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Kulturális ajánló
Karácsony hete a hagyományok

nak megfelelően változatos — szép 
zenei programokat kínál. Az Orszá
gos Filharmónia koncertjei közül föl
tétlenül kiemelésre érdemes a

Budapesti fesztiválzenekar
háromnapos hangversenysorozata a 
Zeneakadémia nagytermében. Elő
ször december 26-án délelőtt 11 óra
kor hallhatjuk őket, ugyanaznap es
te fél 8-kor is, majd 27-én és 28-án 
ugyancsak esti föllépés következik. 
Lehet, hogy ezzel egyféle karácsonyi 
hangversenytradíció születik? Ha így 
lesz, akkor a Budapesti fesztivál- 
zenekar, amelynek megalakulását — 
mint emlékezhetünk — annyi vita 
övezte, megtalálhatja egyfajta újabb 
biztos, időhöz kötött helyét is a ha
zai hangversenynaptárban. Mert a 
zenei rangot már korábban kivívta 
magának ez az alkalm akra szövetke
zett, a hazai zenekarok legjobbjaiból 
verbuválódott társulás. Az első két 
nap három hangversenyén Sztra
vinszkij (Dumbarton Oaks), Bartók 
(I. zongoraverseny — Kocsis Zoltán 
közreműködésével), Ravel (Pavane 
egy infánsnő halálára), valamint 
Schubert (V. szimfónia) művei csen
dülnek fel. 28-án a m ár említett Ra
vel- és Schubert-mű mellett, Bartók 
Zene húros hangszerekre, ütőkre és 
cselesztára című, 1936-ban született 
híres kompozícióját hallhatjuk. A 
Budapesti fesztiválzenekart mind
egyik alkalommal Fischer Iván ve
zényli.

Emeljünk ki még két másik kon
certet is. December 27-én az Erkel 
Színházban Sass Sylvia énekel ope
ra- és operettáriákat önálló estjén, 
28-án pedig a Pesti Vigadóban Peré- 
nyi Eszter koncertjére kerül sor, aki 
Giuseppe Tartini, Bartók, Petrovics 
Emil és Francis Poulenc egy-egy he
gedűre írott művét szólaltatja meg. 
Akinek nem  lesz alkalma élő zenét 
hallgatni ezekben a napokban, an 
nak figyelmét felhívjuk a Rádió Dal
színházának bemutatójára, Engel- 
bért Humperdinck

Jancsi és Juliska
című operájára. A Grimm testvérek 
jól ismert boszorkányos, mézeska
lács házas meséje elevenedik meg 
ebben a gyermekeknek szánt, ízig- 
vérig karácsonyi műben, amelyet a 
Koissuth adó december 25-én dél
után 16.05-kor sugároz. Ugyanilyen, 
gyerekeknek szóló örök karácsonyi 
darab kerül a televízió képernyőjére 
december 25-én 13.20-kor: Csaj
kovszkij Diótörő című mesebalettjét 
ezúttal a londoni Festival Ballet tán
cosainak közreműködésével készült 
felvételen láthatjuk.

A Magyar Nemzeti Galéria is amo
lyan karácsonyi ajándékképpen nyi
totta meg — még a m últ hét péntek
jén — legújabb időszaki kiállítását 
a Budavári Palota D épületének III. 
emeletén.

Mecénásaink
címmel azokból a művekből látható 
válogatás, amelyeket a  múzeum ka
pott ajándékba magánszemélyektől, 
fennállása, 1957 óta. A kiállítás ren 
dezői ezeknek a gondolatoknak a je
gyében ajánlják figyelmünkbe e 
rendhagyó tárlatot: „Azért válasz
tottuk e speciális mecénáló forma 
dokumentálását, m ert tudatában va
gyunk annak, ihogy az élő, széles kö
rű kapcsolatokkal rendelkező mu- 
zeológiai munka a közönség — s köz
tük a gyűjtők — támogatása nélkül 
nem lehet teljes. A jó kapcsolat köl
csönös előnyökkel jár. A gyűjtők és 
a múzeumok kölcsönös bizalomra 
épülő kontaktusa sok szempontból 
használhat a magángyűjtőknek, és 
ahogy kiállításunk is bizonyítja, a 
gyűjtők nemegyszer a múzeumok ér
tő és nagylelkű mecénálóivá válnak.” 
Hogy ez csakugyan így van, azt a 
most kiállított 150 műalkotás kvali
tása is igazolja. Műgyűjtőktől, m ű
vészektől, művészek hozzátartozóitól 
és leszármazottaitól a Magyar Nem
zeti Galériának adományozott fest
mények, szobrok, érmék, rajzok és 
grafikák alkotói között olyan meste
reket találunk, mint Barabás Miklós 
és Barcsay Jenő, Derkovits Gyula és 
Bernáth Aurél, Mednyánszky László 
és Munkácsy Mihály, Tihanyi Lajos 
és Vaszary János, Ferenczy Béni és 
Mészáros László, Lesznai Anna és 
Moholy-Nagy László — hogy csak 
néhányukat emeljük ki találomra, 
mindennemű időrendi és egyéb sor
rend nélkül. A válogatásból az is k i
tűnik, hogy a Nemzeti Galéria vala
mennyi gyűjteménye — a régi m a
gyar osztály, az új magyar képtár, 
az új magyar szoborgyűjtemény, a 
mai magyar osztály és a gra
fikái osztály — szépen gya
rapodott mecénásai jóvoltából az 
utóbbi csaknem harm inc esztendő
ben, ha nem is egyenlő arányban. A 
grafikai gyűjtemény abban a  szeren
csés helyzetben van, hogy talán a 
legnagyobb számban fogadhatja el a

neki felajánlott rajzokat, metszete
ket, olyan egyszerű oknál fogva, hogy 
ezeket könnyebb elhelyezni, mint a 
festményeket vagy a szobrokat. Több 
mint ezer ra jz  és nyomat került így 
a kollekcióba, elsősorban huszadik 
századi mesterek lapjai. A kiállítot
tak közül is kiemelkednek Nemes 
Lampérth József, Kádár Béla, 
Schreiber Hugó, K m etty János, V aj
da Lajos és Ámos Imre művei.

Még mindig a képzőművészetnél 
maradva: december közepén nyílt 
meg és január 19-ig látható Székes
fehérvárott a Csók István Képtár
ban a

Kortárs művészet Magyarországon
című, 18 művész alkotásaiból válo
gatott tárlat. Azért ajánljuk  most, 
mert az ünnepi szabadnapok talán 
több alkalm at kínálnak a kirándu
lásra, m int máskor. Aki vállalkozik 
az utazásra, az a mai magyar művé
szet legújabb jelenségeiből és ered
ményeiből kaphat ízelítőt. Az anya
göt egyébként a nemrég befejeződött 
glasgow-i magyar napokra válogatta 
két londoni műtörténész és az István 
Király Múzeum, ,s ázt a  skóciai be
mutató után állították ki Székesfe
hérváron. A művek — Schaár Erzsé
bet és Gedő Ilka alkotásainak k i
vételével — az utolsó öt év termésé
ből valók, s a művészek között a kö
zépgeneráció m ár-m ár klasszikus 
egyéniségei m ellett a legfiatalabbak 
is helyet kaptak. A kiállító művé
szek: Böröcz András, Bukta Imre, 
Erdélyi Miklós, Gedő Ilka, Haraszty 
István, Jovánovics György, El Ka- 
zovszkij, Keserű Ilona, Lugossy Má
ria, Mazzag István, Méhes Lóránt, 
Vető János, Pincehelyi Sándor, Ré
vész László, Samu Géza, Schaár Er
zsébet, Szirtes János és Wahorn And
rás. A  kortárs művészek székesfe
hérvári kiállításán naponta 15 órától 
az alkotókkal kapcsolatos videobe- 
mutatókat is tartanak.

Színházi bemutatóból erre a hét
re nem jutott, de remélhetőleg k ár
pótlást kapnak azok, akik december 
28-án este a televízióban megnézik 
a világirodalom egyik legtöbbet já t
szott drámai művét, Ibsen Nóra cí
mű darabját. A képernyőre egy 
NSZK-s tévéfilmváltozatban kerül 
ezúttal,

N óra Helmer
címmel, és érdekessége — ami vára
kozásunkat is fokozza —, hogy a 
nemrég és nagyon korán elhunyt 
nagy tehetségű, sok vitát kavart ren
dező, R. Werner Fassbinder jegyezte. 
A Nórát nálunk is sokszor játszot
ták, kiemelkedő előadások maradtak 
meg emlékezetünkben (elsősorban is 
a Tolnay Klárié), amelyeknek mon
danivalója mindig is a „babaházból” 
az életbe kilépő, öntudatra ébredő 
asszony aliákja volt. Ahogy Dániel 
Anna Ibsen-könyvében olvashatjuk: 
„A babaház lakója otthagyja család
ját, hogy ember válhasson belőle, el
megy, mert rádöbben, hogy saját 
egyéniségével szemben is vannak kö
telességei. A Nóra az első olyan d rá 
ma, amelyben a házasságot nem sze
relmi bonyodalom, hanem  az erköl
csi szemlélet, a világ különbözősége 
szakítja meg.” Fassbinder, aki m in
dig meglepett minket egyéni értel
mezésével, látásmódjával, most is 
újat hoz — ahogy az előzetes ismer
tetőkből kiolvasható: Nórát kezdet
től tudatos asszonynak ábrázolja.

T. L.

Hazaérkezeti az MSZMP 
küldöttsége Bukarestből

A szocialista országok kommunis
ta és munkáspártjai központi bízott 
ságai külügyi és ideológiai titkárai
nak tanácskozásán az MSZMP kép
viseletében részt vett Berecz János, 
Pál Lénárd és Szűrös Mátyás, a 
Központi Bizottság titkárai szomba
ton hazaérkeztek Bukarestből.

A küldöttség kíséretében volt Ba
rabás János, Kovács László, Knopp 
András, a KB osztályvezető-helyet
tesei és Tabajdi Csaba alosztályve
zető.

A küldöttség fogadására a Keleti 
pályaudvaron megjelent Nicolae 
Veres, a Román Szocialista Köztár 
saság budapesti nagykövete.

Véget értek
a m agyar kultúra napja i 

Csehszlovákiában
Vasárnap véget ért a magyar kul

túra napjainak rendezvénysorozata 
Csehszlovákiában. A prágai Smeta- 
na Színházban nagy sikert aratott 
a Győri Balett együttese, amely el
ső vendégszereplésével meghódította 
a csehszlovák főváros közönségét. 
Az előadás végén szűnni nem aka
ró tapsviharral és dübörgő éljen
zéssel fejezték ki az elismerést Mar
kó Ivánnak, az együttes vezetőjének 
és a bem utatott táncok koreográfu
sának, nemkülönben Ladányi A nd
reának, aki varázslatos mozgásával 
mind a négy részt végigtáncolva 
oroszlánrészt vállalt a produkcióból. 
A műsoron szerepelt: A Nap szeret
tei, Cári Orff Carmina Buranája, a 
Mechanikus kert Szabados György 
zenéjére, valamint Ravel Bolerója,

A budapesti Katona József Szín
ház már szombaton befejezte cseh
szlovákiai vendégszereplését: a po
zsonyi Hviezdoslav Színházban Cse
hov Manóját adták elő. (MTI)

Idegenforga lom 
-  melléküzemben

Kockázat nélkül nincs nyereség, önállóság nélkül nincs kockázat
Kimúlt oroszlánba az egér is bele

harap, de ami igaz, az igaz: ha a Bé
kés—Csongrád megyei állami gaz
daságok szegedi területi központja 
még ma is létezne, a Békéscsabai Ál
lami Gazdaság aligha tartana ott, 
ahol tart.

Idegenforgalmi melléküzemág! — 
nos, ezt még csak említeni is szent
ségtörésnek tarto tták  volna jó néhá- 
nyan a területi irányító szerv bele
szólási joggal felruházott illetékesei 
közül. Hát még ha azt is meghall
ják, hogy a gazdaság egyik fogadója 
a Szent-Benedeki, a másik meg az 
Aranykereszt névre hallgat majd!

Patikából fogadó
— Amikor a Felsőnyomási Állami 

Gazdaságot ás a Gyulai Állami Tan
gazdaságot Békéscsabai Állami Gaz
daság elnevezéssel és a megyeszék
hely közeli Telekgerendás központ
tal 1973-ban összevonták, ott maradt 
üresen a gyulai gazdaság csaknem 
vadonatúj irodaépülete Gyula város 
Szent-Benedeki határában. Túlzás 
lett volna ezt a korszerű, konyhával 
is felszerelt épületet egy alig néhány

tagú kerületvezetésnek kiutalni. Ek
kor jött az ötlet, hogy alakítsuk át 
fogadóvá, és segítsünk Gyula növek
vő idegenforgalmi gondjainak a meg
oldásában — magyarázza Bacsa Ven
del, a gazdaság igazgatója, majd így 
folytatja:

— Az Aranykeresztet, ezt a majd
nem százéves, emeletes gyulai pati
kát a patikuslakással együtt csak ké
sőbb vettük meg. Ebből is fogadót 
csináltunk. Idegenforgalmi mellék
üzemágunk hivatalosan azzal jött 
létre, hogy most ősszel Gyulatourist 
néven önálló utazási irodát nyitot
tunk pénzváltási joggal. Építhettünk 
volna egyébként Békéscsabán is szál
lodát — a tanulmányterv el is ké
szült, kihasználatlan sem lenne —, 
hogy eddig nem sikerült, nem ra j
tunk múlott. Egyelőre úgy döntöt
tünk, hogy a tervezett csabai szál
lónkhoz elképzelt elektromos teke
pályát a gyulai Aranykereszt mellett 
építjük meg.

Magtárból áruház
És ez még nem minden! Emiatt 

azután — akaratunk ellenére — csak 
vissza kell térnünk azokhoz az idők-

Villanyvonat
Kinek ne lennének késve teljesülő 

vágyai? Egy nemzedéknek — de ta
lán többnek is — azonban az életér
zését, a világlátását határozták meg 
ezek. A villanyvonat, amelyet öcsi
nek minden karácsonykor megígér
tek az Angliában élő Jenci bácsi ne
vében, mindennek a jelképe. Kettős 
jelkép azonban. Rengeteg csalódás, 
sőt elsősorban az, kapcsolódik hoz
zá, később azonban a csalódások, a 
kiábrándulások után végül minden 
meglesz. Ha az életet fanyar beletö
rődéssel viselő apa sorsához mérjük, 
aki legfeljebb azzal vigasztalhatja 
magát, hogy megkapta volna az órát 
szüleitől, ha nem lettek volna szegé
nyek, ha nem történik az országban 
és a világban mindaz, ami történt, 
akkor öcsi életét akár boldognak is 
mondhatnánk. Ez azonban aligha vi
gasz számára.

Mire felnő, már meg is szokja, 
hogy am ire éppen adott pillanatban 
lenne szüksége, ahhoz akkor nem 
igen ju that hozzá. Amikor családot 
alapít, m ár ki is számítja, hogy ma
ga és felesége jövedelméből, szorgos 
spórolással tíz-egynéhány év alatt 
ju that el oda, hogy lakásra befizet

hessen. Ezt azonban nem is csalódot
tan, hanem egykedvűen, sőt fanyar 
humorral veszi tudomásul. Előkészí
tette már erre a villanyvonat, ame
lyet gyerekkorában nem kapott meg, 
a gitár, amelyhez kamaszkorában 
nem jutott hozzá. A beletörődésre 
edzett lélekkel, lefokozott vágyakkal 
él. Kedélye kesernyés, de lázadáshoz 
nincs igazán kedve. Sőt talán még 
azt is érzi, hogy tulajdonképpen elé
gedett is lehetne, hiszen a késve tel
jesülő kívánságok közepette élete 
nagyjából azért kiegyensúlyozott, 
biztonságos. Nem fenyegeti se nyo
mor, se háború, m int szüleiét. Igazán 
elengedhetetlenül fontos dolgot ta 
lán nem is nélkülöz.

Vámos Miklós és Gát György té 
véfilmje erre a magra az elmúlt év
tizedek történetének megannyi jel
legzetes mozzanatát rakta rá  a laza 
emlékezés ürügyén. Talán valamivel 
többet a szükségesnél, s főképp sti- 
lárisan nem kellően összehangolva. 
A keresettségig menően eredetinek 
tetszik sokszor a képi megfogalma
zás, máskor egészen közhelyes. A 
burleszkszerű, játékos túlzás ugyan
csak idegen a groteszk irányába mu

tató karikírozástól. Érthető persze ez 
a stiláris bizonytalanság, ha arra 
gondolunk, hogy milyen bonyolult és 
ugyanakkor lefojtott lelki képletet 
szeretnének az alkotók ábrázolni, 
öcsi leikétől valóban nem idegen 
sem a chaplini kisember csetlés-bot- 
lása, sem a tehetetlenül viselt meg- 
alázottság. A filmet azonban a kü
lönféle stílusrétegek szétszabdalják, 
jelenetekre tördelik.

Néhány jelenetben ugyanakkor 
igen erőteljesen fogalmazódik meg e 
nemzedék társadalmi helyzete is. 
Anélkül, hogy öcsi kis világán, köz
vetlen életkorén igazán kívülre pil
lantana a film, érzékelteti késve 
megkapott villanyvonat jelképe azt 
az infantilizmust is, amelybe az itt 
nemigen emlegetett történelmi okok 
m iatt ez a ma felnőtt, sőt lassan kö
zépkorúvá váló nemzedék jórészt 
megrekedt. Mintha a társadalmi fel
adatokat és célokat sem kapták vol
na meg idejében, illetve, amit rájuk 
osztottak, azzal nemigen tudtak azo
nosulni, nemigen tudtak mit kezde
ni. Rudolf Péter kiválasztása a fő
szerepre telitalálat. S nyilván a ren
dező m unkáját is dicséri a többi re
mekül megalkotott karakter, jól e l
ta lá lt figura. Gábor Miklós, Vass Éva, 
Nagy Zoltán alakítása mindenkép
pen kivételes élmény, talán annak 
is, akihez a film szelleme, problé
mája nem áll igazán közel.

Zappe László

höz, amikor álktmi gazdaságainknak 
nemigen illett még mással, mint 
földműveléssel meg állattartással 
foglalkozniuk.

Ellentétben a mával. Manapság 
ugyanis egymást érik az út mentén 
a raktárépületek, de a cégtábla csak
nem mindegyiken más: Temaforg, 
Skála, GYTV, Használt Ruhák Boltja, 
Konzervgyár, Piért, Körös Kazán
gyártó és Gépipari Vállalat és így 
tovább. Erről Megyeri Zsolt közgaz
dasági igazgatóhelyettes a követke
zőket mondja:

— A Békéscsabai Állami Gazda
ság, mint a legtöbb hasonló mező- 
gazdasági üzem, több kis gazdaság
ból jött létre, s lett 13 ezer hektáros 
nagyüzem. Örököltünk ezáltal vagy 
negyven — korszerű állattartásra, 
szakszerű terménytárolásra immár 
egyáltalán nem alkalmas — istállót, 
magtárat. Mit lehet ezekkel kezde
ni? Töprengtünk, aztán kitakarítot
tuk, rendbe hoztuk a legjobb álla
potban levőket, a legnagyobbakat, és 
keresni kezdtük, hogy kiknek van
nak raktározási nehézségei. Nem 
kellett sokáig kutatnunk.

Tavaly a gazdaság 38 millió fo
rintos nyereségének 40 százalékát a 
„melléküzemek” adták.

Ötletben nincs hiány
Bacsa Vendel igazgató nem is tit

kolja, hogy alig néhány éve még ma
ga sem gondolta, hogy így lesz.

— Bevallom, aggódtam is minden 
vállalkozásért, ám gyorsan kiderült, 
hogy minden azon múlik: sikerül-e 
megfelelő embert állítani az új üzem, 
üzlet élére.

Nincs ez másként különben az 
alaptevékenységben sem. A cukor
répa-, meg a búzatermesztés is akkor 
lábalt ki a kátyúból, amikor sike
rüli avatott ember kezébe adni az 
ágazat irányítását. Hozzá kell ten
nünk, hogy a Békéscsabai Állami 
Gazdaság eredeti feladatai megol
dásával is a környék legjobb mező- 
gazdasági üzemei közé tartozik, akár 
a gabonatermesztésről, akár a hús
vagy tej term e lésről legyen is szó.

Mondják, a mezőgazdasági term e
lés felfutásában náluk nem kis sze
repet játszik, hogy az adottságokhoz 
legjobban alkalmazkodó termelési 
szerkezetet — amelyre áttérve már 
az első esztendőben 58 millió forin
tos nyereséget értek el a megelőző 
évi 12 millióval szemben — a Deb
receni Agrártudományi Egyetemmel 
közösen dolgozták ki három évvel 
ezelőtt, számítógépen. Elsők között 
vállalkoztak erre is. De hát így volt, 
van és lesz is ez mindig: kockázat 
nélkül nincs nyereség. Kockázatot 
persze általában csak az vállal, aki 
kellően önálló is ahhoz, hogy erre rá 
is legyen szorulva. Nos, a Békéscsa
bai Állami Gazdaságban önállóság
ban, kezdeményezésben — már Sze
geden is nyitottak üzletet —, kocká
zatvállalásban, nyereségben nincs 
hiány^

Kőváry E. Péter


