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[ / y  Fogd és maradj!
M iközben a Pesti Színház

ban Andersen, a híres dán 
m eseíró esténként elveszíti a 
fogsorát, am inek következté
ben m indenféle m élylélektani 
és m élytársadalm i bonyodal
m akba keveredik, televíziónk
ban m egjelent kései névroko
na, valahonnan a harm incas 
évekből, snájdig fiatalem ber 
erős tőkével, aki pénzét P es
ten szeretné kam atoztatni. Az 
Én és a kisöcsém  hőse hét és 
fél percet vár üzletfelére, 
m ajd felháborodottan távozik. 
Szándékosan vagy véletlenül 
nyom ába ered a m agyar ve
zérigazgató lánya, aki egy 
szem pillantás a l a t t ; beleszere
te tt, a cég titkárnője, vala
m in t egy kom plett nyomozó- 
iroda a hivatalsegéddel együtt, 
ugyanis ez utóbbi képes csak 
fizetni a számlát. iHa m ind
ezek, továbbá a gazdag k ü l
földire szintén szemet vető 
IBUSZ-idegenvezető, aki m el
lesleg a zenés tévéjá ték  szpon
zorát h ivato tt reklám ozni 
(szendvicsember: Berem ényi
Géza), az idegen pénzét h a j
szolná, bizonyára társadalm i 
szatírá t nézhetnénk, minthogy 
azonban csak egym ást, félre
értéseket és szerelm et kerget
nek, zenés v ígjátékon szóra
kozhatunk helyette.

N éhány éve, sőt még né
hány hónapja is inkább nosz
ta lg iának  m ondtuk, ha visz- 
szarévedtünk a két világhá
ború közötti idők komoly tá r 
sadalm i problém ákat exponá
ló, m ajd  elkenő darab jaira . 
M ára azonban ism ét egészen 
időszerűek lettek  azok a tö r
ténetek, am elyek a tőke né l
kül vergődő m agyar kapitaliz

mus keserveiből m erítették  
tém ájukat. Az egyik cég a 
csőd szélén áll, csak a házas
sággal is m egpecsételt fúzió, 
a dánnal létesítendő1 vegyes 
vállalat húzhatja  ki a  csává
ból, a m ásiknak sohasem  volt 
pénze, a hivatalsegéd vidéki 
vagyonkáját herdá lja  el a p 
ránként. Kedves, link, sóher 
vállalkozók kergetőznek a te 
levízióban, főképp abban kü 
lönböznek mai m indennapi 
környezetünktől, hogy rop
pan t szeretetre m éltóak és 
időnként dalra  fakadnak. Ei- 
semann M ihály  simogató da l
lam aira H arm ath Im re  és 
Kellér Dezső fergetegesen 
blőd verseit éneklik, Szilágyi 
Lgszló  v ígjátékából Kardos 
G. György ír t  film szerű lib 
rettó t Maár Gyula  szám ára, 
aki szép velencei anzikszok
kal hálá lta  meg a tám ogató 
cég film be fek te te tt pénzét. 
Eszenyi Enikő  bravúros a ke t
tős szerepben, M ihályi Győző 
re jte tten  gúnyolódik a dán 
tápszergyáros nagy szívén, 
Hámori Ildikó  pedig a szere
leméhes titkárnőn . M éhes 
László, Szacsvay László és 
Hollósi Frigyes nyom ozóhár
m asa szakszerűen m ulatságos, 
Bakó Márta és Lorán Lenke  
régi specialitásukat m u ta th a t
ják  meg. Iglódi Istvánnak  ju t 
a darab  utolsó poénja, való
ságos jellem rajzot sű rít a 
nem  éppen eredeti viccbe.

Az üldözés term észetesen 
eredményes, m indenki elnyeri 
a maga párjá t, a nyugati tőke 
m egkezdheti jótékony m un
kálkodását a m agyar gazda
ságban. Így van ez a m esé
ben.

Zappe László

Szerencse fel, szerencse le...
Az az érzésem, a lehető leg

rosszabbkor toppan tam  be a 
soproni Tem plom utca ódon 
hangulatú  házsorában 2-es 
szám a la tt rejtőző hajdan i Es- 
terházy-palotába. (Palota vol
tá t belül rejti, a  bolthajtásos 
kapualjból nyíló loggiás udva
ron, a  balluszteres ko rlá tú  iép- 
csőházban vagy a term ek ba
rokk enteriőrjében.) Nem is a 
palotába, azaz a Központi Bá
nyászati M úzeumba léptem 
rosszkor, hiszen a portás 
ugyanolyan vendégváró szívé
lyességgel tessékelt, a terem 
őrök ugyanolyan kedvesen ka
lauzoltak, m int bárm ikor. (Nem 
is iteremőrök, hanem  idegen- 
vezetők, mivel valóságos szak
mai élvezettel m agyarázták a 
látnivalók titk a it — m ellettem  
néhány látogatónak éppen né
metül.) Nem változott semmi, 
m ondhatnám , hacsak az nem, 
hogy leplezetten a téli hóna
pokra gondolnak, am ikor le
hetséges, hogy nem  lesz rá ju k  
szükség, m ert takarékosságból 
ta lán  be kell zárni a term eket 
a látogatók elől. Ha nem  érin 
tené őket anyagilag hátrányo
san, szatírába illőnek ta lá lh a t
nák a szituációt, hogy a tüzelő
anyag-term elő ágazat központi 
m úzeum ának fűtésén spórol. 
Éppen ezt pendítettem  meg 
ironizálva az igazgatói irodába 
lépve a lehető legrosszabbkor. 
Molnár László  igazgató és az 
ágazati központi m úzeum  ága
zati gazdájának, a Központi 
Bányászati Fejlesztési In tézet
nek a vezérigazgatója, Petrás- 
sy M iklós nem  volt éppen hu 
m oránál.

Csipkelődésnek is érezhették 
célzásomat, apró  tűszúrásnak, 
am ikor sokkal nagyobb gond
ban fő a fejük. Mi lesz jövőre?

N E M Z E T K Ö Z I  NYEL VV I ZS GA  M A G Y A R O R S Z Á G O N

A vizsgáztatók itt nemcsak kérdeznek...
N éhány napja az Idegenfor

galm i Továbbképző Központ és 
az U niversity of Cambridge 
Local Examinaitions Syndicate 
(Cam bridge-i Egyetemi Vizs
gaközpont) együttm űködési 
m egállapodást ír t alá Budapes
ten. Ennek lényege: egy nem - 
ze tközi szisztém a szerin ti v izs
garendszer magyarországi meg
honosítása. Az In ternational 
House budapesti nyelvintézeté
ben szerzett tapasztalatok — 
ahol egy-két év óta a  nem zet
közi követelm ényeknek m egfe
lelően folyik a  vizsgáztatás — 
biztatóak ehhez.

N éhány hete az Idegennyelvi 
Továbbképző Központ p róba
vizsgát h irde te tt meg a fővá
rosi Rigó utcai székházában 
angol, német, orosz, francia és 
spanyol nyelvekből. A próba
vizsga — főként az utóbbi idő
ben — egyre jobban közelít a 
nemzetközileg elfogadott mé
réshez. Hogy a k é t hírnek 
van-e köze egymáshoz — erről 
kérdeztük Horváth Ivánt, az 
ITK igazgatóját.

— A próbavizsga fogalm á
val néhány évvel ezelőtt kezd
tek! ism erkedni a hazai nyelv
vizsgázók — m ondja. — Ahogy 
a neve is jelzi, csupán az iga
zi vizsga p róbájá t jelenti, nem 
ad semmiféle bizonyítványt, 
igazolást. K izárólag a rra  szol
gál, hogy a vizsgázni szándé-

dott m érce alapja. Persze ez 
nem  az t jelenti, hogy a jövő
ben nem  lesz írásbeli, de azt 
igen, hogy a  hallgatók idegen- 
nyelvi szám onkérésekor erősí
tenünk  kell az élet követelm é
nyeihez jobban igazodó szóbeli 
kifejezőkészséget, a  kom m uni
katív  készséget. Az első nem 
zetközi vizsgára 1990 nyarán 
kerül' sor olyan tanárok  előtt, 
akiknek az anyanyelvűk az an
gol, és ak iket a cam bridge-i 
egyetem oktatói, szakem berei 
készítenek fel. Az írásbeli dol
gozatokat viszont Angliában 
fogják értékelni.

Azok szám ára, akik  szívesen 
vennék a nem zetközi akadá
lyokat, és legalább középfokú 
vizsgájuk, nyelvism eretük van. 
előkészítő tanfolyam ot szerve
zünk, am elyre jan u ár végéig 
je lentkezhetnek az érdeklődők. 
A nnyit azonban m ár érdemes 
jó előre tudni, hogy ennek a 
vizsgának a d íja  — szemben a 
nálunk  m egszabott 650 fo rin t
tal — csaknem  ötezer forintba 
fog kerülni.

Gy. Sz. É.

M ert táv latilag  m ajd csak k i
ta lá lnak  valam it, de egyik nap
ról a m ásikra hogyan tehetnék 
önfenntartóvá a m úzeum ot. . .  
Mivel m egszűnt az Ipari Mi
nisztérium  tám ogatása, mely 
még tavaly  is 35 százalékát 
te tte  ki az évi ráfordításnak, 
jóllehet évtizedekkel ezelőtt, 
m inisztérium i u tasításba fog
laltato tt, hogy „a Központi B á
nyászati M úzeum fenntartási 
és működési költségeit a m i
nisztérium  az állam i költség
vetés te rhére  b iz tosítja”.

De ez még csak a kisebbik 
gond — évi 1,8 m illió forint. A 
bányavállalatok idén még ne
hezen összeadták azt a három 
milliót, am ivel istápolták ága
zatuk nagy m últjának  őrét és 
kutatóhelyét, de gazdasági 
helyzetük folyam atosan romlik, 
a m inisztérium  hiányzó pén
zét m ár idén sem képesek pó
tolni. S éles szavak csattan tak  
az ágazat védelmében, m egfe
ledkezve jelenlétem ről, vagy 
éppen az ú jságírónak címezve, 
hiszen a sajtó  (minden hazai 
gondnak és bajnak  okozója, hol 
azzal, hogy elhallgatja, hol az
zal, hogy m egírja, am iről a 
színfalak m ögött vagy éppen 
ny ílt színen beszélnek . . . )  úgy
szólván tem eti a bányászatot: 
azt m ondja-írja, nem  gazdasá
gos. Volt m ár ilyen, ugye, s 
m ajd m egint rá  kell jönnünk 
egy-két év múlva, am ikor az 
energiaellátásban nagy gon
dok lesznek, bezzeg akkor m ajd 
odafigyelnek. Különben is van
nak v ita tha ta tlan  költségszin
tű  lelőhelyek, csak a finanszí
rozási feltételek lehetetlenek, 
de ha ezektől fejre áll az o r
szág • . .  Így érveltek, m egje
gyezve: éppen ebben az épü
letben őrzött évtizedes doku
m entum ok is tanúsítják , hogy 
a bányászat gazdaságosságá
nak m egítélése a  történelem  
folyam án m ilyen bonyolult, e l
lentmondásos, és később k o r
rigálásra szoruló problém a 
volt.

Siettem  kijelenteni, hogy én 
ezeket a valóban súlyos gon
dokat teljességgel átérzem , de 
a helyzetet nemhogy m egvál
tan i, m egváltoztatni se tudom, 
jóllehet a bányászat irán ti el
kötelezettségem et mi sem bi
zonyíthatja jobban, m in t hogy 
születésétől látogatója vagyok 
a múzeum nak, értékelője az 
abban őrzött m últnak. (Mel
lesleg vagy három  és fél év ti
zede, a bányászat igencsak tá 
m ogatott korszakában atyai 
intelm et kaptam  m ár, m isze
r in t a valóságnak csak az al
ját, m árm in t a bányákbeli á l
lapotokat látom, de a magasz
tos hősiesség — széncsaták! — 
előtt behunyom  a szemem, ö n 
kritikusan  meg kellett á llap í
tanom, hogy befolyásoltak a 
„m últ rendszerbeli” — gyér-, 
m ekkorban lá to tt — em lék
képek egy gondozottabb bá
nyáról, s a soproni bányászati 
m úzeum  azt sugallja, hogy 
mégiscsak igazam volt.)

A m agyar bányam űvelésnek 
— pontosabban: bányakultú
rának  — az egész m últja  a  cél- 
és szakszerű gondosságot ta 
núsítja. A múzeum mai sze
rény kiállítási lehetőségei kö
zepette is m egdobogtatja az ér-

A m úzeum  híres ásványgyűjtem énye. H áttérben a XVIII. szá
zadi selmeci bányászatot bem utató festmény.

deklődő szivét, hogy m it tu d 
tak  a m agyar bányam érnökök, 
rosszabb körülm ények között 
is milyen gonddal dolgoztak a 
bányászok. Milyen berendezé
seket készítettek vagy ta láltak  
fel, milyen eszközökkel m eny
nyire célszerűen, a holnapra is 
gondolva m űvelték a bányát.

Ez a h ivatásszeretet hozta 
létre a múzeum ot is. Születé
sének hosszú elő története van. 
Nem tartozik szorosan hozzá, 
mégsem mellékes, hogy Sop
ron közelében nyílott az első 
hazai szénbánya 1753-ban. Ott, 
B rennbergbányán je len t meg 
a hazai bányászatban elősző; 
a gőzgép, ott voltak először 
vassínek, bányatelefonok, on
nan te rjed t el a  többszintes 
szénfejtés.

De aligha Sopronban jö tt 
volna lé tre  a  központi m ú
zeum, ha 1919-ben nem  ez a 
város fogadja be a selmeci ta 
n áro k a t és m ém ökjelö lt d iá 
kokat, h a  nem  ebből az akadé
miából lesz egyetem, s ha nem 
dolgozik ott docensként Faller 
Jenő, a szakm a m últjának  
szenvedélyes kutatója, ö  ve
tette föl 1952-ben a Bányászati 
Lapokban  a múzeum eszméjét, 
s jórészt ő valósította meg azt 
gyűjtésével, no meg a város, 
am ikor 1955-ben odaadta a 
gyűjtem ény bem utatására ezt 
a házat. K ét évre rá  meg is 
ny ílt a kiállítás. De aztán m eg
kezdődött Sopron ódon köz
pontjának  rekonstrukciója, s a 
m úzeum  is újjászületett. Ez 
nem  utolsósorban a hazai bá
nyavállalatok áldozatvállalásá
nak eredménye, hiszen ők ad 
ták  össze a 22 m illió forin to t a 
palota helyreállítására. Tehet
ték, az 1970-es évek elején 
kedvezett a gazdasági helyzet. 
De m ire a m unkálatokkal el
készültek, s a pazarul beren
dezett m úzeum  látványos — 
szerényebb, de jórészt m a is 
azonos — kiállításával m eg
nyílt, egy évtized telt el. M ár 
korántsem  volt olyan jó  a gaz
dasági h á tté r  — noha még 
gondtalannak tetszik itt a jövő 
—, m in t a lelkes nekiveselke- 
déskor.

M inden bizonnyal ezért is 
korlátozottabb lehetőségei vol
tak  ennek a m úzeum nak más 
központi intézm ényeknél. Bár

különböző sajtófórum okban az 
utóbbi nyolc évben kétszáznál 
több cikket írtak , még sincse
nek sa já t kiadványaik, amelyek 
valuta nélkü l is, valu tá t érve, 
cserealapot jelentenének a ku
tatási eredm ények nemzetközi 
vérkeringésében. Külön vál
lalkozás, országos jelentőségű 
ku ltu rá lis te tt  volt az is, hogy 
a Bányászati Egyesülettel meg
je len tették  m agyarul Agricola 
híres m unkáját. De erre  vál
lalkozniuk k e lle tt (akkor még 
a fehér hollók között). Azt h i
szem, ez jövőjük lehetősége is!

Nyilván nem egészséges á l
lapot az, hogy a nagy m últú 
iparág pályájá t — a régi bá
nyászköszöntéssel kifejezve — 
hol szerencse fel, hol szeren
cse le jellemzi. Az is bizonyos, 
hogy egyensúlyi állapotának 
kialakulása függvénye az egész 
hazai gazdaság — őt sem k i
hagyó, például a bánya és az 
energiaterm elés kapcsolatát 
érin tő  — szerkezetváltásnak, 
beleértve a tulajdonkezelési és 
tőkeviszonyokat, valam in t az 
ár- és bérarányokat is. És ha 
ebben az átalakulásban  küz
denek az érdekeikért, az te r
mészetes joguk, szükséges.

Nem könnyű küzdelem, m ert 
nincs szilárd talaj, am ibe ka
paszkodnának, az m ár vagy 
még mozog. Persze hogy nem  
abba kell fogódzani, am i meg
szűnőben van, hanem  abba, 
ami m ajd megszilárdul. Csak
hogy éppen most, átm enetileg 
melyik a még és melyik a 
m ár? Csupán egy bizonyos: az 
a bányászati múlt, am ely meg
annyi példát ad a találékony 
és k ita r tó  m egújulásra, az a l
kalm azkodásra az új helyze
tekhez, nem egyszer a megelő
zésre, a nem zetközi elism erés
ben részesült, hasznosuló tu 
dásra. E rre a bizonyosságra 
ma különösen nagy szükségük 
van. És ezt a bizonyosságot 
táp lálja  a bányászati m últ föl
tárása, bem utatása. Érzik ezt 
a m úzeum ban is, így h á t jó 
szerencsét kívánok ahhoz, 
hogy a helyzet szította szenve
délyes v itákban k ita lá lják  ne 
csak m egm aradásuk, de érdek
lődést keltő kiadványokban, 
kiállításokban gyümölcsöző 
m egújulásuk ú tjá t is.

Németh Ferenc

Jelentkezni lehet személyesen, 
Karczag Ákos csoportvezetőnél,
cím:
Budapest IX., üllői út 47-49., 
telefon: 134-2550,
148-as mellék.

Zene a szabadságmítoszról
Szabados György: A szarvassá vált fiák

Nagy-nagy bátorság és ön
bizalom szükségeltetik ahhoz, 
hogy egy m ai m agyar zene
szerző bárm ely, B artók által 
m ár feldolgozott tém ához nyúl
jon. Csak olyan em ber teheti 
ezt meg, akiben küldetéstudat 
m unkálkodik, aki m ár eleget 
úszott az ár ellen ahhoz, hogy 
ism erje sa já t ere jét és a szem 
ben érkező hordalékot. M ár 
hosszú ideje nyilvánvaló, hogy 
Szabados G yörgy  ilyen művész. 
Az esélyekről pedig csak any- 
nyit: 1985 tavaszán készült az 
a felvétel, am elyet most ősszel 
előbb kazettán, m ajd hangle
mezen is m egjelentetett a 
Hungaroton K rém  szerkesztő
sége. A négyéves késés még 
nem  is sok, ha meggondoljuk, 
hogy Szabados jó három  év ti
zedes pályafutása a la tt össze
sen három  sa já t lem ezt je len 
te thete tt meg.

A m agyar dzsessz egyik leg
eredetibb egyéniségeként Sza
bados m ár a hatvanas évek 
elejétől az avantgárd  zenei 
irányzatok felé fordult. Jó lle
het ebben kezdetben nagyobb 
szerepe lehete tt az am erikai 
free  stílus éppen uralkodóvá 
váló d ivatjának , m int a jövő 
tudatos m egtervezésének, az

induló zongorista-zeneszerző 
ham ar m egtalálta, m i külön
böztetheti meg a hétköznapi 
epigonoktól: az ősi népzenei 
elem eket és a bartóki hagyo
m ányokat kezdte ötvözni a 
dzsessz harm ónia- és ritm us
világával. A kortárs „kom oly
zene” és a dzsessz határv idé
két já rv a  hol ide, hol oda kö
zeledett, anélkül, hogy feladta 
volna a m ásik oldalhoz való 
kötődéseit.

Kézenfekvő, de nehéz v á
lasztása volt ez egy autonóm  
tehetségnek. Kézenfekvő, h i
szen a m agyar zene legnagyobb 
értékeit így lehete tt a modern 
m uzsikába integrálni, ráadásul 
m agától Bartóktól sem volt 
idegen ez a fa jta  megközelítés. 
Nehéz, m ert nyilvánvaló nép
szerűtlenséggel, a közönség 
időleges elfordulásával, h iva ta
los mellőzéssel, jó esetben is a 
szent őrültnek k ijáró  jó indu
latú  fejcsóválással já rt. Az idő 
Szabadost igazolta, de kérdés, 
milyen kárpótlás ez a végig
harcolt évtizedek után.

A  szarvassá vált fiá k  az élet
mű egyik csúcsteljesítm énye, s 
mivel a kom ponista még alig 
lépte á t az ötödik iksz határá t, 
további táv latokat sejtet. A

Cantata profana  alap tém áját 
feldolgozó, az em beri létüket 
a szarvasok szabadságára cse
rélő fiúk  ősi rom án m ondáját 
felhasználó többtételes mű 
mintegy összegzése Szabados 
korábbi zenei kísérleteinek: 
m egtalálhatóak benne a leg
ősibb, az ázsiai m últra  em lé
keztető, egy hangra épülő dal
lamok, a legrégebbi ritm usok, 
B artók hatása  és a m odern 
dzsessz elemei. Ráadásul — a 
m űfajban világszerte ritka, 
idehaza pedig egészen különle
ges módon — sikerült rem ek 
zenészekből álló, viszonylag 
nagy létszám ú együttest össze
hozni a feladatra . A MAKUZ 
nem  más, m in t a M agyar K i
rályi U dvari Zenekar rövidí
tése. A csaknem  kéttucatnyi 
muzsikus között ott vannak  a 
m ár Szabados zenéjén felnőtt 
fiatalabb  nem zedékek legjobb
jai is. ö k  az erősen in te llek tuá
lis, mégis a népi m otívum ok
hoz kötődő m agyar dzsessz- 
avantgard  legnagyobb rem ény
ségei, m ár sa já t jogukon is el
ism ert egyéniségek. (Ez a 
dzsessz eme, nem  túlságosan 
széles közönséget vonzó ágá
ban term észetesen m ást jelent.

kozók felm érhessék sa já t tu d á
sukat, reális képeit kaphassa
nak a szóbeli vizsga m enetéről 
és követelm ényeiről. Ebből 
adódóan teh á t bárki, aki k í
váncsi az esélyeire egy közép-, 
illetve felső sz in tű  nyelvi vizs
gán, je lentkezhet az á lta la  v á
laszto tt nyelvből a kockázat 
nélküli m egm érettetésre. P én 
zébe sem kerü l — hiszen a te r
mek befogadóképességének 
arányában  k iado tt részvételi 
jegyekért niem kell fizetni —, 
mégis gazdagon távozik, m ert 
valódi vizsgaélm ényt nyújtó  ta 
paszta lattal té rh e t haza akkor 
is, ha ő maga báto rtalannak  
bizonyul a  próbán, és csupán 
m ásokat figyel. A vizsgáztatók 
i t t  nem csak kérdeznek, hanem  
kérdésekre válaszolnak is. 
Tavaly le sem tud tuk  ültetni 
az érdeklődőket, ezért az idén 
talán  a kelleténél is jobban 
visszafogtuk a szervezést, még
is több m in t ezren jö ttek  el az 
őszi próbavizsgáinkra. Az ITK 
vidéki, kihelyezett tagozatai is 
szerveznek a m ienkhez h a
sonló m egm érettetést, nyílt na
pot. Miskolc, Debrecen, Sze
ged, Pécs és Veszprém után 
jan u árb an  Sopronban is  lesz 
mód nyelvvizsgát tenni, illetve 
előtte a  próbán részt venni.

Az első nekifu tás a pró
bavizsga, am elyen csak a szó
beli szerepel, a beszélgetés, 
mely a nem zetközileg elfoga-

m in t a tinilányok körében 
népszerű popzenekarok eseté
ben.)

A m egkom ponált és a  sza
badon rögtönzött részek egy
mást váltó sorából bom lik ki 
a m onda alaptém ája. A szólók, 
a közös im provizációk és az 
előre m egírt, kidolgozott té te
lek a huszadik század vége 
em berének vívódásairól, vá
gyairól és korlátáiró l is szól
nak. A szabadságm ítosz köré 
épített darab  szinte kiált a 
színpadra állításért, a bale tt
táncosok és koreográfusok fi
gyelméért.

Meg lehet jósolni, hogy ez a 
kazetta vagy lemez nem  lesz 
az eladási listák vezetői között. 
Sokak fülében inkább kakofó
nia ez, m in t igazi zene. De 
nem  kell lenézni azt, aki töb
bet céloz meg a pillanatnyi si
kernél: Szabados zenéje job
ban kifejezi je lenkori v ilá
gunkat, m int akárhány  sike
res rockzenekar. Az, hogy ezt 
kevesen értik , csak azzal m a
gyarázható: kevesen vannak
azok, akik a mai időkben is 
hajlandók leülni egy fotelbe, 
bekapcsolni egy m agnót vagy 
lem ezjátszót és ellazulva a ze
nére koncentrálni. Aki így kö
zelít Szabados zenei világához, 
valam ivel felvértezettebben 
lép m ajd ki a m indennapok 
küzdőtereire.

Horváth Gábor

A RAVILL
Kereskedelmi Vállalat

felvesz


