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Árak a fellegekben
Nincs mozgás a használtautó-piacon
A hazai gépkocsiállomány át

lagéletkora — a szűkös lehetősé
gek következtében — fokozato
san növekszik, meghaladja a 6 
évet.

Mivel a piacok mindenkor hű. 
képet festenek az adott terület 
állapotáról, a várható tendenciák
ról, körülnéztünk a hazai hasz
náltautó-kereskedelemben, milyen 
árakon és körülmények között le
het, ha nem is új, de valamilyen 
autóhoz jutni.

Esélyfielméréa
Sokan és sokat emlegetik az 

„autós maffiát”, vagyis azoknak 
a neppereknek a szerepét, akik 
vagy felvásárolják a kocsikat, 
vagy éppen felhajtják az egekig 
ez árakat. Ügy vélem, hogy az 
autópiac inkább egy esélyfelmé
rő szerepkörrel bír, ahová azért 
megy ki a  gépkocsi-tulajdonos, 
hogy megnézze, milyen áron kel
hetne el az autója, s megpróbál
kozik maga is, hátha jön egy 
„madár", aki rögtön kifizeti a kért 
összeget. Így nem tartjuk indo
koltnak a piacon éppen fellelhe
tő árak közlését. Inkább azt az 
utat választottuk, hogy az autó
ügynökségektől, amelyek a kocsik 
közvetítésével foglalkoznak, sze
rezzünk be információkat.

A Telepress ügynökség képvi
selője:

— Mi gyakorlatilag nem is lát
juk az autókat, mivel csak köz
vetítéssel foglalkozunk-. Az eladó 
befárad hozzánk, és megmondja, 
mennyit akar kapni a kocsijáért. 
Ha irreálisan sokat kér, mi kö
zöljük vele, hogy ezen az áron 
nem fog elkelni az autója. Igyek
szünk tehát bizonyos korrekciós 
szerepet is betölteni.

— Melyik ma az a típus, ame
lyik a leginkább kelendő?

— Elsősorban a Lada és a Sko
da. Ez utóbbi elsősorban a fo
gyasztása miatt.

— A szabályozók értelmében 
csak hároméves autók adhatók 
el. Hogyan alakult ezek ára az 
elmúlt esztendőkhöz viszonyítva?

— Körülbelül, típustól függet
lenül, úgy 10—20 ezer forinttal 
többet kérnek a tulajdonosok a 
kocsikért, m int tavaly ilyenkor. 
Ebben szerepe van az áremelések
nek, illetve az áremelések előtti 
bizonytalan híreknek, amelyek 
következtében felverték az á ra
kat.

— Tehát még mindig az a lehe
tetlen helyzet tartja magát, hogy 
három éven keresztül használt 
autók ára vagy azonos az újaké
val, vagy még meg is haladja 
azokat.

— Igen ez így van. Például a 
Lada 1500 S-t a piacon most 150 
és 190 ezer forintért lehe t, elad
ni.

— Mi a helyzet a nyugati tí
pusú autók adás-vételénél?

— Itt most visszaestek az árak. 
Például régebben a 190-es Mer
cedes 1—1,2 millió forintért volt 
eladható. Ma 800 ezerre esett le 
az ára.

Amivel taxizni lehet
Az R. Mobilitás ügynökségen a 

következő piaci információkat 
sikerült beszereznünk.

— A Trabantok,' Wartburgok új 
áruk alatt értékesíthetők. Tulaj
donképpen áron, vagy valamivel 
áron alul lehet eladni a Skodá
kat és a  Daciákat. Az új ár fö
lött egyeduralkodó módon csak a 
Lada értékesíthető.

— Milyen autók iránt nyilvá
nul meg leginkább a kereslet?

— Minden olyan 3—4 éves ko
csi iránt, amelyikkel taxizni le
het.

— Mennyit emelkedtek az árak 
a tavalyihoz viszonyítva?

— Ügy 3—4 százalékot.
— A nyugati kocsik így is ir

reálisan sokba kerülnek. Melyek 
a legkeresettebb típusok?

— A legnépszerűbb a BMW és 
a Mercedes.

— Hogyan alakultak ezeknek az 
árai, főleg, hogy a lapok is hírül 
adták, esetlep megszűnik az 
ajándékozó levéllel való autó- 
behozatal?

— Ennek hatását mi azonnal 
megéreztük. Bár senkinek sincs 
pontos információja, de annyi 
mindenesetre megállapítható, 
hogy a kínálat szűkülésével töb
bet kérnek értük.

— Tudnának bizonyos átlag
árakat említeni típusonként?

— Ez azért lehetetlen, mivel a 
használtautó-piacon mindenki 
annyit kér a kocsijáért, amennyit 
akar. Más kérdés persze, hogy el 
tudja-e adni annyiért, vagy sem. 
Az azonban biztos, hogy a magas 
összegek miatt nagyobb a .kíná
lat, mint a kereslet Mi is arra tö
rekszünk, hogy lefelé, a realitá
sok felé szorítsuk az árakat. Ami 
pedig a nyugati autók behozata
lát és az ajándékozó levéllel kap
csolatos mendemondákat illeti, 
szeretnénk, ha végre tisztázódna a 
helyzet.

A Pénzügyminisztérium  illeté
kese a következő felvilágosítással 
szolgált:

— Jelenleg az áruk — így autók 
— ajándékozó levéllel való beho
zatala nem szűnt meg, de ami a

jövőjét illeti, még nincs konkrét 
döntés sorsa felől. Azonban az a 
jogszabály már január elsejétől 
hatályban van, amelyik kimond
ja, hogy az ilyen külföldről be
hozott autók 3 éven belüli érté
kesítése esetén jövedelemadót kell 
fizetni a kocsik után.

A Merkúr Személykocsi Értéke
sítő Vállalat helyzete sajátos a 
hazai piacon. Nemcsak új autó
kat forgalmaz, hanem a használt 
gépkocsik vásárlásával is foglal
kozik. Habár az új személyautók 
esetében egyedárusító, a hasz
náltautóknak csak körülbelül 10 
százalékát forgalmazza. Az ada
tok szerint egy évben 250 ezer 
darab használt autót értékesíte
nek Magyarországon, ebből a 
Merkur részesedése 23 ezer darab. 
Mindennek oka az, hogy a lakos
ság egymás között bonyolítja le 
az adásvételeket a  legnagyobb 
szómban, illetve a Merkúron kí
vül még körülbelül száz vállalat 
foglalkozik használtkocsi-értékesl- 
téssel. Azonban minden valószí
nűség szerint a legfőbb magya
rázat az, hogy amíg a szabadpia
con 3—4 éves autókat az új ár

fölött lehet értékesíteni, addig a 
Merkur természetszerűleg nem 
mehet a központilag maximált új 
árak fölé a használtautók eseté
ben.

Vevők és eladók
A Merkur képviselője szerint:
— Nekünk nem lehet irreális 

árakon vásárolnunk. Egyszerre 
kell a  vevők és az eladók érde
keit is képviselnünk, megítélé
sünk szerint hosszú távon csak 
ez lehet a kifizetődő. Különösen 
akkor, ha majd egyszer helyreáll 
az autókereskedelemben a keres
let és a kínálat egyensúlya. Nem 
követhetünk a valóságtól teljesen 
elrugaszkodott tendenciákat. Pél
dául az 1500-as Ladáért, itt 
teljesen új autóról van szó, el
kérnek 250—300 ezer forintot is. 
Persze itt nem átírható gépekről 
van szó, ahol az egész ügylet már 
eleve kockázatos és persze sza
bálytalan. Mi mindig az adott 
gépjármű műszaki állapotát figye
lembe véve állapítjuk meg a vá
sárlási árat.

— Kérem, sorolják föl az 
önöknél megvásárolható autók 
árát.

— Vegyünk alapul 4 éves, át
lagos használtsági fokú Személy
autót. A Lada 1200 S 125 ezer, 
az 1300 S 145 ezer, 1500 S pedig 
155 ezer forintért vásárolható 
meg nálunk. A Skoda 120-as ára 
110 ezer forint. A Dacia 117 eze
rért vehető meg. A Trabant 65 
ezer, a  Wartburg 118 ezer forin
tért kapható. Ehhez hozzá kell 
tennem azt, hogy mi minden tí
pusú autót átveszünk. Vonatkozik 
ez a Trabantra és a Wartburgra 
is, amely most a szabadpiacon 
nem nagyon megy.

— Mi a helyzet a nyugati ko
csik adásvételénél?

— Ezek nálunk is szabadára
sak. De itt is a realitások hatá
rai között maradunk. A rendelke
zésünkre álló svájci autókataló- 
gus, a svájci frank mindenkori 
árfolyama és a vámtételek figye
lembevételével alakulnak az ér
tékesítési áraink.

Mint látható, a használtautó-pia
con a helyzet a korábbi évekhez 
hasonlóan változatlan. Az árak — 
beleszámítva az inflációt, a piaci 
rémhíreket, az áremeléseket és az 
újabb adófajtákat — szép csende
sen növekednek. Mindenki jól 
akar járni: vevő és eladó egy
aránt . . .

B. I.

Lesz-e kátránymentes cigaretta?

Reklámot, azt nem!
Már egy Ladát vehettem vol

n a . . .  Ha nem áldozok káros 
szenvedélyemnek, a  cigarettának. 
A jelenlegi árakon számoltam 
„visszafelé”, most körülbelül 140 
ezer forintnál tartok. És vajon há
nyán rontják velem együtt a tü
dejüket, nehezítik meg környeze
tük életét? Rengetegen: a hazai 
fogyasztást jellemző tavalyi adal 
szerint 26,5 milliárd cigarettára 
gyújtottunk rá.

Oktalanság lenne a dohány
gyárakat vádolni azzal, hogy 
miattuk adózunk e káros szenve
délynek. A négy magyar vállalat
— az egri, a debreceni, a sátor
aljaújhelyi és a pécsi — szinte 
„titokban" dolgozik. Nem szólnak 
termékeikről, nem jelenik meg 
róluk reklám, de még csak tá jé
koztatás sem, hogy mi minden 
történik a gyárkerítések mögött.

Kitekintés a világra
E titoktartás, hallgatás oka, 

hogy a dohánygyárak gazdálkodá
sáról, technikai-technológiai meg
újulásáról is keveset tudunk. Pél
dául az egriek kezdeményezésé
ről, akik az értékelemzéssel már- 
már „iskolát” teremtettek.

— Módszerünk lényege: kitekin
tés a világra — magyarázza dr. 
Domán László igazgató. A gyár
tási költségek tíz-egynéhány jel
lemző mérőszámát Európa legfej
lettebb dohánygyárainak azonos 
adataival hasonlítjuk össie. Érte
lemszerűen minden egyes eltérés 
okát is megkeressük, s lehetősé
geink szerint csökkentjük a kü
lönbséget

Eddig látszólag semmi különös 
nincs a dologban, hiszen jó né
hány vállalat tájékozódik külföl
di konkurenseiről. Az egriek azon
ban gazdálkodásuk, fejlesztéspoli
tikájuk alapjának tekintik az ősz- 
szahasonlitást. Állandóan vizsgál
ják az egyes gyártmányok élet
görbéjét és az ahhoz viszonyított 
nyereséghozamot. Akadnak ter
mékek, egyes cigaretta- és szivar
féleségek persze, amelyeken gya
korlatilag egyetlen fillért sem ke
resnek — a  piacot mégis el kell 
látniuk. Ezért is döntöttek úgy, 
hogy bővítik profiljukat. Ma már 
nem importál a népgazdaság filc
tollbetétet, hiszen Egerben készül 
hazai gyártmány.

Továbbra is külföldről vásá
roljuk azonban a  cigarettapapírt, 
s a  dohány jelentős hányadát. E 
két legfontosabb alapanyagot va
jon lehet-e több hazaival pótolni?
— kérdeztük az igazgatótól.

— A papír esetében ez nem 
megoldás — válaszolja. — A do
hányt pedig az izek m iatt keli 
külföldi termelésűekkel keverni 
Mindkét alapanyaggal azonban le
het takarékosabban is gazdálkod
ni. Itt is szerepe van a kitekintés
nek. Az európai legjobb cégek 
adataihoz mért mutatóinkat esz
tendőről esztendőre rangsoroljuk, 
s ahol legnagyobb az eltérés, il
letve ahol a leghatékonyabb a be
fektetés, oda összpontosítjuk 
anyagi erőforrásainkat. A jelen
legi költségtáblázat szerint anyag
felhasználásunk tíz százalékkal 
több, mint az etalon cégeké 
Ezért 70 millió forint értékű be
ruházásra szántuk el magunkat, s 
úgy kalkulálunk, hogy évente 30 
millió forint értékű anyagmegta
karítást érünk el.

A cigarettázó ember azzal ér
velhet, hogy az egriek ezentúl „ki
spórolják" a dohányt a termékből. 
Pedig nem ezt jelenti náluk az 
anyagtakarékosság. A szabvány 
előírja, hogy milyen tűréshatár 
szerint, szabad készíteni a ciga
rettát. Vagyis belesodorhatnának 
a papírba valamennyivel többet 
avagy kevesebbet, a termék mi
nősége még megfelel az előírt
nak. Az egriek ezt a bizonyos tű

réshatárt szigorították, s a beru
házás segítségével ezen belül is 
az optimális dohányfelhasználás
ra törekszenek.

A költségrangsorban ezúttal az 
anyagfelhasználás m utatta a leg
nagyobb eltérést a külföldi cégek 
adataihoz képest. Az új gépek 
üzembe állítása után bizonyára 
más tényező kerül a legrosszabb 
helyre. Akkor annak megváltoz
tatása lesz időszerű. A dohány
gyárban azonban könnyen módo
sulhat a rangsor: arra ösztönzik 
a gyár valamennyi dolgozóját, 
hogy keressék a jó műszaki-gaz
dasági megoldásokat. Ennek érde
kében ezen az egy területen ala
posan korlátozták az üzemek, 
osztályok, irodák önállóságát: 
előírták, hogy valamennyi, a vál
lalat tevékenységével összefüg
gő javaslatot, újítást, kezdemé
nyezést a helyi vezetők kötele
sek továbbítani. Tehát nem ott 
a műhelyben, az üzemben dől el 
az ötlet sorsa; nem válhat, az eset
leges féltékenység, irigység, kö- 
‘zömbösség áldozatává az újítás. 
Kényszerpálya ez a megoldás? — 
kérdeztük Damán Lászlótól.

— Igen, az — mondja. —■, A gyár 
vezérkarának valamennyi javas
lattal meg kell ismerkednie, s kö
telező intézkedni is. Pontos, rész
letes, szakszerű magyarázatot 
adunk arról is, hogy adott eset
ben miért nem lehet ezt vagy azt 
az ötletet megvalósítani, beve
zetni. Mindennek ma m ár m ér
hető eredményei vannak: tavaly 
például félezer javaslat ment vé
gig a gyár „kényszerpályáján”, s 
több mint négyszáz újító, ötletadó 
kapta kézhez a választ, mikorra, 
kinek a felelősségével valósul 
meg az elgondolás.

Házi iskolapadban
A sok javaslatnak alapja az 

újítási kedv. De van még egy ma
gyarázat is. A vállalati nyereség 
növekedésének arányában növe
lik a képzésre költhető pénzt1 is. 
A legjobb külföldi cégek szak
emberei vezetnek például tanfo
lyamokat náluk. Egy évtizeddel 
ezelőtt a fizikai dolgozók három
négy százaléka volt szakmunkás, 
ma jóval több, m int á fele vizs
gázott szakember. Házi iskola
padba ültetik az alsó-, a  közép
szintű vezetőket, s jó néhányan 
már a felső vezetők' utánpótlá
sához is megszerezték az okle
velet, illetve a szakismereteket. 
Ugyancsak gyakori, hogy az ide
gen nyelven is jól beszélő dohány
gyári mérnökök hónapokat dol
gozhatnak külföldi cégeknél, de 
nemcsak az irodákban, hanem az 
üzemekben, a gépek között. A 
szakmai és vezetői ismereteket 
a gyakorlatban a többi között úgy 
kamatoztatják az egriek, hogy a 
szokásosnál nagyobb önállóságot 
adnak a jól felkészült munkatár
saknak. A középvezetők munkál
tatói jogokat is gyakorolnak: fe
lelősséget vállalnak a rájuk bí
zott üzemért, osztályért — fel
vesznek, elbocsátanak dolgozó
kat, döntenek béremelésről, s az 
anyagi ösztönzés módjáról, mér
tékéről.

De vajon Igazolja-e mindezt — 
a nemzetközi megméretést, a fo
lyamatos továbbképzést, a kény
szerpályát — a gyár nyeresége, 
gyarapodása? Erre válaszol az 
igazgató:

— 1980-ban lett önálló az Eg
ri Dohánygyár, akkor 47 millió 
forint volt a vállalati nyereség. A 
múlt évben 154 millió forint ered
ményt könyvelhettünk el. A 
gyár dolgozóinak összjövedelme a 
hatodik ötéves terv esztendei 
alatt az országos átlagnál job
ban, 73 százalékkal nőtt. Ehhez 
illik hozzátenni, hogy 1981-ben

még nagyon alacsonyak voltak 
nálunk a fizetések. Tavaly ötszáz
ezer m árka értékű tőkés expor
tot teljesítettünk.

Megfizetik a jobbat
Aki figyeli a cigarettás dobo

zokon a feliratokat, az ismeri is 
az egriek gyártmányfejlesztését. 
Mind több külföldi cigaretta
márkán találjuk meg a licenc- 
eladó cég és a magyar vállalat 
emblémáját is. Aki pedig vásárol 
az újabb egri típusokból,~^az a 
növekvő árakat sem tévesztheti 
szem elől. Igaz, nemcsak a cso
magolás, az elnevezés, hanem a 
béltartalom is változik ilyenkor 
— és persze a  gyár nyeresége is 
Hiszen az olcsóbb, régebbi már
káknál ugyanúgy 6 százalék a 
gyári haszonkulcs, m int az új és 
magasabb áron kínált cigaretták 
nál. A m últ évben valamivel ke
vesebb cigarettát adtak el a do 
hányboltok, m int tavalyelőtt, a 
gyártók nyeresége mégsem csők 
kent, sőt. A magyarázat erre az 
iménti: a lakosság szívesebben 
veszi a drágább, ugyanakkor ke
vesebb káros anyagot tartalmazó 
új termékeket.

A hazai dohányiparban folytak 
kísérletek a kátrány- és nikotin- 
tartalom csökkentésére, alkalma
sint teljes megszüntetésére. Vár
ható ebben valamilyen ered
mény?

— Teljesen kátránymentes ci
garetta gyakorlatilag nem kép
zelhető el — magyarázza az igaz
gató. — Az Egyesült Államokban 
belekezdtek egy olyan termék 
gyártásába, amelyikben a kát
ránytartalom szinte elenyésző, 
0,1 milligramm volt. Nem tudták 
eladni ezt a cigarettát! A nikotin
mentes változat is megbukott a 
piacon, valahogy úgy, mint az al
kohol nélküli bor. Az Egri Do
hánygyár gyártmányfejlesztési 
programjának lényege ennek el
lenére az, hogy — különböző ré
tegigényeket kielégítve — mind
inkább csökkenti a káros anyagot 
a cigarettában.

Gergely László
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Faragó Vera 
angyalszárnyatlanul

Jó nő. Természetesen nem a 
szó jóságos értelmében. Ügy is 
lehet valaki jó, hogy a hang
súly a nőn van. Pardon, a Nőn. 
De nőiessége furcsa mód mintha 
csupa ellenkező nembeli, mond
hatnám férfias tulajdonságokból 
épülne föl: nem lágy, hanem 
kemény, nem megengedő, hanem 
meghatározó, nem odaadó, ha
nem elvevő, nem szemérmes, ha
nem . . .  Na persze a szemérmet
lensége sem erkölcsrendészeti 
értelmű. Inkább valamiféle ki
hívó nyíltság, amelybe valószí
nűleg belejátszik a színésznő is. 
Hogy mindez miként áll össze 
Faragó Verává, arról fogalmam 
sincs. Legföljebb abban vagyok 
biztos, hogy nincs az az ember, 
aki el tudná őt képzelni rózsa
füzérrel a kezében. Playboy- 
jal annál inkább. Erről viszont 
alighanem csakis ő tehet: amint 
valaki ránéz, azonnyomban meg
romlik a fantáziája. (Az ellenke
zőjét minden bizonnyal kikérné 
magának: még hogy ő meg az 
angyalszárnyak...)

— Mostanában mintha „Fara- 
gósodna" a világ: a képernyőn 
éppúgy csaknem mindennapossá 
vált, mint a színpadon, a rádió
ban. Minek tulajdonítja ezt?

— Tippeljen: 1. a szerencsé
nek (szeretem, ha rám is mo
solyog Fortuna, akinek ezen a 
pályán ki vagyunk szolgáltatva); 
X. a divatnak; 2. lappangó zse
nialitásom viharos fölszinre tö
résének (itt emlékeztetnék a fá- 
biánsebestyéni gőzkitörésre, ha 
időközben nem fojtották volna 
e l .. .) .

— Mióta tudja, hogy van hu
mora?

— Elég későn jöttem rá. So
káig azt hittem, drámai alkat 
vagyok. Főiskolás fejjel még azt 
mondtam magamnak, Jászai Ma
rinak sem volt humora, istenem, 
nekem sincs.

— És honnan lett?
— Látja, ezt nem tudom. De 

nem is fontos. A  fő, hogy van. 
Fanyar, kicsit talán kesernyés, 
színpadon és magánéletben egy
aránt. Mikor a régi irodalmi 
színpadon először sikerült meg
nevettetnem a közönséget, hir
telen hátat kellett fordítanom a 
nézőknek, mert elsírtam magam.

— Ennyire érzékeny?
— Nem. Ennyire színész.
— Hogyan barátkozott meg a 

könnyű múzsával?
— Fejér ' István, a Vidám 

Színpad egykori igazgatója föl
hívott telefonon, és megkérdezte, 
nincs-e kedvem hozzájuk szer
ződni. Azonnal igent mondtam. 
Majd miután letettem a kagylót, 
a körülöttem levő kollégáimtól 
kérdeztem meg: nem tudjátok, 
hol van a Vidám Színpad? Hát 
ebből is látszik, mennyire ké
szültem rá . . .

— Mégis, hogyan tanulta meg 
a kabarét?

— Közben. Otthon például 
férfiszerepeken gyakoroltam. 
Mert női szerepekben mindenütt 
hiány van, nem  csupán a kaba
réban. Tanulni viszont a másik 
nem bőrébe bújva is lehet. Nem 
kevesen hiszik, hogy egy villám
tréfában nincs is szükség külö
nösebb színészi eszköztárra; egy 
mozdulat, egy sóhaj, egy gri
masz is megteszi, többre amúgy 
sincs mód. Csakhogy ezekkel a 
„jelentéktelenségekkel" kell vil
lanásnyi idő alatt egy alakot m i
nél valóságosabban megjeleníte
ni. Vagy egy csattanót kidolgoz
ni. Ami csakis akkor lehetséges.

ha a közönséget partneremmé 
tudom tenni. A m  ha nem sikerül 
egy hullámhosszra kerülnöm ve
le, keresztet vethetek a poénje
imre .

i— Nem válik így túl kiszá
mítottá a nevetés?

— Emlékszem, Romhányi Jó
zsef úgy írta a számait, hogy lo
garlécet fektetett a kéziratpapír
jai mellé, és centiméterről centi
méterre bejelölte, hová kell 
egy-egy csattanót elhelyeznie, 
milyen távolságban kell ezeknek 
lenniük egymástól. Mégsem hin
ném, hogy volna olyan ember, 
aki mesterkéltnek találná az írá
sait. Én is neki köszönhetem az 
első magánszámom: a „Sztriptíz 
magyar módra” mindmáig leg
kedvesebb műsorszámaim egyi
ke. Alaposan megszenvedtem 
vele, míg megtanultam előadni 
úgy, hogy lelki szemeimmel lás
sam azt a bizonyos logarlécet.

Hogy is szól a színházi köz
hely? Nincs könnyű műfaj meg 
nehéz — csupán jó színész van 
és rossz. Mint a legtöbb általá
nosság, ez is csak részben helyt
álló. Sok mindent másképp kell 
tudni a kabaréban, mint mond
juk a Nemzeti színpadán. Há- 
romfelvonásos drámabeli sze
repre például szerfölött nevetsé
ges volna éjszakai szórakozóhe
lyen vállalt föllépéssel készülni. 
De sanszon előadásához kitűnő 
az effajta vendéglátóipari iskola. 
Faragó Vera is a Pilvax meg a 
Casanova dobogóján próbálta ki, 
vajon tud-e énekelni. Mindaddig 
tudniillik a kabaréban nem 
mert. Az idő tájt különben sem 
ment valami fényesen a sora, 
nem jött rosszul a meghívás 
sem. Igaz, sztriptíztáncosokkal 
kellett állnia az összehasonlítást, 
mégpedig nagyon is felöltözve, 
csakis a hangjára, az előadókész
ségére u ta lva . . .

— Vera, bukott meg éjszakai 
műsorban?

— A szó igazi értelmében nem. 
De előfordult, hogy egyáltalán 
nem voltam elragadtatva magam
tól.

— A saját megítélését tartja 
döntőnek?

— Azt hiszem, semmi külön
leges nem kell hozzá, hogy az 
ember megállapítsa, rezzenés
telen fapofával hallgatják, vagy- 
pedig legalább reagálnak arra, 
ami elhangzik. Ezt még az is 
észreveszi, aki az izgalomtól alig 
lát az első sornál tovább.

— Maga is izgul?
— Rettenetesen. Régebben bíz

tam benne, majd csak elmúlik. 
Meg is kérdeztem Mezei Máriá
tól egyszer, amikor éppen tévé- 
föllépésre- vártunk, meddig tart 
még ez a fajta idegeskedés, 
örökké, mondta. Ha mégsem, 
azonnal hagyd abba a színházat!

— Képes lenne rá?
— Egyelőre még ugyanúgy va

cogok minden egyes föllépésem 
előtt, mint a kezdet kezdetén.

— Hogyhogy mégis hajlandó 
„kitérni a hitéből"? Legutóbb 
például konferált.

— örök kiváncsi vagyok, s ha 
izgulva is, de szívesen vállalko
zom rá, hogy ismeretlen terepen 
próbáljam ki magam. Érnek is 
meglepetések, bár nem kizárólag 
kellemesek.

— Hanem milyenek?
— Nézze, nem ez a fontos. 

Alighanem legszerencsésebb tu
lajdonságom: ha reggel felhúzom  
a redőnyt, napfény sehol, csak 
sűrű felhő, én akkor is azt mon
dom, szép az id ő ...

Veszprémi Miklós

A  Magyar Nemzet megkérdezte:
Milyen muzsika hallható 
a kortárs zene ünnepén?

Az angol rövidítésben ISCM, 
németül IGNM (Internatonale 
Gesellschaft für Neue' Musik — 
az Oj Zene Nemzetközi Társasá
ga) 1922 augusztusában alakult 
meg Salzburgban. Igor Strawins- 
ky, Arnold Schönberg, Alban 
Berg, Anton Webern mellett az 
alapító tagok között volt Bartók 
Béla és Kodály Zoltán is. 1923 óta 
a társaság évenként fesztivált 
rendez a kortárs zenéből. Na
gyobb szünet után 1964 óta a 
magyar szekció ismét tevékenyen 
részt vesz az IGNM munkájá
ban; a társaság elnökségének 
hosszú időn át Maros Rudolf, 
1984-től Láng István a tagja.

— Az IGNM életében immár 
hagyományossá váló Világ Zenei 
Napokat Budapesten rendezik 
meg. Miért esett a választás ha
zánkra? — kérdeztük Csébfalvi 
Évától, a Magyar Zeneművészek 
Szövetsége ügyvezető titkárától.

—'A z IGNM vezetősége a ma
gyar szekció meghívását elfogad
va úgy döntött, hogy a hagyomá
nyos kortárs zenei fesztivált az 
idén március 20—26. között Bu
dapesten rendezi meg. Ennek 
időszerűséget a Liszt-emlékév ad ; 
Lisztet úgy tekintjük, mint a mo
dern zene útörőjét, akinek élet
műve példaképül állhat a mai 
magyar zeneszerzők előtt is. Az

ünnepségeket megnyitó hangver
seny is erre a kapcsolatra utal: 
Fellegi Adám előadásában késői 
Liszt-művek szólalnak meg, és 
először hangzanak el azok a kom
pozíciók, amelyek a tavalyi nem
zetközi zeneszerzői versenyen dí
jat nyertek.

— Hogyan választották ki az 
előadásra kerülő müveket?

— A további hangversenyeken 
elhangzó kompozíciókat Jenei 
Zoltán vezetésével nemzetközi 
zsűri választotta ki az utolsó öt 
év terméséből, 457 beküldött kot
ta alapján; ezek a társaságok 
nemzeti szekciói mellett egyéni
leg is érkeztek hozzánk. A mű
sorra kerülő, sok esetben nálunk 
még nem ismert alkotások mellé 
a zsűri és a programokat szerve
ző magyar bizottság neves szer
zők műveit is meghívta előadás
ra. Többek között Luigí Nono, 
Witold Lutowski, Goffredo Pét- ‘ 
rassi, a magyarok közül Kurtág 
György és Maros Rudolf műveit 
hallhatja a közönség.

— A gazdag programból mit 
ajánlana a hazai hallgatóság fi
gyelmébe?

— Az IGNM ünnepségeinek so
rában újdonság, hogy az előadó- 
művészek egy vonósnégyes kivé
telével valamennyien hazaiak. 
Ezzel kívántuk a Liszt-év kap

csán a magyar előadóművészetre 
felhívni a figyelmet. A napi 
program általában egy-egy dél
utáni és esti zeneakadémiai hang
versenyből áll, és az első négy 
nap műsora a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál keretében hangzik el. 
Szeretném kiemelni, mint új vo
nást a -társaság életében azt a 
jazz-hangversenyt, amelyen Gon- 
da Jánosnak és Szabados György
nek erre az alkalomra szerzett 
művei szólalnak meg. Speciálisan 
magyar műsornak számít az Ál
lami Bábszínházban a kortárs- 
művekre írott darabok előadása 
is. Nem elsősorban a magyar 
hallgatóságnak szánjuk, hanem 
külföldi vendégeinknek azt a 
szentendrei hangversenyt, ame
lyet a Magyar Zeneművészek 
Szövetségének zeneszerző és zene- 
pedagógiai szakosztálya állított 
össze pedagógiai művekből. Ki
emelem, ha nem is közvetlenül a 
hangversenyekhez tartozik, azt a 
nagy jelentőségű eseményt, hogy 
a Zeneműkiadó Vállalat több 
más intézménnyel együtt nemzet
közi kottakiállítást rendez a 
Budapest Kiállítóteremben, ennek 
keretében nemzetközi zsűri dön
tése alapján a világon először 
kiosztják a legszebb kották díjait.

— Az előbb külföldi vendége
ket említett. Milyen érdeklődésre 
számítanak?

— A jelentkezések még foly
nak, de máris 150 külföldi ven
dég, zeneszerző, előadóművész, 
kritikus, kiadói szakember jelez
te érkezését.

(gábor)


