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Álmodozások kora
Figyelmet érdemlő filmkísérlet

A közönség egy része úgy 
jön ki az Álmodozások kora 
című új m agyar film vetítése 
u tán  a moziból: „No, ismét 
egy m agyar film kísérlet". Le
het, hogy sokan bosszankod
nak is ezen, hiszen mást kap
tak, m int am it vártak. A 
megszokottnál „szabálytala
nabb” filmet, amelyben bo
nyolultabb módon kell meg
találni az érzelmi, gondolati, 
képi összefüggéseket; és egy 
kissé bizonytalanabb megfo
galm azású és mondanivalójú 
alkotást.

A film mégis figyelmet, 
megbecsülést és m éltatást ér
demel. Jól illeszkedik azok
nak a közelmúltban bem uta
to tt műveknek a sorába (Ol
dás és kötés, Sodrásban, Így 
jöttem ), am elyek a fiatal 
nem zedék életéről, útkeresé
séről szólnak a vívódó ön
elemzés igényével.

Az Álmodozások kora a fia
talok filmje. Nemcsak azért, 
m ert róluk szól, hanem  m ert 
az alkotógárda, az író-rende
ző, az operatőr, a színészek 
is szinte kivétel nélkül fia
talok és többségükben isme
retlenek is még. Ennek előnye 
is volt: a frisseség erejével 
hatott, hogy nem a megszo
kottak szerepeltek ebben a fil
m ünkben is.

Ez a fiatalság, term észetes
ség, kendőzetlen őszinteség a 
legfőbb erénye a film nek — 
de ez az oka alkotói sutasá
gának, eszmei m egoldatlansá
gának, következetlenségeinek 
is.

A fiatal rendező. Szabó Ist
ván  több sikeres kisfilm je a 
Te, a Variációk egy témára 
után először jelentkezett 
önálló nagy játékfilm m el — 
és mi sem természetesebb, 
azoknak az életérzéseknek és 
gondolatoknak a megfogalma
zására vállalkozott, amelyek 
nem zedékét jellemzik és fog
lalkoztatják. Ez a generáció 
helyét keresi az életben, a 
munkában, nagy tettek  után 
kutat, amelyek igazi célt je 
lentenek a számára. Term é
szetes, hogy ezek a fiatalok 
szertelenek, ábrándozók, ke
gyetlenül és sokszor igazság
talanul ítélkeznek és „vilá
got megváltó” lelkesedéssel 
kezdenek dolgozni. Még ha 
nem is egyforma akaraterő
vel, következetességgal ru 
gaszkodnak neki a nehézsé
geknek.

Jó módszer, hogy nem csu
pán egy-két em ber sorsán ke
resztül igyekszik egy nemze
dék gondolatairól vallani Sza
bó István. Egész sor találó 
portrét vázol fel, egész sor

életsorsot, törekvést, jellemet, 
m agatartást m utat be. (Talán 
túlságosan is sokat, és így a 
hiteles, de zsúfolt életanyag 
lazává teszi a  film kompozí
cióját, hozzájárulva ahhoz, 
hogy a cselekményt esetleges
nek találjuk.) '

A film a mai húszegyné
hány évesek érzelmi, gondola
ti tükréyé válik. Azt m utatja: 
ilyenek vagyunk, ilyen őszin
ték, így nézünk szembe ön
magunkkal és ilyennek lássa
tok bennünket ti is, akik kor
ban előttünk jártok  vagy 
vagy utánunk jöttök. De 
ilyennek látunk benneteket is 
(és gyakran nem is túlságo
san hízelgőén), az idősebb ge
nerációt. És a kor nagy ese
ményeit, amelyekből elsősor
ban az érdekel bennünket, 
am ihez személyes sorsunk, 
életünk fűz minket.

Az is érdekes alkotói mód
szer, művészi azonosulás, 
hogy a környező világot is a 
fiatalok szemével látta tja . Az 
ő szemszögükből világítja, meg 
az eseményeket (sokszor hibás 
optikát is használ, de ez sem 
zavarja), sokszor igazságtala
nul ítél, téved (de ebben is 
van szándékosság).

Egy fiatal korosztály érze
lem- és gondolatvilágának 
őszinte, találó és lényegében 
hiteles analízisévé válik az 
Álmodozások kora. De egy 
fontos dologgal mégis adó
sunk m arad. Nagyon hiányzik 
a filmből a művészi összefog
lalás, a szintézis. A cselek
mény is kárát lá tja  ennek. 
(Túlságosan is alkalm ivá vál
n ak  az események a mikro- 
realista .film stílus túlzott a l
kalm azása miatt.) Leginkább 
azonban a film  eszmeisége 
latjai ennek kárát. „Ilyenek 
vagyunk” — m ondja a film 
a húszévesekről. De hogy mi 
lesz, mi lehet belőlük, m i
lyennek kellene lenniük — 
ennek ábrázolásával adós m a
rad.
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Könyvterjesztő könyvtáros
Pályaválasztási tanácsadó (11)

Aki Szomódon já r, ham ar 
m egtalálja a könyvtárat. 
Ugyanott van, ahol a „köny
vesbolt” — szemben a műve
lődési házzal. Hp fény gyúl a 
kis szobában, m intha titokza
tos híradó üzenne, egyszerre 
m egindulnak az emberek, még. 
h a  nem is érkezett el a 
kölcsönzés-vásárlás hivatalos 
ideje.

Tizenöten is szoronganak né
ha a m ár szűknek bizonyuló 
helyiségben. Egymásnak a ján l
ják a  könyveket, vagy tanácsot 
kérnek a könyvtárosnőtől. 
Gyakran észreveszik, hogy f á 
radt, kim erült. Hiszen az is
kolából jön, ahol ezer dolgát 
intézi: igazgatóhelyettes, m a
gyarszakos tanár. S a  kölcsön
zés idején, gyakran még a fé r
je  is odaáll a  pult mögé segí
teni. Nyolcéves kisfiúk valahol 
egy asztal sarkán tanul, vagy 
olvas, várja, mikor kerülnek 
haza a szülei.

Bokodi Józsefné öt éve 
könyvtáros a  faluban. Amikor 
ezt- a m unkát elvállalta, kevés 
olvasója volt a könyvtárnak. 
Ügy láto tt néki a feladatnak, 
hogy tudta: fáradság, nagy 
m unka árán  érhet csak el 
eredményt. Csak az segítette, 
hogy ism erte jól a falu  lako
sait: i t t  született, itt  kezdett 
tanítani. De segítettek neki 
maguk a  könyvek, és a m úló 
idő, a  megváltozott világ. Ma 
m ár a  lakosság huszonöt szá
zaléka könyvtári tag, é s  ha ki 
is m arad egy-egy évre valaki, 
később visszatér.

— Szeretnek olvasni az em
berek. E leinte Jókai, Mikszáth, 
Verne vezetett a „népszerűség 

| lis táján” — ma m ár a mai m a- 
! gyár irodalom a legkapósabb.
! Szilvási Lajos, Berkest András 

könyvei kopnak „salátává” a 
sok kölcsönzésben. A vásárlás
ban sem m aradnak le a szo- 
módiak: csaknem negyvenezer 
forint értékben vettek köny
veket tavaly.

Mezőgazdasági szakkönyvek 
já rnak  kézről kézre. Az utób
bi hetekben ez a  favorit. A 
mezőgazdasági hónapra jól fel
készült a könyvtár, kiállítás

nyílt a művelődési házban, 
előadás hangzott el. Bokodiné 
dicsérendő „árukapcsolást” is 
meghonosított: Ha egy kapó- 
sabb könyvet nem tud köl
csönadni, m in t könyvtáros, 
akkor m egvételre ajánlja, m int 
könyvterjesztő.

— Szerintem  nagyon elő
nyös. ha ugyanaz végzi egy 
községben mind a  két munkát. 
Hiszen a könyvtáros eleve 
megismeri az em berek igé
nyeit, ízlését, tudja, m it olvas
tak eddig, m it aján lha t nekik. 
Ha meg ajándékba viszik az 
olvasnivalót gyereknek, isko
lásnak, m int magyar tanár tu 
dom, hogy m it lenne jó a ke
zébe adni. Lényeges, hogy 
mindig szem előtt tartsam , m i
lyen könyvekkel ism erkedett 
meg eddig az olvasó. Egy 
rosszul kiválasztott könyv el
veheti a kedvét az olyan em
bernek, aki csak most ízlelgeti 
az olvasás örömét.

Bokodi Józsefné valahogy 
úgy áll az olvasás örömével, 
m int a suszter a sa já t lyukas 
cipőjével, meg a  szabó a köz
mondásos foltos nadrágjával. 
Neki m agának alig ju t ideje az 
olvasásra, vagy legalábbis ke
vesebb, m int szeretné. Elmu
lasztott olvasm ányaiért csak 
az a tudat kárpótolja, hogy he
lyette olvasnak, helyette örül
nek a  szép könyvnek a szomó- 
diak. És ez neki is nagy öröm.

F. Zs.

Gimáiiumok és szakközépiskolák
A z  idén végző több m int 

négy és fél ezer általános is
kolás közül a tavalyi tapasz
talatok szerint várható, hogy 
mintegy két és fél ezren ké
rik  felvételüket a középis
kolákba: gimnáziumokba,

| technikum okba, szakközép- 
iskolákba.

Az idén az általános isko
lákban m ár a rra  törekedtek, 
hogy a népgazdaság igényei
nek megfelelően, elsősorban 
a szakemberképzésre, az ipa
ri és a mezőgazdasági tanuló- 
képzésre hívják fel a figyel
met. Ennek ellenére sok je 
lentkező várható a  középis
kolákba, és az érdeklődők 
felvétele nem kis gondot je
lent majd. Pedig több m int

ötven új első osztály

nyílik a  megye 16 középfokú 
intézményében és több m int 
kétezer jelentkező felvételé
re lesz lehetőség. Nyolc új 
első osztály indul például a 
tatabányai Árpád gim ná
zium ban; Tatán, Kom árom 
ban, Nyergesújfalun öt. Esz
tergom ban pedig tizenkilenc 
első osztály kezdi meg műkö
dését a város öt középiskolá
jában.

A népgazdaság igényeit, a 
szakem berképzést szolgálja 
az is, hogy növekedett a szak-

Katalógust jelentetett meg
könyvtára megyei

A József A ttila megyei 
könyvtár olvasói gyakran fo r
du ltak  azzal a kéréssel a 
könyvtár vezetőségéhez, hogy 
készítsen olyan füzetkataló
gust, am elyet az olvasók haza 
is vihetnek, otthon tanu lm á
nyozhatnak és a legközelebbi 
kölcsönzésre kiválaszthatják 
azokat a könyveket, am elye
ket el szeretnének olvasni.

A  Vígszínház, a Thália, az Operettszínház 
vendégszerepel Tatabányán

Menekülés a tűztől.

A m últ év amolyan kísérle
ti esztendő volt a tatabányai 
Népház szám ára Ebben az esz
tendőben aztán — m egújult 
vezetőgárdával — az intéz
mény kulturális jelentőségé
hez méltó program  megvalósí
tásához kezdtek hozzá.

— M it várhat a Népháztól 
a közönség, mivel já ru l hoz
zá a város művelődési profil
jának form álásához — erről 
beszélgetünk Stockbauer Ist
ván  igazgatóval és M ányoki 
László művészet vezetővel.

— Tervszerű, rendszeres, 
tudatos népm űvelő m unka  — 
így foglalják össze a program 
lényegét. — Következetesen  
érvényesíteni akarjuk ezt az 
alapelvet a színházszervező  
m unkától kezdve az ismeret- 
terjesztésen. a m űkedvelő  
mozgalmon át a közönségszer
vezésig  — m ondják. — M in
denekelőtt jó színházat sze
retnénk terem teni a város kö
zönsége számára.

A rendszeres. tervszerű 
m unkának m áris látszanak az 
eredményei. Az év eleji ze
nei és színházi rendezvények 
például m ár több m int 4 
ezer főnyi közönséget vonzot
tak. Márciustól kezdve pedig 
budapesti színházak is ven-

F e l s z a b a d u l á s i  h e t e k r e  k é s z ü l n e k  

F i a t a l o k  k l u b j a  é s  m á s  ö t l e t e k

ÁLLAMI GAZDASÁGOK!
TERMELŐSZÖVETKEZETEK!
EGYÉNI TERMELŐK!
Melegágyi keretekhez

kertészüveg kiutalás 
nélkül, szabad forgalomban

2 mm vastagságban 28x32 cm-es,
3 mm vastagságban 46x74 cm-es méretben 
ládánként és kívánságra laponként is kapható
az iparcikk- és földművesszövetkezeti szakboltokban, 
vegyesboltokban és vetőmag-boltokban.

dégszerepelnek m ár T atabá
nyán.

— Nem  volt könnyű meg
terem teni a vendégjáték lehe
tőségeit — m ondja Mányoki 
László. — A  budapesti szín
házak nincsenek a „tájolásra” 
felkészülve és sok más m ű
szaki és m űvészi problémát, 
szerepegyeztetést stb. kellett 
megoldani ahhoz, hogy ez si
kerüljön. A  színházak segítő 
szándékával azonban nem  volt 
baj — és ha nem is m inden  
elképzelésünk valósul meg, de 
érdekesnek ígérkezik a prog
ram.

Az első színházi esemény 
március 12-én lesz: a  Víg
színház művészei Kundera 
Zári ajtók mögött című d rá
m áját m utatják  be. M árcius 
15-én M indenki kedvére  cím
mel könnyűzenei m űsorra ke
rül sor neves művészek fellé
pésével. M árcius 22-én meg
kezdődnek a Népházban a 
felszabadulási ünnepi hetek 
eseményei. Ezen a napon a 
győri Kisfaludy Színház Tre- 
nyov Ljubov Jarovája  című 
drám áját ad ja elő A produk
ciót a  vidéki színházak fesz
tiválján  nívódíjjal ju talm az
ták. Sor kerül a megyei m un
káskórusok hagyományos ta 
lálkozójára is. M árcius 25—26- 
án az Árpád Gimnázium m ű
vészeti csoportjai adnak m ű
sort. 27-én nagyszabású k iá l
lítás nyílik, amely bem utatja 
a megye két évtizedes fejlő
dését. Április 3-án pedig a 
Bányász-együtles és a KI- 
SZÖV-kórus Szabadság, tégy 
gazdaggá m inket címmel m u
ta tja  be a felszabadulást kö
szöntő műsorát

Á prilis-m ájusban folyta
tódnak a színházi bemutatók. 
Szerepel a Népházban a Fő
városi Operettsz.inház. a Dé
ryné Színház, a Vígszínház, a 
Thália együttese és tárgyalá

sok folynak a Madách Szín
ház vendégjátékáról is.

— De hogy m indez sikert 
is jelentsen, ehhez a közönség 
támogatására van szükség  — 
m ondja Stockbaüer István. — 
Most dől el majd, megéri-e 
az anyagi áldozatot, a fára
dozást, hogy mozgalmas szín
házi életet terem tsünk. Mi bí
zunk abban, hogy igen, és 
népszerűek lesznek a színhá
zi bem utatók a Népházban.
. A színházi programon és a 
szakszervezeti kulturális fel
adatok végrehajtásán kívül az 
intézmény egyéb szerepet is 
vállal a  város és a megye 
népművelésében. Gazdagab
bá kívánják  tenni a 'kü lönbö 
ző művészeti csoportok: a 
színjátszók, az irodalm i szín
pad, a tánckar. az énekkar és 
nem utolsósorban a szimfo
nikus zenekar m unkáját.

Ú jjászervezik a zenebará
tok körét, hogy az eddiginél 
többen ism erkedhessenek a 
komolyzenével. A képzőmű
vészeti szakkör állandó kiál
lításon m utatja  be m unkáit. 
A filmm űvészet alkotásainak 
népszerűsítését szolgálja a 
m ajd megalakuló film klub is, 
am elynek tagjai archivfilm ek- 
kel ism erkedhetnek, és film 
vitákon. ankétokon vesznek 
részt.

Üj ötlet és elképzelés a kü
lönleges ifjúsági klub meg
alakítása is. A.molyan kultu
rális Hyde-parknak szánják 
ezt a fórumot, ahol a kötetlen 
szórakozás, táncolás, beszél
getés, zenehallgatás mellett 
rendszeressé szeretnék tenni 
műkedvelő zenészek, vers
mondók, előadók, énekesek 
fellépését, szereplését.

A program  készen áll, sok
fajta. rangos szórakozás vár
ja  a tatabányai közönséget. 
Rajtunk is múlik hát, hogy 
éljünk a lehetőségekkel.
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Ezt a régi kívánságot te ljesí
te tte  a  könyvtár azzal, hogy 
m egjelente tte nyom tatott ka
talógusát.

A terjedelm es kötet nem 
tartalm azza a  könyvtár teljes 
állom ányát, hanem  csak válo
gatást ad. Elsősorban azokat 
a m űveket sorolja fel, am e
lyek a' szabadpolcon ta lá lha
tók, tehát a keresettebb, jobb 
köny\eket.

A m unka két fő részre ta 
golódik: az első rész az is
m eretterjesztő és szakkönyve
ket sorolja fel, a második 
rész pedig a szépirodalm i m ű
veket tartalm azza betűrend
ben. Az új nyom tato tt kataló
gus használatá t a  kiadvány 
elején elhelyezett címmutatók 
könnyítik meg. A kiadvány a 
járási-városi könyvtárakban 
meglévő könyvek adata it is 
tartalm azza.

A katalógust e lju tta tták  a 
megye valam ennyi járási, vá
rosi és községi könyvtárába.

m át nyújtó középiskolai osz
tályok száma. Igaz, még je
lenleg több a gimnáziumi osz
tály, de az 5 -j- 1-es oktatás el
terjedésével az itt tanulók 
szám ára is van lehetőség a 
szakmai előképzettség meg
szerzésére. Növekedik a szak- 
középiskolák száma. A megye 
három közgazdasági techniku
m ában például csak szakm át is 
adó szakközépiskolai osztá
lyok nyílnak az idén. Az új 
tanévben induló ötvennégy 
tanulócsoportból 31 gim ná
ziumi, 23 pedig technikumi, 
illetve szakközépiskolai osz
tály lesz már, tehát szakmát 
is nyújt a tanulók számára.

Évről évre nagyobb szerep 
ju t az érettségizett szakm un
kásokat képző szakközépis
kolának. Rendkívül hasznos 
iskolatípus ez, am ely olyan 
korszerű műveltséggel ren 
delkező szakm unkásokat ké
pez, akik könnyen elhelyez
kedhetnek a hivatásuknak és 
érdeklődésüknek megfelelő 
szakmában. Az ipari szakkö
zépiskolák egész sor érdekes 
szakmához adnak képesítést. 
Elektronikai, géplakatos és 
forgácsoló szak indul például 
az idén az esztergomi I. István 
gimnáziumban. Szőlészeti
borászati és kereskedelmi el
adó tagozat nyílik a Dobó 
gimnáziumban. A komáromi 
Jókai gim názium ban gyü
m ölcskertészeti, a nyergesúj
falui gimnáziumban szerves
vegyipari, a tatai Eötvös gim
názium ban állattenyésztési 
szakközépiskola nyílik. Ú j
donság lesz Tatabányán az 
Árpád gim názium ban az autó
szerelő és autóvillamossági, 
valam int a . rendelőintézeti 
asszisztensképző szakközépis
kola.

Fokozatosan érvényesül 
tehát az a helyes törekvés, 
hogy a középfokú oktatási 
rendszerünk egyre inkább 
megfeleljen a «Inai követel
m ényeknek és gyakorlati pá
lyán indítsa el a fiatalokat. 
Ezért is várják  szívesen az 
érdeklődőket a szakközépis
kolák és az 

léÍtíf .J
új lehetőségek

megteremtésével
azt is várják, hogy csökken
jen az indokolatlanul nagy 
érdeklődés a kisebb felvételi 
lehetőséget ígérő techniku
mok iránt.

A megyei tanács művelő
désügyi osztályán kapott fel
világosítás szerint a közép
iskolák férőhelygondjai elle
nére igyekeznek helyet bizto
sítani minden a rra  érdemes 
jelentkező számára.

B abaklinika
Tatabányán

NEM KELL MÁR PESTRE UTAZNI...
1965. március 1-től, Tatabánya-Újváros 
Előd vezér utca 4 szám alatt 
megnyitjuk
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Szakképzett dolgozóink 
mindenféle hibát
olcsón, gyorsan és jól kijavítanak.


