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( A RÁDIÓ MELLETT

Nemzetközi békeniozgaliiii
tanácskozás
Előkészületek a tavaszi béke■és barátsági hónapra
Ülést tartott az OBT elnöksége
A tavasai hagyományos
béke- és barátsági hónap,
v alam int a B éke-világtanács budapesti elnökségi
ülésének
előkészületeit
v ita tta meg keddi ülésén
a Hazafias N épfront O r
szágos T anácsának szék
hazában az Országos Bé
ketanács elnöksége.
Sebestyén
Kandóm é
nak, az OBT elnökének
m egnyitóját követően a
tanácskozás
résztvevői
tájékoztatót
hallgattak
meg a nem zetközi élet
időszerű kérdéseiről. Ezt
követően Kovács Béla, a
HNF OT titk ára, az OBT
fő titk ára ism ertette a bé
ke- és barátsági hónap
előkészületeit. M ájus 15-e
és június 15-e közötti ese
ménysorozaton
lakossá
gunk széles körben és
m éltón em lékezhet meg a
fasizmus
felett a ra to tt
győzelem *— s a történel
mi sorsfordulóhoz szerve
sen kapcsolódva —, ha
zánk
felszabadulásának
35. évfordulójáról. A bé
ke- és barátsági hónap
esem ényeire a
M agyar
Szocialista
M unkáspárt
XII. kongresszusát köve
tően, a hazai feladatokat
kijelölő s a nemzetközi
teendőket is körvonalazó

határozatok
ism eretében
kerül sor.
A széles körű akcióso
rozat előkészítésében a
H azafias
N épfront,
a
szakszervezetek, a KISZszervezetek, a társadalm i
és tömegszervezetek, az
egyházak egyaránt részt
vesznek, sajátosságaiknak
megfelelő, gazdag prog
ram okra mozgósítanak.
A béke- és barátsági
hónapok értékes hagyo
mánya, hogy az esem énysorozat résztvevői állást
foglalva megerősítik né
pünknek az önállóságért,
a haladásért küzdő né
pekhez fűződő szolidari
tását.
A
rendezvénysorozat
nyitó
esem ényeként
a
nemzetközi
békem ozga
lom két kiem elkedő je 
lentőségű tanácskozásnak
ad otthont Budapest. M á
jus 8-a és 12-e között a
Parlamentben ülésezik a
Béke-világtanács
elnök
sége, s ugyancsak főváro
sunkban
tanácskozik a
„Népek világparlamentje
a békéért" szófiai világkonferenciájának nem zet
közi előkészítő bizottsága.
Az esem ény előkészítésé
ben fontos teendők v á r

Dr. Lékai László bíboros
kitüntetése
A Magyar N épköztár
A k itüntetést Losonczi
saság Elnöki Tanácsa dr. Pál. az Elnöki Tanács e l
Lékai
László
bíboros, nöke adta át. Jelen volt
esztergom i érseknek, a Aczél György, a Minisz
M agyar K atolikus P üs tertanács elnökhelyettese,
pöki K ar elnökének, a Sarlós István, a Hazafias
m agyar állam és a kato N épfront Országos T an á
likus egyház között ki csának főtitkára, Katona
alak ult jó viszony m un- - Imre, az Elnöki Tanács
kálása, a nemzeti össze titkára, Miklós Imre á l
fogás
mélyítése,
valá- lam titkár, az Állami Egy
m in t a hazai és nem zet házügyi H ivatal elnöke.
közi béketörekvések é r A katolikus egyház kép
dekében végzett kim a viseletében dr. Ijjas Jó
gasló tevékenysége elis zsef kalocsai érsek. K á 
m eréséül, 70. születésnap dár László egri érsek és
ja alkalm ából, a M agyar dr. Cserháti József püs
N épköztársaság rubinok pök, a M agyar Katolikus
k al ékesített Zászlórend Püspöki K ar titk ára volt
jé t adományozta.
jelen.

Kinek kell a gyémánt?
Az ipari gyémánt nél
külözhetetlen. És egyre
drágább. T ehát minden
m orzsájára szükség van.
Ezt értette ki — helyesen
— február közepén meg
jelent, A fáradt gyé
mánt is gyémánt című
írásunkból
Schimcsik
Miklós nyugdíjas gépla
katos. Előkereste teh át az
iparengedélyének vissza
adása (1950) óta m egm a
rad t gyém ántszem cséket,
hogy eladja. Az Órások
Szövetkezetének
gyé
mántcsiszoló részlegéhez
m ent először, onnan a
Szerszám és Kisgép É r
tékesítő
V állalathoz
(SzKV) küldték. Rövid
tájékozódás után a Mű
szaki anyag és G épkeres
kedelmi V állalat (MA
GÉV) felé vette az útját.
Itt sem já r t sikerrel. Fel
kereste az Ö ra és Ékszer
V állalatot is, am ely azon
ban nem foglalkozik ipa
ri gyém ántokkal.
Lehetséges vevő nincs
több. A gyémántok elad
hatatlanok. E rre a meg
győződésre ju to tt Schim 
csik
Miklós. U tán a já r
tu n k a dolognak. Eszerint
az Órások Szövetkezete
csak az SZKV-n. vagy a
MAGÉV-en keresztül ve
het gyémántot. Az SZKV
viszont magánszemélytől

soha nem vásárolt és nem
is akar, noha az iparban
a gyém ánt profilgazdá
ja. A MAGÉV pedig
egyáltalán nem foglalko
zik
gyém ántkereskede
lemmel. m ert nem bírja
az ahhoz szükséges tech
nikai és biztonsági felté
teleket. (Ha mégis venne,
m agánszem élytől
való
vásárláshoz vezérigazga
tói engedély szükséges,
am inek megszerzése ne
hézkes.) Ezzel a kör b e
zárult.
K özbeavatkozásunk
nyomán végül
Tarjáni
Endre. a z Órások Szövet
kezetének műszaki veze
tője
megígérte,
hogy
megnézi a gyém ántokat, s
ha használhatók, a MA
GÉV-en keresztül megvá
sárolják.
Miképp hasznosul tehát
a volt kisiparos több tíz
ezer forintot érő ipari
gyém ántja? Csak annyit
tudunk, hogy az asztalfi
ókban sehogyan sem. A z
ipari gyém ánt akkor igazi
érték.
ha
használják.
Hosszadalm as egym ásra
m utogatás helyett, cse
kélyke vállalati rugal
massággal talán ez utób
bit is el lehetne — el
kellene — érni.
Mónus Miklós

A szénkulató expedíció sikere
Kiem elkedő
teljesít
ménnyel, a tervezettnél
korábban teljesítette fel
ad atát a tatabányai szén
medencében dolgozó szov
je t szénkutató expedieió.
A Héreg—T arján térsé
gen húzódó, még érintet-

i

s

NÉPSZAVA

198 0. m á r c i u s 12.

len szénvagyon felderítő
jellegű kutatására 45 ezer
m éter fúrást mélyítettek.
Ennyire
vállalkoztak
1978-ban, az első m unkaszerződésben, am it fél
évvel határidő előtt tel
jesítettek.

nak a m agyar békem oz
galom résztvevőire.
Az
előzetes
konzultációk
alap ján az utóbbi évek
ben m ár oly sok kiem el
kedő jelentőségű felhívás
nak fórum ot adó főváro
sunkból a BVT elnöksé
ge szózattal fordul a v i
lág népeihez. Az enyhü
lésért, az európai bizton
ságáért és együttm űködé
sért, a leszerelésért moz
gósító, a N A TO -rakéták
telepítése elleni harcra, a
szocialista, v alam int a tő
kés és a fejlődő világ
közvélem ényét
felhívó
dokum entum ot, a m agyar
előkészítő bizottság dol
gozza ki és terjeszti az
előkészítő bizottság elé.
A helsinki záróokm ány
aláírásán ak ötödik évfor
dulója alkalm ából a n em 
zetközi békemozgalom s
a
nem zeti
mozgalm ak
képviselői m egvitatják a
fennállásának 25. év fo r
dulójához érkezett Varsói
Szerződés
tagállam ainak
utóbbi időben közzétett
ja v aslata it is. Egyebek
között azt az indítványt,
m ely szerin t a m adridi
konferencia előkészítésére
európai tanácskozást kel
lene tartan i.

KÖZÉLET
Gál Lászlónak, a SZÓI'
főtitkárhelyettesének v e
zetésével kedden h azaér
kezett a m agyar szakszervezetek
küldöttsége,
am ely részt v ett a P o rtu 
gál Dolgózók Á ltalános
Szövetsége III. kongreszszusán.
Vas Jánosnak, a SZOT
titk árán ak
vezetésével
kedden Bulgáriába utazott
a m agyar szakszervezetek
küldöttsége, am ely részt
vesz a szocialista orszá
gok szakszervezeti köz
pontjai titk árain ak szer
vezési kérdésekkel foglal
kozó tanácskozásán.
Dr. Alfréd Hártl, a
D eutche
Bundesbank
igazgatótanácsának tagja,
a hesseni L andeszentralbank elnöke m árcius 5—
11. között Budapesten tá r
gyalt.

Olvasom a hirdetést,
am ely k ö zli: szerdától va
sárnapig japán k onyha
m űvészeti estek lesznek
egy vállalkozó szellemű
étterm ünkben. Az ínyen
cek ehetnek m ajd szust
halfalatokat yaki-toryval
körítve, meg okura módra
készített levest, no és per
sze japán rizsgombócot.
H agyom ány az m ár minálunk, hogy ism erkedünk
más
népek
ételeivel.
M entségünkre szolgáljon,
hogy szellemi javaik, k u l
tú ráju k
sajátosságainak
.ízlelésétől” sem idegen
kedünk.
Igazán nem lehet tehát
ránk fogni, hogy csak a
hasu n k ra gondolunk. Sőt.
Ezek a konyham üvészeti
kiruccanások
valójában
leperegnek
vendéglátóiparunkról. A rra, hogy mi
ízlett, mi tetszett a hazai
vendégeknek, arra a pom 
pás bem utató után senki
nem gondol. Étterm eink,
táplálkozási
szokásaink
konzervativizmusa bám u
latos. A já rt utat a já ra t
lanért fel nem adja. Hasz
nál vagy három féle fű
szert a száz helyett. Főzi a
gulyást, süti a párizsit,
rán tja a csirkét és galus
kával tálalja a pörköltet.
Ezenközben a táp lál
kozás
tudom ányának
szakemberei úton-útfélen
a korszerű, a változatos,
a könnyen elkészíthető
ételekről
beszélnek.
S
hogy mi a gyakorlat? A
pörkölt és a galuska, szí.

PILLANTÁS A NAGYVILÁGBA
Bizonyára érdem es be
pillantani az ENSZ kuliszszái mögé, m egtudni, hogy
a látványos vagy kevésbé
látványos
eredm ények
mögött miféle erővonalak
húzódnak — gondolhatta
a hallgató, am ikor vasár
nap délután bekapcsolta
készülékét, hogy m eghall
gassa a Pillantás a nagy
világba ro v at legújabb
műsorát.
M agam is kíváncsi vol
tam, vajon az új fejlem é
nyek, az ENSZ-bizottság
túszügybeni
szereplése
például m iként kerül be
m utatásra. A riportössze
állítás — Kulcsár István
készítette
—
azonban
másféle képet nyújtott.

Nem an n y ira az aktuális,
napi esem ények mögé pil
lantottunk, m int inkább
az ENSZ m unkam ódsze
ré t láttuk, m egismertük
átlag m u n k an ap ját a ne
ves világszervezetnek.
Lehet, hogy abban re j
lik a hiba, aki valamilyen
orientáltsággal, * valam i
lyen előzetes várakozással
tekint egy-egy műsor elé,
és kissé csalódik, ha nem
kívánságának megfelelően
állt össze az adás. Nem
em elhetünk sem m iféle ki
fogást, korrekt és m unkaigényes riportázst h allot
tunk az ENSZ-ről. csak
épp napi aktualitású, friss
..kulisszatitkot” nem sike
rü lt megtudnunk.

M IN IR IP O R T
V annak viszont kelle
mes csalódásai is a rádióhallgatónak. például ak 
kor. am ikor nem remél
különösebb nívós riportot,
és meglepetésszerűen jót
kap.
A kedd reggeli, fél
nyolckor elhangzó m ini
rip o rt így hatott. Pedig
mindössze arról volt szó,
hogy egy szokvány évfor
duló m eeem lítését a k a r
ván ..kipipálni”, Flem ningről m ondott p ár szót
egy orvos és a riporter.
N vakatekert
fogalmazás
helyett — am it ebben az
:dőoontban
m egszokhat
tunk — m intaszerű tö 
mörséggel a lényegről be

széltek. Dr. Matos Lajos
és Erdei Grünwald Mi
hály szereplése nem ritk a
a rádióban, de eddig főleg
az ism eretterjesztő m űso
rokban figyelhettünk fel
a rra a ritk a tényre, hogy
példás tömörséggel, logi
kusan és helyes m agyar
sággal adják elő m ondan
dójukat.
Nem kellene mindezt
dicsérnünk, hiszen alap 
vető követelm énye ez egy
rádióriportnak. De m iután
a realitások még messze
állnak a követelm ények
től, lehetetlen észre nem
vennünk, ha egy m ini
rip o rt is, tényleg jó.

HIBERNÁLT ÜGY
Vészi Endre a hazai
hangjátékirodalom jelese
— könyvelhetjük el ú jra
és újra. Legutóbbi bem u
tató ja m egint ezt m utatja.
Vészi alapos
ismerője,
megfigyelője életünknek.
A Hibernált ügy című
szatírájában egy m ár-m ár
kafkai ihletésű, félelm e
tes káderesről és annak
m unkam ódszeréről rán tja
le a leplet. Van olyan é r 
zésem, a d arab pár esz
tendőt késett — valóság
feltáró ereje azonban így
sem vesztett, hiszen az
irodalom
kapcsolata
a
realitásokkal nem napi
aktualitású.
Nem csodálkoznék azon
sem. ha az érin tett típus
néhány
szép
példánya
m agára ism erne a szándé
kosan torz figurában is.
A mai káderesek, szeren
csére — tapasztalataim

szerint — nem ilyen ör
dögi alakok. Ám a bem u
tato tt helyzet és a többi
szereplő — valóság. Még
pedig mai, nagyon is n a
pi valóság. Egy intézet
látszólag nyugodt m unká
ja mögött zajlanak azok
az események, amelyek
bárm ely üzemben, b á r
mely m unkahelyen meg
történhetnének. (És meg
esnek, szerény ism ereteim
szerint.) A kétlaki életet
élő „doktor ú r”, a suskusnak „falazó” sofőr, a ti
tokzatos
felsőbb
szerv
még titokzatosabb képvi
selői. ismerőseink.
Varga
Géza
stílusos
rendezésében rem ek sza
tirik u s kép bontakozha
tott ki, a szereplők, főleg
Mensáros László és M ár
kus László, nagyban hoz
zájáru ltak a d arab sik eré
hez.

A BETOLAKODÓ
Ugyancsak mai helyzet
képet fest Kurucz Gyula
ifjúsági rádiószínházi d a
rabja. A betolakodó. Ez a
mű is azt k u tatja, mi zaj
lik a felszín mögött.
A kis faluba érkező fiú.
az új m unkaerő szeretne
változtatni is a dolgokon,
újdonsült barátai, ism erő
sei azonban nem kérnek
belőle. A valóságélmény
m eghatározza
K urucz

G yula m unkáját, de egy
úttal g átjáv á is válik a n 
nak. hogy igazi irodalm i
m űvé em elkedhessen.
M egm arad a jó riportázs vagy a dokum entum 
játék szinten. Eless Béla
rendező érdem e, hogy jól
m ozgatta a színészgárdát,
különösen a fiatalok já 
téka tetszett.
Háry Márta

SZÍNHÁZI MŰSOROK
Operaház:
Hovanscsina (B. b. 5 ea„ 7) Erkel
Színház:
Pillangókisaszszony (Rösler b. 5. ea., 7)
Nemzeti
Színház:
A
konyha (7) Budapest-O rfeum (éjjel fél 10) Ma
dách Színház: A doktor
ú r (7) Bp-i Gycrmekszínház: Jövőre veled ugyan
itt (7) Vígszínház: Vadkacsavadászat
(Gábor
Andor b. 2. ea.. 7) Pesti
Színház: Deficit (7) Jó
zsef
Attila
Színház:
N agytakarítás (7) Ope
rettszínház: János vitéz
(7) VÁC: A nagy nő. In 
terjú (7) Várszínház: A
lovakat lelövik, ugye? (7)
Thália Színház: A M ester
és M argarita (7) Vidám
Színpad: Nyitott ablak
(7) Mikroszkóp Színpad:
Bimm-Bumm
Bömbölő
(de. 10) Az első vadász.at
— Energikus em berek (7)
Radnóti Miklós Színpad:
Candide
(7)
Egyetemi
Színpad: Bodograph film 
klub III. (6) Pege A ladár

Szocialista országokban

Ünnepi magy ar filmnapok
H azánk felszabadulásá
nak 35. évfordulója a l
kalm ából ünnepi film n a 
pokat,
díszbem utatókat
ta rtan ak több szocialista
országban.
A
Szovjetunióban
a
..m agyar k u ltú ra n ap jai”
rendezvénysorozat k ereté
ben Moszkvában és Kijevben tűznek m űsorra
film eket. M oszkvában a
megnyitó
díszelőadáson,
április
3-án
Kovács
András m üvét, az „O k
tóberi v asárn ap ”-ot v etí
tik. A szovjet film b a rá
tok lá th atják még az
Angi Vera, a M agyarok,
az A m erikai cigaretta és
a Bizalom című alk o tá
sokat, s összeállítást is
m egtekinthetnek Kolonits
Ilona rövidfilm jeiből.
Bulgáriában
m árcius
30-án kezdődik a „m a
gyar film n ap jai” rendez-

vénysorozat Szófiában: a
„Bizalom”, az „Erőd”, az
„Ü tközben”, „A kedves
szomszéd” és „A m énes
gazda" szerepel az erre
az alkalom ra kiválogatott
alkotások között. R om á
niában m árcius 29-től áp 
rilis 3-ig ta rt az ünnepi
film bem utató. A M agyar
rapszódia, az Élve vagy
halva cím ű történelm i és
Az állatok válaszolnak
című term észetfilm et lá t
h atják a rom án nézők.
Lengyelországban Varsó, ’
az NDK-ban Berlin és
E rfu rt a színhelye a m a
gyar film ek díszbem uta
tóinak. M indkét ország
b an az „Októberi vasárn a p l ó t tűzik m űsorra.
Csehszlovákiában P rágá
ban és Pozsonyban á p ri
lis 8—12. között a „M a
gyar rapszódiát” m u tat
já k be.

Lapozgató

Krúcly-bibliográfia
A Petőfi Irodalm i Múzeum bibliográfiai füzeteinek különböző sorozataiban is szinte p árjá t ritkítja az a roppant nagy
k u ta tó -és feldolgozóm űnkáva
tám aszkodó,
közel félezer oldalas kötét, am ely m egjelent a
nagyobb
könyvesboltokban is. K rúdy Gyula (Bibliográfia ) címmel, ö sszeállító ja Gedényi Mihály,
M int ő az egyébként k ü lön is figyelem re méltó,
rövid, lényegre törő bevezető tanulm ányában írja,
jelenlegi ism ereteink szerin t K rúdytól 86 regény
és kisregény, 2382 elbeszélés. novella, mese, 1780
cikk. publicisztikai írás,
30 színm ű, jelenet, d rám atöredék és 200 sa já t néven kiadott kötet jelen t
meg. S m indezek nagy
része még életében. S Gedényi e rendkívül nagy
életm ű, valam int az azóta,
teh át az író halála óta készült kiadások, továbbá
a róla szóló irodalom
adatszerű
feldolgozására
és közzétételére vállalkozott. Közel tízezer közlést
tartalm azó adattárt tett
le elénk.
A bevezetőben tisztességgel szám ba veszi a
nem is kis szám ú, eddig
m egjelent
K rúdy-bibliográfiákat, am elyeket felhasznált.
term észetesen,
hiszen komoly, hasznos
m unkák voltak. É rtékeli
Barta András,
Kozocsa
Sándor — „szinte egy
életen át k u ta tta a K rúdy-m űveket” — és mások
m unkásságát,
am elyek
nélkül az ő bibliográfiája
valószlnűleg meg sem született volna.
Gedényi M ihály ezek
után mégis fontosnak ta rtóttá a m aga összegző
m unkáját, lévén, hogy a
korábbi bibliográfiák több
különböző kötetben jelen lek meg. s így akiknek
szükségük van rá. nem
biztos, hogy könnyen hozzáférnek. 0
összegzett.
felhasznált m inden eddig
p ublikált anyagot, ellenőrizve a korábbi ad ato k at;
s ki is egészítve néhány
száz ad attal. Tudja, hogy
valószinüleg így sem teljes a sok különböző lapbán publikáló, számtalan
álnevet, szignót használó
Krúdy Gyula életm űvének
bibliográfiája: de az eddigieknél mégis bővebb, a

jazz estje (8) Ödr.v Szín
pad: P illantás a hídról
(fél 8) Korona-Pódium:
„Zsivajgó
term észet”
Bánffy György előadóest
je (7) Bp-i Gyermekszinház: Egy szívdobbanás
fele (du. 3) Marci: A cso
dálatos jávorfák (du. 3)
Bábszínház:
Népköztár
saság útja: Az elv ará
zsolt egérkisasszony (du.
3) Jókai tér: Rózsa és
Ibolya
(de.
10)
Főv.
Nagycirkusz:
S zupercir
kusz (fél 8) Zeneakadé
— A Zeneművészeti
mia: Az MRT Szimf. Ze Főiskola én e k ta n ár, és
nekara (Tavaszi b. E 2., karvezetőképzö
tan szafél 8)
kának végzősei ma este
érdekes diplom ahangverA Fővárosi
Operett senyt adnak a főiskola
színház igazgatósága köz nagyterm ében. A XI. keli. hogy a ma estére hir rületi Zeneiskola én ek k a.
detett Csókolj meg. K a rá t és szólistáit hét végző
tám ! előadása betegség karnagy vezényli.
m iatt elm arad, helyette a
— Az Egyetemi SzínJános vitéz kerül színre. padon m árcius 24-én és
A m egváltott jegyek é r 25-én
az
U niversitas
vényesek, vagy a váltás Együttes. Vándorfi László
rendezésében
bem u tatja
helyén visszaválthatók.

jelenleg ismert publikációkat, pontosabban azok
adatait kivétel nélkül tar
talmazza.
„Krúdy Gyula irásmüvészeiét, stílusát, regényeit, elbeszéléseit már
elemezte és értékelte az
irodalomtudomány. Mivel
járulhat hozzá ez a részletes bibliográfia Krúdy
további és
elvégzendő
elemzéséhez?” — teszi fel
a kérdést Gedényi Mihály,
Nos, több m indennel. Például
m otívum kincsének
ered etét m egm utatásával,
A hatások és kölcsönhatások előtérbe állításával,
Az író érdeklődési köré
nek pontosításával. S így
tovább. Segíthet a teljes
K rúdy, az igazi K rúdy
megismerésében,
Időrendben közli Gedényi Mihály bibliográfiája
a m egjelenéseket. S azon
belül ábécérendben, tehát
könnyen felism erhető és
jól használható form ában,
K ezdődik a sor K rúdy
1892-es, te h át tizennégy
éves korában m egjelent
elbeszélésével — megjelent a jelö lt esztendő no
vem berében, a Szabolcsi
Szabad Sajtóban, Miért
ölte meg Kain Á belt cím mel? —, s végződik a róla szóló 1976. évi iro d a
lommal. S közben adatok
ezrei. M ajd a jól szerkeszte tt bibliográfiáknak megfelelően követi ezt a köletek m utatója, utána az
egyes m űfajoké, m ajd a
különböző feldolgozásoké,
fordításoké; a mai ismereteink szerinti teljesség
re törekedve,
K rúdy tizenöt éves koráb a n m ár több vidéki
újság állandó m unkatár sa.'
m egjelenik a fővárosi sajtóban is. M eghal
ötvenöt évesen, mégis egy
•Jókaival vetekedő életm ű v et hátrahagyva. „Afefé ket, cikkeket, elbeszé
leseket, legendákat, novellékat, álomfejtéseket, revényeket, _ beszélyeket,
ra)!:okat, tarcakat, törteneteket álmodott az ezer
n Vf
árkuspapírosra, _ a
diósgyőri merített feherre,
a kávéházi levélpapírra."
S Gedényi Mihály m indez^ számba veszi, felsorakoztatja. Segítsége nélkül
nem csak K rúdyról írni,
hanem
tulajdonképpen
K rú d y t olvasni és érte lmezni sem lehet ezután.
Mátyás István

íiinonHiirMNnr
Pilinszky Ján o s: Élőké.
pék című egyfelvonásos
színművét.
— Üj képzőművészeti
gyűjteménnyel
gazdagodott S zékesfehérvár: az
István
király
múzeum
birtokába k erü lt az 1975ben elhunyt S chaár E r.
zsébet hagyatékának je .
lentős része. M árcius 22tői kiállításon lá th atják
m ajd az érdeklődők az új
értékes
képzősaüvészeti
gyűjtem ényt.
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