
Könyvek kozott

Küldetcses szerepben
szágban. A szervezetet lelep-Tizennyolc tabló található 

Győrött a Széchenyi István 
Művelődési Központ bem u
ta tó  termében. A tablókon 
könyvek. A politikai iroda
lom érdekes, nevezetes köte
tei kínálnak látványt az ér
deklődőknek, akik november
9-ig naponta 10—18 óra kö
zött lá togathatják  a különle
ges tárlatot. A tem atikus 
egységenként fölsorakozta
tott, kiadványok közt a m ar
xizm us—leninizmus klasszi
kusai, a munkásmozgalom 
története irán t kutatók ta lál
ha tnak  olvasmányokat. Nem 
hiányoznak az életrajzokat, a 
népszerű történelm et közve
títő írások sem.

A bem utato tt könyvek ket
tős küldetést teljesítenek. 
R eprezentálják a Kossuth 
Kiadó eddigi nagy form átu
m ú m unkáját, m ásrészt el
adásra kínálnak értékes kö
teteket. Em lítésre érdemes, 
hogy az árus példányok közt 
ta lálható  Mihail Gorbacsov 
A  szocializmus építésének 
soron levő feladatai című 
kötete, valam int Szűrös Má
tyásnak, Hazánk és a nagy
világ  című kötete, amely fő
ként az utóbbi években el
hangzott beszédeiből, a kü
lönböző folyóiratokban meg
jelent tanulm ányaiból és ed
dig még nem publikált írá 
saiból tartalm az válogatást. 
Zoltai Dénes Egy írástudó 
visszatér című m unkájában 
Lukács György 1945 utáni 
m unkásságát foglalja össze. 
A tanulm ánykötet a leg
újabb  kutatások eredm énye
it hasznosítja és így ad ké
pet a filozófus tudományos 
és közéleti munkásságáról. 
E sorba illeszthető Ancsel 
Éva m ár korábban kiadott 
Éthosz és történelem  című 
m unkája. Ugyancsak felfe
dezhető Galántai József na
gyon népszerű kötete, amely 
A Habsburg m onarchia a l
konya címet viseli.

Űj hotel
Nyírlugoson
Szállodává alakíto tta át 

kihasználatlan m unkás-
szállóját a nyírlugosi állami 
gazdaság. Az új hotelben 
m áris teltház van. A húsz 
kétágyas, fürdőszobás, ízlé
sesen berendezett szobájá
nak első lakói Belgiumból, 
Olaszországból érkeztek.

Az alig három ezer lakosú 
Szabolcs-Szatmár megyei 
kisközségben megnyílt „Ho
tel Cserhágó” az egycsillagos 
szállodák kategóriájába ta r
tozik. A vendégeinek szauna, 
tenisz- és futballpálya is 
rendelkezésére áll, vadász
hatnak, lovagolhatnak, séta- 
kocsikázhatnak, télen pedig 
csengettyűs, lovas szánkók
kal mehetnek kirándulni.

1985, november 6., szerda

Marx és Engels művei 
címmel 1957-ben indul* 
könyvsorozat. Most a 47 kö
tetet bocsátotta ki a nyom
da. amely Marx 1861 augusz
tusa és 1863 júliusa között 
írott politikai gazdaságtani 
m unkáit foglalja magában. 
Az árusítók tapasztalatai 
alapján m ondhatjuk. hogy 
élénk érdeklődésre tarthat 
számot, a Hídverők című so
rozat úiabb darabjában Ba
logh Edgár erdélvi író-pub
licistának 1944—46 között a 
Világosság című lapban meg
jelent cikkeinek gyűjtem é
nyé.

A külföldi szerzők művei 
közül az em lítetteken kívül 
a legnagyobb népszerűség
nek örvend a maffia által 
tavaly megevilkolt neves 
olasz író és újságíró. Giusep
pe Fava könyve a Szicíliai 
maffia, am ely 1982-ben je
len t meg először Olaszor-

lező mű magyar kiadása an 
nak a bővített kötetnek alap
ján készült, amelyet 1984 ta 
vaszán adtak ki. m iután a 
hírhedt szervezet végzett az 
íróval.

A Kossuth Kiadó Évfor
dulók 86 című kötete első
sorban az ötven és a huszon
öt esztendővel ezelőtt tö r
tént világjelentőségű esemé
nyeket tartalm azza. Az ú j
donságok sorában található 
egyebek között a katolikus 
egyház magvarországi törté
netét és a Szakszervezeti If
júm unkás és Tanoncmozga- 
íom (SZÍT) létrejöttét, sz«5- 
repét bem utató kötet is. D. 
Kardos Éva Makótól Je ru 
zsálemig című könyvében az 
arab. világba kalauzolja el a 
történelem, a kultúra a m in
dennapi hiedelmek, a való
ság sokszínűsége irán t ér
deklődő olvasót.

V. L.

Baranyai
nemzetisepiek

A Baranyában elő nemz«. 
Uségi lakosság demográfia 
helyzetet feltáró és elem? 
mű jelent meg a „Nemzeti 
ségek Magyarországon” cím 
'okumentációs sorozatban 
A több mini 400 oldalas kö 
et három intézmény —
VITA regionális ku’atá«:' 
központja a Betanva me
gyei Tanács művelődési jsz  
‘álva és az Állami Gorki 
Könyvtár — közös m unkáié 
nak gyümölcse Az loan ■-* 
népszámlálás adatait fe' 
használva minden eddiglne 
'okoldalúhb vizsgálatot fn’- 
‘attak a szakemberek a os 
’•nnvai ném*. *ek ás aétsz'á 
"ok holvzf -e vonatkozóé* 
ífnnek ered mén vet-ént non 
tosabban. egvértélműhhov 
meg lehetett határozni a 
nemzetiségek lélekszámú* 
belső szerkezetét és életvi
szonyainak alakulását, va’a 
m int a társadalm i-gazdasági 
folyamatok hatását a nemze
tiségi lakosság különböző 
csoportjaira.

Hazánk leginkább nemze
tiségi jellegű te iü le te  Bara
nya: a ném et anyanyelvű la
kosság 38 és a szerb-horvát 
anyanyelvű lakosság 25 szá
zaléka él ebben a je g y éb en . 
Éppen ezért Pécsett — a u- 
domány egy etemen — kezdő
dött meg legkorábban a 
nemzetiségek dem ográfiai 
kutatása. Az 1960. évi nép- 
számláláshoz kapcsolódóan 
még csak egy járás területén 
végeztek kísérleti jellegű 
adatgyűjtést, az 1970-es és 
az 1980-as népszám lálás u tán  
viszont m ár az összes bara
nyai községre k iterjesztették 
a vizsgálatot,. A megye 291 
települése közül ugyanis 236- 
ban élnek ném etek és 156- 
ban délszlávok.

A pontos, részletes demog
ráfiai adatok ism erete hoz
zájárul nemzetiségi politi
kánk tudományos megalapo
zásához, illetve gazdagításá
hoz, továbbá segítséget nyújt 
a nemzetiségi közművelődés 
igényeinek és szükségletei
nek reális felméréséhez.

A rádió mellett

A rádió és a tévé m űsoraival kapcsolatos 
rexlexiók szabályos, hetenkénti váltakozása 
esetleg olyan képzetet kelthet az olvasóban, 
hogy a kizárólagosság jegyében hallgatunk 
az egyik héten rádiót, illetve nézünk a m á
sik héten televíziót. Azt hiszem, nem na
gyon kell mondani, hogy m ásként van. Az 
azonban igaz. hogy a két tömegkommuni
kációs eszköz vegyes, váltakozó és olykor 
egyidejű használata, a televíziónak „rádió
ként” való alkalm azása, azaz a háttérte le
víziózás, itt  a nyugati térfélen a külföldi 
tévéállomások „beúszása” a hétköznapia- 
inkba nemigen képezi irom ány tárgyát. Pe
dig képezhetné, m ert mindez tény, ha tény, 
akkor valam iféleképpen tanulság, am it idő
vel gyümölcsöztetni is lehet, ám bár mellőz
hető is.

Az elm últ péntek este — vigyázat, azért 
rádiójegyzet lesz! — a tévéhíradó beszá
molt K ádár János londoni sajtóértekezleté
ről. „Elnézést kérünk a tolm ácsot nem si
kerü lt kivágni, m ert az anyag frissen érke
zett” — m eakulpázott a bemondó. A dolgot 
azért nem  értem, m ert a néző végre teljes 
képet kaphatott egy ilyen sajtóértekezlet
ről. Hogy angolul is hallott pár szót, az 
egyáltalán nem baj. Ha valaki megkérdez
né, néztem vagy hallgattam  az eseményről 
való tudósítást a televízióban bölcs dolgot 
kérdezne. A véletlen úgy hozta, hogy a rá 
dióban is hallgattam  a sajtóértekezletet. 
Hozzáadtam a látvány em lékét és m ajd 
hogynem azt m ondhatom : néztem a rádiót. 
Közben nem voltam tétlenségre ítélve, ha 
házgyári lakásban term észetes lenne, akár 
fá t is vághattam  volna.

És akkor jö tt Pentele. Persze, Dunapen- 
tele, Sztálinváros, D unaújváros. A Duna ez- 
ideig nem politizált. Az Ifjúsági Rádió do
kum entum m űsorát sugározták im m áron is
métlésben a M agyarország 85’ sorozat ré
szeként. Ha Párizs m egért egy misét, Du
naújváros is megér a szám unkra persze, 
merőben más okokból. A műsorban volta
képpen az történt, hogy az újságírók a pen- 
telei hősök segítségével a rádióhallgató 
kedvéért ú jra  felépítettek egy gyárat, egy 
várost; egy legendát. És m it m ondjak, ú jra 
csak sikerült m int akkor, am ikor valaki 
Pentelére bökött és Így szólt; i t t  szocialista 
város lesz.

Rengeteg idő telt el azóta. A régi Pente
le, ahova féltek a fiatal lányokat és a legé
nyeket elengedni, ahol sípcsontig ért a sár 
és ahol meg kellett fogni a csákány nyelét, 
m ár az emlékekben él. Helyette viszont 
van egy életképes várös — hazai viszony
latban nem is olyan kicsi —, am ely renge
teg vonatkozásban különbözik falusi jog
elődjétől legfeljebb egyben nem : a csákány 
végét, bár lehet, hogy m ár elektronikus ve
zérlésű köszörűgépnek nevezik, éppúgy 
meg kell fogni.

Jobban meg kell fogni. A Vasmű sze
mélyzeti igazgatója és jóform án mindenki 
erről beszélt kicsit megkopaszodva, kicsit 
megkeseredve, családosodva, m ár nem 
olyan egészségesen, jóval több iskolával, 
m int a hőskorban és az élet örömeit Is 
megismerve. Az egyes számú dunaújvárosi 
polgár nem já r  a fedett uszodába, m ert 
úszósapkát kell használni, a kettes számú 
menne a m űjégpályára korcsolyázni, de 
nem tud. A hárm as számú maszek galériát 
nyitott a városban és a pénzt alárendeli a 
művészetnek, legalábbis azt hiszi, hogy si
kerül. Monológjából azt is megtudjuk, 
hogy D unaújvárosban éppen olyanok az 
emberek, m int az ország más vidékein, az
az vannak gazdagok, akik a galériának és 
a művészetnek felé sem néznek és vannak 
szerény anyagi eszközökkel bírók, akik vi
szont éppen ezért kerülik el a galériát. A 
teendő világos lenne. Emidé pénzt, amoda 
kulturáltságot kellene adni.

Legendából ma m ár D unaújvárosban sem 
lehet megélni, bár a műsor, a riporter lel
kesedése a megszólaltatott alanyok elő
adásm ódja azt sugallta, hogy a semmiből 
várost terem tő hőskor hevülete még ta rt, a 
parazsat fújja, aki csak teheti, persze, m in
denki másképpen. A futballisták például 
nem akarnak beállni a sorba. Ha nem  igye
keznek, mehetnek, ahova akarnak  — szólt 

, a szigorú verd ik t Tulajdonképpen igaz 
oda m #inek, ahova akarnak, m ert más klu
bok kapnak rajtuk. Különben arra  gondo- 

> lók: elm enne-e a maszek galériás dunaúí- 
r városi focistának és a focista dunaújváros 
i maszek galériásnak. Én azt hiszem, el, csak 
i az úszósipka ne legyen kötelező.

Pákovics Miklós
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Holnap bemutató

A szarvassá 
változott fiák

A szegedi, Dóm téri nagysikerű bem utató után most 
itthon, Győrött m u ta tja  be a Győri Balett legújabb 
produkcióját, A szarvassá változott fiák című koreog
ráfiát. A szegedi szabadtéri játékokról megjelenő k ri
tikákban olvasható: Novák Ferenc koreográfiája a 
mítosz első jelentését, a faluközösségből kiszakadt fiók 
szarvassá válását. M arkó Iván koreográfiája a világ
városba kerülést és pusztulást ábrázolja. Szabados 
György* Rossa László kitűnő zenéjére. Gombár Jud it 
díszleteivel és jelmezeivel. Hani János világítás-kom 
pozícióival. A bem utató holnap este hétkor less.

Matusz Károly felvételei
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