
AZ ORSZÁG LEGJOBB DIÁKLAPJA
A  s z c m b o t h s l y i  K i l á t ó r ó l  I.

Van Szombathelyen egy tanárképző főiskola, s ennek egy 
KISZ-bizotísága. Ennek meg egy lapja: Kilátó. Ez a lap a 
nyolcvanas években hivatalos közhelyköziönyből fokozatosan 
a főiskolai nyilvánosság élő orgánumává vált. Az érlelődés 
1986-ban érte cl a csúcspontját. Az idei évfolyam valamennyi 
száma olvasmányos, érdekes, s három olyan kiilönszám is el
készült, melyek anyaga bármelyik országos folyóiratéval vetél
kedhet. A magyar nemzettudat problémáival, majd a környe- 
zetvédeleínmel foglalkozó kiilönszám után a közelmúltban 
kaptuk meg a lap ötvenes évekkel foglalkozó számát.

KÖRKÉRDÉS A NEMZETTUDATRÓL

A lap ez évi 2-3. száma a 
mai hazai nemzettudat kér
déseivel foglalkozik. A szer
kesztők neves magyar írók
hoz, költőkhöz, művészekhez, 
publicistákhoz intéztek kör
kérdést a haza és haladás, a 
közömbösség, a nemzettudat, 
a magyarságtudat témaköré
ben. Elvárásukat, értékeiket 
.legjobban a szerkesztő-kérde
ző Jobbágy Tihamér előszavá
ból vett részletekkel és a 
mottóul választott Babits-idé- 
zettel érzékeltethetjük: „Olva
sóm a sajtó ünnepi megemlé
kezéseit, hallgatom a rádióba* 
televízióban. (Március 15-zol 
van szó.) Bántóan, fülsértőén 
föltűnik valami. Az írott sza
vak és az elhangzók is óvnak, 
figyelmeztetnek: ne engedjük 
forradalmi hagyományainkat 
dicsőítő emlékbeszédekké, szó
noklatokká zülleni, protokol
láris tiszteletkörré sekélye- 
sedni. Pedig itt is, sajnos, 
éppen erről van szó. Hiátus- 

jikitöltő ez is, akár korábban 
S csinnadrattás-márciusok, 
dekorációs-márciusok idején 
a dagályos szóvirágok. Elfe- 
ledtetni igyekszik a hiányzó, 
hiányt s történelmi tudatot.. . .  
Írókkal, költőkkel, művészek
kel nyomozzuk, hogy miért 
helyeződik át ma az ünnep
lés az előkészületekre, miért 
oly hiányos a nemzettudat, 
miért van, miért lehet, kö
zömbösség, miért hivatalból 
feltűzött kokárdák?”

Babits mottója a lap élén, 
„magunkhoz való visszatérés
re, magunkbaszállásra” szó
lít. A lapban ehhez a követ
kezők adnak mintát: Grendel 

|L ajos,író* ' (f^özSón )̂, Rába 
1 György költő, Száraz György, 
publicista, Csoóti 'Sándor, Es
terházy Péter, Asperján 
György író, Sárándi József, 
költő, Simonffy András, író, 
történész, Csepeli György, 
szociálpszichológus, Temesi

Ferenc költő és a szobrász 
Borsos Miklós.

Álljon itt a közelítések 
összhangzását illusztrálandó 
néhány rövid, lényegi megfo
galmazás: „Legújabb kori
nemzeti nagyoperettünk, az 
István a király és a többi 
piros-fehér-zöld dekoráció 
mellett legfőbb ideje lenne a 
spontán nemzeti érzés föld
szintjére ráhúzni az alaposab
ban és árnyaltabban megis
mert, tabuktól megszabatított 
szellemi értékeink néhány 
emeletét. ..  (Grendel)

„Mi kell a nemzettudathoz, 
a magyarságtudathoz, a fe
ladatvállalás komolyságához? 
Részvételi lehetőség a dönté
sekben, nemcsak tanácskozá
si, de szavazati joggál. Jelen 
lenni ennek a kis országnak 
az ügyeiben határon innen és 
határon túl.” (Vészi)

„ .. .katasztrofális követ
kezményei vannak annak, 
hogy így átjárja életünket a 
félig kimondás nem is tudom, 
mije (patkánysága és józan
sága) . . .  hazugságban élünk 
— s ez nem elvi (?) és ma
gasztos okokból volna baj, 
hanem mert a legelemibb, 
mindennapi terepeinket ma- 
szatolja össze, mert elromla
nák a reflexeink, alig tudjuk 
már, hogy az adott helyzet
ben mi volna az épeszű cse
lekvés, tehát el- és meghülyü
lünk . . . könnyen tévedünk — 
ahogy én is az előbb — egy 
teljességgel definiáltán „mi”- 
re (közös vélt és valódi sérel
meink ehhez kevés), közösség 
ragozásából sose lesz.” (Ester
házy)

„Természetes, ,!1 hétköznapi 
dolgok megszerzésére fecsér- 
lődik el a "fiatal erő, semmit 
sem tilos igazán, semmit sem 
szabad igazán, a nagy kezde
ményezések nem érnek el 
eleven erővel az egyes embe
rig, az egyes ember kezdemé

nyezései túl kis körben re
kednek meg és így tovább. 
. . .  ősrégi balhiedeimekből és 
új keletű szóbeszédekből esz- 
kábáit kép alakult ki rólunk, 
ahol a legjobb változat még 
mindig „a legvidámabb ba
rakk”, mert ez legalább nem 
jelent semmit, de legalább 
közös álláspontra lehet jutni 
vele egy pillanatra.” (Si
monffy)

„Csipás reggel, hosszú sor 
a kassza előtt. A pénztárosnő 
kinyitja a televonalkázott 
könyvet. Hányadika van ma, 
kérdez. A fröccsre, féldecire 
áhítozók sora megbomlik. 
Végre egy illető, aki gyűrött 
tízforintost szorongat, kiböki: 
Izé, na. Tizenötödike. Helyes
lő moraj, tényleg jól mondja, 
hát persze, annyi van. És a 
pénzárosnő szép, kerek be
tűkkel a margóra írja: márc. 
15.” (Temessi: Ünnep) 

LAPSZEMLE 
— A LA KILÁTÓ

A következő, idei 4-5. szá
mot viselő kiadvány nem te
matikus összeállítás. Borító
ján lírai kép a Florida, a pa
radicsom című filmből (teli
találat), belül igazi diák-lap
szám: csípős publicisztika, él
ménybeszámolók, a kollégiumi 
önkormányzat kérdése, szép- 
irodalom, filmkritikák. Elgon
dolkoztató Sárkány Eszter be
számolója a diáklapszerkesz
tés nehézségeiről. Tapasztala
tai ugyanis általánosíthatók: a 
szerkesztőség- és szerzőtobor
zás, a gépeltetési-technikai 
nehézségek, az anyagi ügyek, 
az ideológiai kötöttségek 
minden főiskolán-egyetemen 
hasonlóak, arról nem is be
szélve, hogy a nyomdákban 
mindig a legkevésbé fontos 
a diáklap előállítása a pénzes 
munkákhoz képest, s hogy 
szegény szerkesztőket még a 
két szak órái és vizsgái is 
húzzák. „Nem érünk rá, min
denkinek ezer dolga van.” 
Ezeken a gondokon csak az 
autonóm kísérletek jogi meg
segítése (pl. saját heyiség, 
költségvetés, garantált függet
lenség}. változtathatna,

A beszámolók, riportok kö
zül kiemelkedik Kugler István 
jelentésé' az- állalhilag rockö- 
sított és istvánakirályosított 
március 15-i budapesti ün
nepről. „Ünnep csak ott jöhet 
létre — írja végül —, ahol 
valóságosan működő, életké

pes közösségek funkcionálnák. 
A közösségKépződés alapfelté
tele egy bizonyos szintű szo
lidaritás . ..  Itt viszont min
denki egy tőle független, el
idegenített ünnepélyes aktus
nak van alárendelve.

Hasonló szellemű Pálffy 
Lajos cikke is (Ami megma
radt) „Koltay híres produk
ciójáról”, amit csak egy jó 
Ági és a fiúk-koncert tudott 
feledtetni.

A Kilátó legfőbb érdeme a 
nyíltságra és határozottságra 
való törekvése. Ezt tükrözi 
Ablak című lapszemle-rovata 
is. Fellép valami ellen és ki
áll valami mellett. Közli a 
romániai sajtóban olvasható 
vádaskodásokat a „megújuló 
magyarországi nacionaliz
mus és revizionizmus”, a 
„történelemhamisítás”, a „ja
víthatatlan nosztalgia”, az 
„aberráció” létéről, s felhívja 
a figyelmet forrásaikra. Ezek 
esetleg az ELTE oktatóit és 
hallgatóit is érdekelhetik, 
ezért itt közöljük őket: Üj 
Élet, 86/1; Hét, 86 január 16. 
és 30; Korunk, 86/1. Felhívja 
a figyelmet Fekete Sándor 
Üj Tükör-beli Csurka elleni 
cikkének vitatható fordula
taira . . .

Másfelől a jugoszláviai Űj 
Symposion által folytatások
ban közölt Orwell-regényt 
(1984.) a Tiszatáj és a Való
ság számait idézi (általános 
áttekintés, ill. a szovjet kör
nyezetvédelem).

Következő számunkban be
számolunk a Kilátó két újabb 
vállalkozásáról, a környezet- 
védelmi számról és az ötve
nes évek összeállításáról. 
Előlegezzünk meg azonban 
valamit: az ötvenes évekről 
szólván közli a lap a Hidegle
lés című lengyel film kritiká
ját. A film kiváló — ezúton 
is ajánljuk mindenkinek —, 
s á kritika is az. Hasonlókép
pen jó, az dézett 4-5 számban 
az Oshima: Érzékek birodal
máról szóló esszé is. Ez nem 
véletlen: a két cikk szerzője 
ugyanaz a harmadéves nép
művelés-magyar szakos hall
gató. Kockáztassuk meg a ki
jelentést: Murai Gábor sze
mélyében olyan rémek stílusú 
elkötelezett írástudót indított 
útjára a Kilátó műhelye, aki
nek a nevével még találkozni 
fogunk.

S. M.

F iG U R IN Á É K  A  H O R D Ó B A N
Néhány évvel ezelőtt a pécsi nemzetközi bábfesztiválon 

a nemrég alakult Bóbita Bábszínház néhány fiatal színésze 
jó alaposan lepipálta a színház hivatalos produkcióját. Még 
meg is ismételtették velük az előadásukat. Láthatóak voltak 
sípszóra egymást dresszírozó tornacipők, magukat pénzért 
kellető magassarkúak, sóvárgó, trottyos mamuszok, gyerekci
pőket madzagon vezető felnőttcipők. Láttuk a cipőket, jelen 
voltak cipő mivoltukban és közben valami egészen mást is 
jelentettek. Láttuk a színészek arcát is, akik egy-egy fintor
ral, fapofával további jelentéstöbbletet kevertek az előadás
ba. Aztán a cipők amatőriesített változata jó adag sikert ara
tott a Ki mit tud?-on is.

A produkciót kitaláló színész pedig megunta a tájelőadá
sok robotját, faképnél hagyta a színházat, és önállósította ma
gát. Közben az önállósághoz szerzett egy feleséget, akit ösz- 
sze-vissza fertőzött a műfaj imádatával. Mindehhez még egy 
pesti lakás is összejött némi ügyeskedéssel és rokoni kapcso
lattal, amelynek postaládájára ráfestettek egy gyufásdobozból 
kikandikáló kis figurát, és ráírták, hogy 
FIGURINA BÁBSZÍNHÁZ.

A dolog igencsak őrültségszagú volt. Ebből a műfajból
színháztól függetlenül az utóbbi évtizedekben Magyarorszá
gon egyedül Kemény Henrik él még (Vitéz László meg for
málója), ő is hosszú Bábszínház-tagság után Nyugaton sok 
a családi bábszínház, nálunk a szórványosan jelentkező ilyen 
irányú kísérleteket inkább megfojtani igyekeznek, mint buzgón 
támogatni. Őket is elfelejtették meghívni fesztiválokra, vagy 
stúdióprogramba pakolták őket, megfosztva ezzel a produk
ciót a zsűri értékelésétől. Kérésük dacára még véleményt 
sem mondtak róluk, ök pedig egyre többet játszottak szerte 
az országban, művelődési házakban, óvodákban, iskolákban. 
Sokszor visszahívták őket, új előadásokat kellett kitalálniuk, 
a régit már nem vihették. Föl-föltűntek olyan helyeken is, 
ahol mások báboztak. Emlékszem, a drezdai báb-világfeszti
válon számoltak, striguláztak, hogy minél több előadást lát
hassanak. A dolog szinte reménytelen volt, reggel tíztől haj
nali kettőig majdnem egy hétig párhuzamosan futott temér
dek előadás. Még szűk ebédidővel sem lehetett mindent lát
ni. Osztályoztak Is, saját használatra. Szigorúak voltak. 
Ötös nemigen akadt. Egy svájci fesztiválon felléptükért már 
pénzt is kaptak. Egy franciaországin az utcán játszottak — 
a saját szakállukra. Most már biztosan megtudnak belőle él
ni. Gyakran havi 20-30 előadást is tartanak.

Talán lesz egy állandó játszási helyük is az Eötvös Klub
ban, a Hordóban. Itt volt látható az „Eszti álma”, avagy „Mi- 
sitátá Pipi?!,, című gyermekprodukciójuk, és a „Hogy kerül 
a csizma az asztalra?” című felnőtt.

Egy rongybaba, de olyan valódi, elmegy megkeresni a 
legalább annyira valódi játékmackót, akit elrábolt az orrszí
vó Porszívó sárkány. Közben megelevenednek a lakásban ta
lálható tárgyak. Az esernyő táltos, a lavór hajó, a WC-kefe 
kalóz, a törülköző tenger, a ruha tartókosár, a börtön. Szóval 
vándorútra indul a rongybaba, találkozi ezzel-azzal-amazzal,

és végül kiszabadítja a barátját, a mackót. Darab nincs, de 
úgy tesznek, mintha lenne. Egy vékony meseszállal összefű
zött etűdsorozatot láttunk. A kidolgozás viszont pazar. He
lyén vannak a mozdulatok, jól komponáltak a képek. Mindent 
maguk csinálnak. A zenét, a mozgatást, a darabot, a rende
zést, a világítást, a színpadot a bábukat, a tárgyak átlelkesí- 
tését. ök maguk is lelkesek. Ügy érzik, hogy dolguk van, úgy 
érzik, hogy valamit egész jól csinálnak, de még jócskán akad 
okulnlvalőjuk.

A felnőtt műsor szintén kis jelenetekből áll. Ahogy mon
dani szokták: kísérleti előadást láttunk. Újra láttuk a cipőket, 
egy nejlonzacskókkal megvalósított sztriptízt szenesvasalók
kal előadott családtörténetet”, egy mozsarat, aki keresi tár
sát, mindenkivel szeretkezik, a tollsöprűvel, a robotgép kü
lönböző tartozékaival, míg végül megtalálja a belevaló mo- 
zsártörőt. Láttunk egy horrort, reszelőkkel krumplival almá
val és játékpisztollyal. És láttunk egy new-wawe-s játékcsir
ke zenekart. . .  stb. Némelyik szám szinte remekmű volt, né
melyik tétovázva megvalósított kiforratlan próbálatlan öt
let. A közönség az első percekben meglehetősen fagyosan fo
gadta a produkciót, majd igencsak felengedett, jóízűeket rö
högött, komoly csendeket tartott, nagyokat tapsolt, és 
nagyvonalúan tette túl magát az olyan számokon, amelyek
kel még nem lett volna szabad közönség elé állni. A műsor 
szerkesztettsége nem volt megfelelő, nem biztos, hogy sze
rencsés nagy tárgyakkal kezdeni és mütyürökkel befejezni, 
nem jő, ha a kiforrott erős hatású szám után egy této
va, gyengébb következik, nem jó, ha sok az összekötő szö
veg a számok között, és főleg nem jó, ha a számok között, 
alatt sok a motoszkálás, a tárgyak keresgélése.

Az előadás után beszélgetésre invitálták a közönséget, 
amelynek fele lelkesen részt vett ezen. Emberek, akik 
idáig nem láttak felnőtteknek szóló bábelőadást, meghatottan 
tettek hitet a műfaj mellett. Frissnek, újszerűnek, kimondot
ta!) jó színháznak találták a produkciót. Elemezték is az elő
adást, elmondták, hogy ha egy bizonyos teáskanna például, 
amely harcbaszáll egy dübörgő, világító játéktankkal, nem 
fémből lenne, hanem ódonabb hangulatú cserépből miben len
ne más a hatás. Szóval egy hosszú beszélgetés során mindent 
szétszedtek. . .  Miközben érezhető volt, hogy egészében igen
csak tetszett az előbb látott műsor. A beszélgetés megsza
kadt, mert a társaságot igen sürgetően kidobták az Eötvös 
Klubból. Igaz, hogy záróra volt.

Magyarországon igen nehéz bábelőadásra felnőtt közön
séget találni, mert mindenkiben Böbe baba, Mazsola, Süsü 
sárkány képe él erről a műfajról. Kezdetben valószínűleg ke
veseknek fognak felnőtt előadást játszani. A művészeti hete
ken vendégszereplő csodálatos holland bábos, Jozef Van-Den- 
Berg a műsorfüzetben leírta, hogy kezdetben öt-tíz ember
nek játszott, míg mostanra sokszor már a színházak nagy
termei sem elegendőek, hogy befogadják az őt látni akaró kö
zönséget. Az sem teljesen kizárt, hogy nekik is sikerül.

Bóta Gábor

DZSESSIBISZED
Dzsessz. Magyar szó. . .  Szóval magyarított, amerikaiból. 

Lassan tanuljuk, mint a menedzselést. Tehetséges és képzett 
emberekben itt sincs hiány. A magyar dzscssznck bár nagy 
hagyományai vannak, mintha mégis mindig mindent elölről 
kéne kezdeni. Átveszünk egy jó formát és azon belül erede
tit tudunk létrehozni. De eladni már nem biztos, hogy tud
juk. Pedig még kereslet is van.

Talán egy ilyen lelkes újra
kezdés a JAZZ-TEATRUM cí
mű sorozat, ami nemreg in
dult az Egyetemi Színpadon. 
A második koncertesten, no
vember 8-án két együttes sze
repelt: a Berki Team és a Vo- 
caleast. Az első nevet minden
ki érti, a második talán ma
gyarázatra szorul: a Geri
Edit vezette énekegyüttes pél
daképe a Manhattan Transfer, 
akiknek utolsó lemeze ezt a 
címet viseli: Vocaiese, vagyis 
vokalizálni, szöveggel énekel
ni a híres dzsessz-szólókat. 
Ebből lett a magyar együttes 
új neve: Keleti vokál. De, hát 
az mégiscsak jobb, hogy Vo- 
caleastl?

A koncert után készítettem 
az alábbi beszélgetést: Kardos 
Tibort, az Ifjúsági Uenűezőiro- 
da a JAZZ-TEATEUM-ért fe
lelős szervezőjét arról kérde
zem, hogyan született ez a 
sorozat, ami egy igen repre
zentatív válogatás a magyar 
dzsesszéletből?

— Dés László adta az ötle
tet körülbelül egy éve. Ezután 
döntöttünk a színházszerűség, 
maj^ az Egyetemi Színpad 
mellett. Az alapgondolat az 
volt, hogy koncertezési lehető
séget adjunk dZsessz-zenészek- 
nek. Ezután választottuk ki 
Dés Lászlóval, mint művésze
ti vezetővel a sorozat szerep
lőit, és egy viszonylag homo
gén stílust. Nem szerepel pél
dául dixieland, de vannak, 
akik a vláasztott stíluson belül 
kimaradtak, ezért esetleg foly
tatjuk a sorozatot.

— Örömmel tapasztaltam, 
hogy kicsit felpezsdült a bu
dapesti dzscsszélet, egyetemi 
klubok újraindultak, stb. 
Mennyi esély van arra, hogy 
a JAZZ-TEATRUM rendsze
ressé váljon?

— Szándékunkban áll, 
hogy rendszeressé tegyük, az 
idei sorozat bemutató, elfogad
tató jellegű a közönség és a 
szakma felé. De a zenészek
ben is tudatosítani kell, hi
szen a dzsessz viszonylag szűk 
közönségvonzása miatt az elő
adók néha kishitűek. Bár jó 
zenésznek tartják magukat, a 
változó fogadtatás miatt am
bivalensen, szinte sündisznó
állásba visszahúzódva, nem 
sokat törődnek a menedzselé
si dolgokkal.

— A mai koncertből is ki
tűnt, hogy az együtteseknek ha 
külön-külön nem is, de a mű
fajnak mindenképpen szüksé
ge van egyfajta menedzselési 
tevékenységre. A ma fellépett 
első együttes, a Vocaleast pél
dául nem sokat fejlődött a 
bemutatkozás óta. A Team- 
show-ból lett Berki Team, 
akik a szünet után léptek fel, 
már profibb produkciót adtak 
elő, megérdemelt sikerrel.

— Az első együttes, Gert 
Edité, tényleg nincs „kitalál
va”. Bizonyos okok miatt ők 
erősen kezdtek, de a végére 
elfáradtak. Valóban profibb 
módon Berki Tamás együtte
se fordítva, fölfelé ívelő mű
sort mutatott be. Sajnos, a 
technikával ma is baj volt, 
pedig ez is hozzátartozik az 
összképhez.

— Lévén vokális műsort lát
tunk mindkét együttestől, az 
előadás, a „show” is fontos a 
színpadi produkcióban. Ezt 
hogyan értékeled?

—* Ebben is hasonlóak az 
arányok a két együttes kö
zött. Editék megjelenése, ko
reográfiája, műsorfelépítése ki
csit halványabb volt, a Berki 
viszont jó húzóember, de ilyen 
szempontból talán egyedül is 
marad a színpadon,

— A sorozat további estjei 
közül talán a két legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó mű
sor a Budapest Big Bande és 
a Big Bang (ősrobbanás) cí
mű n űsor, de a többi is egy- 
től-cgyig érdekes. Neked me

lyik a legkedvesebb, es me
lyikre hívnád fel külön is a 
figyelmet?

— Én talán a Creative Art 
Ensemble nevű társulat fel
léptét tartom a legkülönlege
sebbnek. Ok a Supertrióból, 
a Budapesti Rézfúvósegyüttes- 
ből, Lakatos (Ablakos) Dezső
vel alakítottak együttest.' Ős
bemutatónak is nevezhetném 
ezt a koncertet, ami már a 
hangszerösszeállítás miatt is 
egyedülálló. A Big Bang cí
mű műsor pedig hosszú évek 
alatt készített hangfelvételek
kel készíti ki az élő zenét. Ez 
is kuriózumnak számít, Mar
tha István és Bernáth(y) Sán
dor szereplésével. Másik Já- 
nosék estje nagyon közel áll 
hozzám, mert ők egy meg
rendezett, dramatikus színját
szás, és a zene szervei fúzió
ját kísérlik meg. De a kama
raműfajú együttesek is álta
lában új műsorral lépnek fel.

— Végül nem hagyhatom 
szó nélkül az egyetemistáknak 
szokatlanul magas jegyárat. 
A minden koncerten egysége
sen 89.— Ft-os jegy főleg a 
dzsesszkluboU törzshöz Ínsége 
számára drága. Miért?

— Én is magasnak tartom 
ezt, de a sorozat létrehozása 
maga olyan drága, hogy ha 
ké': műsort rendeznénk min
den este, telt házzal, akkor is 
ráfizetéses lenne a sorozat. 
Mert ilyen drága a terembér, 
a technika, a művészeti költ
ségek, stb., így aztán senki 
sem keres a produkción. Min
denképp nagy deficittel zárjuk 
majd a mérlegel. Ezért akar
tam a drága jegyért vagy va
lami különleges és nagy pro
dukciót. vagy rögtön két 
együttest egy este szerepeltet
ni.

— Köszönöm a beszélgetést.

zipko

A JAZZ TEÁTRUM további 
programjai; melyek szombat 
esténként 19 órakor kezdőd
nek, az Egyetemi Színpadon;

november 29.
EXOTICHORAL gitárra 
és fuvolára — Schnét- 
berger Ferenc és Csep- 
regi Gyula, valamint 
SZAKCSI LAKATOS 
BÉLA: MEDITÁCIÓK
— szólózongora

december 06.
STEAM (COOL
SCHOOL) Gőz László 
együttese, majd THINGS
— Lakatos Antal együt
tese (Funky Mikulás)

december 13.
CREATIVE ART EN
SEMBLE: Supertrió +  
Lakatos A. Dezső 
(USA) -1- Budapesti Réz
fúvós Együttes

december 20.
KONTINENTSPIEL —
Binder Károly szerzői 
estje és a DIMENZIÓ 
együttes új lemezének 
bemutatója

december 27.
KONCERT; Másik Já
nos együttese, valamint 
a KOROM HELYEBE
című táncjáték (Szóló: 
Angelus Iván, Zene: 
Másik János, Rendezte: 
Xantus János).

1987.
január 3.

BUDAPESTI BIG BAND
koncertje. Vendég: Bon- 
tovics Kati és Zbigniev 
Namyslowski

január 17.
MARIBA ISTVÁN és 
BERNAXH(Y) SÁNDOR: 
A VILÁG TEKEMltsE 
BIG BANG (ŐSROB
BANÁS).


