. d íj: 4 ezer forint. II. díj: 
3 ezer forint, III. d íj: 2 ezer 
forint.

A pályam unkákat 1983. á p 
rilis 15-ig a  Győr megyei vá
rosi Tanács VB művelődési 
osztályán (Győr, városi ta- 
nécsház) kell benyújtani két 
gépelt példányban.

Olvastam Hámor Vilmos 
Népművelők délelőtt című 
cikkét és a következő gon
dolatokat ébresztette ben
nem :

Én a szétforgácsolódástól 
féltem a tiszteletdíjas nép
művelőket. Legtöbbjük — 
én is — délelőtt dolgozik, 
tanít, délután pedagógus 
m unkájához kapcsolódó 
m unkát végez. S mivel ta 
nár. népművelő is. joggal 
szám ít rá több szervezet. 
Ezek a gyűlések, összejöve
telek sok időt vesznek el a 
népművelőtől, mégis azt 
mondom, hogy nagy hasz
nuk van. Legfontosabb pe
dig az. hogy így szorosabb 
a kapcsolat a falu lakossá
gával. a szervezetek vezetői
vel. Ezeken az összejövete
leken összegyűjthetők a kö
vetkező évre tervezett elő
adások témái, felmérhető, 
hogy mi érdekli az emberek 
többségét. Személyesen, szó

ban is m eghívhatok egy-egy 
előadásra.

Az előadásszervezés nem 
könnyű téma a népművelés 
területén. Nemcsak a meg
tervezése a népművelő fel
adata. hanem sok-sok apró
ság is. Többek között az, 
hogy a m eghívókat el kell 
készítenie, azt ki kell hor- 
datnia hogy száz darab  meg
hívóra 25—30 személy meg
jelenjen. Este az előadót 
időben kell várni, m ert úgy 
illik és én is r»' várnám. A 
takarítónővel külön értekez
ni ken ebben az ügyben. 
Gyakran a tanulók, a takarító  
a népművelő együtt rendezik 
a term et. S am ikor mindez 
kész. „várjuk” a hallgatókat 
nagy szeretettel. Ezt komo
lyan kell érteni és nem vé
letlenül köszönöm meg. hogy 
eljöttek. Az előadóval be
szélgetve titokban egy fe
szültség van bennem, az 
egyik szemem az a jtó t lesi. 
Vajon meg lesz-e a létszám. 
A létszám nagyon fontos. 
Fontos lehet az előadó szem
szögéből —. milyen szervező 
a népm űvelő? — Nem mind- 
esv hogy a felkészült elő
adó. hány em bernek tart 
előadást, adia át tapasztala
tait. élményeit, tudását. Fon
tos a létszám a népművelő 
szempontjából is. hiszen 
ezért szervezte a programot. 
Érezze a hallgató, hogy jó 
volt az előadás érdemes volt 
eljönni.

Mert mi van akkor, ha az 
előadó egy idősebb korosz
tá ly t várt? Akkor a néomű- 
velő végigizgulia az előadást. 
Igen. m eri ugyan felkészí
te tte  a fiatalokat az e'őadás- 
ra mégsem biztos, hogy é r
dekli őket a téma. Netán 
nehéz, fárasztó, hiszen ők is

fáradtan érkeznek az elő
adásra. Szorít a népművelő 
azért is hogy ne hagyják ott 
az előadást, ne tegyenek 
megjegyzést, s ha kérdezni 
lehet, akkor őszinte, jó vita 
kerekedjen. A felvetődő 
problém ák ellnére érdemes 
csinálni. Nem felejtem, volt 
népművelési felügyelőm, 
Szalay Miklós szavait: Ha öt 
em ber van. aki érdeklődik a 
kultúra iránt már érdemes 
(csinálnil dolgozni. Van- is 
ebben igazság, és á t is segít 
a hullámvölgyeken. Hason- 
lókénpen vagyok az ifiúsági 
klubbal is Igaz, m ár idestova 
10 éve működik, gyakran, fog
lalkoztam azzal a gondolat
tal. hogv változtatni kellene 
úttörőklubra. Hiszen őket 
még több minden érdekli, s 
testhezállóbb is lenne. De mi 
lesz azokkal a fiatalokkal, 
akiket ez a kis közösség tá r t  
össze? Néhány sikeresebb fog
lalkozás visszaadja önbi
zalmamat. Az ifjúsági klubot 
továbbra is működtetni kell, 
mégha néha göröngyösebb 
az út akkor is. Ezt az u ta t 

■a népm űvelő nem vállalhat
ja egyedül. Csak közösen, 
együtt m unkálkodva szüle
tik  eredmény. Pedagógus 
kollégáimmal, a szervezetek 
vezetőivel együtt, akik vál
lalják  az előadásokat, a szer
vezést. tgy mindannyian 
érezzük, milyen nehéz ki- 
csalogatnj az em bereket o tt
honról.

Én elsősorban tanár va- 
gvok. Bár népművelési m un
kám ért kaptam  kitüntetést, 
mégis azt mondom, hogv 
függetlenített népművelő 
nem lennék m ert eredm énvt 
és örömet főleg az iskola ad.

Fiisi András 
enesej pedagógus

Egy sorozat margójára

A színész 
nyolc szerepben
. .mi a filmszínész? Többé-lcevésbé képlékeny, akaratnélküi'i 

nyersanyag csupán a film  egyedüli alkotójának, a rendezőnek 
kezében. Gyakran alig fontosabb, m int egy befényképezett inzert, 
egy díszletelem, vagy egy kellék. A  rendező m indenható akaratá
nak kiszolgáltatva, többnyire ism eretlen  koncepciójának csupán 
szerény kis függvényeként, ő a létrehozandó m ű egyik, nem  is 
legfontosabb építőköve. Szakm ai tolvajnyelven, ném i rosszindu
lattal ezt úgy fogalmazzák: idom íto tt fóka. H acsak... Hát igen. 
Ragyogó film színész volt Latinovits Zoltán. A  legjobb magyar 
film színész volt Latinovits Zoltán. Valószínűleg egész Európa 
legnagyobb film színésze is volt, ha nem  az egész világé.”

A fenti idézet Darvas Iván
tól származik, s nincs na
gyobb dicséret m in t am it sa 
já t pályatársától, kollégájától 
kaphat az ember. Igaz, L ati
novits ezt m ár nem hallhatta, 
olvashatta, hiszen a  „volt” 
a rra  utal, hogy m ár nincs. De 
m egvannak azok a  filmek, 
am elyek megőrzik alakját, 
alakításait, azt a sajátos s tí
lusát. am elyről ezt ír ja  az Űj 
F ilm lexikon: „Az újabb szí
nésznemzedék modern, csu- 
paideg hőstípusa. Já téká t bi
zonyos fokú szándékolt hang- 
m onotónia s a nagy jelenetek 
roppant szenvedélyes, sodró

lendületű kidolgozása jellem 
zi.”

Csütörtöktől kezdődően 
(nyolc héten á t Latinovits 
nyolc arcát, nyolc szerepét 
idézi fel m ajd a  győri Petőfi 
Sándor Városi Művelődési 
Központ sorozata. Az 1966- 
ban készült Hideg napok lesz 
az első a sorozatban, majd az 
Egy szerelem három éjszaká
ja, az Isten hozta, őrnagy úr!, 
az Utazás a koponyám körül, 
a Szindbád, Az ötödik pecsét, 
a Csontváry, végül a Sze
génylegények pereg m ajd a 
vásznon.

Az első vetítés előtt a  test
vér, Frenreisz Károly találko

zik m ajd a  film barátokkal, 
délután 6 órakor. Egy másik 
m űfajban, a popmuzsikában 
játszott ő hasonlóan kísérle
tező, m indig megújuló szere
pet, három  élvonalbeli együt
tesben is dolgozott, kettőnek 
a m egalapításában részt vett. 
s m int egy nyilatkozatában el
mondta, bátyjához hasonlóan 
„az élet számom ra . . .  sport- 
nyelven szólva m arathoni 
ákadályfutást je len tett”.

Az Űj Film lexikonban La
tinovits Zoltán neve után 
még csak a születési dátum 
áll. A Balázs Béla-. Jászai 
M ari-díjas Érdemes művész 
segédm unkásként kezdett is

merkedni a színpaddal a 
MÁVAG színjátszó együttesé
ben, m ajd építészm érnökként 
vállalta a színészet „segéd
m unkása” szerepet a  debre
ceni Csokonai Színházban. 
Magasra ívelt a pályája, 
szám talan filmből is ism er
jük. A felsorolás végén az 
1972-ben készült Harm inckét 
nevem volt című áll a lexi
konban. H arm inckettő? Sok
kal több. S mégiscsak egy, hi
szen minden szerepben any- 
nvira esvénien magát adta 
Latinovits Zoltán, S hány 
sorsba, életbe bú jhatott vol
na m é g . . .

Most lenne ötvenegy éves.

Csehszlovákiába utazott 
a Bábszínház

Az Állami Bábszínház 27 
tagú együttese kedden Cseh
szlovákiába utazott, ahol a 
Kodály-centenárium i progra
mok részeként a Háry Jánost 
m utatják  be. A daljátékot 
Szilágyi Dezső alkalm azta 
bábszínpadra, a bábokat Bró- 
dy Vera, a  díszleteket Koós

István  tervezte. A február 11- 
ig tartó  turnén a társu lat 
Kassán. Pöstyénben. Sum- 
perkben és Prágában lép a 
közönség elé. A csehszlovák 
fővárosban egyébként színhá
zi szakemberek és bábm űvé
szek részvételével baráti ta
lálkozóra is sor kerül.
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Egy kép az egyik legemlékezetesebb szerepéről, a 
Szindbád című filmből.


