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A képernyö elött Szenczi Molnár Albert emlékére

A Magyar Tudományos Akadémia 
ülésszaka Sárospatakon

Egy tévésorozat 
utóélete

Az elmúlt heti tévé-kritikában nem szóltunk arról, hogy 
befejeződö-tt a 6 részes angol tévéfilm-sorozat, az Erzsébet 
királyno. Mostani említését az teszi indokolttá, hogy az el- 
múlt hét tévé-műsorában két alkalommal is kapcsolódtak. a 
nemrégiben befejezodött sorozathoz. Az egyik ilyen kapcso- 
lódó produkció a Szombat este műsorában sugárzott magyar 
persziflázs-feldolgozás. az öfelsége Bözsi volt, a másik. a 
vasárnap délután látott és hallgatott tudományos-ismeret- 
terjesztő beszélgetés a sokat vitatott királynőről. A magunk 
részéröl ez utóbbi mellett tesszük le a voksot. Nem azért. 
mintha az\általunk is használt tudományos-ismeretterjesztő 
megjelölés eleve ígv alakította volna ki a rangsort, de na- 
gyon jónak tartottuk azt. hogy egy művészi feldolgozás után 
— és a maea nemében jó sorozatnak tartottuk az angol té- 
vé-produkciót — a történészek szemével láthattuk azt a kort, 
s így tiisztázottabb lett elöttünk a történelmi valóság, a hát- 
tér. Azaz: a müvészi étményt követte egy reális, ismerete- 
inket kiegészítő tudományos magyarázat rendkívül közért- 
hető formában. A magyar múvészi produkció viszont egvál- 
talán nem tetszett. Igaz. Pápay Erzsi remek alkalmat ka- 
pott arra, hogy a ragyogó szinkron után most külső megje- 
lenésében is ..sainkronizálja” a ragyogó színés-znőt, Glenda 
Jacksont. De az Öíelsége Bözs»i összességében elkoptatott, el- 
nvütt. s következésképpen nem mindig jól csattanó gegek 
sorozata volt. amin még tovább rontott, hogy heilyel-közzei 
operettesítették. Ez a pótfolytatás felesleges volt.*

De ha már említettük a Szombat este összeállítás egyik 
„músonszámát”. hadd mondjunk véleményt az egészről. Az 
operettesített Öfelsége Bözsi után kicsit soknak tűnt még 
egv operett-összeállítás. Igaz, hogv a késő esti időpontban 
a komoly zene barátainak is juttattak valamit, méghozzá 
nem is akármit, hiszen a Magyar Televízió karmesterverse- 
nvének döntöjét közvetítették. De ebböl már kitűnik. hogy 
túltengett megint a zenei program. s véleményünk szerint 
nem a karmesterverseny volt fölösleges. A szerkesztésnek 
jobban kellene ügyelnie a megfelelö arányok betartására, 
hogv azok is találjanak valam.it a programban, akik nem el- 
kötelezett hivei az operettnek.

Az elmúlt hat adásnapon több szovjet filmet is láthattunk. 
A Melvik az igazi? szovjet film elveszett. gyermekét ke- 
resö apa nagyszerú rajza volt. Az Albatrosz utolsó útja cí- 
mú 3 részes sorozat is most fejezödött be. A felderítés kap- 
csán tulajdonképpen érdekes bepillantást engedett a hábo- 
rús repülögépgyártás titkaiba, s így minden bizonnyal azo- 
kal is a képern.vő elé kötötte, akik az ilyen technikai prob- ' 
lémák iránt érdeklódnek. A harmadik film, amelyikről szól- 
ni szeretnénk, magyar feldogozás volt. a Hat köpeny. A ha- 
lálos beyetés elött idézik fel a katonák életük legszebb em- 
lékeit, apró. sokaknak talán s máskor talán önmaguknak is kis 
eseménveket. Végtelenül emberi dolgokról van itt szó, s ta- 
Ján époer? ezért végtelenül drámai sorsohról Hiszen -tfyerr 
e^ményekkel. ilyen kötödésekkel a hátuk mögött vállaljáka 
majdnem biztos halált. a soha vissza nem térést. Ezeknek az 
igaz embereknek megformálásában szinte kivétel nélkül min- 
denki szép teljesítményt nyújtott. S bár ezt a fajta hősies- 
séget már sok filmben láthattuk. a magvar tévé-produkció 
tu-dott újat adni hozzá. Szívesen fogunk rá emlékezni.

Csutorás Annamária

Ásvány- és kőzetgyűjtemény a perecesi iskolának
A TIT miskolci Kis Geoló- 

gusok Baráti Köre 100 da- 
rabból álló ásvány- és kőzet- 
gyüjteményt ajándékoz a pe- 
recesi, 19. sz. Általános Is- 
kolának. Mint Mészáros Ká- 
roly, a Kis Geológusok Ba- 
ráti Körének vezetője elmon- 
dotta, az ásvány- és kőzet- 
gyűjtemény a hazánkban ta- 
lálható legjellemzőbb érce- 
ket, ásványokat és kőzeteket 
loglalja magában jól rend- 
szerezett és jól felismerhető 
formában, hogy szemléltető- 
eszközként szolgáljon az ok- 
tatáshoz. A gyűjtemény elsö- 
sorban a Bükkben nagy tö
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megben található és a ce- 
ment értékes alapanyagát 
megtestesítő mészkődarabok- 
ból, valamint dolomitegye- 
dekből áll, amely a kohászat 
1‘ontós adalékanyaga. Ezen- 
kívül szerepel a gyűjtemény- 
ben recski rézérc, gyöngyös- 
oroszi ólom- és cinkérc, ru- 
dabánvai vas- és rézércfaj- 
ták. A gyújtemény egyik 
legfontosabb darabja a me- 
cseki gránit, és a permi ho- 
mokkő, ami uránércet tartal- 
maz, de képviselve van To- 
kaj-Hegyalja kaolinásvány- 
félesége is.

Barczi Pál munkájaV allomás és látomás
Czinke Ferenc grafikái 

Sárospatakon
„ ... Azon meditálok, mit 

is jelent nelzem Sárospatak. 
Gyermekkori álmaimat, a 
sárból indulás útnak inditó 
élményét. A pataki iskola 
nagy mühély voftf a
legnagyobb. ahol mécsessé 
tanították, égni az embert, az 
emberiségért! S most itt va- 
UUoh .újr/iy xvlei’t
a művészet nélkiil nekem 
élni már lehetetlen. Felelős- 
ség is, mert a kanócot itt, 
Patakon gyújtották meg.,> 
Ezzel a személyes vallomás- 
sal együtt értékelhető igazi 
érdeme szerint a bodrogközi 
Nagvrozvágyról indult, s Pa- 
takon át a velencei bienna- 
léig eljutott Czinke Ferenc 
festőművésznek a Sárospata- 
ki Galériában most látható^ 
kiállítása. A Salgótarjánban 
élő, s az észak-magyarországi 
grafikai iskolához szorosan 
kötődő művész munkásságát 
hivatalosan fémjelzi a SZOT 
müvészeti díj, s az 1968-ban 
kiérdemelt Munkácsy-díj.

Czinke Ferenc alkotó mun- 
kásságát több borsodi kiállí- 
tása kapcsán, jelentőségé 
szerint méltattuk már la- 
punkban. A mostani pataki 
kiállítása a szabályos „mű- 
kritikától” elütő méltatásra 
serkent. A múvész az önval- 
lomás bensőségével mutatja 
meg teljes önmagát pálya- 
kezdete színhelyén, legjel- 
lemzőbbnek érzett művei tük- 
rében. A közösségi elkötele- 
zettsége tudatában minden 
grafikai lapjával másokat 
is emberi felelősségük fel- 
ismerésére kíván ébreszte- 
ni.

A legigényesebb művészeti 
célt követi, amelyet József 

Attila határozott meg, mul- 
hatatlan érvénnyel: a múvé- 
szi közölnivalóval el kell jut- 
nunk „az értelemig — és to- 
vább”. Az értelemre és a 
legbelsőbb érzésekre egya- 
ránt hatni tyd Czinke Ferenc 
a valóság elemeiből és a 
valóság mögötti látomások- 
bói OtV<»5!Ott
.szín esetlegességeinél többet 
— a belső lényegi összefüggé- 
seket tudja kifejezni. Ehhez 
tökéletesítette, önmagáf ne- 
velő próbatételekkel, mes- 
terségbeli készségét. De a 
felsőfokú technikai megoldás 
soha nem öncélú fitogtatás 
nála. A Dózsa-fej variáció- 
kon, a Csák végnapjai soro- 
zaton, a Csata után című 
vízión, a régmúlt s a teg- 
napi tröténelem tanulságait 
idézi a ma okulására. A 
R,ekviem a vizekért megrázó 
hatású sorozatával, A tenger 
természete című sorozat lírai 
látomásaival egyaránt a kör- 
nyezetpusztító modern veszé- 
lyekre figyelmeztet. A Bar- 
tók emlékének tisztelgő li- 
tográfiáival mínden igazi 
múvészet emberségre nevelő 
hivatását hirdeti.

Legújabb lapjain: Az idö, 
s a döbbenetes hatású Kos- 
király-sorozat képein a leg- 
ősibb és orökké izgató prob- 
lémával, a mtiló idővel vias- 
kodik. Képes a rögzített lat- 
vány mozdulatlan motívu- 
maival érzékeltetni az iaő 
szüntelen mozgását. S egész 
múvészetének foglalatát ad- 
ja Az élet gyözedelme címú 
képének hirdetett, s szug- 
gesztív látványba fogalma- 
zott vallomásával.

Berecz József

A magyar ‘humanizmus 
nagy egyénisége, a tudósnak, 
költőnek, nyelvmüvelőnek 
egyaránt korszakos jelentő- 
ségü Szenczi Molnár Albert 
születése 400. évfordulója al- 
kalmából a Magyar Tudomá- 
nyos Akadémia, s a tudo- 
mányegyetemek bölcsészka- 
rai tudományos ülésszakot 
rendeznek május 15-től 18-ig 
Sárospatakon, korhű környe- 
zetben, a legszebb reneszánsz 
müemlékünk, a sárospataki 
vár lovagtermében, Szenczi 
Molnár Albert és a magyar 
késő-reneszánsz címmel.

Az ünnepi eseményt má- 
jus 15-én, szerdán délelőtt 
Klaniczay Tibor akadémikus, 
irodalomtörténész, valamint 
Tótli József, a Sárospataki 
városi Tapács elnöke nyitja 
meg. Ugyanezen a napon 
Tolnai Gábor akadémikus 
tart előadást Szenczi Molnár 
Albert személyiségéről. Az 
ülésszakon a továbbiakban 
előadást tart Benda Kálmán 
történész, a magyar késő- 
reneszánsz eszmei és társa- 
dalmi összetevőiről, Bán 
Imre irodalomtörténész pro- 
fesszor pedig Szenczi Molnár 
Albert költői munkásságát 
értékeli.

A magyar reneszánsz leg- 
jobb tört^nész, nyelvész és 
irodalomtörténész kutatói já- 
rulnak hozzá referátumaik- 
kal az ülésszak gazdagításá- 
hoz. A pataki tudományos

Megyei seregszemle

Szakszervezeti

Leninvárosban
Szombaton és vasárnap 

rendezték meg Leninváros- 
ban a szakszervezeti nép- 
táncegyüttesek harmadik me- 
gyei találkozóját. A kétna- 
pos fesztivál méltó volt Bor- 
sod gazdag néptánc-hagyo- 
mányaihoz. Leninvárosban 
nagy szeretettel fogadták a 
találkozó résztvevőit: a som- 
sályi, a mezőnagymihályi, a 
répáshutai, a kazincbarcikai, 
az ózdi csoportot, valamint a 
megyei müvelődési központ 
és a miskolci Bartók Béla 
Müvelődési Központ nép- 
táncegyüttesét.

A fesztivál szombaton dél- 
után az együttesek felvonu- 
lásával kezdődött. A hangu- 
lat kitűnő volt, a leninváro- 
siak vastapssal köszöntötték 
a táncosokat, akik ezután 
óriási érdeklődés közepette 
mutatták be műsorukat a 
Derkovits Gyula Művelődési 
Központ színháztermében. 
Ezt megelőzően Kovács Kál- 
mánné, az SZMT titkára 
mondott ünnepi köszöntőt. A 
hét együttes nonstop műsora 
több mint három órán át 
tartott, s a közönség szünni 

tanácskozást nemzetközi jel- 
legúvé avatja, hogy munká- 
jában francia, svájci és né- 
met tudósok is bekapcsolód- 
nak előadásaikkal. Az elso 
napon Henri Meylan svájci 
kutató, a második napon 
Wilhelm Neuser münsteri 
német professzor, a harma- 
dik napon pedig a francia- 
országi Tours-ból érkezett 
André Stegmann tart elő- 
adást Szenczi Molnár Albert 
korának európai szellemi 
irányzatairól.

Az ülésszak alkalmából a 
Sárospataki Tudományos 
Gyújtemények kiállítást ren- 
dez a Református Nagy- 
könyvtár igen értékes Szenczi 
Molnár Albert anyagából. 
Ugyancsak az ünnepség so- 
rozatához kapcsolódik május 
16-án este a nemzetközi hí- 
rü Debreceni Református 
Kollégium Kántus-hangver- 
senye, a sárospataki vártemp- 
lomban. Az ülésszak hazai 
és külföldi résztvevői a tu- 
dományos tanácskozás befe- 
jeztével, május 18-án, szom- 
baton egész napos tanulmá- 
nyi kiránduláson ismerked- 
nek a zempléni táj történel- 
mi emlékeivel.

B. J.

nem akaró tapsa kísérte.
Vasárnap, május 12-én 

délelőtt került sor az együt- 
tesek bemutatójának szakmai 
értékelésére. A zsüri tagjai 
elismeréssel szóltak a talál- 
kozón részt vevő hét néptánc- 
együttes tagjainak és müvé- 
szeti vezetőinek munkájáról. 
Bár az értékelés során külön 
rangsort nem állítottak fel, 
egyöntetű volt az a véle- 
mény, hogy a mostani be- 
mutató mind tartalmát, 
mind pedig előadásmódját 
tekintve felülmúlta a négy 
évvel ezelőtti versenyt. A 
zsüri külön kiemelte az 
Avas táncegyüttes magas 
művészi színvonalát.

A találkozó sikeréhez 
nagyban hozzájárult a házi- 
gazda szerepét betöltő Derko- 
vits Gyula Művelődési Köz- 
pont szervezése és a leninvá- 
rosi közönség lelkes buzdí- 
tása. Az értékelés után Len- 
gyel Ágoston, az SZMT kul- 
turális bizottságának vezetö- 
je adta át a találkozó részt- 
vevőinek az okleveleket és a 
jutalmakat.

TAVASZI BUDAPESTI NEMZETKÖZIVÁSÁR
■'w a javak szakvására.május 18-26-ig

A BUDAPESTI NEMZETKÖZLVÁSÁRKÖZPOMTBAN -
SudapeirX.,

szombaton és vasámap 10-19 óráig. Szakmai napokon: május 20, 21, 22,23 és 24-én 
a nagyközönség részére 14-19 óráig. A pavilonok 18 órakor zámak.
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