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Kiállítási kalauz
Két hete lehetett (kellett eny- 
nyi idő, hogy lehiggadj ak): 
betértem a N éprajzi Mú
zeumba. A kapun az egyik 
plakát a kolumbiai Am azo
nia indián m űvészetét ígérte, 
a másik Marja Vuorelainen 
lappföldi képeit. A  múzeum 
előcsarnokában az itt szoká
sos tágasság (értsd: alacsony 
látogatottság) fogadott. Ve
szem a jegyet: ötven forint. 
Nem kevés. (Vagy az ma már 
kevés?) Vennék katalógust. 
Az elárusító néni szabadsá
gon van jövő péntekig. Addig 
semmi sem kapható.

A földszinten két terem- 
nyi az indián „művészet”. A  
bejáratnál színes plakáton 
Kolumbia. Lényegében ennyi 
tudható meg indiánjainkról. 
Látható — lenne — még né
hány fotó is, ám megvilágí- 
tatlan falszakaszokon. Az 
egyik sarokban, videolejátszó 
pihen ősi nyugalommal.

A két teremben aztán a 
latin-amerikai nagyvárosok 
turistapiacainak minden 
„kincse”.

A tárlókat efeinte még né- 
melyes ismeretterjesztő fel
iratok kísérik, a második te
remre már ezekből sem ju 
tott. Nem is baj, hisz a tá
jékoztatókból ilyesféle eliga
zításokat kapunk: „Csörgőbot, 
a kacikák használják tánc 
közben”. Hogy kik azok a 
kacikák, mit fejez ki a tán
cuk, s mire való ez az egész 
az indiánoknál — ez a turis
tákat úgysem foglalkoztatja. 
Elég az, hogy a „kacika” iga
zán egzotikusán hangzik.

Egyébként > festői elrende
zettségben csinos papírkosa
rak láthatók itt, meg apró 
faragott áruk, mutatós ráté- 
tes textilművek, kényelmes 
függőágyak. Igazán nagy be
leérző képesség kell, hogy 
láttukra megsejtsük az őser
dei univerzum fuvallatát. Föl 
kellene ismernünk, hogy 
„minden egyes kézműves 
tárgy  — funkcionalitásától 
elvonatkoztatva  — a környe
ző világ mágikus és esztéti
kai interpretációjaként fogal
m azódik meg”. Föl kellene

Daráló
Előbb-utóbb minden titok k i
tudódik. Bizony meglehetősen 
sokat vártunk, de már elárul
hatjuk, a Daráló című ifjú 
sági hangjátéksorozat forga
tókönyvírói között szereplő 
Gábor Anna nem hölgy. Az 
álnév Nógrádi Gábor írót ta
karja.

— Szerzőtársaim, Asperján  
György, Horváth Péter és 
Béres A ttila  csendes jubileu
munkat használják ki a le
leplezésre. Ugyanis tegnap 
vettük fel a rádió X III-a s  
stúdiójában a sorozat kétszá- 
zadik részét.

Zápturul
Az első magyar kortárs tánc- 
szemle talán minden hasonló 
rendezvényen túltesz, leg
alábbis ami a föllépő együt
tesek számát illeti. A  prog
ramokat bogarászva azonban 
hirtelen megcsappan a látni
való, pontosabban a friss 
látnivaló, mert csak kevesen 
jelentkeztek új művel.

Az elmúlt év felfedezettjei, 
a Sarbo-lányok, meg a Zá
kány-csoport mellett a leg
bátrabb feladványt a Közép- 
Európa Táncszínház tárta 
elénk, A hétszünyű kapanyá- 
nyimonyók igaz történetei 
címmel. A történet azonban 
hosszú volt, meg némileg za
varos. Kár. A Berger együt
tes régebbi keleti Bolyongá
sával most talán végleg szem 
elől veszik, hiszen a pár éve 
még a modern tánc ígéretes 
műhelyeként jegyzett csapat 
tagjai lassan szétszélednek: 
ki erre, k i arra próbál sze
rencsét, egyéni karriert fab
rikálni. Ismeretlen még a 
Term észetes Vészek  további 
sorsa is; Csendzóna című 
produkciója már a tavaszi 
premier idején is a hígulás 
jeleit mutatta. A  Szegedi Stú
dió-balett ugyancsak régi 
művekkel érkezett, ám a tár
sulat időről időre arról győz 
meg, hogy manapság a Tisza 
partján dolgoznak a modem 
tánc legképzettebb magyar 
művészei. Újdonság nem 
akadt az Artus háza táján 
sem; a szemle nyitóestjét is 
Goda Gábor stábja szolgáltat
ta a Zápturul előadásával, ám

A kacikák csörgőbotja Kitessékelték 
a Fekete Dobozt SZÖGLETBŐL

ismernünk, ám e holmikat 
nézve erre kevés az esély.

Amazónia indiánjai is eb
ben az évszázadban élnek. 
Eladásra hzt csinálják, amit 
a turisták várnak tőlük. S 
mi is felszisszenünk, ha a 
Váci utcában összevásárolt 
cuccok alapján következtet
nek az utazók a magyar nép 
lelkületére.

A másik kiállítás annál ér
dekesebb. Túl sok informá
ciót itt sem kapunk. Magam 
is csak az utólag megszerzett 
szórólapról ismertem meg a 
szimpatikus M arja Vuorelai
nen (1911—1990) életét, aki 
a művészpályát adta fel a 
negyvenes években, megis
merkedve a Lappfölddel. Ott 
telepedett le, ma is működő 
fotóstúdiót alapított, és ex

pedíciókat szervezett, hogy 
a helyszínen fotózhassa a 
lappok életét. Később meg
nyitotta Finnország legésza
kibb könyvesboltját. Hatezer 
fotóját hagyta a Nomád Lapp 
Szövetségre.

Hivalkodás nélkül élik a 
maguk kemény, hóval földte 
életét a lapp rénpásztorok; 
Finnországban kétezerre, az 
itt élő lappok harmadára be
csülik a számukat. Több év
tizedet ívelnek át Vuorelai
nen képei, s ezalatt az idő 
alatt sokat változott a lappok 
életmódja (s még többet a 
fotós stílusa). De mindvégig 
ugyanolyan nyílt, békés ar
cok néznek ránk a színes 
„négyszél” posztósapkák alól 
a tisztességes, esetenként 
igazán költői fotókról.

Bán András

Mostanában sokan csak a 
kettévált Fekete Doboz K ft.- 
be tömörült tagjairól beszél
nek. Miközben különösebb 
hírverés nélkül, de kemény 
munkát végez az eredeti Fe
kete Doboz Videof oly óirat 
A lapítvány  is.

— Méltatlan lenne a Feke
te Doboz régi szelleméhez, 
ha Pesty Lászlóék minden 
megnyilvánulása után helyre- 
igazítást kérnénk — bár né
hány napja újabb bírósági 
döntés tiltja  meg nekik a 
Fekete Doboz névhasználatot. 
M i egyszerűen úgy reagá
lunk, hogy sokat dolgozunk 
— mondja a folyóirat vezető
je, Elbert Márta. — Ez év 
elején megnyertük a Magyar 
Mozgókép A lapítvány  doku
mentumfilmes kuratóriumá
nak A z év dokumentálása 
pályázatát. Arra vállalkoz
tunk, hogy az év belpolitikai 
eseményeit dolgozzuk fel v i
deón. Megpróbálunk mindent 
rögzíteni, ami csak lehetsé
ges. És a meglevő kazettákból 
havi krónikákat is összeállí
tunk. Ám ha valakinek szük
sége van rá, az az Országos 
Széchényi K önyvtárban  a 
teljes leforgatott anyagot ku
tathatja.

— Nem maradnak le a vá 
ratlan eseményekről?

— Csak kilencen vagyunk,
de az utolsó pillanatban is 
átalakíthatjuk az előzetes 
forgatási tervet. Például el
sőként voltunk Salgótarján
ban, ahol agyonvertek egy 
cigány férfit. Sokkal inkább 
nehezíti a munkánkat, hogy 
néha az összes előzetes fára
dozásunk hiábavaló. Így já r
tunk az ötödik kerületi MDF- 
fórumon, ahol Boross Péter 
belügyminiszter úr beszélt a. 
belpolitika aktuális kérdé
seiről. Az összes engedélyt 
megkaptuk, mégis — enyhén 
szólva — kitessékeltek min
ket a teremből. Pedig ez egy 
„nyitott” rendezvény volt. 
Amíg korábban mindenütt 
ott voltunk, most félő, hogy 
egyes csatornák elzárulnak, 
és a videós dokumentálás így 
megnehezül. Sz. Z. L.

Szakonyi K á ro ly

Milyen legyen 
a televízió?

Most, hogy a biztató jelek  szerint nemsokára m egszületik a 
m édiatörvény, és az államelnök meg a kormányelnök, a ha
talom és az ellenzék végre felhagyhat az im m ár végeérhetet
lennek tűnt vitával, s új elnök kerülhet a Televízió élére, 
m egkérdeztem  néhány járókelőt, m it vár a jövőtől; ki m it 
szeretne látni a képernyőn.

Vagyis hát, milyen is legyen az egyes vagy a kettes psa- 
torna jövőbeli műsora?

Tizenhat éves srác:
— Szóval, szerin tem ? Szóval, hogy m it lökjenek? Hát ne 

azt a sok dumát. Hogy így a gazdaság, meg úgy a politika. 
Meg erkölcs. Meg vallás meg tudomisén. M ert az ciki. Nem  
is'nézem . Én nem nézem! Á tváltok  az MTV-re. A z megy ná
lam egész nap. A zok a klipek. Tudja? Baromi jók! Na, az ké
ne itt is. Az érdekli az embert. Világsztárok, meg minden. 
Szóval, MTV. Em tíví! Nem Magyar Televízió, nem azt mond
tam, hanem E m tív í. . . !

Fiatalasszony, bankban dolgozik:
— K eveslem  a divatbem utatókat. Nekünk a bankvilág

ban öltözködni kell. Naponta más ruha. Sok csinos holmi. A d
jon ötleteket a televízió! Reklám van elég, tudom, m ilyen il
latot használjak, hogy hódítsak. Ismerem a legjobb hajmosó
szert is. De a ruhák! A  Sky Newsban van egy rövid d iva t
parádé, de kapkodják a képeket! Nálunk lehetne bővebben. 
Tehát sok divatbem utatót szeretnék. Remélem, az új elnök
nek lesz rá gondja, remélem, szeretni fogja a fiatal bank- 
alkalm azottakat!

Hatvan fölötti férfi, nyugdíjas:
— Nekem nincs m űholdvevő antennám. De nemrég m eg

szálltam  egy vidéki hotelban, ahol a szobában volt tévé, és 
foghattam ilyen adást. Hétvégén, persze. Micsoda erotikus fil
m eket láttam! Meg a Tutti-Fruttit! Hát ez hiányzik nekünk, 
magyar férfiaknak! M iért nem gondolnak a korosodó urakra 
a budapesti televízióban? Ez a mostani vezetés éppen olyan 
prűd, m int a régiek voltak! Hát csak az osztrákoknak juthat 
az élvezetből? Csak az RTL-en lehet pucér nőket mutatni? 
En ezt nem értem! Éppen itt az ideje, hogy létrejöjjön a m é
diatörvény, és a kisnyugdíjasok is láthassanak valam it, mert 
nekünk nem telik m űholdvevő antennára! Már írtam  ez ügy
ben a kulturális bizottságba, hogy az elnök kiválasztásánál 
figyeljenek erre is! Tehát, még egyszer mondom: erotika és 
erotika! Negyven éven át tiltották! Hát már sohasem lesz 
valódi rendszerváltozás?! (Már indulatosan, az utca népéhez 
szólva:) En eddig nem tüntettem , de ha ezután sem lesznek 
szexfilm ek, kim egyek a térre, és követelni fogom a vezetés 
leváltását! Mi van nekem már hátra? Uram! Végre kapni 
akarok va la m it. . . !

Idős hölgy:
— Én a ném afilm eket hiányolom. A  régi sztárokat, pél

dául Rudolf Valentinát! De másokat is adhatnak! Csak néma 
legyen! Hogy miért? M ert akkoriban még voltak gyönyörű 
érzelm i jelenetek! A férfiak letérdeltek a hölgyek elé, szét
tárták a karjukat, úgy vallottak szerelm et. Igaz, csak tátog- 
tak, de az em ber azért jól érthette, m it rebegnek, ajaj, de 
mennyire! És m ilyen finoman táncoltak! Finoman társalog
tak! Finoman viselkedtek! Nem úgy, m int most! Nem volt 
az a sok szörnyeteg alak, az a sok brutalitás, rémség, am it 
ma mutatnak! Na, és a pucérkodás?! Hát arról szó sem lehe
tett! Legfeljebb, ha kivillant a boka! En is asszony vagyok, 
két férjem  is volt, de soha nem beszéltem  még az anyámnak 
sem  bizonyos intim  dolgokról! Most meg m utatják, reklám oz
zák, hogy bizonyos időszakokban m it használjanak a hölgyek! 
Szóval, legyenek némafilmek! Tudja, ha a parlamentben be
szélnek, én mindig leveszem  a hangot. M indjárt kedvesebbek  
a férfiak! A zok a drága öregek! Meg a csinos fiatalok! lyiind- 
járt rokonszenvesebbek! De hanggal nem! Ügy isten őrizz . . .  !

ő sz  hajú bácsi:
— Nincs mulatozás! A z a baj, kérem, hogy kevés a m a

gyar nóta! Hogy tudott mulatni a Jávor! „Nem élhetek muzsi
kaszó n é lk ü l. . .  !” Ej, de kéne egy kis muzsikálás! Remélem, 
az új elnök m ajd nem sajnálja tőlünk! Mert, kérem, olyan 
most a m i televíziónk, m int akárm elyik a világban. En nézem  
m indegyiket. Hírek, híradó, kvízműsor, kerekasztal-beszélge- 
tés, r ip o rto k . . .  Már azt is gyanítottam, hogy m indet Hankiss 
igazgatja! Ideje lenne leváltani azokat a külföldi tévéelnökö
ket is! Nekünk más tévé kell! Magyaros! A zért mondom, hadd 
húzzák a nótát, m i pedig danolhassunk, csípje meg a kakas 
ezt az é le te t . . . !

Húszéves dalia:
— Autóversenyt. Meg m otorversenyt. Azt! Egész nap! 

Minden helyett! Hát a huszadik században élünk, vagy nem? 
Néha lehet egy kis diszkó is, de fő a sport! Száguldás! Vad 
iram! Szóval, autó és motor! Ezt várom az új vezetéstől! 
T em p ó t. . .  ! Nem tudja, ki lesz az elnök?

— Nem, azt nem tudom.
— Maga vállalná?
— En?! Sem m i pénzért!

— Mi változott az első adás 
óta eltelt hosszú idő alatt?

— Természetesen öreged
tek a szereplők is a történet
ben és a valóságban egy
aránt. De ezen túl haladunk 
a bevált úton. Sohasem meg
történt eseményekre építünk, 
mégis érintjük az egyetemis
ta, vagy éppen munkát kere
ső, esetleg éppen családot 
alapító fiatalok fontos hét
köznapi témáit. Vizsgák, 
munkanélküliség, gyerekszü
letés, drogok. És továbbra is 
tartózkodunk a direkt politi
zálástól. Zé

Móndy Ildikó, az Artus együttes 
tagja

a program változatlanul jó, 
sőt időszerűbb, mint valaha.

A sorozat holnap ér véget, 
de még van miből válogatni: 
ma este a Dream Team, va
lamint a Rock Színház Tánc
műhelyének estjét kínálja a 
műsorfüzet, míg holnap Bag- 
nolet koreográfiái versenyé
nek győztese, Kovács Ger- 
zson Péter lép fel Tranz Danz 
nevű együttesével. Végül egy 
premier előtt álló mű: a 
Veszprém i Táncműhelyben 
épp most íródik M árquez 
Száz év magány című regé
nyének koreográfiái változa
ta. Hogy hol tart a munka, 
kiderül holnap délután a 
Rock Színházban.

— Péter —

Téli Könyvvásár
Először érzem jelét, hogy a 
piaci körülmények ésszerűen 
befolyásolják a könyvpiacot. 
Talán szomorkodnom kelle
ne, hogy folyamatosan ve
szít jelentőségéből a tavaszi 
könyvünnep, de a kiadók 
tudják, a jelenlegi anyagi 
körülmények között igazi si
kerre karácsony táján szá
míthatnak.

Ezért az idei télre szokat
lanul nagy és bőséges a k í
nálat. Ezúttal mindenki elé
gedett lőhet, az érdeklődő 
vásárló megtalálhatja az igé
nyes szépirodalmi műveket 
éppúgy, m int a szórakozta
tó, 'ismeretterjesztő kötete
ket.

Lehetetlenség a teljes kíná
latot ismertetni, hiszen közel 
háromszázhetven címet tar
talmaz a Téli K önyvvásár

ajánlófüzete. Csupán v illa 
násszerűen szeretnék egy- 
egy művet bemutatni a kü
lönböző műfajokból. A  ver- 
sesköteték között az egyik 
legfrissebb Gyurkovics Tibor 
A test balladája című váloga
tása. A Századvég Hajnóczy 
Péter összes írásának kiadá
sára vállalkozik, a most meg
jelenő első kötet az elbeszé
léseket tartalmazza. Bizonyá
ra sokan lesznék kíváncsiak 
a tévésorozat nyomán a 
Strauss család regényes élet- 
útjára, különösen, ha elárul
juk, hogy a Keringőkirályo
kat Marieluise von Ingelheim  
írta, aki a népszerű Sissy 
szerzője is volt. A  fiatalab
baknak pedig szívem szerint 
J. R. R. Tolkien A babó cí
mű regényét ajánlom.

Sz. Z. L.

Budapest vagy Prága ?
Négy nemzetközi video- és 
könyvkiállítást szerveznek jö
vőre Magyarországon. M ind
erről az Interbright vezetői 
szóltak, amikor beharangoz
ták március 11. és 14. közöt
ti rendezvényüket, amelynek 
majd a Vigadó ad otthont. 
Tulajdonképpen jó dolog a 
verseny, bár nem biztos, 
hogy szerencsés dolog most 
elaprózni az energiákat, ami
kor Közép- és Kelet-Európá- 
ban szinte mindenütt szeret

nék megnyerni a kiállítókat. 
Nem véletlen, hogy Frank
furtban látható volt olyan 
reklám is, amely szerint két 
nagy kiállítás van, Nyugaton 
Frankfurt — Keleten Prága. 
Szerencsére az Interbright 
vezetői, arról számolhattak 
be, hogy a Japán Kiadói Szö
vetség  vezetői úgy (határoz
ták: bár sok helyre hívják 
őket — mégis az ismert Bu
dapestet választják.

Zé

Újabb szappanoperaElkészült az Eger ostroma 
című sOkrészes tévésorozat 
első film je, a Focus A lkotó- 
közösség égisze alatt. A  film  
szülőatyja és egyben vezető 
operatőre Erős Péter:

— Ilyen olcsón és ilyen rö
vid idő alatt még nem csi
náltak nálunk filmet. Ha hi
szi, tha nem, a helyszínekért 
nem-fizettünk egy fillért sem. 
A szállodatulajdonosok in
gyen bocsátották rendelkezé
sünkre szobáikat, vendéglői
ket, sőt, ingyen vállaltak 
szerepet a Gárdonyi Géza 
Színház társulatának tagjai. 
Az sem titok, (hogy sztárven
dégünk, Tordai Teri, gázsi 
nélkül állt kamera elé.

M int a mesében. Valóban 
hihetetlen, hogy pénzközpon
tú világunkban barátságból 
dolgozzanak emberek. N yil

ván annak a rem ényében te t
ték, ha a sorozat m ajd bein
dul, és sok pénzt hoz.

— Magyarországon első íz
ben belevágtunk a nyugati 
tempójú munkába, abban a

reményben, hogy a film  rö
videsen elkel a határon túl. 
Ismeretség révén Angliá
ban és Am erikában  élő kap
csolataink vannak, híreink 
szerint lesz, aki megveszi tő
lünk a sorozatot. A londoni 
televízió 4-es csatornája mu
tatott érdeklődést. Előzetes 
érdeklődés tehát már van, 
ezért döntöttünk úgy, hogy 
megcsináljuk. A kamera vé
gigpásztázza a M átra alját, a 
szőlőskerteket, Eger neveze
tességeit, és egy szállodán 
keresztül az itteni idegenfor
galom szolgáltatásait.

— Láthatja a hazai közön
ség is az újabb szappanope
rát?

— Ha piacképes, amit for
gatunk, akkor igen. Remél
jük, valamelyik csatorna ve
vő lesz rá. (várhegyi)


