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KULTÚRA

_____Emlékeim
Török Erzsébetről

Az a banális jelző, amely szerint 
„minden idők legnagyobb népdal- 
énekese" volt, ezúttal talál. Hihetet
len tisztasággal, átéléssel, bájjal, 
egyszerűséggel szólaltatta mega ma
gyar (és más népek) dalait, Bartók és 
Kodály népdalfeldolgozásait.

Kolozsvárott született, s egész 
életében elkísérte a nosztalgia a szü
lőföld, az „édes Erdély", az erdélyi 
ízek, illatok, szokások iránt. Fiatal 
korában a Kolozsvári Nemzeti Szín
ház prózai színésznője volt, legked
vesebb szerepe Nyilas Misi, a Légy 
jó mindhalálig ártatlanul szenvedő, 
meghurcolt kisdiákja.

Erzsi karcsú volt, gyönyörű s ki
fejező, óriási szürkéskék szemével, 
prózában is muzsikáló mezzoszop
rán hangjával elbűvölte a közönsé
get. A korabeli kritikák elragadtatás
sal írtak róla.

Édesapja, dr. Török István, fiatal 
ügyvéd és demokrata politikus, el
esett az első világháborúban. Édes
anyja, Scernyánszky Margit -  akitől 
Erzsébet muzikalitását, humorát, 
kedvességét, szellemét örökölte, s aki 
maga is énekesnőnek indult -  három 
gyermekével Budapestre költözött. 
Itt Erzsébet Kelen Hugótól tanult 
énekelni. Fellépett a Zeneakadémi
án, dalesteken, klubokban, vidéken, 
többször lépett föl József Attilával 
együtt.

Aztán megint visszamentek Ko
lozsvárra, s az ostrom után Erzsi 
egyedül jött fel ismét Pestre „szeren
csét próbálni".

A leveleiből tudjuk, hogy igen 
szűkös körülmények között élt. Cse
reberélt; éneklésért babot, lisztet, 
szalonnát kapott.

Az egész világgal jóban volt. 
Mindenkit ismert, mindenki tisztel
te és szerette: Palló Imre, Bihari Jó
zsef, Major Tamás, Medgyessy Fe
renc, Day ka Margit, meg a szobrá
szok, festők, színészek, énekesek, ta
nárok, orvosok, parasztasszonyok, 
kőművesek, kereskedősegédek, bádo
gosinasok.

Azon kevesek közé tartozott, aki
ket Kodály tanár úr mindig elismert 
és megdicsért.

Kiváló, sőt szenvedélyes házi
asszony volt. Akármilyen nehéz 
műsorra készül -  s milyen lelkiisme
retesen, lámpalázzal próbált, gyako
rolt minden hangversenyére! -  arra 
mindig volt ideje, hogy az urának, 
Gombos Imre tanárnak, és kedves 
vendégeinek különleges ebéddel, va
csorával kedveskedjék. Maga járt a 
piacra, beszélgetett, tréfálkozott, al
kudozott a kofákkal, s boldogan ci
pelte a roskadozó kosarakat a gondo
san összeválogatott finomságokkal.

Nagyon művelt volt, irodalom
ban, képzőművészetben jártas. Is
merte a Louvre, a British Museum 
gyűjteményét, pedig sohasem látta. 
Nem is kívánkozott külföldre, ő csak 
itthon érezte jól magát, Puskin ut
cai, gyönyörű, tágas, régi paraszt
bútorokkal berendezett lakásában.

Élete utolsó éveiben szinte új ér
telmet és színt kapott művészete az 
Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből való 
archaikus népi imádságok előadásá
val. Az egyszerű hívők imádságait 
és énekeit megható hitelességgel, el
bájoló drámaisággal, vagy humorral 
keltette életre. „Uj, csodálatos reper
toárt kaptam, hála Erdélyi Zsuzsa 
gyűjtésének" -  mondogatta boldo
gan.

Sajnálom a fiatalokat, hogy nem 
láthatták-hallhatták őt személyesen.

Hatvanegy évet élt, 1912-1973- 
ig. November 15-én lenne nyolcvan- 
éves. G. Gaál Zsuzsanna
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Sokoldalú? Izgalmas? Eleven?

Beteg-e a magyar tánckultúra? 
Nyilván rendellenesen fejlődött, 
ha most az állami támogatottság 
és a szakmai elismertség falain 
kívülről előáll 20(!) hivatásos és 
amatőr, független és anyaszín
háztól függő társulat, és világgá 
kiáltja: mi is létezünk, tessék 
minket is észrevenni! Mert mi 
más az Első Magyar Kortárs Tánc
szemle, ha nem figyelemfelkeltő 
összefogása mindazoknak, akik 
évtizede már hitet tettek egy új
fajta, nyitott, a legkülönfélébb ér
tékeket egymás mellett éltető 
korszerű tánckultúra mellett. S 
hogy hová jutott ez a fiatal alko
tó- és előadóművészekből álló, 
sokféle talentumot felmutató, s 
éppen különbözőségében és lan
kadatlan kísérletező kedvében 
egységes generáció? Erről kíván 
pillanatképet adni az ország fel
tehetően összes -  önmagát kor
társ táncegyüttesként meghatá
rozó -  csoportját felvonultató 
táncszemle, amelynek nyolc 
napja alatt tizenöt előadást, egy 
műhelybemutatót és egy beszél
getéssel egybekötött videovetí- 
tést láthatnak -  utóbbit a Sofa trió
ról -  az érdeklődők. A hét hely
szín -  a Katona József Színháztól 
a Mu és Rock Színházig -  a mo
dern, posztmodern és táncszín
házi programok széles választé
kát kínálja. A folklórból ihletet 
merítő kortárs törekvéseket a Kö- 
zép-Európa Táncszínház ősbemu
tatója és a Tranz-Danznak a Bag- 
nolet-i Koreográfiái Szemlén 
többszörösen díjazott kompozí
ciója képviseli. A Rock Színház 
Táncműhelye, a Sarbo Táncegyüttes 
és a Zákány Csoport a jazztánc és

a rockzene ötvözésével keresi azt 
az utat, amely a fiatal közönség
hez vezet. A kísérletező színhá
zak közül a pécsi Art Kísérleti Stú
dió, a budapesti Andaxin-ház, a 
Szárnyak Színháza és a Kölcsön 
Színház vesz részt a táncot a lehe
tő legszélesebben értelmező 
táncszemlén. Aki a különféle 
színházi nyelvek keveréke he-

legúj abban alakult csoportok kö
zül a találkozó szellemi atyjának 
tekinthető Angelus Iván Buda
pest Tánciskolájából a növendé
kek lépnek színpadra. Budapest 
vendége lesz az „egymás támo
gatásával" létrejött tehetséges 
Szegedi Stúdióbalett, és előbemu- 
tatót tart a még szinte teljesen is
meretlen Veszprémi Táncműhely.

Kovács Gerzson koreográfiája
lyett a kamara jellegű, intimebb, 
személyesebb élményeket ked
veli, Méhes Csaba és Hargitay Ákos 
szólóestjei mellett választhatja 
a Dream Team kettősét vagy a 
Virág-László duót.

A hazai kortárs táncvilág ma 
már nemzetközi hírű reprezen
tánsai, az Artus Tánc és Ugrószín
ház és a Természetes Vészek Kollek
tíva, és a legelső független társu
lat, a Berger Táncegyüttes ugyan
csak fellép a seregszemlén, s 
mindnyájan a legutóbbi évad 
művészi termését mutatják be. A

(Tranz-Danz együttes),
Van tehát mit felmutatnia a 

hazai kortárs táncművészet 
képviselőinek. Most már csak 
az a kérdés, a lelkes közönség 
és az egész Európából idesereg- 
lő megfigyelők mellett kíván
csiak lesznek-e rájuk azok, akik 
a továbblépésüket biztosíthat
nák. Mert csak egymást támo
gatva bizony nem megy, és ak
kor nemhogy második és soka
dik Táncszemle sem várható, 
hanem sokoldalú, izgalmas és 
eleven táncélet sem.

(F-a)
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Ú j a n g o l  n y e l v i  s t r a t é g i a
Ügy látszik, az angolok nem ba
bonásak: John Grote, a British 
Council igazgatója ugyanis teg
nap -  péntek 13-án -  invitálta a 
nagykövet rózsadombi reziden
ciájára a sajtó képviselőit, hogy 
kellemes kandallótűz mellett is
mertesse az angol nyelvoktatás 
területén a Művelődési és Köz
oktatási Minisztériummal meg
kötendő új együttműködésük 
tervezetét. Elmondta: az új me
morandum kidolgozásakor ter
mészetesen figyelembe vették, 
hogy a rendszerváltás után az 
idegen nyelvek, de különösen 
az angol nyelv jelentősége meg
nőtt. Az új stratégia összefogja 
az Egyesült Királyság és a Ma
gyar Köztársaság kormánya által 
az oktatás, tudomány és techni
ka terén 1987 márciusában kö
tött együttműködési megállapo
dást, valamint az e területen

1989 és 1992 közötti kezdemé
nyezéseket.

A memorandum értelmében 
négy új programot -  a felsőokta
tási intézményeken elindított 
egyszakos tanárképzést támoga
tó ELTSUP-programot, a tanító
képző főiskolák új négyéves ál
talános iskolai angoltanár-kép
zését segítő Lower Primary Tea
cher Training programot, az 
egyetemeknek és főiskoláknak a 
szaknyelvi oktatás fejlesztésé
ben segítséget nyújtó Service Pri
mary Project-et és az angol kultú
ra és civilizáció oktatását támo
gató British Studies programot -  
indítanak be. Ezen elképzelések 
maximális sikere érdekében az 
országban nyolc regionális köz
pontot hoznak létre, Győrött, 
Veszprémben, Pécsett, Szege
den, Debrecenben, Miskolcon és 
kettőt' -  egyet a megyének és 
egyet a városnak -  Budapesten.

(Ezek egyébként megegyeznek 
az MKM által létesítendő regio
nális oktatási központokkal.) 
Az itt tevékenykedő vezető ta
nárok mellé pedig úgynevezett 
asszisztenseket neveznek ki, 
akik az adott központ vonzás- 
körzetében a kijelölt iskolákban 
tanítanának. A szükséges okta
tási segédanyagokat szintén 
ezekben a központokban helye
zik el, s azok természetesen min
den asszisztens számára hozzá
férhetőek lesznek.

Az egyezmény -  aláírása után 
-  két évig m^rad érvényben, s 
segítségével a megállapodó fe
lek reményei szerint az angol 
nyelv és kultúra ismerete Ma
gyarországon is „tömegméretű
vé", hiszen ebben a rendszerben 
„a brit civilizáció" a legkisebb te
lepülés lakói számára is elérhe
tővé válik.

(bé)

A Goldberg-variáciúk Torinóban
Kiküldött tudósítónk jelenti: 
Pénteken este megkezdődött To
rinóban a Festival Internazionale 
Cinema Giovani: a Fiatal Filmmű
vészek X. Nemzetközi Fesztivál
ja.

A legismertebb amerikai film
szaklap, a Variety egyik utóbbi 
száma szerint évente félszáznál 
is több nemzetközi film-, televí
zió- és videofesztivált rendez
nek világszerte, így a legtekinté
lyesebb európai seregszemlék -  
a cannes-i, a berlini, a velencei és 
a többiek -  mellett nem lebecsü
lendő eredmény, hogy fennállá
sának évtizede során a torinói 
mustra gyakorlatilag azokhoz 
hasonló jelentőségű találkozóvá 
lett; különösen annak révén, 
hogy a pályakezdő mozgókép
készítőknek, a holnap filmesei
nek, televíziósainak legrango
sabb nemzetközi fóruma. (Az el
múlt évek során több magyar 
film is nagydíjat nyert itt; példá
ul Mész András: A bebukottak, il
letve Téglássy Ferenc: Soha, sehol, 
senkinek című alkotása.)

Az idén összesen kilenc kü
lönböző szekcióba sorolták a fil
meket, s a nagyjátékfilmek mel
lett a rövidfilmek, valamint a vi- 
deomunkák ifjú készítői között 
is jelentékeny összegű (a legna
gyobb játékfilmnek például 
húszmillió lírás) pénzdíjakat 
osztanak ki az egymástól függet
lenül működő zsűrik. A verseny-
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programok mellett külön retros
pektív sorozatban mutatják be a 
hatvanas évek független ameri
kai filmeseinek több mint negy
ven alkotását, illetve az 1992-es 
év amerikai független termésé
nek legjavát. Az éjfélkor kezdő
dő tájékoztató programban pe
dig az utóbbi évad más fesztivá
lokon már sikert aratott, legin
kább figyelemre érdemes alkotá
sait tűzik műsorra. (Ebben a 
programban szerepel -  verse
nyen kívül -  a Goldberg-variációk, 
Grunióalsky Ferenc új filmje, 
amelynek rendezőjét a zsűri el
nökéül kérték föl.)

A tegnap este kezdődött tori
nói fesztivál tíz napja során fél
ezernyi mozgóképet nézhet 
meg a világhírű Mozimúzeum
ban működő fesztiválközpont 
öttermes, úgynevezett multiplex 
mozgóképszínházának -  zöm
mel diákokból, egyetemistákból 
verbuválódó -  közönsége, illet
ve a negyedszáznál több ország
ból érkezett, mintegy félezernyi 
fiatal filmkészítő, s a több száz 
érdeklődő kritikus.

Zsugán István

Á!rádió kellett

Vörös bál
„...Szerkezetében, színpadi megoldásaiban ennyire rendbontó szö
veget nem engedhetek meg magamnak többet" -  írja a Rádiószín
ház bemutatójaként elhangzott darabjáról a szerző, Németh Ákos. A 
hallgató azonban nem érzi különösebben rendbontónak a Vörös bál 
szövegét; sőt a témát, az 1919-es forradalmat sem érezzük „szalon- 
képtelennek". A forradalmak persze ritkán szalonképesek; nem il
lemtanok forgatókönyve alapján készülnek. Németh Ákos eredeti
leg színdarabnak írta művét, valójában ez okoz helyenként zavart: 
a szereplők azonosítása (ami a színpadon teljesen egyértelmű lenne) 
a hangjátékban bizonytalan. Rengeteg szereplőt vonultat fel a darab 
-  kezdve Tisza gróftól, akit bemelegítésként „gajdeszbe" küldenek, 
nem tudni pontosan, kik. Kun Béla és Szamuely Tibor mérsékeltnek 
tűnt a bosszú angyalához, Pogányhoz képest. A volt tengerész, 
Cserny is megjelenik a Lenin-fiúk élén -  bőrkabátjukat csak sejthet
jük. A proletárdiktatúra éppen a csúcsán van, a túsz: a magyar bur
zsoázia. A végén a vörös démon ódája hangzik -  szerzőjét szintén 
nem tudjuk pontosan azonosítani.

Rajz és gúnyrajz tehát Németh Ákos darabja; egyszerre törekszik 
objektív ábrázolásra és ironikus elítélésre-megbocsátásra. Objektív, 
mert alakjai, eseményei dokumentálhatóan megtörténtek (vagy 
megtörténhettek), dialógusai elhangozhattak. A történeti hűséget 
általában nem lehet a műalkotáson számon kérni, de itt nem érző
dött még a fikció kedvéért történő átformálás sem. Talán csak az 
események motívumait igyekszik a valóságosnál is árnyaltabbnak 
feltüntetni -  nyilvánvalóan szereplőinek erkölcsi felmentése érde
kében. S bár -  állítólag -  a pokolba vezető út is jó szándékkal van 
kikövezve, a Vörös bál szereplőinek mozgatórugója aligha a jó 
szándék volt. (AJratalomvágy, a bosszú és a kegyetlenség semmi
képp nem téveszthető össze a jó szándékkal.) A darab, minden ob
jektivitása ellenére is, egybemos dolgokat, a részletek realizmusa 
élethűnek tetsző panoptikumot ad. De így sem tudunk nevetve bú
csúzni múltunktól (jóllehet valószínűleg ez is szándéka volt a szer
zőnek), hét évtized múltával akkori történelmünk ma is fájó seb. 
Pedig részvevői többnyire már nem élnek -  a fájdalom azonban 
még mindig élő.

Fazekas László
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Szivárvány havasán
Faragó La ura, a neves dalénekes rákbeteg testvéréért ad két koncertet 
a közeli napokban. Ma este hét órakor a Villányi úti Szent Imre 
plébániatemplomban népdalokból, népdalfeldolgozásokból össze
állított műsor hallható, amelyen Béres Ilöna és Szabó Sándor is fellép. 
A holnap este hét órakor a Fasori református templomban rende
zendő esten Lukács Sándor és Papp János működik közre.

Míívészek a Liszt-múzeumért
A budapesti Liszt Emlékmúze
um javára rendeznek két hang
versenyt a Régi Zeneakadémián, 
a mester egykori szalonjában 
(Vörösmarty u. 35.). November 
15-én este fél 8-kor a világhírű 
Paul Badura-Skoda a Festetics 
Kvartett tagjaival Mozart-zongo- 
ranégyeseket szólaltat meg, két

héttel később, november 29-én 
pedig, este 6 órai kezdettel Várjon 
Dénes, az ifjú magyar pianistage
neráció kimagasló tehetségű rep
rezentánsa lép fel különleges 
(Bartók, Laj tha és Chopin művei
ből szerkesztett) programmal, 
Szabó Péter gordonkaművész tár
saságában.

Mit közvetít a tévé, a rádió?
A Kultúraközvetítők Kamarája arról rendezett 
tegnap tanácskozást: vajon milyen értékeket 
közvetít a rádió és a televízió, hogy valóban 
hatékony kultúraközvetítő eszközök-e? A fel
szólalók a lényeget hasonlóan látták: a magyar 
médiumok „kultúraközvetítésben" még mindig 
kiállják a nyugatiakkal való összehasonlítást. 
Jankovics Marcell az „öntévé" veszélyességére 
hívta fel a figyelmet. A tévé ugyanis azáltal, 
hogy rengeteget foglalkozik a műsorokban is 
önmagával, belterjessé válhat. Hernádi Miklós 
szerint a helyi gondok sokkal jobban érdeklik 
az embereket, mint a nagypolitika. A valóságot 
visszaigazoló műsorok amúgy sem kapnak je
lentőségüknek megfelelő teret -  mondta. Végül 
is a kereskedelmi típusú televíziózáshoz közelí
tés törvényszerű folyamat volt az utóbbi időben 
-  értett egyet kimondva-kimondatlanul a leg
több felszólaló. Az viszont már egészen más 
kérdés, hogy ezen változtatnunk kell, mert

nagy a felelősség, s ízlésagresszióval nem lehet íz
lést formálni. Ez utóbbit Kamarás István hangsú
lyozta, aki a hétköznapokból kiemelő gondola
tokat, a hiteles arcokat hiányolja a televízió mű
soraiból. A média ne elvágjon bennünket az 
emberi viszonylatainktól, hanem tágítsa ki a vi
lágot -  fejtette ki, s talán ezt a gondolatot bon
totta tovább Réz András is, aki a valódi közszol
gálati televíziózás célját abban látja, hogy me
nedéket nyújtson, az otthonosságot teremtse 
meg. Tulajdonképpen ő világított rá a legegyér
telműbben a kivezető útra: a törvény megszü
letése és a moratórium feloldása után megnyílik 
a lehetőség, hogy valódi szerepét töltse be a két 
médium: a hiteles kultúra közvetítését. Akkor 
majd nagyobb helyet kell kapniuk az olyan for
mátumú személyiségeknek, mint Ottlik, Cs. 
Szabó vagy Kodály , s kiléphetünk a pattogós, 
Nyugatot utánzó klisékből is -  hívta fel a figyel
met Czigány György. (megyeri)


