Magyar—szovjet
közgazdász-tanácskozás
Hétfőn magyar—szovjet
közgazdász-tanácskozás
kezdődött
Budapesten.
Csikós-Nagy Béla állam
titkárnak. a Közgazdasági
Társaság elnökének, il
letve Tigran Hacsaturov
akadémikusnak, a Szov-

jet Közgazdasági Tudo
mányos
Intézmények
Egyesülete elnökének ve
zetésével a mezőgazdasá
gi fejlődésnek a két or
szágot érintő
kérdéseit
vitatják meg.

Minisztérium és szakssprvcsrt

K Ö ZÉLET
— Kádár János, az
MSZMP Központi Bizott
ságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Ta
nács
elnöke,
Lázár
György, a Miniszterta
nács elnöke és Apró An
tal, az országgyűlés elnö
ke búcsúlátogatáson fo
gadta Philip M. Kaisert.
az Amerikai Egyesült Á l
lamok rendkívüli és meg
hatalmazott nagykövetét,
aki végleg elutazott Ma
gyarországról.

l érna: az oktatás
Az oktatásügy időszerű
kérdéseit tekintették át
az
Oktatási
Miniszté
rium és a Pedagógusok
Szakszervezetének vezetői
hétfőn, évenkénti hagyo
mányos megbeszélésükön.
Polinszky Károly minisz
ter és Voksán József fő 
titkár vezetésével érté
kelték az előző évi fel
adatok
végrehajtását.
Megvitatták az üzemi de
mokrácia
kérdéseiről
szóló, a Minisztertanács

és a SZOT együttes ha
tározata alapján készült,
az intézményi demokrá
cia fejlesztését szolgáló
közös irányelv tervezetét;
a
pedagógus-továbbkép
zés rendszerének kialakí
tására a megyei tanácsok
elnökeinek készített aján
lást, valamint a felsőok
tatási
intézményekben
szervezhető jogsegélyszol
gálatról összeállított ja
vaslatot.

Szakszervezeti Ifjúsági Napolt
A fiatalok segítéséért,
aktivizálásukért, mozgósí
tásukért már eddig is igen
sokat tettek a szakszerve
zetek. Nagy sikerrel zá
rult például az először ta
valy megrendezett szakszervezeti ifjúsági napok.
Az ideit júniusban tart
ják ugyan, de már most
érdemes beszélni
róla,
mert nem kampányról
van szó. A SZIN-ben több
ezer fiatal hónapokon át
tartó munkája összegeződik. Ez a munka most új
szakaszába
lép.
Most,
március elején kell min
den munkahelyi kollek
tívának
meggondolnia,
melyik pályázatra kíván
nak benevezni, melyik
konzultáción
akarnak
részt venni, mitől szán
dékoznak ott beszélni —
hiszen a SZÍN eredmé
nyes munkájához alapos
felkészülés szükséges.
Miről lesz szó az ifjú
sági napokon? Megbeszé
lik például azt. hogy
miért nem emelkedik kel
lően a Kiváló Dolgozó cí
met elért fiatalok száma?
Müven
gondok akadá
lyozzák az elfogadott újí
tások.' találmányok hasz
nosítását? Hogyan lehet
ne megelőzni a balesete
ket? Munkavédelmi ve
télkedőt,
targoncavezető
és festő, tapétázó ver
senyt szerveznek, gazda-

ságpolitikai
fórumot,
munka- és üzemszervezé
si vetélkedői, rétegtanácskozásokat tartanak.
A pályázatokra a ne
vezést április 30-ig kell az
SZBT-nek eljuttatni, a
részletes feltételek meg
találhatók az alapszervi
tájékoztatókban.
Lesz
még szó a SZIN-ről, ren
dezvényeiről, a verőcema
rosi
sportnapokról.
a
klubestekről, a vitákról.
Most az a fontos, hogy a
munkahelyi
kollektívák
felismerjék: élni kell ez
zel a kitűnő lehetőséggel.
A szakszervezeti mozga
lom egyre nagyobb teret
nyit a fiataloknak, mert
szükség van aktivitásuk
ra. véleményükre, kezde
ményezőkészségükre.
És
szükség van arra. hogy
megtanulják, miként le
het hasznosan közéletet
élni, hogyan kell felhasz
nálni a szocialista de
mokrácia adta lehetősé
geket. A szakszervezeti
ifjúsági napok során nem
csak a mozgalom ismer
heti meg közelebbről a
fiatalok gondjait, problé
máit, lehetőségeiket —
hanem a fiatalok is köze
lebb kerülnek a mozga
lomhoz, S így hamarabb
és eredményesebben ki
járhatják a közéletiség
iskoláját.
Sz. Sz.

Mekis József
kitüntetése
Az Elnöki Tanács Mekis Józsefnek, a Szakszervezetek
Budapesti
Tanácsa elnökének, ered
ményes
munkásságáért
70. születésnapja alkal
mából a Szocialista Ma
gyarországért Érdemren
det adományozta.
A kitüntetést Gáspár
Sándor, a SZOT főtitká
ra hétfőn adta át. Jelen
volt Méhes Lajos, a bu
dapesti pártbizottság első
titkára is.

Elhunyt Bruckner Győző
akadémikus
Életének 80. évében el
hunyt Bruckner Győző
akadémikus,
kétszeres
Kossuth-díjas nyugalma
zott egyetemi tanár. Te
metése
március
18-án,
kedden 14 órakor lesz a
Farkasréti temetőben.
A MAGYAR
TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA,
AZ EÖTVÖS LORÁND
TUDOMÁNYEGYETEM
*
Bruckner Győző a ma
gyar szerveskémiai kuta
tásnak nemzetközileg is
elismert
iskolaalapító
egyénisége volt. A sze
gedi
tudományegyetem
szerveskémiai
tanszékét
vezette
1940-től,
majd
1940-től az ELTE termé
szettudományi
karának
szerveskémiai
tanszékét
és az MTA peptidkémiai
tanszéki kutatócsoportját
igazgatta. Két Kossuthdíjnak. a Munka Érdem
rendnek, a svéd Scheeleéremnek volt a tulajdo
nosa, s ezenkívül tagja
volt a hallei Leopoldina
német term ést ttudományi akadémiának, s ma
gáénak tudhatta az ELTE
díszdoktori címét.

Fáradtolaj-frissítcs - olajozottabban
A
motorizáció
gyors
ütemű fejlődésével egyre
nagyobb
mennyiségben
keletkező fáradt olaj öszszegyűjtését
és
újbóli
hasznosítását
napjaink
ban
világszerte
fontos
gazdasági és környezetvédelmi
érdekek írják
elő. Magyarországon ta
valy az Afor — KISZ
védnökséggel
és óriási
propagandával — 16 ezer
tonna fáradt olajat gyűj
tött be. A korábbi éveké
hez képest ez figyelemre
méltó eredmény, de kö
rülbelül ugyanennyi még
mindig a földre, a talaj
ba. a csatornákba került.
Nem működött eléggé
olajozottan a begyűjtés
rendszere s az eddigi —
literenként 40 filléres —
átvételi ár is inkább csak
jelképes volt: nem ösztö
nözte sem a vállalatokat,
sem az autótulajdonoso
kat, Egyszerűbbnek tűnt
kiönteni a fáradt olajat.
Néhány jó kezdeménye
zés ugyan született —
például a Volán vállala
tok olajregeneráló beren
dezéseket létesítettek —
de ezeket leszámítva, in.
kább az
érdektelenség
volt jellemző.
Ez a fajta nagyvonalú
ság az országnak megle
hetősen sokba került. A
kőolajtermékek
növekvő
ára miatt is. meg azért
is, mert egyetlen liter ki
öntött olaj a földbe jutva
esv millió liter vizet ké.
pes
tönkretenni.
Hogy
mekkora értékekről van
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szó: a tavaly megmentett
16 ezer tonna fáradt olaj
körülbelül 3 millió dol
lárnyi import megtakarí
tását tette lehetővé.
Az idén 18 ezer tonna
összegyűjtését tervezi az
Afor. Az Országos Kő
olaj és Gázipari Tröszt
január 1- tői literenként
2 forint 20 fillérre emelte
az átvételi árat. Arra
számítanak, hogy ennyi
ért már érdemes lesz égy
kicsit odafigyelni.
Fej
lesztik az átvételi hálóza
tot is: a nagyobb tétele
ket elszállító tankautó
kon, a kirendelségeken és
az éjjel-nappal
nyitva
tartó benzinkutakon kí
vül április 1-től minden
töltőállomást
felkészíte
nek a fáradt olaj fogadá
sára.
Mint dr. Karádi Ist
vántól, az Afor kereske
delmi igazgatóiától meg
tudtuk. a vállalat a je
lenleginél sokkal több el
használt kenőanyagot is
át tudna venni. Egyelőre
nem regenerálják, hanem
feldolgozás után fűtőolaj
ként hasznosítják. Ennél
lényegesebb hasznot ígér
azonban, ha újra teljes
értékű motorolajat nyer
nek belőle. Domboroezk 1/
Attila, az OKGT belke
reskedelmi
főosztályve
zetője elmondotta, hogy
erre a Komáromi Kőolaj
ipari Vállalatnál terve
zett rekonstrukciós fej
lesztéssel nyílik meg a
lehetőség. A Tröszt el

képzelése szerint a fino
mítóban még ebben az
esztendőben 10 ezer ton
na fáradt olajat dolgoz
nak fel kenőolajokká.
Mindez, természetesen.
költségekkel jár. A gaz
daságossági
számítások
azt mutatják, megéri. De
ehhez ki is kell használni
a hajdani regeneráló be
rendezések
kapacitását.
Vagyis, arra van szükség,
hogy a fáradtolaj egy
cseppje se vesszen el.
Lehet vitatkozni azon.
hogy a jelenlegi ár ösz
tönző-e vagy sem. (Egyes
fejlett nyugati országok
ban nem is fizetnek a fá
radt olajért: a környezetszennyezés szigorú bünte.
lésével negatívan ösztö
nöznek.
eredményesen.)
Mindenesetre az OKGT a
népgazdaság érdekeit fi
gyelembe véve ad most
már többet azért, amit
egyébként kiöntenénk. A
fáradt
olaj
begyűjtése
valaha kötelező volt a
vállalatok számára. Ak
koriban — a motorizáció
jóval alacsonyabb szint
jén — évente 22 ezer
tonna gyűlt össze. Most a
16 ezer tonna is nagy
eredmény.
A bürokratikus előírá
sok
megszüntetésével
csak
egyetérteni lehet
De helyükbe a gondollcodó ember felelősségérze
tének kell lépnie.
Elanek Tibor

SEB

A TELEVÍZIÓ ELŐTT
BOLONDOK KVÁRTÉLYA

Horváth
Z.
Gergely
rendező ismeri, érti Krú
dy Gyula sajátos írói vi
lágát. Erről tanúskodik
Napraforgó című koráb
bi. sikeres tévéfilmje és
új
Krűdy-feldolgozásának. a Bolondok kvárté
lyának néhány hitelesen,
hangulatosan szép részle
te is. Egészében azonban
az utóbi kevésbé tetszett.
Nehezebb is volt most
a forgatókönyvíró-rendező dolga, mint a cselek
ményes regényből készült
Napraforgó esetében. A
Bolondok kvártélya Krú
dy különböző műveiből
válogatott epizódok sora.
Nincs egységes cselekmé
nye. nincs sztorija, pon
tosabban rengeteg sztori
ja van. Ahány szereplő,
annyi szomorkás, vagy
fanyar humorú kis törté
net. Szerelemről, magány
ról.
boldogságkeresésről,
szenvelgő
hölgyekről,
szépszavú
korhelyekröl,
az óbudai Hét bagoly ház
kocsmájában vagy énpen
a hullaházban ,.vidámo
dó” különös figurákról.
Krúdy — olvasmány,

nehezen
dramatizálható.
Elbeszéléseinek
anyaga
szinte
megfoghatatlanul
lebegő, alakjai, bármely
társadalmi réteghez tar
toznak is, ékes költői
nyelven beszélnek. A tol
mácsolás és a jellemzés
itt nagy mértékben a lát
ványra. a képre hárul, s
ezt a rendező — Bíró
Miklós operatőr alkotó
társi közreműködésével —
most iá jól oldotta meg.
A szépen komponált, lí
rai
képsorok
egymás
utánja. az epizódok laza
füzére azonban 80 percen
át aligha tartja ébren a
néző érdeklődését. Kivé
ve a Krúdy-rajongókat,
akiknek a film az olvas
mányélménnyel való ta
lálkozást jelentette.
az
összevetés lehetőségét sa
ját képalkotó fantáziájuk
és a televíziós feldolgozás
között.
Garas
Dezső,
Tábori
Nóra, Bessenyei Ferenc.
Temessy Hédi alakítása
különösen eleven, hiteles
figurákkal gazdagította a
Bolondok kvártélya Krúdy-mozaikját.
I

Fábián Dániel emlékére
Megint elment valaki a tanúk közül. Nyolcvanéves korában elhunyt Fábián Dániel. Azok egyike
volt, akikre oly nagy szükségünk van minden idő
ben: nyugtalan szellemükre, áldozatkészségükre, cse
lekvőképességükre. Akik szinte észrevétlen oldódnak
bele egy közösség sorába, noha olykor rajtuk fordul ez
a sors, tőlük kapja az impulzust az új irányhoz.
Ady és a szocialista eszme igézetében indult,
Wilhelm Weitling életvezető gondolatával: „Szaba
dok akarunk lenni, mint az ég madarai. Szabadon,
boldogan akarunk az életen átrepülni!" Talán sikerült
neki.
Diákként ismerkedett meg a marxizmussal, vörös
katona lett. aztán nehezen kiküzdött egyetemi évek
alatt munkáskört szervezett, részese a sza lőszer vezetek
kulturális rendezvényeinek, politikai megmozdulásai
nak, 1927-ben pedig már ö a Bartha Miklós Társaság
vezetője. Előadások, ünnepélyek, emlékestek mozga
tója, szerkesztője az Új Magyar Föld című folyóirat
nak. Mélyen jellemző az is, hogy 1930-ban József Atti
lával közösen adták közre a Ki a faluba című röpiratot. Eleven kapcsolata volt a csehszlovákiai Sar
ló-mozgalommal. az Erdélyi Fiatalokkal, s az elsők
egyike, aki nálunk a szovjet eredményeket népsze
rűsítette. Ott volt, ha a munkáskérdésről kellett vi
tatkozni, ha a Duna-menti népek közös ügyeit kellett
képviselni, felszólalni a jog s a tisztesség nevében. írt
esszéket, tanulmányokat, szociográfiát, mindig a leg
égetőbb kérdésekről, mindig a legforróbb pontokon,
sokáig Bajcsy-Zsilinszky Endre mellett.
Arra. hogy mi mindent vitt magával, az 1974-ben
közreadott József Attiláról című kis könyve, a Kor
társban s a Magyar Könyvszemlében publikált dol
gozatai figyelmeztetnek, amelyek nemcsak tárgyila
gos, tényekben gazdag okfejtésük miatt fontosak. Leg
alább olyan jelentősek a bennük alakot öltő példa
szerű élet miatt. Vele reménykedtem, s mást már he
lyette is: mindazt, amit tett, egyszer számbaveszik, s
hozzá méltó módon elismerik.
Varga Lajos Márton

TELEVÍZIÓS VÍZIÓK
„Van egy fantasztikus
Ötlete? . . . kérdezi a né
zőktől
Bednai
Nándor
szerkesztő-rendező
új.
szombat esti szórakoztató
műsora. „M ert nekünk
nincs", — , talán ezt je 
lenti a három pont a
címben ? Nem csodálkoz
nánk, hiszen a tévékaba
ré búbánatos bábái már
annyi mindennel próbál
koztak.
Csendben
el
szunnyadt a Humoristák
Klubja, döcögött az út
henger. pókháló szőtte be
a Vidám padlást, a Fo
gadjunk, hogy végignézi
esetében a tévé elveszí
tette a foga d á st...
Mit lehet Itt tenni? Az
új. előreláthatóan kéthavonkén jelentkező kaba.
.•eműsor a nézők részvé
tére. vagyis részvételére,
.számít; megosztja a szó
rakoztatás gondját, fele
lősségét
közönségével.
Tízmillió magyarnak csak
van néhány fantasztiku
san jó . vagy legalább
mulatságosan kaján ötle
te.
humoros
jelenetre,
villámtréfára
váltható
szellemi sziporkája. Talán
jobbak is, mint amilye
neket az elképzelést be
mutató mustra-műsorban
láttunk. Ezek közül csak
a férjkölcsönző szolgálat

volt igazán ötletes, mu
latságos. Abody Béla és
Harsányi Gábor jóvoltá
ból.
A műsorvezetők. Kál
lai István és Sugár And
rás. nem hiába fordultak
a tévénézőkhöz: lesz mit
válogatni a pesti Vörös
marty téren, Szegeden és
Pécsett felállított ötletgyűjtő képmagnók anya
gából. E sorok írója ez
úton közli szerényen fan
tasztikus ötletét. Hiány
cikk boltot kellene nyit
ni. ahol mindig minden
kapható, ami nem kap
ható: például Noxyron és
cipőkrém,
zsebrádió és
pamut gyerekzokni, im
portált
magyar
bűvös
kocka és eredeti, friss té
véhumor, made in Hun
gary.
Vasárnap, a sportköz
vetítés szünetében hir
dette meg a televízió Ne
vessünk együtt! című pá
lyázatát. Várják mind
azok jelentkezését, akik
úgy érzik, hogy néhány
perc alatt bárkit meg
tudnak nevettetni. Úgy
látszik,
a
szórakoztató
műsorokban bevezetik 02
önkiszolgálást.
A
néző
maga szállítja a humort,
maga-magát
mulattatja,
bosszantja vele.

Lapozgató

K orok ruhái

Művelődéstörténeti is kor egyes országokban
mereteket
tartalmazó, rendeletek szabták meg,
rendkívül szép kivitelű ki milyen ruhát hordhat,
könyvvel,
Domanovszky illetve milyen díszt visel
Endre Korok ruhái című het vagy nem viselhet. A
kötetével
jelentkezett ruha sokáig és sokfelé
nemrég a Corvina Kiadó rangot, beosztást, társa
a hazai könyvkereskede dalmi hovatartozást is jel
lemben. A könyv az 1974- zett. Domanovszky utal
ben elhunyt festőművész minderre. Megtudhatjuk
illusztrált előadásvázlatait tőle azt is, mely birodal
tartalmazza az öltözködés mak, országok mikortól
történetéről. Domanovszky vezették be egyes fegyver
Endre éveken át öltözkö fajták használatát. Ha tör
déstörténetet tanított az ténelmi eseményre utal,
Iparművészeti Iskolán, s a nem mulasztja el a lé
most közétett, hagyatéká nyeges évszámok közlését.
ból előkerült rajzos óra Ma is látható műemléke
vázlatot 1934 és 1937 kö ket, domborműveket em
zött készítette magának.
lít — s anélkül, hogy ezt
Az ókortól a XIX. szá így kimondaná, megtekin
zad elejéig tekinti át a tésükre biztat —. amikor
ruha- és fegyverviselet a hazai öltözködési szoká
történetét, s maga rajzol sokról ír.
ja, másolja hozzá az il
S mindehhez társulnak
lusztrációkat. Több száz az aprólékos gondosság
színes tollrajza a kötetnek gal kidolgozott színes raj
nemcsak
ékessége.
de zok; önmagukban, szöveg
rendkívül nagy értéke is. nélkül is sok mindent ..el
A
művelődéstörténeti mondok” . Közöttük rajz
szakirodalom
nyeresége másolatok egyiptomi re
Domanovszky
Endre liefekről, sírok, tem plo
könyve. Természetesen a mok falfestményeiről, vá
viseletre koncentrál, de zákról. domborművekről,
közben történelmi ism ere festm ényekről s egyebek
teket is ad, életmóddal, ről. Domanovszky Endre
szokásokkal is megismer kötete nem helyettesít ké
tet. Nincs itt szó a törté zikönyveket, monográfiá
nész alaposságáról vagy a kat. Nem is ez a feladata.
szociográfus feldolgozási Értéke önmagában, szép
SZABÁLYTALAN PORTRÉ
módszereiről, de további ségében,
formájának,
érdeklődésre serkentő jel megoldásainak és tárgya
Az utókor legalább a konszenvet kelt. Ránki zéseket kapunk tőle.
lásmódjának egyedülálló
portréfilmekért hálás le György körülményei úgy
Voltak korszakok, ami ságában van.
(mátyás)
het a mai magyar televí hozták, hogy évtizedeken
ziónak. Máris rengeteg át (a fasizmus idején ál
szellemi kincset, emberi néven) a filmzene megle
értéket őriznek a Szent- hetősen hálátlan műfaját
Finn film napok Budapesten
Györgyi Albertiéi, Dienes művelte. S ezek a nem
Valériával. Déry Tibor önálló életre szánt művei
Másodszor
kerül sor tandó bemutatókon négy
ral és sok más kiváló is élnek; a Körhinta mu.
Magyarországon
finn finn rendező hét. 1971 és
íróval, tudóssal, művész zsikája. a Hattyúdal Vil filmnapokra március 18— 1978 között készült játékla
Negra
dala.
félszáz
szel folytatott beszélgeté
23. között: a Kulturális filmjét láthatják az érsek kép. és hangfelvéte nagy- és kisfilm mara Kapcsolatok Intézete és a deklődők. Az ünnepi esedandó dallamai, az Egy
lei. A tévé arcképcsarno szerelem három éjszakája Filmtudományi
Intézet menyre finn filmművész
közös
rendezésében
a küldöttség érkezik
ha.
ka pedig egyre gyarap lírai rekviemzenéje.
szik.
A Pornódé király Kos. Filmmúzeumban megtar. zánkba.
A
házigazda:
Bánki suth-díjas zeneszerzője 70
meg első
György című műsort al évesen írta
S
annak
címében
szabálytalan szim fóniáját
portrénak nevezi ripor előszavaként egy csillogó
ter-rendezője,
Born an szellemes, fanyar ver
Operaház: Manón Les- bán marad (7) Kis Szín
Adóm. Nem is a portré, set József Attila ihletésé
inkább a zeneszerző élet re, arról, ami nem adatott caut (L. b. 5. ea., 7) Erkel pad: Dobogón vagyunk
Színház: Aida (Főiskolai (fél
8)
Mikroszkóp
pályája tér el a szabá meg neki: a főiskolán
b. XII. s. 5. ea.. 7) Nem Színpad: Minek néz en
lyostól. Egyénisége sem „taní-tani” . A portréhoz
zeti Színház: Éjjeli me gem ? (fél
9)
Radnóti
mindennapi. Ironikus hu ez a kis kesernyés vonás
nedékhely (7) Játékszín: Miklós Színpad: Sem em.
mora. közvetlensége, kői. is hozzátartozikk.
Vajk Vera Emigránsok (7) Madách lék, sem varázslat. . . (du.
tői vénája, nyíltsága roSzínház: A meráni fiú (B. 3) Budapest Nagykávé
b„ 7) Egyetemi Színpad: ház (7) Korona-Pódium:
A bajnokság éve (7) Víg „Parancsolj velem, tűn.
Ruttkai
színház:
Kakukkfészek dérkirálynő!”
Gazdag
programmal előadótermében kerül sor (7) Pesti Színház: Orfe Éva előadóestje (7) Bp-i
Egy
várja márciusban a Nép- ünnepi hangversenyre az usz alászáll (XVI. b. 3. Gyermekszínház:
köztársaság
úti Bolgár MSZMP XII. kongresszu ea., 7) József Attila Szín szívdobbanás fele (du. 3)
ház: Anna őfelsége (7) Marci: A csodálatos já
Kulturális Központ a fő sa tiszteletére.
város közönségét. Március
A vidéki Rendezvények Kamaraszinpad: Érdemei vorfák (du. 3) Bábszín
12-én, szerdán 6 órakor közül a Baranya megyei elismerése
mellett
(7) ház: Jókai tér: Rózsa és
a budai Angelika cuk és a Somogy megyei bol Operettszínház: A dene Ibolya (de. 10) Zeneaka
rászdában rendeznek pó- gár napok emelkednek vér (7) Várszínház: A lo démia: Az I. István Gim .
diumműsort Jordán Ra- k i:
ezeken
előadások, vakat lelövik, ugye? (7) názium Szimfonikus Ze
(Az I. István
•iicskov bolgár író müvei, filmvetítések.
hangver Thália Színház: A Mes nekara
bői. március 22-én, szom- senyek adnak képet nap ter és Margarita (7) Vi Gimnázium bérlete 4.. fél
baton 4 órakor a központ jaink bolgár kultúrájáról. dám Színpad: A család 8 )
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