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Eltűnt arcok

A garabonciás Végh György
Amint kilépek a  kapun, a múze

um, a  rádió s az egyetem tószom
szédságában, olykor belém villan: 
mindjárt szembejön! S már látom 
örökös vándorlásban, degesz köny
vestáskával megrakodva, a garabon
ciás, törvényen kívüli költő alakját, 
mint annyiszor, ifjúságunk óta. Az
tán képtelen látomássá olvad: nem 
jöhet. Tíz éve illetőséget cserélt, a 
Farkasréten búcsúztattuk.

Eltűnt, akár a háború előtti Buda
pest, amelyet úgy szeretett, s annyi
szor bebarangolt, mint a szabadság 
vadonát. Pedig kisgyerekkorában, 
mikor idekerült, megrémült tőle. Már 
elvesztett édenként derengett föl mö
götte a Csillagos királylány birodal
ma, ahol még édesanyja vigyázott rá. 
S a kormos falak közt kezdődtek meg 
Mostoha évei...

Végh György életre szóló hosszú 
árnyat húzott maga után: házasságon 
kívül született, és ötévesen árvaságra 
jutott. „Tűrtem, reméltem megaláz
va, Idegenek közt éltem én” -  egy 
előtte járt költő, Reviczky Gyula sorai 
rá is illenek, szinte megismétli a 
nagyszerű, XIX. századi lírikus gyer
mekségét, azzal a  kegyetlen különb
séggel, hogy ő a XX. század fia.

Érettségi után, szörnyeteg nevelő
anyjától megszabadulva, nemzedé
künkből elsőként tűnik föl a harmin
cas évek végén verseivel. Pompásan 
indul! Kosztolányi az eszményképe, 
de ő maga semmiképp sem epigon.
1943-ig megjelent két kötete, a  Ha
vas éjszakák s a  Viharok jönnek, a 
nyitány s egyben hangra találás. 
Friss, új jelenség toppan be vele, 
megvesztegetőn őszinte, álomból,

dalból szőtt hangja megnyeri a kriti
kusokat s az olvasókat, egy csapásra 
válik ismertté és népszerűvé. Táj- és 
szerelmi élményeit, az árvaság lírai 
szomorúságát a személyesség hitelé
vel, elegáns formaérzékkel s elraga
dó kölyökbájjal énekli meg. 
Rábízza magát ösztönére, a 
vers kifut ujjaiból, játszva ír és 
nehezen javít.

Ez a költőiség és ösztönös- 
ség a legfőbb erénye s egyben 
veszélye is Végh György lírájá
nak. Bensőséges ábrándvilága 
megejt, de mintha elfödné előle 
a valódi körképet, a korét, mely 
tele van eszmei zűrzavarral, s 
válaszra vár a költőtől. Maga is 
érzi: „Parázsba lépj, izmod acél 
legyen, sápadt szerelmed ör
vénnyel cseréld fö l: a  tűz nyar
galjon át gerinceden. Égj és lo
bogj, mert elbukol különben."

Amitől félünk, gyakran be
következik. Az ostromot sike
rült túlélnünk, s az új világban 
írt versei hírt adnak arról, amit 
átélt: a Búcsú Budapesttől, A  
hullahordozók dala, az Emléke
zés Zsuzsára gyászhangjai szívből jö
vők, fájdalmasak -  csak épp az nem 
történik meg, amit ő is várt magától, 
az átformáló megrendülés. Hiába, 
senki sem léphet ki magából: az egye
temes gyötrelem, részvét elől szökik 
vissza legsajátabb körébe. Az 1948-as 
Négy nemzedék című antológia szer
kesztője, Sőtér István úja róla: „Az új 
magyar lírában kevesen tudnak úgy 
szerelmet vallani, mint ő.” Dicséri 
verszenéjét, bársonyos hangját, ám 
egy félmondata már figyelmeztető:

„Mert problémái valóban nincse
nek..." Történt valami, amit költésze
te már nem követhet Személyisége 
szikrányit sem változott. A szerep 
abbahagyhatatlan volt, a  fokozatosan 
mögé szoruló líra folytathatatlan.

S aztán exlex-idők jöttek. Az iro
dalom víz alá szorult, átvették helyét a 
dogmatikus kurzus propagandistái, a 
megrendelt áriákhoz voltak előéneke-
sek. Az írószövetség sorozóbizottság
gá alakult; jó  néhányunkat alkalmat
lannak talált, másokat tartalékba he
lyezett, várva tőlük a vonalas hűség- 
nyilatkozatot. A kitaszítottak mögött 
bezárultak az ajtók. De élni kellett. 
Korrektúrából, stilizálásból, átírásból, 
amit az irgalom juttatott. Az eldugott 
kis Darling presszó a Medúza tutajá

vá vált: itt vetődtünk össze, mi, hajótö
röttek. Végh Gyurka vezérevezős volt 
köztünk. Örök gyermeki lélekként a 
meseirodalomba vonulhatott vissza, s 
ott igazi remeket alkotott: a Pacsajit, a 
nagyszerű rókatörténetet és mellette 

jó  pár más, szép mesekönyvet 
S bonyolította zavaros, hol 

tündéri, hol rémhistóriába tor
kolló magánéletét, szerelmek, 
házasságok kavargásában.

— Ha már a világban nem 
utazhatom, legalább a nők kö
zött... -  mondta egyszer. A 
többiről, ami körülöttünk zaj
lott, megvolt a véleményünk, 
de ahhoz szavakra sem volt 
szükség, kifejezte egy-egy in
terkontinentális legyintés.

Az 1953-as olvadás, Nagy 
Imre első miniszterelnöksége 
idején némiképp föllélegzet- 
tünk, már műfordítói föladatok 
is kerültek, egy-egy eredeti 
munkával is előállhattunk. 
Persze lírával a legkevésbé. 
Ekkor írta meg Végh Gyurka 
első memoárkötetét -  igaz, 
1958-ig várt kiadására. 1956- 

ban prágai kiküldetésre érdemesítet
ték, épp a forradalom idejét töltötte 
odakünn, jókora késéssel térhetett 
csak haza. S a következő évben ren
deződött magánélete is: lányszökte- 
téssel, baráti menedékből viszi anya
könyvvezetőhöz matrózgalléros sze
relmét, a középiskolából épp csak ki
nőtt Frust. Végre, negyedszerre, si
került. Hosszú évek múltán meghit
ten mondta róla: ő a legjobb barátom.

A „nagy idők” egyre kisebbek 
lesznek, összemosódnak. Később már

állát-száját körbenövő szakáll-ba- 
jusszal emlékszem rá, amint őszülni 
kezd. Úgy viselte, mint a  rezignáció 
je lé t Fájó bizonytalanság gyötörte: 
hol tört félbe pályája? Miért maradt el 
tőle a líra? Már alig ír verset Egyik 
kötetének szorongató dedikációja: 
„...egy rég elfeledett lírikus, aki nem 
jutott el sehová". Pedig ekkorra már 
befejezte memoárjait De együttes 
megjelenésükre még évtizedekig vár
nunk kellett S mikor végre kezünkbe 
vehettük a Magvető kiadta hármas 
könyvet, az első részt folytató Gara
bonciás diák s az Eszter bőven áradó 
vallomását, elámultunk! A múlt meg
nő, s testmelegű jelenné, hiteles, mara
dandó, tüneményes prózává válik. Az 
ifjúkori önarckép hátterében ott a há
ború előtti Budapest, megjelennek az 
irodalmi élet felejthetetlen alakjai, az 
eltűnt kávéházak, egy legendává vált 
világ, amelybe Végh György úgy belé- 
feledkezett, hogy lélekben ott is ma
radt. Igazi kordokumentumot alkotott.

1981 végén, mikor utoljára járt 
nálam, már mindketten tudtuk, hogy 
áttörte a jó  három évtizedes némasá
got. Annyi kudarc, hányattatás után 
visszatért hozzá az elismerés. Ma is 
vallom: nem érdemtelenül. Három
negyed éve volt még hátra.

S aztán a főbe verő befejezés: 
egy óra gyorsított eljárásával esett át 
rajta. Másnap reggel, baráti telefon- 
hívásból értesültem róla. Dadogni 
tudtam csak. Alig néhány hét múlva 
töltötte volna be hatvanharmadik 
évét. De ez számára is oly hihetetlen 
volt, hogy megszökött előle.

Önmagához holtig híven.
Vidor Miklós

A nap születése
Játék zenével, kézzel és bábokkal

Tintoretto önarcképe 
a Szépművészeti Múzeumban

A Férfiképmás modellje a mester volt?
A mese valahogy úgy kezdődhet

ne: volt egyszer, hol nem volt, egy 
gyermekszínház. A társulat és a veze-. 
tés azonban -  talán mert megelégelte, 
hogy folyton haszontalan, hangosko
dó kölyköknek játsszon, talán mert 
úgy érezte, többre hivatott ennél -  
felhagyott az ifjak szórakoztatásával, 
és beállt a felnőtteknek játszó színhá
zak sorába. Mese ez, mondom, lehet 
hogy így történt, lehet hogy nem, de 
az biztos, hogy az Arany János Szín
házban, amely még nem is olyan ré
gen nagyszerű gyermekelőadásokat 
hozott létre, mostanában nem tarta
nak bemutatót aprónépeknek. Ko
moly felnőttelőadások zajlanak ott, 
amelyekre még kísérőnek sem taná
csolják elvinni a gyermekeket.

Ugyanakkor, amikor egy játszó
hellyel szegényedni látszanak a gye
rekek, az Andrássy út másik oldalán 
szárnyait bontogatja egy társulat, 
amely szintén azt akaija bizonyítani, 
hogy többet is, jobbat is tud, mint amit 
gondoltak róla. A Kolibri Színházhoz 
erre az évadra csupa bábszínész szer
ződött. Olyan emberek, akik megelé
gelték, hogy folyton a paraván mögé 
bújjanak. Meg akarják már mutatni, 
tudnak ők anélkül is játszani, nem alá
valóbbak akármely színésznél.

A Kolibri Színház vezetése méltá
nyolja ezt az igyekezetét, és rendre le
hetőséget teremt színészeinek, hogy 
bizonyítsák színpadra termettségüket. 
Legutóbb például Pilinszky János 
négy meséjének színpadi változatában 
szorultak háttérbe a bábok és kerültek

Az I. magyar kortárs táncszemle 
szombaton, november 14-én nyílik 
meg a Lágymányosi Közösségi Ház 
M U Színházában.

A program változatos, gazdag. A 
nyitóest műsorában' az Artus Tánc- 
és Ugrószínház lép fel, amely az év 
legjobb alternatív színházi előadásá
ért elnyerte az 1992. évi Budapest- 
díjat. Vasárnap, november 15-én a 
Közép-Európa Táncszínház a Kato
na József Színházban mutatkozik be, 
a Kamrában pedig Virág Csaba saját 
koreográfiáját adja elő László Zsolt
tal. Hétfőn a Katona József Színház
ban a Szegedi Stúdióbalett, a Petőfi 
Csarnokban a Természetes Vészek 
Kollektíva lép fel. Kedden a Petőfi 
Csarnokban a Berger Táncegyüttest 
láthatjuk, a MÚ Színházban az An- 
daxínház mutatkozik be, a  Szkéné

előtérbe az emberek. A  Nap születése 
című előadáson, amelyet Novák János 
rendezett, fellelhető volt mindaz a tö
rekvés és jó  szándék, amely az újonnan 
induló társulatot jellemzi. Már maga a 
darabválasztás jelzi, hogy igényes iro
dalmi alapanyagból kívánnak a kicsik
nek is előadásokat készíteni Végigkí
séri a játékot a zene, amelynek meg
szerettetése, közelhozása Novák János
nak egyik fő törekvése (Novák nagyon 
jól ért a gyerekek nyelvén). S fellelhe
tő az új formák, színpadi megoldások 
iránti igény is a színre vitelben.

Igen egyszerű módon, az emberi 
test és néhány fátyol, széles szalag se
gítségével mesélik el a gyerekeknek a 
Kolibri színpadán A Nap születése, a 
Kalandozások a tükörben, az Ének a 
kőszívű királyról és az Aranymadár 
című Pilinszky-meséket. Nem is igazi 
mesék ezek, inkább kis filozofikus ta
nítások, bár a jó  mese mindig több a 
puszta történeméi. Igaz, a mai iskolá
sok, teletömve látvánnyal, puskaropo
gással, már eltompultnak tűnnek a 
csendes gondolatok iránt. Jó lenne, ha 
nem így lenne, és valóban a Pilinszky- 
mesék szűrre vivőinek lenne igaza: ér
demes hasonlóval próbálkozni.

Egyszerűen, szinte díszlet nélkül 
megoldott színpadkép, szép színészi 
játék és egy csodálatos hétfejű sár
kány -  ennyi az előadás. Vajon Pi
linszky meséinek üzenete eljut-e a 
gyermekfejekbe, vagy csak kering a 
teremben magasan, mint a halk zene, 
amely a játékot kíséri?

(hanthy)

ben a Kölcsön Színház lép fel. No
vember 18-án a Petőfi Csarnokban a 
Sarbo Táncegyüttes, a MÚ Szín
házban az Art Kísérleti Stúdió lép 
fel. A Petőfi Csarnokban 19-én a 
Budapest Tánciskola, a  MU-ban a 
Szárnyak Színháza szerepel. A fesz
tivál utolsó előtti napján a MU Szín
házban a Dream Team Színház, a 
Rock Színhában pedig a Rock Szín
ház Táncműhelye ad műsort. A záró 
napon három előadást tartanak. A 
Veszprémi Táncműhely délután lép 
fel a Rock Színházban, ugyanitt, 
este, az idei bagnolet-i nemzetközi 
koreográfusverseny többszörös díj
nyertese, a Kovács Gerzson Péter 
vezette Tranz Danz lép színpadra. 
Késő este, a Tam Tam Klubban 
pedig a Sofa Trio.

(Lm.)

A  Szépművészeti Múzeum képtá
rában sokan megtekintik azt a két 
portrét is, amelyeket Tintoretto fes
tett, és mintegy nyolc évvel ezelőtt 
elloptak, majd szerencsésen újra 
múzeumunkba kerültek. Az egyik 
portré egy fiatal nőt, a másik egy fér
fit ábrázol.

A  korábbi művészettörténeti ku
tatások eredménye szerint a Női kép
más nagy valószínűséggel (mások 
szerint teljes biztonsággal) Tintoret
to, eredeti nevén Jacopo Robusti 
legidősebb leányát, Mariettát mutat
ja  be. Az 1518 őszén Velencében 
született Jacopo Robusti ugyanis 
1550 táján kötött házasságot, és de
rék felesége, Faustina de' Vescovi 
két életrevaló fiúval és öt szép 
lánnyal ajándékozta meg. A fiúk,

Domenico és Marco,
valamint az egyik leány, Marietta 
szintén festő lett. A festőfejedelem 
szellemi árnyékában felcseperedő 
családtagok művészi teljesítményei 
azonban már akkortájt sem kaptak 
kellő figyelmet, később pedig telje
sen háttérbe szorultak. Mariettának 
például ma már egyetlen hiteles 
művét sem ismerhetjük, holott né
mely kortársai tehetségét nagy el
ismeréssel illették, és állítólag még a 
spanyol király is udvarába invitálta, 
ő t  azonban nem kápráztatta el a 
hízelgő ajánlat, inkább egy aranymű
ves felesége lett. Festői tehetsége tel
jes kibontakoztatásában korai halála 
akadályozta meg. Emlékét és alakját 
a  Női képmás vonásai hűségesen őr
zik: telt, ovális arc, magas homlok, 
szépen ívelt, vékony szemöldökök, 
nagy, sötét szemek, felfelé enyhén 
szélesülő magas orrgyök, közép
hosszú, egyenes orrhát, csaknem he
gyes orrcsúcs, lapos orrszámyak, 
duzzadt alsó ajak, kissé előreugró, 
szabályos alakú áll. A nyakát göm
bölyű gyöngyökből készített, tompán 
csillogó füzérrel ékesített fiatal nő 
bájos arckifejezése belső nyugalmat 
sugároz. Bár sem tekintetének, sem 
ajkának modellálása nem tükrözi ér
zelmeit, az arcára, homlokára és fe
héres ruhájára érkező fény mégis 
halk derűt hint arányos alakjára. Tes
tének harmóniája, lelkének kiegyen- 
súlyozotságát hirdeti, s így a nézőre 
is nyugtatóan h a t

A szakirodalom nem'ad kielégítő 
választ arra, hogy körülbelül mikor 
készült Marietta kálváriát járt portré
ja. A XVn. század jeles művészet- 
történésze, Ridolfi szerint Marietta 
1590-ben, harmincéves korában 
hunyt el. Egy másik művészettörté
nész, Borghini pedig azt állítja, hogy 
Marietta 1584-ben huszonnyolc éves 
volt. Eszerint

Marietta Robusti
1556 és 1560 között születhetett 
Hogy miért érdemel e tény megkü
lönböztetett figyelmet? Azért, mert a 
Tintoretto összes műveit felsorakoz
tató L ’ opera completa del Tintoretto 
című könyv egyértelműen azt állítja, 
hogy e N ői képmás Tintoretto alkotá
sa, és 1551-ben készült. Ha valóban 
így lenne, akkor e festmény nem áb
rázolhatná Mariettát, hiszen ő leg
alább négy évvel később született, s 
legalább húsz évnek kellett volna el
telni ahhoz, hogy a festményünkön 
Iái ható érett nő legyen. Ha viszont 
mégis a legalább húszéves Marietta 
van előttünk, és arcképe 1551-ben 
készült, úgy 1530 táján kellett volna 
születnie, ami teljes képtelenség, hi
szen apja akkor csak tizenkét éves le
hetett. A harmadik lehetőség szerint 
Tintoretto 1550 körül kötött házassá
gából 1556 és 1560 között született 
Mariettát édesapja 1580 táján örökít
hette vászonra. Szerintem a festmény 
valóban Mariettát ábrázolja, s arcké
pe nem 1551-ben, hanem 1580 táján 
készült.

Portrépárja, a Férfiképmás máig 
is kérdőjeleket kelt. A Corvina Ki
adó gondozásában 1965-ben megje
lent Olasz reneszánsz portrék című, 
ízléses kivitelű albumban többek kö
zött azt olvashatjuk, hogy bár Tinto
retto figyelmét az arc kifejezően ele
ven megörökítésére fordítja, ,ja kép
mások nagyobb hányadát ma már 
nem tudjuk névhez kötni", s a szó
ban forgó budapesti ,férfimellkép 
modelljét nem ismerjük." E megál
lapítás az akkori helyzetnek termé
szetesen teljesen megfelelt.

Ha azonban a Női képmás alap
vető antropológiai vonásait a Férfi
képmás meghatározó erejű vonásai
hoz hasonlítjuk, meglepő ered
ményre jutunk: a  két portré homlo
ka, szemöldöke, szemének színe,

orrgyöke, orrháta, orrcsúcsa, orr- 
szárnya, álla és fülének formája tel
jes azonosságot mutat. Pusztán a vé
letlen megtévesztő játéka lenne ez, 
vagy netán mélyebben húzódó, lé
nyeges összefüggésről lenne szó? 
Elvileg ugyanis mindkét eset egy
aránt lehetséges...

A dilemma megoldásához egy 
másik jeles velencei mester, Paolo 
Veronese siet segítségünkre. Verone
se 1563-ban fejezte be a Kánai 
mennyegző című grandiózus alkotá
sát, amelyet jelenleg Párizsban a 
Louvre látogatói csodálhatnak meg. 
E festmény hatalmas, fordított U ala
kú asztalának felénk nyitott előteré
ben ünnepi köntösökben pompázó 
zenészek pezsdítik a hangulatot. S e 
zenészek tulajdonképpen a korabeli 
legkiválóbb velencei festők élethű 
vonásait mutatják: Jacopo Bassano, 
Paolo Veronese, Tiziano Vecellio és 
természetesen Tintoretto, vagyis

Jacopo Robusti
egyaránt nagyszerűen felismerhető. 
És a viola da gambán játszó, félpro
filban ábrázolt fiatalos Tintoretto vo
násai teljesen megegyeznek a buda
pesti Férfiképmás alapvető vonásai
val, talán azzal a különbséggel, hogy 
a  budapesti portré a mintegy öt évvel 
idősebb mestert mutatja.

Eszerint a budapesti Fétfiképmás 
modellje nem ismeretlen: a festmé
nyen a mintegy ötvenéves Tintoretto 
áll elénk. Figyeljük csak meg: ajka 
fölé hajló hosszú bajuszát mindkét 
oldalt egyaránt jobbról balra simítja, 
miként azt párizsi öregkori önarcké
pén is láthatjuk.

E felismerés birtokában kijelent
hető, hogy két budapesti portré alap
vető vonásainak azonsosága nem a 
véletlen bravúros játéka, hanem szin
te törvényszerű jelenség: az apa átö
rökített vonásai tükröződnek leánya 
arckifejezésén, apa és leánya látha
tók egymás közelében.

Az is könnyen megállapítható 
ezek után, hogy Jacopo Robusti port
réja 1568 táján készült, s az ötven
évesnél pár évvel fiatalabb mestert 
mutatja, a mintegy huszonöt éves 
Marietta portréja pedig 1580 körül 
születhetett a  szerető apa ecsetje 
alatt.

Milassin Béla
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NAPLÓ
A DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG. 
HAGYOMÁNYOK ÉS REMÉNYEK cím
mel a budapesti Condorcet Kör, a  
Francia Köztársaság nagykövetsége 
és a  budapesti Francia Intézet kétna
pos konferenciát rendez az  intézet
ben november 13—14-én, pénteken és 
szombaton francia és magyar történé
szek, szociológusok és írók részvéte
lével. A konferencia fővédnöke 
Göncz Árpád köztársasági elnök. Be
vezetőt mond Marton Imre, a  buda
pesti Condorcet Kör elnöke.

COMENIUS születésének négyszáza
dik évfordulója alkalmából megjelent 
a cseh pedagógus, filozófus főműve, 
a Didactica Magna, a  Seneca Kiadó 
gondozásában. A négyezer példány
ban kiadott könyv a  nevelés teljes 
rendszerével foglalkozik.

ŐSZI PINCÉZÉS címmel cseh-szlo- 
vák-magyar irodalmi és képzőművé
szeti estet tartanak ma, a Cseh és 
Szlovák Szövetségi Köztársaság bu
dapesti Kulturális és Tájékoztató Köz
pontjában, ahol a  tokaji Makoldi csa
lád tart képzőművészeti bemutatót, 
majd Mészöly Miklós, Szappanos Ba
lázs, Jaroslav Putík és Jozef Melicher 
írásait hallhatják a  látogatók.

ZSIDÓ DALLAMOK A ZENEIRODA
LOMBAN címmel hangversenyt ren
dez november 14-én, este fél 8-kor a 
Pesti Vigadóban a Magyar Zsidó Kul
turális Egyesület és a Nemzeti Filhar
mónia. A műsoron Lewandowski, 
Bruch, Bloch, Ravel, Sosztakovics, 
Prokofjev művei szerepelnek, többek 
között Perényi Miklós, Mayer Erika, 
Rásonyi Lea, Maria Uribe, Ardó Má
ria és Rozsos István tolmácsolásában.

BALLA ISTVÁN bőrész kiállításának 
megnyitója november 12-én, délután 
öt órakor lesz a  Ferencz Galériában 
[Pécs, Kossuth Lajos u. 29-31.).

OSHIO TAKASHI a Chuo Egyetem 
(Tokió) Német Irodalom Tanszéké
nek professzora tart előadást német 
nyelven, magyar szinkrontolmácso
lásban november 16-án, este hat 
órakor a  Magyar Tudományos Aka
démia Kongresszusi Termében (Bu
dapest I., Országház u. 28.). Az 
előadás ismerteti a  sajátos japán 
kultúra megnyilvánulásait a  minden
napi életben, és egyben rávilágít az  
európai és a  japán kultúra közötti el
térésekre.

JEAN-LUC GODARD filmjeit láthatja a 
budapesti közönség a Francia Inté
zetben november 16—17—19-én és 
25-27-én este hét órától. A filmeket 
franciául vetítik, de szinkrontolmácso
lást biztosítanak fülhallgatóval.

A GARAY KÁVÉHÁZAT a régi kávé
házakra emlékeztető bútorokkal ren
dezték be Szekszárd központjában. 
Pezsgő közéleti fórumot szeretnének 
teremteni itt a  vállalkozók: Ivanics 
László és felesége. Beszélgető- és vi- 
tadélutónbkat, felolvasásokat, kisebb 
előadói esteket terveznek. Két szek
szárdi művész, Juhos László szobrász 
kisplasztikáit és Baky Péter grafikus 
rajzait hetekig láthatják az ide beté
rők, és a  tervek szerint folyamatosan 
bemutakozik majd valamennyi Tolna 
megyei képzőművész.

TOLVALY ERNŐ Kiállítás című tárlata 
december 12-ig tekinthető meg a Bu
dapest Kiállítóteremben (Budapest V., 
Szabadsajtó u. 5.).

BARÓTI ISTVÁN orgonaestje 
november 13-án, este nyolc órakor 
lesz a  Mátyás-templomban. Műsoron: 
Bach E-moll prelúdium és fúga, BWV. 
548.; C. Franck A-dúr fantázia; Vier- 
ne 2. szimfónia.

DAVID CORDIER (férfialt) hangverse
nye november 15-én, este fél nyolc
kor lesz a Zeneakadémián. Közremű
ködik Kertesi Ingrid (ének) és az  Or- 
feo Zenekar. Vezényel Vashegyi 
György.

TÍMÁR FERENC festőművész kiállítása 
november 25-ig tekinthető meg a szi- 
ráki Teleki-kastélyban.

MOHY SÁNDOR kolozsvári festőmű
vész kiállítása november 29-ig látha
tó a  Magyar Nemzeti Galériában 
(Budapest, Budavári Palota D épület).

A HÉTSZÜNYÚ KAPANYÁNY1 MO
NYÓK IGAZ TÖRTÉNETE című elő
adás bemutatója november 15-én, es
te hét órakor lesz a  Katona József 
Színházban (Budapest V., Petőfi Sán
dor u. 6.).


