
□  A BUDAPESTI MAD
RIGÁLKÓRUS és K am a
razenekar Szekeres Ferenc 
vezényletével a M átyás
tem plom ban ad hangver
senyt 26-án, kedden este 8 
órakor. Közrem űködik 
Szőkefalvi Nagy K atalin, 
Takács K lára, Mezei Ró
bert, Kovács Brigitta, Né
m eth  Jud it, Patricio  M en
dez és Achim Erzsébet (or
gona).

□  STARKER JÁNOS 
gordonkaestje 27-én, szer
dán fél 8-kor lesz a Zene- 
akadém ia Nagytermében. 
Zongorán közreműködik 
Rév Lívia.

□  TRAJTLER GABOR 
orgonaestjét 27-én, szerdán 
8 órakor rendezik meg a 
Deák téri evangélikus 
templomban.

' □  A SOPRONI TAVA
SZI NAPOK alkalm ából 
kiállítások nyíltak, s azok 
április 20-ig látogathatók. 
A ndré Kertész fotóművész 
m unkáit a Lábasházban, 
Dudás Juli népművész em 
lékkiállítását a Festőte
rem ben, Melocco Miklós 
szobrászművész alkotásait 
a  K áptalanterem ben m u
ta tják  be. Kollektív ipar- 
művészeti tá rla t van a sop
roni Képcsarnok G alériá
ban.

□  A MAGYAR RÁDIÓ 
ÉS TELEVÍZIÓ Szimfo
n ikus Zenekara és Ének
k ara  a M átyás-tem plom ban 
ad hangversenyt 27-én, 
szerdán 8 órakor. Vezé
nyel Lukács Ervin, közre
m űködik K alm ár Magda, 
Takács Tam ara, Fülöp A t
tila  és Bordás György. 
Karigazgató Sapszon F e
renc. A program ban H än
del: A Messiás című műve 
szerepel.

□  DZSESSZNAPOK lesz
nek a Postás Művelődési 
Központban m árcius 29-én 
és 30-án, a díszteremben. Az 
első napon este 7 órakor 
B inder Károly szóló zongo
raestjé t, 8 órakor a Kősze- 
g i-qu in te tt hangversenyét 
rendezik meg. Szombaton, 
30-án, 7 órakor Szabados 
György ad szóló zongora
koncertet, 8-kor a  BDE 
együttes lép fel.

O  GALGA-MENTI nép- 
művészetitalálkozó-soroza- 

to t rendez a Gödöllői Mű
velődési Központ. Ennek 
részeként 30-án, szombaton 

Néphagyományok a köz
oktatásban” címmel zárják  
a  programot. Szabolcsi 
Miklós akadém ikus, az 
OPI főigazgatója „Á ltalá
nos műveltség — helyi kul
tú ra ” címmel ta rt előadást.

MA ADJÁK ÁT AZ IFJÚSÁGI DÍJAKAT

Közösség a kollégiumban
Ma délután a Parlam entben átad ják  az idei ifjúsági 

díjakat. A kitüntetésben azok részesülnek, akik a leg
többet te tték  ifjúságpolitikai céljaink megvalósításáért, 
a fiatalok szocialista szellemű neveléséért. A díjazottak 
közül ez alkalom ból dr. Tóth Gáborral, az Eötvös Kollé
gium  nyugalm azott igazgatójával, illetve a Rock Színház 
vezetőivel beszélgettünk.

Tiszteletet parancsoló 
épület a Ménesi úti öreg 
kollégium. Szellemi é le
tünk legjobbjai indultak 
innen. Az igazgatói szoba 
falán függő évfolyam - 
tablókról többek között 
Bartók, Kodály, Gombocz 
professzor p illant ránk.

— A hagyom ány kötelez. 
Akik itt élnek, ma is büsz
kék arra , hogy e  falak kö
zött tölthetik  el az egyete
mi esztendőket.

Dr. Tóth Gábor 1956 
nyara óta vezeti az intéz
ményt. Az ELTÉ-n 1980-ig 
neveléstörténetet is tan í
tott. A kollégiumtól októ
berben vált meg. Olyan 
em bert h ívott utódnak, ak i
ben bízik, ak it régen is
mer.

Szellem,
hagyomány

— Hogyan lehetett m ind
máig megőrizni az épület 
szellemét?

— Az országnak művelt 
főkre van szüksége. Ennek 
jegyében h ív tuk életre az 
ú jfa jta  önkormányzatot, te
rem tettünk közösségi é le
tet, p lán táltuk  az  elh iva
tottságot. Példát a  magunk 
otthona m ellett a népi kol
légiumok szolgáltattak. 
M indenhonnan azt igyekez
tünk átvenni, am it haladó
nak éreztünk.

— Követésre méltó mód
szereket dolgoztak ki. Me
lyek ezek?

— Szakkollégiummá let
tünk. Ez azt jelenti, hogy 
a hallgatók a  szívüknek 
legkedvesebb tárgyat n á 
lunk pluszként tanulhatják . 
Két nyelvet kötelezővé te t
tünk. A  kollégium ban nem 
lehet „elbliccelni” az 
oroszt, az angolt vagy a la 
tint. H arm adév végén á l
lami nyelvvizsgára küldjük 
a  bentlakókat. 1983 óta bi
zottság dönti el azt, ki ke
rü lhet hozzánk. A testület
nek term észetesen diákok 
is a  tagjai. S az eredm ény? 
Tavaly 4,54 volt a  tanu l
mányi átlagunk. Ma már 
csak az jelentkezik hoz
zánk, aki valóban m űve
lődni, elmélyedni akar. Ez 
persze nem pusztán az én

HOLNAP NYIT A KIÁLLÍTÁS
/ /

Ősi mesterségek
Művészet és mesterség 

címmel új állandó kiállítás 
nyílik szombaton az Ipar- 
m űvészeti Múzeumban. A 
tá rla t anyagát — rajzokat, 
fotókat, korabeli m etszete
ket, a tárlókban elhelye
zett, ezernél több m ű tá r
gyat —

több éves előkészítő 
m unkával válogatták ki 
a  szakem berek a múze
um mintegy 70 ezres 
gyűjteményéből.
A nagyszabású vállalko

zással átfogó ismereteket 
k ívánnak adni az iparm ű
vészet, a  kézműves mes
terségek fejlődéséről a ko
raközépkortól a századfor
dulóig. A kiállítás egyben 
felv illan tja az ősi mester-
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I 1985. m árciu s 22., p én tek

ségek k ialakulásának kez
deteit, s bem utatja az a l
kalm azott anyagokat és el
járásokat.

A kiállítási tárgyakat, 
anyagfajták szerint tagol
va, öt teremben  helyezték 
el. Ezekben megismerked
hetnek  a  látogatók az 
üveg-, kerám ia- és porce- 
lánművességgel, a bőrmeg
munkálás,sál, a  papír- és a 
könyvkészítéssel, a  tex til
készítés történetével.

Helyet kaptak  a tárolók
ban a régészeti leletekből 
rekonstruált, ősi norvég 
és dán fonaltechnikákat 
ism ertető anyagm inták. 

Á ttekintést nyújt a k iállí
tás a famegmunkálásról, a 
fémm űvesek mesterségéről 
és rem ekbe szabott alkotá
saikról — középkori ezüst 
serlegekkel, ékszerekkel, ón 
és bronz használati tá r
gyakkal, kovácsoltvas-dí
szítésekkel ismertetve meg 
a látogatókat.

érdemem. Az eredm ényt a 
hallgatókkal közösen értük  
el. A feladatom  az volt, 
hogy k it-k it jó irányba ve
zessek, s hogy ébren ta r t 
sam a kezdeti lelkesedést.

— Az Országos Felsőok
tatási Kollégiumi Bizott
ság elnöke volt két évtize
den át.

— Az ötvenes években 
országszerte m egszűnt e 
mozgalom. Később azért 
hívtuk életre a testületet, 
hogy újraélesszük a közös
ségterem tő hagyományt. 
Kiváló Kollégium címet 
alapíto ttunk — ilyen a vé
letlen —, ezt mi nyertük el 
elsőként. Konferenciákat 
szervezünk, és hirdetjük: 
az otthonok nem szakad
hatnak el az anyaintéz
ményektől, az ifjúsági szö
vetségtől.

Az igazgató nyugdíjas
ként is tevékenykedik. Most 
a  350 éves egyetemet be
m utató kiállításhoz gyűjt 
anyagot,, illetve a kollé
giumról szerkeszt k iad
ványt. A m indennapi m un
kában nem vesz részt. Ál
lítja : annak idején ő sem 
örült volna annak, ha nem 
hagyják önállóan dolgozni.

Az Evitától 
a Hairig

Sokan emlékeznek arra , 
am ikor 1980 nyarán a Vö
rösm arty kertm oziban fel
csendültek az Evita dalla
mai. Az alkalom ra verbu
válódott lelkes csapat arró l 
álm odott: egyszer tá rsu la t
tá  szerveződhetnek. Két 
esztendő m últán az elkép
zelésből valóság lett. Meg

alakult a Rock Színház. Si
kerek, kudarcok között tö r
tek m aguknak utat, létüket 
eddig négy magyar ősbe
mutató, világsikerek adap
tációja, s a győri vendég- 
szereplés fémjelezte. Fel
léptek m ár külföldön is, 
nyáron pedig a Hairt sze
retnék bem utatni.

— Ideiglenes egyelőre az 
alapítólevelünk — mondja 
Miklós Tibor művészeti ve
zető. — Úgy tudjuk, nem 
sokára a KISZ-től „átvesz” 
bennünket a  Művelődési 
M inisztérium, s akkor re
mélhetően m inden állandó
vá válik. Kivéve a színház- 
épületet. Továbbra is a 
MOM-ban vendégeskedünk, 
am elyet rem éljük az igé
nyeinknek megfelelően á t
alakítanak.

— Hogyan tovább?
— Meg kell tanulnunk az 

em bereinkkel okosan gaz
dálkodni, k ire-k ire  olyan 
szerepet osztani, am elyik 
megfelel az egyéniségének 
— veszi á t a szót Várkonyi 
Mátyás 'igazgató. — Az 
anyagi lehetőségek kor
látozottak. Ezt tudom á
sul véve készülünk a 
következő előadásokra. 
Ha néha döcögünk is, 
az v ita thatatlan , hogy a 
korszerű zenés-színházi 
m űfajt itthon mi terem tet
tük  meg. Ism erjük a h i
báinkat, elviseljük a b írá
latokat. Azt szeretnénk, ha 
ezentúl nem  am atőrökként 
kezelnének bennünket, ha
nem elfogadnának felnőtt 
társulatként.

— Most mire készülnek?
— Állandó színházépület 

híján, évente két darabnál 
többet nem m utathatunk 
be, pedig az erőnkből több
re futná. A jövőre gondol
va hazai szerzőgárdát pró
bálunk kialakítani, kam a
raprodukciókkal is készü
lünk. Április elején pél
dául Szentendrén ta rtjuk  a 
Cafe-Rock  prem ierjét.

(fazekas)

Galéria Színpad 
Szentendrén

Új állandó színpaddal gaz
dagodik Szentendre. A M ű
vészetpártolók Első Magyar 
Nosztalgia Egylete szerve
zésében a főtéren levő Mű
hely G aléria presszópincé- 
jében , ezentúl m inden 
szombat este előadásokat 
rendeznek. A Galéria Szín
pad első előadása a tavaszi 
fesztivál egyik központi 
program jaként m árcius 
29-én lesz. H arang-szavak 
címmel Császár Angela 
irodalm i hangversenyét 
m utatják  be a „színháznyi
tó” közönségnek. A továb
biakban Paudits Béla, Dé
vai Nagy Kamilla, Mohai 
Gábor, Gyurkovics Zsuzsa, 
Gálvölgyi János, Kovács 
Erzsi és más művészek be
m utatkozását tervezik. He
lyet kapnak itt a 'Szentend
rei művészek — így a 
Szentendrei Kam arazene- 
kar, a Fúvósötös, neves 
énekművészek is.

A nosztalgiaegylet nyári 
vasárnap estéken rendsze
resen zenés játékokat szer
vez a Nosztalgia Kávéház 
udvarán, a Teátrum  szín
padán pedig a tavalyihoz 
hasonló esztrád gálaműso
rokkal jelentkezik. A prog
ram okról megfelelő tá jé 
koztatást nyú jt egy másik 
újdonságuk; a Pest megyei 
Művelődési Központ és a 
nosztalgiaegylet közös k i
adásában megjelenő Duna
kanyar K urír című nyolcr 
oldalas havi kulturális tá 

jékoztató, am elyet tízezer 
példányban ingyen terjesz
tenek. Az előadásokra je 
gyek a Központi Jegyiro
dákban és a helyszíneken 
válthatók, s itt kapható — 
többek között — a Duna
kanyar K urir is. Az egy éve 
alakult nosztalgiaegylet 
tevékenységét anyagi érde
keltség nélkül, társadalm i 
m unkában fejti ki, s várja  
a művészetbarátok, -párto
lók érdeklődését.

Weiner Leá- 
emlékhangverseny
A Liszt Ferenc Zenem ű

vészeti Főiskola és a Ma
gyarok Világszövetsége 
Weiner Leó születésének 
100. évfordulója alkalm á
ból április 1—3. között ü n 
nepségsorozatot rendez.

Ennek eseményeként áp 
rilis 3-án, szerdán este 
fél nyolckor ünnepi hang
verseny lesz a Pesti Viga
dóban. A hangversenyen a 
W einer Leó kam arazenei 
verseny győztesei adnak 
műsort, a főiskola zeneka
ra pedig, Doráti Antal  ve
zényletével, W einer-m űve- 
ket játszik.

M ű v é s z e t

é s  i d e g e n f o r g a l o m
A világ második legnagyobb „iparága” az idegenfor

galom — hallottuk a m inap a tavaszi fesztivál sajtó- 
konferenciáján. Az „iparágat” persze rögtön korrigálták, 
hiszen az idegenforgalom valójában szolgáltatás. Az ösz- 
szevetés és sorrendbe állítás mégsem indokolatlan, hi
szen akárm inek nevezzük; ha az autóipart, elektronikát, 
acélipart összehasonlíthatjuk azzal, hogy milyen pénzek 
cserélnek gazdát egy-egy évben, akkor az idegenforga
lom a második helyen áll.

Érdemes itt megállni egy percre. G ondoljuk el, a pa
pokban mindössze negyven esztendeje lesz annak, hogy 
befejeződött a második világháború, véget ért a katonák __ 
„idegenforgalm a” és négy évtized a latt olyan mozgás * 
indult meg a világban, hogy idős magyar falusi asszo
nyok Velencébe látogatnak, kanadai favágók a svájci 
Alpokban járnak, szibériai acélöntők a Balaton partján , 
japán vagy am erikai tu risták  a világ szinte m inden 
pontján.

♦  ♦
Nem, arról most sincs még sajnos szó, hogy angolai 

parasztasszonyok európai turistautazásra, perui indiánok 
észak-am erikai k irándulásra készülnének. Az utazók 
összetétele mégis változott; m ár régen nemcsak a nagy
pénzű em berek já rják  a világot (talán éppen a fordí
to ttja  jellemző: ebben a nagy nemzetközi vándorlásban 
m intha éppen a pénzükre kényes u rak  és hölgyek nem 
éreznék jól magukat).

Ha mindez igaz, akkor meg kell változnia az idegen- 
forgalom kínálatának  is. Szép hegyek, fürdésre alkalm as 
tengerpartok és tavak, műemlék városok és épületek 
m ellett kell még valam it nyújtani, am it csak ott és csak 
akkor lehet megnézni, meghallgatni, am ikor a turista  
érkezik.

Eléggé kézenfekvő dolog — legalább is így utólag 
annak tetszik —, hogy ez a különleges valami, am it csak 
akkor és éppen ott lehet lá tn i-hallani, az a kultúra, a 
művészet lehet. Ez a fölfedezés sem új, hiszen a nem zet
közi film fesztiválokat, nyári színházi já tékokat m ár ré
gebben az idegenforgalmi buzgalom hozta létre. Most __ 
azonban valam i ú j ’ minőségről van szó. A kultúra, a ” 
művészet, az idegenforgalom olyan fontos része lett, 
m int a szálloda, a tópart vagy az étkezési ajánlat. Van, 
persze, aki m egsértődik; znaim i m arhasülttel hogy lehet 
egy gyékényen árulni Bartókot vagy Amerigo Totot. 
Azt hiszem megbáBtódnia csak akkor lenne érdemes, ha 
az étterm i aján la to t valóban föl akarnák  cserélni a hang
versenyprogram m al. Szerencsére nem  erről van szó. 
Minden ország fölfedezte, hogy ha tud a művészet menü
kártyáján  olyasmit kínálni, am i eredeti, érdekes, szín
vonalas, akkor az lehet olyan vonzerő, m int egy szálló 
szaunája vagy egy tájjellegű bor.

♦  ♦
M agyarország — ha nem  is ku ltu rá lis nagyhatalom, 

m int sokan hinni szeretnék — sokkal több kiváló mu
zsikussal, nagyszerű képzőművésszel, tehetséges film 
művésszel rendelkezik, m int szaunával, vagy jól felsze
re lt szállódaszobával. Ezért volt olyan szerencsés, am i
kor a tavasz nemzetközileg egy kicsit m indig kihaszná- 
latlanabb előszezonját az idegenforgalom a ku ltú rának  
ajánlotta fel. K iderült, hogy a színházi, zenei, sőt mozi
évad vége felé lehet még olyan élénkítő injekciókat 
adni, amelyek fölpezsdítik a lanyhuló érdeklődést. Sőt 
olyan eredeti produkciókat lehet létrehozni erre  a már 
m ajdnem  kifulladó szezonvégre, m int am ilyen a Macskák 
produkciója volt annak  idején, vagy m int am ilyen a hi
vatalosan csak most bem utatkozó Fesztiválzenekar kon
certje lesz ma este, vagy az a válogatás, ami a világ 
filmterméséből a Filmglóbusz vetítésein szinte minden 
igényt kielégít.

Igazán gazdag hát a kulturális étlap kínálata. A ma 
nyíló tavaszi fesztivál reklám ja m ár ezer eseményt ígér 
e rövid idő alatt. S ha az ezerben néhány gasztronómiai 
bem utató és m ondjuk a szállodaportások találkozója is 
bennefoglaltatik, azért a szűkebben értelm ezett kultúra 
is többszáz program m al képviselteti magát. Igazából in
kább a bőség zavarával bajlódhat az érdeklődő: egy nap 
m indenkinek csak 24 órából áll, s a munka, esetleg a tú l
m unka után naponta legföljebb két program ot lehet 
megnézrti-meghallgatni, pedig m inden nap tucatnyi ese
mény vár látogatóra. Az is öröm, hogy nemcsak külföl
dire. Jó, ha idegenek jönnek, még jobb, ha többen jön
nek, m int korábban, de ezt a fesztivált m agunknak is 
rendezzük. Nem a külföldiek ellenében, hanem  érdeké
ben. A kadhat néhány speciális program , am i talán  job
ban az idegenajkú .vendégek, mások inkább a hazaiak 
érdeklődésére ta rth a tn ak  számot, de alapelvként elfogad
hatjuk, am i a m agyar közönségnek igazán tetszik, mindig 
az kelti fel legjobban a tu risták  érdeklődését is.

♦  ♦
Nem lehetnek illúzióink. A kik túlélték a második vi

lágháborút, azok tud ják : az egymás melletti székeken 
végighallgatott Beethoven-m uzsika még nem  feltétlenül 
akadályozza meg különböző nem zetek fiait, hogy eset
leg egy frontvonal két különböző oldalán ne ta lálják  
magukat. Mégis, a diplom aták tárgyalásai mellett, az 
egymás országaiban te tt látogatás, azok a közös élmé
nyek, am elyeket együtt éltünk meg, sokat segíthetnek 
abban, hogy jobban ism erjük egymást. Különösen, ha 
a művészet tükrében nézzük, ahonnan nem csak a tá r
sadalm i rendszerek háttere, hanem  az egyéni, emberi 
törekvések közelképe is oly jól felismerhető. Akik ilyen 
módon személyesen ism erik egymást, azok jobban értik  
a mások indulatainak rugóit, érzelmi és racionális kötő
déseit. A m egértés viszont a türelem  előfeltétele.

Így válhat — a ku ltú ra közvetítésével — a világgaz
daság olyan fontos ágazata, m int az idegenforgalom, egy 
nagyon fontos politikai párbeszéd részévé is.

Bcrnáth László


