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Furcsa
párbeszéd

Valóban nem mindenna
pi. Nem a szituáció, hanem 
amiről ebben a szituáció
ban szó esik.

Vendéglő, kevesen van
nak, foltos a terítő, a pin
cér jó néhányszor fordult 
már éppen annál az asztal
nál. Két férfi ül a négy

szögű jószág szemközti ol
dalán, széles gesztusokkal 
beszélgetnek. Van valami 
„nyomás” már m indkettő
inkben.

Az egyik szemrehányóan:

— Nem érdekel. Akkor is 
az az igazság, hogy kitet
tetek a szocialista brigád
ból.

Bólogat hozzá, hogy ez 
tény, ezen vitatkozni sem 
lehet.

Két pityókos. Az egyik 
brigádtag, a másik nem. Ez 
itt nyilvánvaló. A pityókot 

hozhatja a helyzet, a ba
rátság, az indulat, sok m in
den. Fakó munkaruhában 
ülnek itt, nemrég még a 
gép mellett dolgoztak, vagy 
hasonló más munkájukat 
végezték. Idekeveredtek. 
Kértek egy fél litert. Az
tán . . .  Szóval, ahogy len
ni szokott, ha belemeleg
szik az ember.

CSak az a furcsa az 
egészben, hogy borgőzös ál
lapotban sem tudnak sza
badulni valamitől.

— Bolond vagy — legyint 
a másik —, nekem nem volt 
bajom veled, de lásd be, 
van igazság a dologban.

— Mert én nem vagyok 
jó neláek. Miért nem va
gyok jó1

— A melód nem ép p . . .
Ez a furcsa párbeszéd, 

amibe botlottam, s nem tu
dom felejteni. Mert az em
berek, ha isznak, mindent 
felhoznak. Ok még itt is 
azon merengtek, ami nem 
pénzt hoz a konyhára, in
kább presztízskérdés. Hogy 
tagja-e valaki a szocialista 
brigádnak, avagy nem.

Aztán elindultak a mos
dó felé.

(is)

F ran cia  m esterek  
a  le n in g rá d i E r m i tá & s h ő l

RITKASÁG, hogy a Lenin- 
grádba látogató külföldi nem 
veszi programjába a világhí
rű Ermitázs megtekintését, 
hiszen ez legalább olyan mu
lasztás lenne, mintha például 
valaki, noha szereti a szépet, 
a művészi értékeket, Párizs
ban jártában elkerülné a Louv
re páratlan gyűjteményét.

állításon, a századvég különös 
egyénisége, az új utakon já
ró Paul Gauguin pedig, aki 
élete jelentős részét a dél
tengeri szigeteken töltötte, 
egy erőteljes vászonnal: a

a század eleje óta Franciaor
szágban élő Pablo Picasso két 
alkotása képviseli. A lenin- 
grádiak a művész kék-korsza
kának egyik híres darabját, 
a „Női fejet”, valamint a ku-

Az Ermitázsban, amely a 
Szovjetunió legnagyobb művé
szeti és kultúrtörténeti múze
uma, az európai festészetnek 
csaknem valamennyi jeles is
kolájából találhatók remek
művek: olasz. német-alföldi 
és spanyol mesterek munkái, 
de legalább ennyire, világvi
szonylatban is elismert és 
méltatott alkotásokat foglal 
magába a francia anyag, 
amelyből most huszonöt ké
pet m utit be a budapesti 
Szépművészeti Múzeum.

— Antoine Watteau: A duzzogó lány

A francia festészet legjelen
tősebb Mestereinek egy-egy 
művét találhatjuk a budapesti 
tárlaton. Louis Le Nain „Lá
togatás a nagyanyánál” című, 
a XVII. század negyvenes 
éveiben készült mesteri élet
képe a francia parasztok min
dennapi életét villantja fel. 
Ugyanebből a századból szár
mazik Nicolaus Poussin „Le
vétel a keresztről" című al
kotása és a neves tájképfes
tő, Claude Lorrain „A reggel” 
című remeke. A korai korszak 
francia művészetéről tájékoz
tatja a látogatót Gaspard 
Dughet és Sébastien Bourdon 
egy-egy műve. A XVIII. szá
zad kiemelkedő festészetét 
olyan művészek reprezentál
ják, mint Antoine Watteau („A 
duzzogó lány”), Francois Bou
cher, Nicolas Lancret és Hubert 
Robert, akinek „A Villa Ma- 
dama parkja Rómában” című 
világhírű vásznát láthatják a 
látogatók.

„Tahiti hő gyümölccsel”. Pa- j 
ul Cézanne örökké újat ke
reső művészetébe „A Marne 
partjai” című jellegzetes táj
képe ad betekintést.

A MA ÉLŐ MESTEREKET 
a spanyolországi' születésű, de

bista törekvéseket mutató 
„Csendélet klarinéttal” című 
alkotásokat küldték el a bu
dapesti bemutatóra, amely 
1954-től a tizedik jelentős kül
földi kiállítása az Ermitázs 
francia mesterművei"ek.

Balettest Tatán
WATTEAU ÉS LANCRET

törekvéseit fejleszti tovább J. 
Honoré Fragonard, „A lopott 
csók” című vászna szerepel a 
kiállításon: részletező elő
adásmód és _anekdotázó kedv 
jellemzi, amiként L. L. Boil- 
ly „Billiárdozók” című alko
tását is.

A XIX. század eleiének 
francia tájképfestészete Euró- 
pa-szerte példát adott a mű
vészeknek. A valóságábrázolás
ra törekvés mutatkozik Théo
dore Rousseau és Jules Dup- 
té művein. Az impresszionis
ta mesterek közül Alfred Sis
ley Szajna-parti tájával és 
P. A. Renoir elragadó gyer
mekképmásával szerepel a ki-

Szombaton este 3 órakor a 
Magyar Állami Operaház a 
tatai szabadtéri színpadon 

| vendégszerepeit. A műsor há
rom részből — Chopiniana, 
Koncertműsor, Gajane-szvit 
— állt. A neves művészek: 
Lakatos Gabriella Kossuth-dí- 
jas érdemes művész, Orosz 
Adél, Kun Zsuzsa, Havas Fe- 

! renc, Fülöp Viktor. Róna Vik
tor Kossuth-díjas, valamint

Sipeki Levente Liszt-díjas 
nagy sikerrel léptek fel. Az 
esten a Magyar Állami Ope
raház balettkara és szimfoni
kus zenekara működött közre 
Pál Tamás vezényletével. Az 
Operaház vendégjátéka méltán 
aratott hatalmas sikert az 
előadáson résztvevő 1800 néző 
előtt.

Dobai Bálint

MOLNÁR KAROLY:

a  i m n n  L É G I Ó
Franciák, adjátok

9.

Elhallgatnak a fegyverek, 
csak a mexikóiak örömujjon
gása verődik vissza a falak
ról. Az ostromló lovasok üú- 
vözlik az érkező gyalogoso
kat. Rövid pihenőhöz jutnak 
a légiósok. Az ellenség 
ugyanis átcsoportosítja az 
erőit. ,

Morziczki mindent jelent 
a tetőről.

— Gyalogosok váltják fel 
a lovasokat — mondja. — 
Egy tisztet látok közeledni. 
Fehér kendő a kezében.

Üjabb parlamentert küld 
az ellenség. A tiszt lassú, 
kimért léptekkel közelít. 
Húsz méterre áll meg a fran
ciáktól.

— Adjátok meg magatokat! 
kiáltja — Megmenthetitek

az életeteket... Halljátok, 
franciák? Milan ezredes üze
netét hozóm nektek.

Morziczki intett a parla
menternek. azután leugrott a 
letöröl. Megállt a parancsnok 
tlőtt.

— Választ vár a mexikói 
liszt — jelenti az őrmester
iek, nem mintha a parancs;

meg magatokat!
nők nem hallotta volna a fel
szólítást.

— Nem tárgyalunk. Harco
lunk — mondta Vilain anél
kül, hogy gondolkodott volna 
a válaszon. Az őrmester 
tisztelgett és visszamászott a 
tetőre.

— Harcolunk — kiáltotta 
Morziczki.

— Feleslegesen haltok meg 
— szólt a mexikói tiszt. — 
Miénk lesz a győzelem...

Meglobogtatta a kendőt, 
mint aki nem is az ellen
ségtől, hanem jó barátoktól 
búcsúzik. Kezét a sapkájához 
emelte, hátra fordult, és meg
indult visszafelé.

Üjra kezdődött minden. 
Még elkeseredettebb harc 
tombolt, mint előzőleg, A 
mexikóiakat megrészegítette a 
diadal közelsége, a légiósok 
viszont már barátkoztak a 
halál gondolatával.

Két órakor Vilain alhad
nagy a homlokába kapott egy 
lövést, összesett, és meghalt 
A parancsnokságot Mandet 
alhadnagy vette át.

A vérengzés még naavobb 
erővel folytatódott. Ritkul
tak a légiósok lövései. A me

xikóiak kihasználták ezt. és 
két helyen betörtek az épü
letbe. Lépésről-lépésre ha
ladtak előre. Tervszerű véde
kezésről már nem lehetett 
szó. Mandet nem is adott pa
rancsokat, hanem egyik ha
lott katonától elvette a fegy
vert és lőtte az ellenséget.

A meleg és a szomjúság ki
bírhatatlan. A légiósok be
szélni is alig tudnak, mert 
nyelvük odatapad a kiszáradt 
szájpadlásukhoz. Már ott 
tartanak, hogy mindent meg
innának, csak folyadék le
gyen. Van olyan katona is. 
aki kínjában megkóstolja el
esett baj társa vérét. Árad
nak a .mexikóiak az épület 
lomjai közé. Nem lehet őket 
feltartóztatni. Már csak két 
szobát védenek a légiósok. A 
küzdelemnek ebben a szaka
szában ritkább a fegyverro
pogás, mint korábban, de 
egyre több a közelharc.

Milan ezredes elégedetlen 
katonáival. Hosszúnak tartja 
a hacienda ostromát, gyor
san végezni akart a védőkkel, 
hogy mielőbb a franciák ka
ravánjának üldözésére in
dulhasson.

Négy óra után elhatároz
zák, hogy felgyújtják az 
épületeket. Minden száraz.

Hamar futnak végig a lán
gok az udvaron. Száll a ke
serű füst. Még kibírhatatla- 
nabb a légiósok helyzete. 
Megadásra azonban nem gon
dolnak, ez a lehetőség eszük
be sem jut, harcolnak to
vább. Sebesültjeiket pedig 
már nem is tudják, hogy hol 
helyezzék biztonságba.

Huszonhat katona áll szem
ben a több ezer mexikóival. 
A többi légiós meghalt, vagy 
harcképtelen.

A dráma gyorsan halad a 
végkifejlet felé

Üt órakor Milan ezredes 
újabb szemrehányást tesz ka
tonáinak, hogy ilyen ^nagy  
túlerő sem bír a franciák né
hány emberével. A mexikóiak 
az utolsó rohamra készülőd
nek, azonban előtte még 
egyszer felszólítják a védőket:

— Franciák, adjátok meg 
magatokat!

A válasz ugyanaz, mint elő
zőleg:

— Harcolunk.
Feltűzik a védők a szu

ronyt, és várják az ellenség 
rohamát. Százával zúdulnak 
a mexikóiak a légiósokra.

ü t óra után harminc perc
cel még tizenhat légiós él. 
Valamennyi tiszt és altiszt 
elesett, ezért a parancsnok
ságot Maine tizedes vette 
át. De ez csak szinte jelké
pes.

Szervezett védekezésről 
nincs már szó, úgy vereked
nek, ahogy tudnak.

Időnként felerősödik a tűz, 
ropognak a gerendák, füst 
gomolyog, néhány légiós fül;

A város és a falu 
kapcsolata

Kulturális együttműködési szerződést kötnek
Az ismeretterjesztési évad 

es a Vértesi Napok értéke
lése során született az öt
let: kiterjeszteni az oro.-z- 
lányi művelődési tevékenység 
hatósugarát a város falain 
túlra. Égető gond sürgette a 
cselekvést, a bejáró dolgozók 
művelődésének megoldatlan
sága. A-. oroszlányi bányász- 
szociaiista brigádok 4500 
tagjának körülbelül a fele 
vidékről jár be. S a kultu
rális vállalások teljesítése az 
ő számukra meglehetősen ne
héz, hiszen az oroszlányi mű
sorokon gyakorlatilag nem 
tudnak részt venni.

Mit a ján l a  város?

A megoldás kézenfekvő: 
menjen a hegy Mohamedhez, 
teremtsék meg a lakóhelyen 
az elmélyültebb művelődés 
lehetőségét. Néhány év óta 
már próbálkoznak is ezzel az 
oroszlányiak, több-kevesebb 
eredménnyel. Am éppen a 
félsiker vezetett el ahhoz a 
gondolathoz, hogy a rendszer- 
leien és alkalomszerű próbál
kozások helyett tervszerű, át
gondolt programra van szük
ség.

így került sor Tatán, a 
megyei művelődési házban 
arra az összejövetelre, ame
lyen megjelentek mind 
Oroszlány, mind a tatai já
rás és a bányászváros melletti 
községek kulturális életének 
vezetői. A kezdeményezők ne
vében Danis József városi 
népművelési felügyelő és 
Köles Sándor, a Petőfi mű
velődési otthon igazgatója 
foglalta össze, mivel gazda
gíthatnák, s mivel szeretnék 
gazdagítani a környező köz
ségek kulturális életét.

íme, az ajánlatok:

1. Oroszlányi előadók men
nének ismeretterjesztő elő
adásokat tartani különféle 
igényelt témákról.

2. A bányászvárosban be
mutatott kiállítások anya
gát a környező községekbe is 
eljuttatnák.

3. A bányász művészeti 
együttesek — fúvószenekar 
irodalmi színpad, szalontánc
együttes, stb. — együtt vagy 
külön önálló műsorokat tud
nának adni.

4. Közös szellemi és kul
turális vetélkedőket rendez
hetnének.

ladozva kirohan a falak kö
zül. Odakint lepuffantják
őket.

öten  élnek még. Minden 
légiós kap Maine tizedestől 
egy-egy töltényt.

— Tűz és utána szuronyro
ham — így szólt a parancs.

Milan ezredes azonban ek
kor újra intézkedett, hogy 
Uszíjei szólítsák fel meg
adásra a franciákat. Újra fe
hér kendő lobogott a hacien
da előtt.

— Megadjuk magunkat —
válaszolt Maine —. ha meg
hagyjátok fegyvereinket és 
megengeditek, hogy ápoljuk 
sebesültjeinket.

A tízórás küzdelem végét
ért. A századból öten marad
tak életben. A mexikóiak 
vesztesége 225 halott és 114 
sebesült.

Milan ezredes a harc után 
megtekintette a hacienda 
romjait.

— Ebben az egérfogóban 
verekedtek a franciák? — 
kérdezte tisztjeit.

— Igen, ezredes úr.
— Akkor pedig nem embe

rekkel, hanem ördögökkel 
harcoltunk.

Megsemmisítő vereséget 
szenvedtek a légiósok Came
ron ná! Mint ahogy kudarc
cal végződött III. Napóleon 
nagyravágyó kísérlete, hogy 
Mexikóban a franciabarát 
Habsburg Miksa főherceget 
ültesse a trónra. A mexikói 
nép legyőzte a francia inter
venciósok hadseregét, és el
űzte az országból a Habsburg 
tői erceget.

(Folytatjuk)

5. Az oroszlányi amatőr- 
íilmesek alkotásait is be le
hetne mutatni a szomszéd
ban.

6. A nagyobb. érdekesebL 
oroszlányi rendezvényekre 
meghívnák a környéken la
kókat, gondoskodva az uta
zási lehetőségekről.

7. Az oroszlányiak által 
kiadott műsorfüzeiben fel
sorolnák a szomszédos köz
ségek rendezvényeit is se
gítve ezzel a propagandát.

A falu ö rö m m el fogadja

A községi művelődési in
tézmények vezetői kivétel 
nélkül örömmel fogadták a 
kezdeményezést. — Az összes 
kiállítást szívesen látnánk 
nálunk — mondotta a Uecské- 
di Pintér Dávid, igényt tart
va a fúvószenekar fellépésére 
és ismeretterjesztő előadókra 
is. A környei művelődési ház 
igazgatója Földes Mária már 
latolgatta is, hol adnak majd 
helyet egy könyvkiállításnak. 
Javasolta: az író-olvasó ta
lálkozókra meghívott vendé
geket is hozzák ki egy-egy 
környékbeli községbe. Pethő 
Ince a dadiak nevében 
egészségügyi és balesetelhá
rítási témákról kért előadáso
kat, s egy komolyzenei hang
versenyre is azonnal benyúj
totta igényét. Fojtek Mihály 
Komlódról egy fotoszakkör 
indításéhoz kért majdani 
szakmai tanácsokat.

\
A megyei szervek jelenlevő 

vezetői melegen helyeselték 
az elgondolást, s maguk is 
bővítették néhány javaslattal 
az elképzelések körét. A me
gyei tanács művelődésügyi 
osztálya részéről megjelent 
Hubay Győző indítványozta 
a klubok közötti kapcsolatok 
megteremtését, a KISZ szer
vezeteinek bevonását, a po
litikai ünnepségeken vaió 
kölcsönös műsoradást. Az 
SZMT-t képviselő Pálfy La- 
josné a szakszervezeti tömeg
politikai oktatáshoz való se
gítségnyújtást javasolta. s 
azt, hogy a hagyományos fa
lusi ünnepeket is tegyék szí
nesebbé részvételükkel az 
oroszlányi együttesek.

Készül az a lap eg y ezm én y

A tanácskozás úgy döntött, 
hogy az illetékes járási, il
letve oroszlányi szervek a 
jövő hónapban együttműkö
dési alapszerződést kötnek. 
Ennek alapján félévenként 
konkrét program készül, mely 
napra szólóan tartalmazza az 
egyes rendezvényeket.

— önmagában ez a kezde
ményezés nem old meg min
dent — állapították meg egy
öntetűen a tanácskozás részt
vevői. — De nagy segítséget 
jelent a közös gondok megol
dásához, s csak nyer vele 
mind a város, mind a falu.

Gy. L.

A hallei 
gyermekkórus 
Esztergomban

A  hallei Stadtsingerchor 
szerdán sikeres önálló hang
versenyt adott Esztergomban 
a Technika Házában. Az 52 
tagú gyermekkórus az Esz
tergomi Labor Műszeripari 
Művek Balassa Bálint gyer
mekkarának a meghívására 
tartózkodik hazánkban. A 
két együttes több mint egy 
esztendeje áll baráti kapcso
latban. Az esztergomiak múlt 
havi NDK-beli látogatását 
most viszonozzák a kedves 
vendégek.

A hallei gyermekkórus tag
jai megismerkedtek a főváros 
r.evezeíességeivel, és fellép
tek a KISZ Központi Művész- 
együttesének budapesti szék
hazában 111


