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Javítanak padot, széket
Eltört az iskolai to rna

terem  farost-szivacs-m űbőr 
falborításából néhány le
mez. Egy éve. A term et 
használó sportolók azóta 
keresnek m esterem bert, 
aki m egjavítaná. Talán 
most ta lálnak : — állítólag 
alakult egy vállalkozás 
taneszköz gyártására — 
lelkesednek.

Kézi szerszám
Alakult. De m arad-e szá

m ukra tennivaló a T anért 
m ellett?

— M arad — m ondja a 
vállakózás egyik vezetője. 
Boldog Gyula. — Tizenöt 
éve nem jav ítanak  iskola
bútort. Valaha volt egy bú
torjav ító  m űhelyük a régi 
Bem Gim názium  alagso
rában. Most az iskolák 
kisiparosokkal próbálják 
elvégeztetni a m unkákat 
és a kerületi központi m ű
helyekkel. Ezeknek az a 
feladatuk, hogy az á lta lá
nos iskolák gyakorlati 
foglalkozásait lássák el 
anyaggal, szerezzék be 
azt, am i szükséges, vág
ják  gyerekm éretre. Több

kerületben kicsik is ezek 
a m űhelyek ahhoz,- hogy 
még bútort is javítsanak 
bennük. A T anért leállt a 
gyakorlati foglalkozások 
és a technika tantárgy 
szerszám ellátásának biz
tosításáról is. Régen áru lt 
alum ínium  lemezt, huzalt, 
köracélt, kalapácsot; az is
kolák úgy rendelték  náluk 
a harapófogót, m int most 
az íróasztalt.

Igaz, javarészt olyan 
kéziszerszámokról van szó, 
am elyeket a Vasért, vagy 
az Ezerm ester is árul. Egy 
részük viszont hiánycikk. 
Nem sok az űr a szolgálta
tásban, kicsi, de épp elég 
ahhoz, hogy zavarja  az is
kolák m unkáját. A kis 
közösség — huszonhat em- 

,ber —, amely ezt az ű rt 
akarja  betölteni, a bú to rja 
vításban lát nagyobb pers
pektívát. Pedig ez rosz- 
szabb üzlet, m int a gyár
tás. De a jövője biztos. 
V alam ikor a régi, masz- 
szív padsorokon lehete tt 
ugrálni, verekedni, azok
nak  meg se kottyant, vígan 
állták  több generáció bevé
séseit, firkálgatásait is. A

A PESTI SZÍNHÁZBAN

AKROBATIKUS FARSANG
A zárójelenetben a szí

nészek valódi ételeket esz
nek, sört isznak hozzá és a 
nézőtér első sorai felett 
hagym aillat úszik. Talán 
ez az egyetlen naturális 
elem  Gothár Péter színpa
dán. Ez alkalom m al kétsze
resen is jogos az ő szín
padáról beszélni, hiszen 
nem csak rendezőként, h a 
nem  díszlettervezőként is ő 
jegyzi az előadást. S m i
csoda pompás díszletet te r
vezett. A hatalm as vaslép
cső a borbély műhely kö
zepén, felül a keresztbe fu
tó  bádogcsővel; önm agában 
pom pás találm ány. M iként 
a külvárosi bálterem  forgó 
a jta ja  is.

Pedig Ion Luca Caragiale 
n atu rá lis  színpadi m űve
ket írt. A bban az értelem 
ben legalább is, ahogy a 
m últ század utolsó h arm a
dának  nevezetes francia 
bohózatszerzői tették. C a
ragiale — m iként valam ivel 
később M olnár Ferenc — 
ezeknek a francia bohóza
toknak a fordításával kezd
te  drám aírói pályáját, így 
nem  csoda, hogy kiválóan" 
m egtanulta ezt a bravúros 
technikát. Amihez aztán 
hozzáadta a maga speciá
lis ism ereteit a századvég 
rom án társadalm i viszo
nyairól. Legjobb munkája,. 
Az elveszett' levél után ír
ta a Farsangot. Amely kö
zel se olyan jó, m int az 
előző műve, éppen m ert a 
társadalm i töltés másod 
vagy éppen harm adlagos 
benne. Viszont ugyanolyan 
jól működik a színpadi 
mechanizmus, m int a leg
jobb franciáknál.

G othár ehhez még kor- 
ta lan íto tta  az előadást. A 
színészeket Szakács Györ
gyivel olyan jelmezekbe 
öltöztette, am elyek a mi öt
venes éveinkre em lékeztet
nek. Bodor Ádám  pedig 
olyan ford ítást készített, 
am ely nem csak a mai alpá
ri kiszólásoktól hemzseg — 
ném ileg eltúlozva ezt —, 
hanem  valam ennyi dialógu
sában is a m aira hangsze
relte  a szöveget. Ehhez il
lően aztán olyan harsány 
burleszket rendezett Go
thár, am ely m ár az abszurd 
drám a határán  mozog. Né
hány színésszel akrobatikus 
produkciókat hozott létre. 
Ebben különösen Pap Vera 
jeleskedik; verekedése Sze

gedi Erikával legalább 
olyan bravúros, m int egy 
ném afilm  csihi-puhija. Kern 
András  in tellektuális bo
hócfigurát csinál egy állan
dóan tökmagozó bum fordi 
borbélysegédből. Szom bathy  
Gyula  és Balázs Péter 
nagyszerű burleszkpárost 
form álnak, jól felism erhe
tő jellem ek alapvonásaival. 
Rnez Géza kellem es külle
mű nőcsábászként, Szeré
nyt Zoltán  pedig lóti-futl 
p incérként jeleskedik.

A nagyszerű tempó ép
pen a közepén, az álarcos
bál jeleneteinél lassul le 
egy kicsit, m ert a sok moz
gás önm agában nem  gyors 
ritm us. A harm adik  felvo
násra viszont, Farkas A n 
tallal felfrissítve — ki le
hetne más m int egy ren
dőr őrm ester — m egint vi
haros száguldásba kezd az 
előadás. Ami végül is m in
denki szám ára, aki szereti 
a burleszket — sokan nem 
kedvelik —, jó  szórakozás.

Bernátli László

vékonyka kis csőszékek, 
am elyeket ma adnak a gye
rekek alá, nem  b írják  a 
gyötrést. Törik a pozdorja, 
bútorlap, háttám la, és ja 
v ításuk százötven fo rin t
tal olcsóbb, m in t ha új 
széket venne az iskola. S 
a jav íto tt szék — m int 
m ondják — még a mai 
helyzetben is újabb négy 
évet kibír.

— A T anért áru l h á tla 
pot, a lelem ényesebb is
kolák ezzel m aguk megol
do tták  a javítást. Am nincs 
m indenütt olyan barká
csoló férfitanár, aki erre 
alkalm as, képes. Tény, 
hogy a fé lre te tt bútorok 
hatvan-hetven százaléka 
m egjavítható. Ahol pedig 
széket javítunk, ott meg
b ízhatnak szekrény, vá
laszfalak rendbehozásá
val, nagyobb feladatokkal 
is.

Valószínű, hogy nem  té 
vedtek a vállalkozók és 
valóban van igény a m un
kájukra. Tavaly m árcius 
óta — akkor alakultak  
meg —, folyam atosan jö t
tek a megrendelések. 
Nemcsak javításra, hanem  
hiánycikkek gyártására 
is. Ki gondolná, mennyi 
m indenre van szüksége 
egy iskolának.

— Használnak fenyőlé
cet, ezt a megfelelő m éret
re vágva szállítjuk. Hasz
nálnak  tízdekás kalapácsot 
— hiánycikk. G yártjuk. 
A rt még a V asért is ná
lunk rendelt. A legnagyobb 
m egrendelést a pécsi köz
ponti m űhelytől kaptuk; 
szegecsfejezőket, pontozó
kat rendeltek. Miskolcra 
iskolai . lom bfűrész-keretet, 
pillanatszorítót, asztalkát 
szállítottunk, ezer-ezer 
darabot. Legkisebb meg
rendelőnk a szemenyessör- 
nyei falusi iskola volt. Ne 
is kérdezze, honnan tu d 
h a ttak  rólunk.

Könnyebbség
A társaság nem hirdet, 

és úgy tűnik, nem  tartozik 
azok közé a vállalkozások 
közé, m elynek részvevői 
meggazdagodnak.

— Becsületes többletjö
vedelem hez ju tha tunk  — 
m ondja Boldog Gyula. — S 
cserébe könnyebbségként 
levehetünk az iskolák vál
láról néhányat a tan ítás
sal, neveléssel össze nem 
függő gondok tömegéből.

T. A,

•  Találkoztunk már B í
ró La jossal a képernyőn, az 
egykori nagyváradi hírlap
íróval, aki A dy Endrével 
osztotta meg szerkesztőségi 
szobáját, s később a világ
hírű K orda-film ek első szá
mú forgatókönyvírója lelt. 
Hajdan Magyarországon 
szép és igaz novellákat írt. 
Francia négyes cím ű bo
hózata kevéssé ismert, a 
tv-újság szerint Bíró La
josnak ez egyszeri kirán
dulása volt a könnyebb  
m űfaj berkeibe. Franciás 
pikantériával indul a cse
lekm ény valamely magyar 
kúrián, a kosztüm ökből 
ítélve valamikor a m últ 
század végén. A  drámai 
konflik tus abból fakad, 
hogy pityókás állapotban, 
az éj sötétjében két ifjú  
férj szobát téveszt, s m ind
egyik a m ásik feleségéhez 
tér be. Méghozzá nemcsak 
nyugovóra. S a sötétben 
senki nem  vesz észre sem 
mit. A z efféle cserék már 
Boccacciónál is eléggé ne
hezen elhihetők, ott azon
ban elfogadjuk az olasz 
mesélő különleges könnyed
sége, reneszánsz bája, meg 
elbűvölő iróniája okán. Ez 
a finom  báj és könnyed
ség, meg a bohókás irónia 
azonban hiányzik a Francia 
négyesből, főképp a Bán 
Róbert rendezte tévé já ték
változatból. O lyan pompás 
színészek vállalkoztak a 
szerepek eljátszására, m int 
Sulyok Mária, Pécsi Ild i
kó, Vajda László, olyan k i
próbált közönségkedven
cek, m in t Csákányi László 
és Hegedűs D. Géza, olyan 
izgalmas ígéretek, m int 
Herceg Csilla. És mégis 
színtelen-szagtalan, siker
telen és stílustalan maradt 
az egész. Ha a tv-újság  
pontosan tájékoztat, akkor  
nem  is véletlen talán, hogy 
Bíró Lajosnak ez egyszeri 
kirándulása volt, s tovább 
nem  próbálkozott a m ű fa j
jal.

(barabás)

□  A SZÍNHÁZ ÉS FILM 
MŰVÉSZETI FŐISKOLA 
április 1. és 8. között főis
kolai napokat rendez, mely
nek bevételét az épülő 
Nemzeti Színház javára 
a ján lják  fel. A főiskolai 
napokon az év legsikere
sebb vizsgaelőadásait játsz- 
szák a  hallgatók, az Oli
vért, a La M ancha lovag
ját, a  Teaház az Augusz
tusi Holdhoz, az A m phit
ryon 38 és a János király 
kerül színre az Ödry Szín
padon.

Dzsesszkoncertek
SZABADOS-E SZABADOS GYÖRGY?

Szabados György
(M encseli T ibor (elvétele)

Az elm últ héten valódi 
kam arakoncertre kerü lt sor 
— a hazai dzsessz legjobb 
gitárosai és ism ert zongo
ristái gyűltek össze egy kis 
közös m uzsikálásra a 
Pesti Vigadó kam ara
term ében. Pleszkán Fri
gyes zongoraszólója m el
le tt Szakcsi Lakatos Bé
la és Babos Gyula  duója 
em elkedett ki a nagyon kel
lemes műsorból. V asárnap

este Deseő Csaba, a nép
szerű hegedűművész és 
dzsesszapostol jubileum i 
koncertjét rendezték meg. 
A két évtizedes pálya so
rán összeállt és fölbom lott 
együttesek még ma is é r 
dekesnek bizonyultak, s 
idehaza is bem utatkozott a 
külföldi fesztiválokon m ár 
szerepelt Hot Club Buda
pest elnevezésű formáció, 
melyben két g itár és egy 
bőgő társu l a hegedűhöz — 
felidézve a legendás Hot 
Club de France stílusát, 
em lékét, slágereit.

A két könnyedebb hang
vételű program  között ke
rü lt sor vasárnap délután 
a közép-európai kortárs ze
ne és dzsessz egyik legér
dekesebb egyéniségének, 
Szabados G yörgynek szer
zői hangversenyére. Szaba
dost sokan szó szerint is 
szabadosnak ta rtják , m ert 
néha talán  túl merészen 
táncol azon a borotvaélen, 
ami a korszerűt az érthe

tetlentől elválasztja. Pedig 
zenéjében gyakran bukkan
nak föl olyan bartóki jel
lemzők, népzenei motívu
mok, egyértelm ű utalások, 
amelyek ha nem is teljes 
m értékben, de azért bepil
lan tást engednek a szerző 
m űhelytitkaiba.

M ár az első rész zongora- 
darab jai nyomán is meg
erősítést nyert, hogy Sza
bados nem té rt le az ed
dig is já r t  útról, nem te tt 
egy lépést sem az úgyneve
zett „közönségigény” felé, 
m intha a rra  várna, hogy a 
közönség m enjen őelé. S a 
nézőtéren valóban egymás 
m ellett tapsoltak elegáns 
házaspárok, nyugdíjas ko
rú hölgyek és egyetem ista
külsejű fiatalok. A hallga
tóság vegyes összetételére 
nehéz más m agyarázatot ta 
lálni, m int azt, hogy ez a 
zene igenis e lju t a füleken 
á t az agy eldugott tekervé- 
nyeibe, hatást, nem is ak á r
milyen hatást gyakorol el-

ABBADO
EURÓPAI ZENEKARA

H angversenyéletünk a le
zajlo tt fesztiválnapok átlag
szürke, sem m iképpen sem 
nemzetközi vonzerejű kon
certprogram ját parádés 
eseményekkel vette körül. 
A Südw estfunk Orchester, 
a Concertgebouw, a  Suisse 
Romande valóban világhí
rű  szimfonikusai, a grúz, a 
jereváni, az Európai Ka
m arazenekar és a London  
Early Music Group, Pata- 
né és Renzetti Requiem- 
estjei, az Észt Á llam i Fér
fikar  — olyan névsor, am i
lyet a  legdrágább zenei 
fesztiválok is ritkán  tudnak  
összehozni. Haitink, Abba- 
do, Stein, Kobajasi, Gar- 
delli, üoráti és még fél tu 
cat ism ert karm ester; a 
legjobb m agyar énekesek 
m ellett Christa Ludwig, 
Nyesztyerenko, Helen Do
nath, Nikolai Gedda, szov
jet, japán, nyugat-európai 
és am erikai, hegedűsök, 
zongoristák; a Brémai 
Táncszínház és a  Cullberg 
Balett — m ind kívül m a
rad tak  a fesztiválon. A szá
zad rem ekm űveivel (kitű
nő Stravinsky-, Schönberg-, 
W ebern-, B ritten- és főleg 
Bartók-produkciókkall), és 
egy egész külön fesztiválra 
való elektronikus és leg
újabb  irányzatú kompozí
cióval, impresszionista, ro 
m antikus, klasszikus és 
preklasszikus darabok m ű
vészien m egkomponált
program jaival. (S az is a 
zene körébe tartozik, hogy 
szokványos színházi előadá
sok m ellett, az olyan kor
szakos jelentőségű, sa játo
san  magyar produkciók, 
mind a Csíksomlyói passió 
és a Magyar Electra nem 
kerültek a nemzetközi kí
nálatija, holott ezek — há
la a Bartók és Kodály n y j-  
mán végre meglelt ú tnak  
— olyan érdeklődést kelt
hetnének, m int a  japán no 
és kabuki, a kínai opera, 
vagy az indiai tradicionális 
színjátszás.)

Olyan előretervezásnek 
nincs értelm e, am ely igen 
szerény köznapi esemé
nyekre leköti a dátum okat 
és term eket, hogy aztán 
semmi jelentős, fesztivál
rangú produkciónak ne jus
son h e ly . . .

K ét nappal a fesztivál 
után megszólalt a  Zeneaka
dém ián az Európai Kama
razenekar — de hogyan!

Mikor h íre jött, hogy 
Claudio Abbado, az olasz

mére, s érzelem re egy
aránt.

A koncert második ré
szében egy Szabados bará
taiból és tanítványaiból ál
ló együttes ad ta elő a di
rek t erre az alkalom ra kom
ponált N apkirály — szer
tartászene című, hosszabb 
lélegzetű darabot. A tizen
egy muzsikus, aki amúgy 
is többé-kevésbé egy irány
ban ku ta tja  a továbblépés 
lehetőségét, nagyszerű
együttest alkotott. A néhol 
keleties hangzású, néhol 
szibériai őseinket idéző, né
hol ritm us- néhol dallam 
központú mű m éltán a ra 
to tt sikert.

A meglehetősen bonyo
lu lt nyelvezet, a kifejezet

t e n  avantgarde jellegű 
hangzás senkinek sem szeg
te kedvét, erről a koncert
ről senki sem ment el az 
utolsó hang elhalása előtt. 
Egyszersmind megválaszo
lást nyert a címben em lí
te tt kérdés is: Szabados 
György zenéje nem szaba
dos. Nagyon is szigorú 
rendszernek, erős alkotói 
akara tnak  engedelm eske
dik.

Horváth Gábor

és bécsi zeneélet tu rnékkal 
terhelt protagonistája el
vállalta fiatal muzsikusok 
nemzetközi társulásának a 
vezetését, önkéntelenül fel
m erült, hogy vajon m iért? 
Mcxst m ár tudjuk. M ert 
ezek a  kiválóan képzett, 
virtuóz és m űvelt fiatalok 
olyan hangzásélményt,
olyan friss hangot hoztak 
az európai zenélés tö rténe
ti fejlődésébe, am ilyent 
előttük még senki nem hal
lott. S okosan döntöttek, 
hogy Abbadót választották, 
aki ugyanolyan friss szelle
mű, a legmaibb életérzé
seknek ugyanolyan érzé
keny megszólaltatója, m int 
ők.

A m űsorukon főleg fia
talkori művek szerepeltek: 
Rossini húszéves volt, m i
kor a Selyem létrát kompo
nálta, Schubert 17, am ikor 
II. szim fóniájába fogott, 
Brahms 25 évesen írta  D- 
dúr szerenádját. M estersé
gükre m ár virtuózán felké
szülve, az em beri érzésvi- 
lágba a zene nyomvonalán 
m ár mélyen behatolva, a 
korukbelit és az azon tú l-  
m utatót a zsenik érzékeny
ségével és készségével tud
ták  megfogalmazni, han
gokba önteni. M indent tud 
tak, ami sa já t rom antikus 
világukból a  klassziciz
musba kapaszkodva tudni 
lehetett. Csak egyet nem : 
hogy ezek a m űveik vala
ha így is m egszólalhatnak.

Lehet, hogy akad oboás, 
aki az olasz nyitány b ra 
vúrszólam át netán még na
gyobb tem póban le tudja 
pergetni, m in t a most meg
tapsolt szőke fiú, de hogy 
annak  a tem pónak beszé
desebb értelm e lehetne, 
kétlem. Lehet, hogy Schu
bert szim fóniáját egy lelkes 
am atőr zenekar is végig 
tud ja játszani, de hogy en
nek a M ozartban gyökere
ző és Schum annba torkolló 
négy tételnek ennyi ak tuá
lis üzenete van az. évezred 
végi em beriség szám ára, 
azt még semmilyen kiváló 
sztárzenekar nem tud ta  így 
bebizonyítani, m int ezek a 
fiatalok. S hogy a Kodály 
idézte verssor: „Nem soka
ság, hanem  lélek . . _  m it 
tesz a zenekari m uzsikálás
ra  vonatkoztatva, az t a 
Brahm s-szerenád m inden 
vonóhúzása, a kis létszám ú 
szólamok intenzív, lélekbe 
markoló hangsim ogatása és 
m egrendítő ere je  m utatta 
meg.

Ligeti György m űsorra 
tűzése lehete tt udvarias 
gesztus a m agyar közönség
nek, de ez a társaság csak 
ezért sohasem  játszotta 
volna el a  Ramifications 
(Elágazások) különös hang- 
szervezetét. A szerzővel kö
zös és fontos vállalkozás
nak kell tekinteni, hogy rá 
terelték e k ísérlettel a  fi
gyelmet, milyen lehetősé
gek nyílnak a m inden aka
dém ikus kötöttségtől, régi 
beidegződéstől függetlení
tett, új utakon a modern 
zene szám ára — még a 
spontán érzékelés terén  is. 
A zene: hangzásélmény. A 
negyedhangnyira elhangolt 
hangszercsoportok akuszti
kai „ham issága” hogyan 
alakítható  kristályos lélek
tani tisztasággá, azt ez a 
vállalkozás — jó mű és fel
sőfokú előadás együtt — 
tökéletesen és példát nyúj- 
tóan, élményfokon igazolta.

Abbado felnőhet akár 
Toscanini-szintre, m int a  
Scala zenei irányítója, le
het a Bernsteinek és K a- 
rajanok egyenrangú sztár
társa — jelentősebbet nem  
írha t a század törtónetéb % 
m int am it ezzel a zenekar
ra l megfogalmaz.

Fodor Lajos


