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Kiállítási kalauz

Rajzok, grafikák, akvarellek
Bemutató a Miskolci Galériában
A Miskolci Galériában ren 
dezett kiállítás a Herman  
Ottó M úzeum és a megyei 
múzeumi szervezetbe tartozó 
Sárospataki Képtár  grafikai 
gyűjtem ényének kiemelkedő 
értékeit m u ta tja  be. A két 
múzeum több évtizede gyűjti 
a m agyar és az egyetemes 
ra jz - és sokszorosítóm űvé
szet alkotásait, valam int a 
grafikai osztályokhoz szám ít
ható egyéb technikákkal al
kotott műveket. Ez a gyűjtő
tevékenység azt eredm ényez
te, hogy Miskolcon mintegy 
11 000 grafika, Sárospatakon 
megközelítőleg 1000 grafika 
került leltárba.

M agyarországon a grafikák 
gyűjtése nem régi keletű, 
legalábbis nem a vidéki m ú
zeumoknál. A több m int 90 
éve alakult miskolci m ú
zeum ban is csak az utolsó 
25 évben kezdték gyűjteni a 
grafikákat. Nagy lendületet 
adott ennek a tevékenység
nek az a tény, hogy Miskol
con országos grafikai bien- 
nálét szerveztek. Nem csupán

A SZOT m últheti elnökségi 
ülésének a közművelődéssel 
foglalkozó tém akörében va
lószínűleg az az ú jszerű  gon
dolat v á ltja  ki m ajd  a leghe
vesebb v itá t szakm ai körök
ben, am ely a művelődési há
zak működésének  felülvizs
gálatát, s a  várha tó  követ
kezm ényeket helyezi k ilá
tásba. A csütörtöki sa jtó tá 
jékoztatón — am elyet Benkő  
István, a SZOT kulturális, 
agitációs és propagandaosz
tá lyának helyettes vezetője 
ta rto tt — szintén errő l folyt 
leghosszasabban a közös töp
rengés. Term észetesen más, 
átfogóbb kérdésekről is szó 
esett, de nem  lennék m éltá
nyos a közm űvelődés ügyé
vel, a benne dolgozókkal, ha 
m agam  is nem  erről a töp
rengésről szám olnék be első
sorban.

A nnál is inkább, m ert a 
SZOT elnöksége méltó h a tá
rozottsággal foglalt á llást 
am ellett, hogy a művelődés  
ügyét, az e területen eddig 
megszerzett eredményeit  
semmiféle külső körülmény  
hatására sem hajlandó fe l
adni, kialakított elveit kor
szerűsíteni igen, de lényege
sen módosítani nem  óhajtja. 
Ezért csak nagyon indokolt 
esetben szüntetnek meg,

a m úzeum  vásárolt, hanem  a 
megye és Miskolc városa is, 
s ezeknek a vásárlásoknak 
legnagyobb része szintén a 
m úzeum ba került.

További gazdagodást je len
te tt egy m ásik jelentős m is
kolci kezdeményezés, a m in
den tavasszal m egrendezett 
Rajzok  című kiállítás. Ezzel 
a bem utatóval tovább széle
sedett a gyűjtőkör. Ugyan
csak gyakran vásárolt a H er
man Ottó M úzeum az Eger
ben rendezett akvarellbien- 
nálékon. Ennek következté
ben gyűjtem énye sokoldalú
vá vált.

Jelentős szerzemény volt

Szőnyi István  100 db réz
karcának a megvásárlása, 
m ajd a csepeli postapalotá
hoz készült 17 szénrajzának 
megszerzése. További gyara
podás volt Antal Elemér  kol
lekciójának a megszerzése, 
ekkor te tt szert a múzeum 
többek között Nemes Lam-  
pérth-  és Mattis-Teutsch-  
művekre.

Kondor Béla hirtelen h a 

vagy ad n ak  át m ás term é
szetű használa tra  eddig m ű
velődési célokat szolgáló in 
tézm ényeket. Csak akkor, ha 
alapos felm érés bizonyítja, 
hogy a környezet, am elyben 
életképtelen állapotban ten 
gődött eddig, nem  marad ku l
turális ellátás nélkül,  ha re 
m énytelennek látszik m inden 
anyagi és szellemi befektetés.

Az ellenérv, am elyet k a 
pásból meg lehet fogalm azni 
így hangzik; hogyan lehet 
előre haladni úgy, hogy köz
ben hátrafelé lépegetünk? 
M ert há t akárhogy is m agya
rázzuk, m égiscsak az az igaz
ság, hogy m inden „eladott” 
művelődési ház egy darab  
te rü le t feladását jelenti

K étségkívül m inden köz- 
gazdasági érv am ellett szól, 
hogy a  jó helyre koncentrált 
anyagi erők, feltételezhetően 
jó eredm ényekkel járnak . 
Egyáltalán .nem biztos azon
ban, hogy hosszú távon, a 
szellemi értékgyarapodásban, 
az élet minőségi a laku lásá
ban, a  közérzet kiegyensú
lyozásában m indig o tt v á r
ható  az eredm ény, ahol a 
pénz.

De hol a pénz? — teszik fel 
a ku ltú ra  v ilágában élő em 
berek m ind gyakrabban a 
kérdést. Pénz sokfelé van, de

lála u tán  nem csupán m űter
m ének berendezési tárgyai 
kerü ltek  M iskolcra a m inisz
térium  ajándékaként, hanem  
170 g rafikája is. A rézkarco
kat, litográfiákat és rajzokat 
tartalm azó értékes anyagot a 
művész édesapja 20 további 
grafika ajándékozásával to l
dotta meg.

Nagy szerepe volt a g rafi
kai gyűjtem ény fejlesztésé
ben a m agyar rajzm űvészet 
egyik legnagyobb m esteré
nek, Szalay Lajosnak.  A 
gyűjtem ényben több m int 40 
alkotása található, am elynek 
nagyobb részét a művész 
ajándékozta, főleg Miskolc
tapolcán készült rajzaiból.

A H erm an Ottó Múzeum 
képzőművészeti gyűjtem é
nyének legnagyobb nyeresé
ge volt a Petró-hagyaték  
megszerzése. A zömmel fest
m ényekből álló kollekció je 
lentős grafikai anyagot is 
tartalm az, elsősorban a XIX. 
sz.-i m agyar m esterek m ű
veit, s nem csak rajzokat, de 
m in iatúrákat is. Többek kö
zött Barabás-, Benczúr-, Lie
der-, Borsos-, Brocky-, Kas
sák-, Vasarely- és Czóbel- 
grafikák  kerü ltek  a múzeum 
tulajdonába.

A H erm an Ottó Múzeum 
grafikai gyűjtem ényét sze
rencsésen egészíti ki a Sáros
pataki Képtár  kollekciója. 
Ez szintén több forrásból 
eredt. A gyűjtem ény első da
rab ja i az egykor igen népsze
rű sárospataki m űvésztelep 
idejéből valók. A Sárospatar 
ki K éptár szem pontjából a 
legnagyobb jelentőségű gya
rapodás A m erikában élő k i
váló grafikusm űvészünk, 
Dómján József nagylelkű 
gesztusa volt. Nem csupán 
m inden fellelhető színes és 
fekete-fehér nyom atával és 
nyom ódúcainak válogatott 
darabjaival gyarapíto tta a 
gyűjtem ényt — ily módon 
létrehozva az állandó Dom- 
ján -k iá llítás t —, hanem  más 
m esterek kezétől származó 
grafikai alkotásokkal is. így

mindenhol kevés. Talán, ha 
nem  volna annyifelé, többet 
lehetne kihozni belőle. De eh 
hez megfelelő pénzügyi sza
bályozási rendszer szüksé
geltetik ; egyáltalán olyan 
szem lélet törvényesítése, 
am ely nem  csupán a szem lé
letre, a m egértésre, a feladat 
fontosságának belátására 
hagyatkozik, hanem  a r r a  a 
közös érdekre apellál, amely 
igényli a széles látókörű, 
megfelelő m űveltségű dolgom 
zó em bert.

A szakszervezeti álláspont 
abból indul ki, hogy lá tszat
tevékenységre, m agyarán 
pénzkidobásra  mai viszo
nyaink közepette nincs lehe
tőség. M ert lehet, hogy pilla
natnyilag területfeladásnak  
tűn ik  föl m inden leépülés, 
mégis, azzal a reménnyel ke 
csegtet, hogy értékesebb, tar
talmasabb módszerek kap
hatnak életlehetőséget a jö 
vőben.

Léteznek pályák — né
m elykor kényszerpályák —, 
am elyek a működési bizton
ság hozzávetőleges m egte
rem tését célozzák: a m űvelő
dési házak bizonyos bevéte
lekre tehetnek szert, ám  a 
nyereséges állapot ezzel 
együtt is illuzórikus elképze
lés. A m ellett sok szem pont-

Barabós Miklós: Női arckép

k e rü lt a kép tárba  többek kö
zött a nagy francia festő, 
M anet egy rézkarca, továbbá 
Daumier litográfiái. Dómján 
József igen jelentős anyagot 
gyűjtö tt össze a kortárs k í
nai művészek m unkáiból. 
Ezek a részben nyomott, 
részben rajzolt grafikák á t
fogó képet adnak a XX. szá
zad első felének kínai kép
zőművészetéről, elsősorban a 
hagyományos stílus m űve
lőiről. (Ezt a pompás anya
got jól egészítik ki a H er
m an Ottó M úzeum ban levő 
japán  tusfestmények.)

A 70-es évek végén a Sá
rospataki K éptár összegyűj
tö tte az évtized neoavantgard 
törekvéseinek legjellemzőbb 
alkotásait. Ez a m aga nem é
ben pára tlan  grafikai együt
tes jól reprezentálja az 1970- 
es évek törekvéseit.

A két kép tár különböző 
vételekből és ajándékokból 
kiform álódott gyűjtem énye 
csaknem  teljes képet ad a 
m agyar grafika 150 év a la tt 
elért eredm ényeiről, értékei
ről. A külföldi m esterektől 
szárm azó rajzok és nyomatok 
term észetesen csak kuriózu
mok, és még csak ízelítőt 
sem adnak az európai grafi
ka 600 év a la tt elért eredm é
nyeiből. A néhány kiá llíto tt 
külföldi alkotás azonban a l
kalm as arra, hogy közelebb 
vigye az érdeklődőket a g ra
fika módszereihez, m agya
rázza kifejezési rendszeré
nek alakulását; továbbá m é
retü l szolgálhat a m agyar 
grafika teljesítm ényeinek 
megítéléséhez.

Végvári Lajos

ból ellenkezik m űvelődéspo
litikai elveinkkel. H a csak 
az t vesszük tudom ásul, hogy 
az általános isko lát el nem  
végzők aránya nem  csökken 
lényegesem hogy nem  egy 
válla la t önm aga kénytelen 
szakm unkásait kiképezni, s 
akkor még csak a  műveltség  
m in im um át  vettük  szám ítás
ba, egyet kell értenünk  a 
SZO T-nak azzal a vélem é
nyével, hogy rendszeresen 
felül kell vizsgálni, ellenőriz
ni kell a művelődési házak 
pénzkeresési hajlam át, ha 
azokra a rétegekre is szám í
tani akarunk , akikben még 
a k u ltú ra  irán ti igény sem 
pislákol. U gyanakkor ma m ár 
senki sem bízik az „ingyen
ku ltúra” üdvözítő hatásában.

Dehát m iben higgyünk? A 
m űvelődés m iféle fő irányá
ban — hiszen a sa jtó tá jékoz
tató cím e is a fő irányt su 
gallta — ha apró lépésekről 
beszélünk, am elyeket ma és 
holnap kell m egtennünk. A 
közművelődés világa ma iga
zán sokszínű, a  rem énytkeltő 
és sikeres k ísérletek  valósá
gos áram a tapasztalható  nap 
ja inkban  — ta lán  éppen a 
„nehezedő helyzet” kénysze
rítő hatására. De m inden 
szakem ber tudja, hogy a köz- 
m űvelődési törvény vizsgá
la ta  lassanként e lkerü lhetet
len, hogy a „fő irány” kidol
gozása szükségszerű.

Kovács Júlia

Nagy Balogh János: Utászok

Sajtótájékoztató a SZOT-ban

A közművelődés nem eladó

Don Quijote a Gyulai Várszínházban Horizont
A  Gyulai V árszínház hu- 
szonharm adik évad jának  
nyitányaként június 20-án, 
pénteken Vészi Endre Don 
Quijote utolsó kalandja  cí
mű trag ikom édiájá t m uta tják  
be. A gyulai nyári színház, 
a veszprémi Petőfi Színház 
és a székesfehérvári Vörös
marty Színház  együttm űkö
désével létrehozott előadás 
előlbemutató lesz. A kőszín
házi ősbem utatót ősszel ta r t
ja  meg a veszprémi társulat. 
Gyulán másnap, jún ius 21-én 
is színre kerül az új Don 
Quijote-földolgozás, am elyet 
a nyár folyam án szabadtéri 
előadásokon Veszprémben,

Székesfehérvárott és T ihany
ban is lá tha t a  közönség.

Székesfehérvárott, a P eli
kán Fogadóban jún ius 30. és 
július 11., a veszprém i v á r
ban július 15. és 22. között, 
T ihanyban július 24-én és 
25-én já tsszák  Vészi Endre 
darab já t, am elyben a Cer
vantes által te rem te tt ha lha
ta tlan  „búsképű lovag” m ár 
tú lju to tt képzelgései és bo
londos álm ai v irágkorán, s 
a rra  készül, hogy a valóságos 
élet ta la já ra  kerüljön. A tr a 
gikomédia rendezője Keré-  
nyi Imre, a  főbb szerepeket 
Gelley Kornél, Borbiczki Fe
renc és Szemes Mari a lak ítja.

(MTI)

— A moszkvai konzervató
rium nagyterm ében szerdán 
m egnyílt a nyolcadik nem 
zetközi Csajkovszkij-verseny. 
A versenyben több m int 
négyszáz előadóművész in 
dul negyvenhat országból.

— Évadzáró társulati ülést
ta rto ttak  csütörtökön a R ad
nóti Miklós Színpadon. Bá
lin t A ndrás igazgató el
m ondta: a színház profilja 
nem változott, viszont több 
darabbal gazdagították a re 
pertoárt. Ü jításra is válla l
kozott a színház. Szóváltás 
címmel például ú tjá ra  ind í
tott egy élő irodalm i folyó

irato t, am elyen ta lálkozha
to tt a szerző, az előadóm ű
vész és a közönség. '

— A Kárpáti ukrán  kiadó 
m egjelentette m agyar nyel
ven az SZKP XXVII. kong
resszusának dokum entum ait. 
A példányszám  egy részét a 
m agyarországi K ultúra K ül
kereskedelm i V állalat ren 
delte meg. Borisz Gvargyio- 
nov igazgató elm ondta, hogy 
a K árpáti eredm ényes együtt
m űködést folytat több m a
gyar kiadóval, így a Kossuth, 
a Magvető, az Európa és a 
Zrínyi kiadóval.

Negyed század eredményei

Jubileumi kórustalálkozó 
Balatonfüreden
A közism erten m agas szin tű  
kóruskultúrával rendelkező 
Veszprém megye legnagyobb 
hagyom ányú zenei rendez
vénye a szakszervezeti kó
rusok évente megrendezett  
balatonfüredi találkozója. A  
m ú lt hé t végén im m ár 25. 
alkalom m al jö tt el a megye 
szinte valam ennyi szám otte
vő énekkara, részin t tudását 
bem utatni, rész in t pedig — 
s ez legalább olyan fontos — 
m eghallgatni, hogy m it tu d 
n ak  a többiek.

A negyedszázados jub ileu 
m ot ezúttal a külsőségek is 
ünnepélyessé tették. Zász
lókkal, táb lákkal vonultak  
az együttesek a város köz
pontjában  levő híres Gyógy- 
térre , ahol Tóth Ilona, a 
Szakszervezetek Veszprém 
Megyei Tanácsának vezető 
titk á ra  köszöntötte őket, s az 
összegyűlt nagyszám ú érdek
lődőit. U talt a rra , hogy ez a 
dalostalálkozó az évek so
rán  jelezte a dalosm ozga
lom  fejlődését. Az első évek
ben 4—5 énekkar jö tt el, s 
m ostanra ez a szám  17-re 
nőtt. K ezdetben csak a szak- 
szervezeti együttesek szere
peltek, de közben fokozato
san bekapcsolódtak a szövet
kezeti és tanácsi fenn tartású  
kórusok is; a rendezők pe
dig szívesen fogadták őket, 
kifejezve ezzel, hogy a szak-  
szervezetek az egész megye  
művészeti  életének és m ű 
velődési mozgalmainak tá
mogatói, mecénásai.

A résztvevő énekkarok 
im pozáns közös éneke után 
kezdődtek a hangversenyek. 
A kórusok felléptek a SZOT- 
szanatórium  díszterm ében és 
a m ólónál felállíto tt szabad
téri színpadon, m indenü tt a 
helyszínhez illő program m al.

E zúttal is k ifejeződött a  
fü red i találkozó egyik legna
gyobb erénye, az, hogy itt  
együtt énekelhetnek az eu
rópai hírű kórusok, számos 
nemzetközi verseny nyerte
sei és a kisközségek daloló 
közösségei. H ivatásos szintű 
teljesítm ényei szerzett gyö
nyörűséget a hallgatóságnak 
a két neves veszprém i együt
tes — az SZMT Liszt Ferenc 
vegyeskara és Veszprém  v á 
ros vegyeskara —, az ugyan
csak veszprém i H óvirág k a
m arakórus, valam in t a  fü re 
di vegyeskar.

Öröm volt hallani a kiváló 
munkáskórusokat.  Három  
bányászegyüttes — V árpalo
táról, A jkáról, Padragkútró l 
— m elle tt a P éti N itrogén- 
m űvek m unkásénekkara, a 
N itrokém ia vegyeskara, a 
Zirci Mumkáskórus is nagy
szerűen szerepelt, s bem u
ta tkozott a veszprém i kór
ház és gyógyszertári központ 
f ia ta l női kara  is. Tapolcai, 
pápai együttesek m elle tt a 
fa lv ak at Városlőd és G yar
m at küldöttei képviselték. 
Külön érdem es k ité rn i a he
rendi porcelángyár m elle tt 
m űködő szakm unkásképző 
in tézet lánykarának  éneké
re. Ez az együttes évről évre 
nagyszerűen szerepel a  szak
m unkásképző intézetek ének
kara inak  találkozóján , s 
m ost is ezzel v ív ta  ki a jo
got a felnőttek  közötti fel
lépésre.

A reggeltől késő délu tánig  
ta rtó  dalos együttlé t dr. 
Tóthpál Józsefnek,  a K óru
sok Országos Tanácsa fő tit
k á rán ak  zárszavával é r t  vé
get, aki nagy elismeréssel 
szólt a hallo ttakról, s Veszp
rém  megye dalosm ozgalm á
n ak  fejlődéséről.

Czingráber János

Szegedi nyár
Csütörtökön ülést ta rto tt a 
szegedi nyári fesztivál intéző 
bizottsága. A ‘jú lius 18. és 
augusztus 20. között lezajló 
szabadtéri já tékokon 17 elő
adást ta rtan ak  a Dóm téri 
színpadon.

A  végleges program  sze
rin t július. 18-án, 19-én és 
20-án lesz Csajkovszkij Csip
kerózsika  című balettjének  
előadása az odesszai balett
társulat vendégjátékában.

W ebber— Rice Jézus Krisz
tus szupersztár című rock- 
operáját, a  já tékok  és. a bu
dapesti Rock Színház  előadá
sában jú liu s 25-én, 26-án, 
27-én és 28-án, 31-én, augusz
tus 1-jén, 2-án és 3-án te 
k in the tik  meg az érdeklődők.

Augusztús 9-én és 10-én is
m ét m űsorra tűzik  a  tavaly 
nagy sikert ara to tt táncd rá
mát, a  Rossa László és Sza
bados György zenéjére, N o
vak Ferenc és Markó Iván  
koreográfiájára készült A  
szarvassá változott f iák  című 
balettet.

Békés András  rendezésé
ben, Oberfrank Géza vezény
letével augusztus 15-én, 17- 
én és 19-én Puccini Toscáját 
lá th a tják  m ajd  a nézők. A  já 
tékok idei p rogram já t a u 
gusztus 20-án a Budapest  
Cigányzenekar önálló estje 
zárja.

A  szegedi Fogadalm i tem p
lom híres orgonájá t Lehotka  
Gábor  jú lius 7-én, Kistétényi 
Melinda  augusztus 4-én, 
Trajtler Gábor  augusztus 
18-án szólaltatja meg. A 
dóm ban júíius 24-én lesz a 
Liszt-év alkalmával rende
zett szegedi nemzetközi kó
rustalálkozó zárókoncertje, 
am elyen a K anadában  élő 
m agyar szárm azású karm es
ter, Joó Árpád  vezényel.

A szegedi ünnepi hetek 
időszakában tíz k iá llítást 
rendeznek a város m űvelődé
si intézm ényeiben. A Szegedi 
K éptárban  július 20-án nyí
lik a XXV. szegedi nyári tár
lat.

A hét könyvei

CORVINA KIADÓ 
Endrei W alter—Zolnay

László: Társasjáték  és szóra
kozás a régi Európában.
EURÓPA KÖNYVKIADÓ 

Lillian H eilm an: Egy befe
jezetlen asszony; Thomas 
M ann: József és testvérei; 
Tonio Kroger, Halál Velen
cében, Mario és a varázsló; 
David M cCullough: óceántól 
óceánig; B ranim ir Scepano- 
vic: M egváltás; K urt Vonne- 
gut: Mesterlövész. 
KÉPZŐMŰVÉSZETI KIADÓ 

A Puskin Múzeum rem ek
művei.
MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ 

Jam es Hadley Chase: Az 
aranyhal nem  bú jh a t el; Köl
tői je len lét 1986.; Rejtő Je 
nő (P. H ow ard): A m egke
rü lt cirkáló.
PANORÁMA

Balázs Dénes: Közép-Ame- 
tika  és a nyugat-indiai szi
getek; Búza P éter—Sajdik 
Ferenc: K ószálunk a régi
Pesten.
ZRÍNYI KATONAI KIADÓ 

Sahárdi Gyula: Robotrepü
lőgépek.

MEZŐGAZDASÁGI 
KÖNYVKIADÓ 

Szántó A ndrás: Eleink éte
lei. I
MÓRA FERENC IFJÚSÁGI 
KÖNYVKIADÓ

Robur 13; Szidnainé Csete 
Ágnes: Lovak; Jan  Terlouw : 
Kiből lehet király?
KOZMOSZ KÖNYVEK 

H orváth P éter: öröm zene. 
NÉPSZAVA LAP- 
ÉS KÖNYVKIADÓ 

Viola György: O perafeje
delmek.
SZÉPIRODALMI 
KÖNYVKIADÓ 

A rany János: Toldi-triló- 
gia; G erencsér Miklós: Üze
net; Jókai Mór: K árpáthy
Zoltán; M ikszáth K álm án: 
Két választás M agyarorszá
gon, Űj Zrínyiász; Péter 
László: A szerette város; Ta- 
káts Gyula: Felhők Á rkádiá
ból.
EGYÉB KIADVÁNYOK 

Csukás István—Oroszlán 
László—Sajdik Ferenc: Pom 
pom m eghív uzsonnára.


