
Film Emberarcú zene a Szkénében
A szívnek meg kellene

Végre itt  van. Hifiié, halló, 
figyelem. Türelm etlenül vár
tuk, és most m egjött Júlia. 
Am erikából jött, hatalm as 
hírhullám ok hátán  lovagolt 
be az országba. Fred Zinne- 
m ann világraszóló züfece, 
ssu persztárok a  címszerep
ben és a  címszerep mellett. 
Színes, szinkronizált ízlésron- 
gyolás. Igazi és páratlan, 
m ert egyedülálló intellektuá
lis giccs. Skandináv homály- 
lyal feltöltött, szívdömöckölő 
történet a 30-as évekből. Hal
ló, halló, figyelem. Ha ma 
m a nem  iszol meg egy üveg 
sört, az árából meg is nézhe
ted. I t t  van, megjött.

Jane Fonda (magánéleté
ben szalonforradalm ár és kék
harisnya), m int bágyadt, ám 
de sikeres írónő m utatkozik 
be a  filmen. Hogyan le tt si
keres, azt a  korábban em lí
te tt skandináv homály jóté
konyan elfedi, tehá t: kim a
radunk  egy igazi karriertö rté
netből, k im aradunk egy nő 
sorsából, és k im aradunk egy 
író  szívós küzdelmeiből, a si
kerért, a  tárggyal és a  tá r
sadalom mal. Könyveljük el 
ezt egyetlen g ó ln a k .— am it 
term észetesen mi kaptunk, 
6:1.

Vanessa Redgrave (magán
életben a női jogok harcos 
szószólója) hatalm as kastély
ból indul neki a  világnak. 
Majszolja a  karácsonyi ana- 
nászfagylaltot és neheztel 
nagyszüleire, akik a  cseléde
ket fűtetlen és ablaktalan 
viskókba zsúfolják össze. 
Tiszta sor, ebből a  kislány
ból (a fagylalt gyerekkori 
motívum), ha nagy lesz, az 
em beri jogok harcos szószó
lója lesz. így is lön. Hogy 
m iért? A hölgy v.alószínűleg 
érez és gondolkodik, am i nem 
elképzelhetetlen, csak m int 
döntési motiváció filmen, 
meglehetősen vérszegény. Itt 
tehá t kim aradunk egy katair- 
tikus em beri átalakulásból, 
0:2.

A film  harm adik kulcssze
replője ism ét egy író, ak it a 
világirodalom is szám ontart, 
m int a kemény detektívszto- 
ri iskolájának m egalapítóját: 
Dashiell Hammet. Ö az írónő 
élete párja, s m in t ilyen, egy
szerű szemlélő. I t t  m egint ki
m aradunk mindenből, am it 
egy em ber köré, mögé lehet
ne építeni, 0:3.

Az északi homályból halo- 
ványan annyi kibontakozik, 
hogy a  film  a  két nő pikán

san leszbikus barátságáról 
szól. Lili, az írónő a  30-as 
évek fasizálódó európai szín
terén keresi, ku ta tja  a  titok
zatosan eltünedező Júliát. Mi
re megleli, Jú liának m űlába 
van. Jesszusom, micsoda szo
morú eset, olyannyira szo
morú, hogy m ár magánügy
nek is minősül ebben az in
tellektuális feldolgozásban. A 
film a  m agánügyet közügy
nek k iá ltja  ki, és jelképes é r
telemmel ruházná föl. Kár, 
0:4.

Nézői vereségünk m értékét 
tovább m ár nem  is érdemes 
regisztrálni, m ert bosszantó 
ízléshibák, arányhibák tu 
catjait szám olhatnánk még 
össze. A filmnek A m erikában 
és ' N yugat-Európában azon
ban nagy sikere volt. Ezt a  
rejtély t teljes egészében nem 
fejthetjük  meg, de talán  
annyit sejthetünk, hogy a si
kerben a film  nőcentrikussá- 
ga játszotta főszerepet. Nő a 
forradalm ár, nő a  sikeres em
ber, egyáltalán mindenki nő, 
aki valam it számít. Hogy a  
„nő”-izmus apológiájának 
hány m agyar fogyasztója 
lesz, az t csak az elkövetkező 
hónapok dönthetik  el.

b.

hogy elkezdenek-e építeni?Mitől függ,
Lassanként a  könyökén jön 

ki m inden laikusnak, hogy az 
utóbbi évek során kialakult, 
szám unkra kedvezőtlen nem 
zetközi gazdasági helyzet és 
a  belső m unkaerőforrások 
kiapadása kényszerítőén hat 
gazdaságpolitiikánkía. Ter
m ékszerkezet-változásra van 
szükség, á t  kell alakítani a  
term elési struk túrát.

Így vannak ezzel az érde
keltek, a  közgazdászok is, de 
mégis van némi különbség. 
Tudják, m i az, am in változ
ta tn i kell, tud ják  m iért kell 
változtatni, de a  megfelelő 
m ódszert m egtalálni nem 
könnyű feladat. Jóform án 
teljesen szakítani kell az ed
digi gyakorlattal, meg kell 
változtatná a népgazdaság vi
szonyát a külvilághoz.

Az eddigi gyakorlat kiala
ku lásának történeti előzmé
nyei is ism ertek sokak előtt. 
A m ikor a  világ első szocialis
ta  állam a m egalakult, külső 
kényszer hatására dolgozta ki 
au tark  gazdaságpolitikáját. 
Meg tud ta  tenni, m ert terüle
te, gazdagsága ezt lehetővé 
tette, s a  tények igazolták az 
elképzelés helyességét.

legű, nem  versenyezteti a h a -  
áai vállalatokat, és a  felhasz
nálók nem  érzékelik a  világ
piaci árviszonyokat. Az ex 
port jelentős hányada pedig 
gazdaságtalan, többnyire csak 
ellenértékét képvisel vala
m iért, és im portanyag-igé
nyes !

Gazdasági válság van, 
m ondjuk, s  ilyenkor term é
szetes is, hogy rosszul megy 
a  gazdaságnak. Néhány — 
éppen az utóbbi években a  
nemzetközi piacra betört — 
gazdaság, m in t Hongkong, 
Szingapúr, vagy, Dél-Korea 
példája bizonyítja ennek e l
lenkezőjét is. Ezek az orszá
gok rendkívül exportorientált 
iparpolitikájuk révén elérték, 
hogy feldolgozóiparuk term é
keit a  világ m inden tá ján  is
merik.

Nem törvényszerű tehát, 
hogy a  nem zeti gazdaságok 
mindegyike megsínyli a  vál
ságot. Alkalmazkodni kell 
tudni a  változó körülm ények
hez.

Ennek az alkalm azkodó
képességnek egyik fokm érő
je  egy-egy gazdaság beruhá
zás-politikájának eredm é-

akárm ilyen beruházás nem  
eredm ényez egyben gazda
sági növekedést is.

A beruházási döntések 
rendszerének működésével, s 
kiváltképp a  központi beru
házási döntések kialakulásá
val, s azoknak a  gazdasági 
szerkezetre való hatásaival 
foglalkozik Tömpe István, 
S truktúraáta lakító  beruházá
si döntések című, az Időszerű 
közgazdasági kérdések soro
zatban megjelent könyvében.

A szerző vállalkozott arra, 
hogy az új tapasztalatok tü k 
rében elemezze a  jelenlegi be
ruházási gyakorlat szinte 
minden összefüggését, külö
nös hangsúlyt helyezve a  
rendszer neuralgikus pontjai
ra. Inform ációk birtokában 
igyekszik föltárni e  folyam at 
törvényszerűségeit és hibáit. 
Sorra megvizsgálja és új 
szempontok szerint értékeli 
azokat a  kritérium okat, am e
lyek alapján jelenleg jóvá
hagyják vagy elvetik egy-egy 
beruházás gondolatát. Keresi 
a beruházások hullám zásának 
okait, elsősorban a hitelszfé
rában, az engedélyezési rend
szerben és a  központi beru
házások területén.

Következtetései m inden b i
zonnyal új szem pontokat vet
nek fel a  beruházások körüli 
vitákban.

Rendkívüli érdem e még a 
könyvnek, hogy nem  kell ok
vetlenül közgazdásznak len
nie annak, aki kézbe veszi, 
köznyelven íródott, szellemes, 
világos okfejtéseit m inim ális 
közgazdasági ism eret birto
kában is érteni lehet.

—bfy—

A II. világháború u tán  lé t
re jö tt európai szocialista o r
szágok átvették  ezt a  m in
tát, és hosszú évekre volt 
szükség ahhoz, hogy belássuk, 
a  külkereskedelem  nem „szük
séges rossz”. Nyílt gazdaság 
vagyunk, abban az értelem 
ben, hogy a  külső gazdasági 
változások erősen befolyásol
ják  tevékenységünket, s an 
nak  eredményességét. Azon
ban még m a is: im portunk 
nagy része kom plem enter jel-

nyessege, hatékonysága.
Tervgazdaság a  mienk, és 

ennek rengeteg előnye van. 
Nehézséget okoz viszont a 
kellő rugalmasság kialakítása 
akkor, ha tíz-tizenöt, de ak á r
csak öt évre is előre kell — 
m ég ha csak körvonalaiban 
is — vázolni népgazdasági 
m éretekben a fő irányokat.

Mindenféle gazdasági növe
kedés egyik előfeltétele a be
ruházás, ez azonban fordítva 
m ár nem  m indig igaz, vagyis

Több új zenei irányzatban 
eluralkodott a hideg, logikus 
méricskélés; az érzelmekkel 
szembeni szándékos távolság- 
ta rtás; valam iféle egzakt tu 
dományosság, melyben az 
egyetlen spontán elem az élet
telen természet, a szervetlen 
anyag hangmozgásai. így az
tán  a hallgató is komoly arcot 
vág, szeme sem rebben, gon
dosan figyel minden apróság
ra, m ajd „dolgavégeztével” 
feláll, és fegyelmezetten távo
zik.

A Szkéné őszi évadjában 
szeptem ber 20-tól olyan elő
adások lesznek, melyek a kü 
lönböző irányokból egymás 
felé ta rtó  hum anizáló zenei 
törekvéseket próbálják  össze
gyűjteni. Program adó lehetne 
a műsoron szereplő egyik 
mű. A zongoraművész-zene
szerző Frederic Rzewski „Co
rning together” című darab
járól van szó, am i összetalál
kozást, egybegyűlést jelent. A 
darab egy am erikai börtönlá
zadás során elpusztult pol
gárjogi harcosnak á llít em lé
ket. Elkötelezett mű, m int 
ahogy azok, az általa jelzett 
törekvések is.

B ár zeneileg igen különbö
ző m űvek és csoportok szere
pelnek a program ban, a kü
lönbözőségnél fontosabbak 
azok a közös gyökerek, am e
lyek egy művészi közösség 
kialakításának gondolatát tag
lalják. Ezek az elem ek: a free 
jazz, a kortárs improvizatív 
zene különböző irányzatai és 
nem  utolsósorban a zene folk
lór.

Szabados György nevefény- 
jelzi az avantgarde jazz hazai 
próbálkozásait bem utató m ű
sort, melyen a Regős kvartett, 
a Vajda trió  és a Dersch— 
Baló duó m űködnek közre 
Szabados szóló improvizációi 
mellett. Közös igyekezetük, 
hogy mai és itteni gondolato
kat fejezzenek ki, hogy bebi
zonyítsák: a  jazzmuzsikálás 
nem  kizárólag az am erikai 
modell másolásából áll, ha
nem a közös eredetet kell 
m egragadni, felkutatni.

A „minimál zene” kifejezés 
a képzőművészet egyik irány
zatának elnevezéséből szárm a
zik, ahol is az egyes műveken 
belül a színek, a struktúrák, 
a form ák csak igen csekély 
m értékben változnak. Ez a ze
nére alkalm azva többnyire azt 
jelenti, hogy a hangszín vál
tozik, m ialatt az időtartam  és 
a hangerő állandó m arad. Az 
eredm ény igen d ia lektikus: 
statikusság és a mozgás egy
idejűsége. Az irányzat gyöke
rei a közép-európai zenei ha
gyományokhoz vezetnek, de 
felism erhetők bizonyos keleti 
hatások is, m int az indiai va- 
ga zene és a báli gamelon ze
nélés. Ezt az irányzatot Steve 
Reich és Philip Glass művei 
képviselik majd, de Frederic 
Rzewski sem áll messze tőlük 
érzésvilágában. Mindeme ze
neszerzők és előadók szoros 
kapcsolatban állnak m ind a 
jazz muzsikával, m ind pedig 
az új zenével, Stockhausennel 
és társaival.

Az érzelm ek és gondolatok 
legközvetlenebb tolm ácsolásá
ra az em beri hang, a beszéd

Ml A TITKA?
Ism er ön valakit, alki a 

„rendes” általánosban, a gim
názium ban és a műegyetemi 
két év a la tt m egtanult oro
szul?

Orosz nyelvtanárnak feltett 
provokatív kérdés volt ez, 
term észetesen ma, term észe
tesen itthon, ahol oroszul 
ötödiktől tanulnak a srácok; 
i t t  az egyetemen másodévben 
tizedik éve foglalkoznak m ár 
a  nyelvvel.

V. J. m ásodéveseket tanít.
— Hogyne —  felelt vidá

m an és lelkesen. — Van egy 
tanítványom, aki körülbelül 
ké t hónapig figyelne, s ez idő 
után folyamatosan beszélni 
kezdene, ha kikerülne a Szov
jetunióba. Nagy a szókincse, 
a nyelvtant jól tudja . . .

— Mi lehet a titka a  ta 
nárnő véleménye szerint?

— A zt hiszem, mindössze 
annyi, hogy m inden tárgyat 
tisztességesen megtanul, a 
nyelvet is. R endkívül köte
lességtudó.

R. E., a kiemelkedően jó 
tanítvány (valóban mindent 
jól megtanul, 4,5 fölött van az 
átlaga) azt m ondja a  sokat

em legetett nyelvérzékről, hogy 
ő „a nyelvtanulás irán ti é r 
deklődést, a tudat alatti ta- 
nulmivágyást” é rti r a j t a . . .

Németül valam ivel többet 
tud, m int oroszul, ugyancsak 
tíz éve tanu lja ; szeretett vol
na az  NDK-ban já rn i egye
temre, erre  készült fel, csak 
helyhiány m iatt elutasították. 
A lengyellel és az eszperan
tóval szintén foglalkozott m ár
— nyári turistau tak  kedvéért
— a  középiskolában pedig 
második nyelvként angolt ta
nult.

Heti 5 óra
Szülei tanárak. Édesapja 

m ár nyugdíjas, s ugyan nem 
tanított, de ném et—laitin ta 
nári diplom ája van. Hadifo
golyként elsajátíto tta az orosz 
nyelvet, és arab, török sm ás 
keleti nyelvekkel is foglalko
zott. (Édesanyja ének és tö r
ténelem szakos, s  öccse, aki
nek kitűnő hallása van, az 
idei tanévben, 15 éves korá
ban érettségizik, konzervató
riumban.)

E. orosztudását ’ azonban

nem egészen a rendes á lta 
lános iskola és gimnázium 
alapozta meg. Tagozatos á l
talánosba járt, nem  heti há
rom, hanem  öt órában tanul
ta ötödiktől nyolcadikig a 
nyelvet. Ebben az Időben le
velezett egy 'B rjanszk környé
ki kislánnyal, Szvetlána Gav- 
rilovával. Szvetlána jó  bárót 
volt, lehetett rá  számítani, 
rendszeresen válaszolt, s  vol
tak közös érdeklődési köreik:

A levelezés nyolcadikban 
abbam aradt, a  gimnáziumban 
viszont E.-nek bőven volt 
ideje ahhoz, hogy intenzíven 
sakkozzon. Szakirodalm at is 
olvasott, sok cikket oroszul. 
Egy évig MSZBT-nyeivtanfo- 
lyam ra járt, hetente egyszer 
kétórás foglalkozásra. Ez a 
tanfolyam azonban • nem 
nyerte meg a tetszését; a  fia
tal tanár, véleménye szerint, 
gyönge volt. De azért nem 
hagyta abba az év végéig.

Ellazsált évek
Az általános és középisko

lai nyelvtanításról az a véle
ménye, hogy az a  két és fél

három ezer szó, am it a  tan 
tárgy program ja szerint meg 
kellene tanulnia a  diáknak, 
elegendő volna, s e szókincs 
összetétele megfelelő. A nyelv
tan t is végigveszik. Az a  baj,/ 
hogy főleg a középiskolában, 
ahol bőven volna ideje az 
em bernek, sokan ellazsálják 
azt a  heti három  órát. snem  
elég következetes a  számon
kérés. Szerinte gyakrabban 
kellene ellenőrző dolgozatokat 
íratni, a  szám onkérést m in
denféle módon rendszeressé 
tenni, ráb írn i a gim nazistá
kat, hogy m egtanulják m ind
azt, am it tan ítanak nekik.

Itt az egyetemen m ár — 
úgy érzi, neki sem ju tna 
több ideje a  nyelvtanulásra, 
m in t am ennyi m ost jut. Lo
gikus volna legalább eggyel 
több nyelvóra, de ezt más 
tárgyak is megkívánnák. Az 
órákon tanu lt szavak egy ré
sze ismétlés, egy része szak
mai kifejezés; a  nyelvtaniban 
nincs új, a  nehezebb, vagy 
ritkán  alkalm azott szerkeze
teket ismétlik. A tanároknak 
a rra  kell építeniük, hogy a 
gimnáziumi anyagot mindenki 
közepesen tudja, hogy min
denkinek van valamilyen 
alapja. Nem az ő hibájuk, ha 
ez az alap  mégsincs meg . . .

<s)

a legalkalmasabb. Az emberi 
hang és a zene közötti legnyil
vánvalóbb kapcsolat az ének
lés, de az túlságosan a klasz- 
szikus ném et szépségideál kor
látozó hatásától szenved a mai 
napig is. így aztán a verbali- 
tás a kortárs zenében más 
utakon jelenik meg, így pél
dául a hangszeres zene voka- 
lizálásában, em beri hanghatá
saiban.

Ez a stíluselem  igen jellem 
ző a Nyitott csoport előadás
m ódjára: ők is felhasználják 
a free jazz, a  kortárs zene és 
a folklorizmus vívm ányait 
szenvedélyes hangszeres p á r
beszédekhez, vitákhoz, sírás
hoz, kacagáshoz, sikoltozáshoz.

Ebben a kommunikációban 
m indenki részt vehet, aki 
nyitva m eri hagyni füleit, és 
az onnan továbbvezető u ta
kat.

A költészet és zene szinté
zisét igyekszik m egterem teni 
Erdélyi György és Szabados 
György. A költészetben levő 
zenei és a m uzsikában levő 
gondolati elem segít ebben. 
Ezúttal Pilinszky versekre 
kom ponálták közös m ondani
valójukat.

A legfontosabb, láthatóan 
közös ebben a sokféleségben, 
hogy megőrizze, vagy ha kell 
felélessze a zenélés ősi, em be
ri vitusát.

Szigeti Péter

2 5  E S Z T E N D Ő  -
— Felment a dobogóra, 

hogy átvegye az em lékla
pot:

— . . .  vagyok, New Y ork  
m ellett van egy kis irodám.

A  ceremóniát vezénylő  
egykori évfolyam társ még  
utánaszólt:

— Nem vinnéd el ezt is 
. .  .-nak? Ügy látszik nem  
tudott eljönni, és mégiscsak 
szomszédok vagytok.

És jö ttek  egymás után a 
25 éve végzett építészm ér
nökök, ma főiskolai • taná. 
rok, osztályvezetők, grafi
kusok, főm érnökök, zené
szek, igazgatók, m űem lék
védők és üzletem berek. El
jö ttek Salgótarjánból, Pécs
ről, Stuttgartból, Miskolcról, 
W innipegből és m inden
honnan. A  25 év előtti 350- 
ből több m in t kétszáz volt 
ott szeptember 8-án, abban 
az előadóteremben, am e
lyikben legtöbbször hall
gathatták a mostani ünnep

ségen is részt vevő profesz- 
szoraikat. A  találkozó, 
m in t általában, nemcsak 
nosztalgikus visszaem léke
zésekre adott alkalmat, de 
a többiek útján, sorsán le
m érhette m indenki, hogy 
hogy maga hova ju to tt, m it 
végzett.

25 év, sőt a kezdéstől 30 
év hosszú idő, ez a harminc 
pedig még történelm i lép
tekkel m érve is az. A  ma 
egyetem istái is találkoznak 
majd, s egy negyed század 
az ő szem élyes történetük
ben is tele lesz szövevényes 
elágazásokkal, sorsdöntő ál
lomásokkal, de hogy közös 
történetük annyira csak rá
ju k  lesz jellemző, m in t az 
54—55-ben (m ondjuk álta
lában az ötvenes évek első 
felében) végzetteké, az nem  
valószínű, ö k  ugyan nem  
28-asok, de 30-asok, 31- 
esek, 32-esek.

A büfében nincs semmi...
Szükségünk volna egy

két jól felszerelt közvéle
m énykutatóra, hogy választ 
kap junk  a  kardinális k ér
désre: a Központi épület 
földszintjén, az ebédlő 
melletti büfében végül is 
milyen a választék?

Igaz, hogy m indenkinek 
van szeme, szája, s a  bü
fében is sok minden, m it 
szemünk-szánk m egkíván
hat. De a m últkor úgy 
m egzavarodtunk o tt néhá- 
n y an ...

Szokás szerin t volt szend
vics, felvágott, sajt, vaj, tej, 
tea, kakó, kefir, sütem ény 
(csoki, kávé, cigaretta, stb., 
stb.) roskadoztak a polcok, 
de jö tt egy hölgy és sikke
sen felnyögött: — Nincs itt 
már m egint semmi.

A z  a  semmi kicsit erős 
volt. Még ha azt jegyzi 
meg (akárm ilyen szekánt 
hangon), hogy nincs kígyó
saláta  Japánból, és fecske
fészek leves se a Berm u
dákról (vagy honnan?), 
megérti az ember, m ert am i 
nincs, az nincs. De hogy 
semmi?

Mesélte m últkor valaki, 
hogy az ötvenes években, 
a miskolci egyetemen, ahol 
a diákok rosszabbul ettek, 
m in t az egyetemi építkezé
seken dolgozó rabok, volt 
egy tanár, aki a büfében 
vásárolt -téliszalámival a 
közönség szeme lá ttá ra  
etette  meg a  kutyáját.

Ekkora szociális ellenté
tek persze nem  dúlták fel a  
büfé elő tt álló közösséget 
ezen a délelőttön, de azért 
ez a sikkes hölgy se gon
dolta volna, am int ott te t- 
te-vette m agát (és kényes- 
kedett, ahogy illik m anap
ság bizonyos körökben), 
hogy á llhat a  közelben — 
na csak úgy például — egy 
nem túl nagy .pénzű, jó 
gyomrú diák, aki az t mo
rogja: csak volna annyi a 
zsebemben, hogy ebből a 
semmiből vegyek egy pár 
gyulait, az anyád istenit.

Sikkes hölgynek fogalma 
sincs, hogy m indenki még 
nem unta meg a gyulait, a 
gépsonkát, a to r tá t. . .  Mi
kor azt olyan divatos unni. 
Bizonyos körökben, (salgó)

Az épülő Irinyi utcai kollégium
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