Kérlek, ne lökj le
Csupán ennyi filozófiát
csempészett a műsorába
Muizsay Andráis népénekes
Szombathelyen, az otadi
Oktatási és Nevelési Köz
pont színháztermében, ame
lyet egyelőre csak egy Units
.Színházterem” feliratú táb
la jelez — ha nem lenne
kinn, azit hiinné az ember,
még mindig a nevelési köz
pont hatalmas, csupa-fehér,
auKájában van, ahol a fe
hérséget csak egy helyen
töri meg melegebb szín: az
is csupasz téglafal.
Adóiig, amíg nincs mód
arra (pénz, pénz, pénz...?),
hogy elválasszák a színház
termet az auláitól, meg keli
elégedni az illúzióval!. Kis
gyerekeik szoktak így ját
szani. Négyszöget rajzolnak
a porba és aizt mondják:
„Ez itt a konyha.” Óladon
most azt játsszák (a fel
nőtték is), hogy „ez itt a
színházterem”.
Mu'zsay Andrásnak jutott
az a megtiszteltetés, hogy
„felavassa” a félkész szín
iházait és hangulatot hozzon
a hideg-fehér falak közé.
Igazi, (country) .népénekes
nek való feliadat: hiszen hol
éli a nép, ha nem a lakó
telepeken ?
„Amíg leérteim az emelet
ről,, magamban megváltoz
tattam a műsoromat. Az
előbb úgy tűnt, csak gyere
kek ülnek a nézőtéren, de
most látom, felnőttek is jöt
tek. Nincs semmi baj: húsz
éve énekélék, van annyi dali
a repertoáromban, hogy
nem k e l előre eltervezett
összeállításhoz
ragaszkod
nom” — kezdte a művész,
mliiköziben még egyszer ala
posan megnézte a közönsé
get: a kétéves (néha sliirdogáló) Nikolettet, a néhány
jsetévedt tizenévest, a nép

művelő szakos főiislka’ásóikat
— akik meghívókat dobták
a lakótelepi postaládákba
—, az anyukákat és gyere
keiket, a központ vezetőit
meg az éppen ráérő sze
mélyzetet.
A helyében megváltoztat
tam volna a dalok sorrend
jét. Mindenesetre az elsőt
énekeltem volna utoljára. A
legfiiliozofilkusabbat.
Azt,
amelyiknek a refrénje vala
hogy így hangzik: „Ne lökj,
ne lökj, ne lökj, ne lökj,
kérlek, ne lökj le p n e lökj,
ne lökj, ne lökj, ne lökj,
kértek, ne lökj l e ... Vagyis:
viseld el, hogy melletted
vagyok. (Ha jól emlékszem,
a hintában.)
Előtte nevethetett volna a
közönség a fogfájós libán,
a részeg tengerészen, siker
élményeket szerezhetett vol
na a nyelvtanulás ben: a
skót parasztgazdaságba ve
zető dal refrénje — „iá, iá,
ó” — skótul, magyarul, né
metül (talán még oroszul is)
érthető és gyorsan megta
nulhat»; aztán, jöhetett vol
na a csattanó: „Kérlek, ne
lökj l e ...”
De a sör-da'l után ki em
lékezett már a hinta-dalira?
(A lakótelepi
tizenévesek
képzeletét, úgy tűnt, a sör
mozgatta meg legjobban. A
refrént is megpróbálták
együtt dúdolni: — „Még ma
éjjel vigadunk, s kidobnak
hajnaltájiban” —, pedig ad
dig hiába' fáradozott Muzsay András, az alkaton kó
rus nem nagyon állt kötél
nek.)
A befejezés pedig —
Gershwin szép böDosődiaila
— végképp feledtette a hin
tát és a filozófiát. Lehet,
hógy a népéneke» éppen ezt
akarta.

„Haaánk, mint minden, a
történeilimi és társadalmi re
alitásokkal számoló ország,
megfelelően
gondoskodik
biztonságáról, ha kell, fegy
veres védelmétől. Ennék ér
dekében Olyan fegyveres
erőt
tart
készenlétben,
amely mindenkor garantól-

itonaii pályára irányító koor
dinációs bizottság legutolsó
értékértétén osztottak szét a
bizottság tagjai között.
Az értekezlet előadója,
C s a tá r i L a jo s alezredes, a
Megvei Kiegészítési és Te
rületvédelmi Parancsnokság
főtisztje, miután ismertette

—v ia

VIII. Henrik, az angli
kán egyház megalkotója
mintegy négyszáz évig
cipelte történelmi terhét,
azt, hogy a halálát szifi
lisz, vérbaj okozta. Az
tán az idén nyáron meg
írták róla, hogy ez téve
dés, az asszonyfaló ki
rály ugyanis vészes Cvitamin hiányban hunyt
el, skorbutban.
Aragóniái Mária, aki
nek szépségét és a hit
ben való elmélyültségél
Itália reneszánsz költői
énekelték meg, s akinek
bebalzsamozott
holttes
téhez ma is zarándokol
nak Nápolyban, nos ö

Beszédes
múmia
bizony szifiliszben hunyt
el, 1568-ban. A Lancet
című orvosi szaklap adott
hírt
arról a meglepő
vizsgálatról, amelynek a
pisai egyetem kutatói
vetették alá a múmiát.
„A test rendkívül jól
konzerválódott, a bőr, a
haj és a pompás rene
szánsz ruházat megma
radt. A bőr jellegzetes
károsodása egyértelmű
en utalt a treponema je
lenlétére, arra, ami a be
tegséget előidézte. Még
ez is olyan jól konzer
válódott, hogy össze le
hetett hasonlítani a be
tegség mai tüneteivel’’ —
nyilatkozta az egyik pro
fesszor. A paleopatológusok, a régi idők beteg
ségeit kutató orvosok az
zal is hangsúlyozták a
tudomány sikerét, hogy
először nyílt lehetőség
rég meghalt emberen ki
mutatni a szifiliszt, mint
halálokot. Igen ám, de
honnan kapta a jámbor
életű Mária ezt a kegyet
len betegséget? Nos, er
re már korántsem adtak
pontos választ. Az egyik
feltevés szerint a bajt
Kolumbusz
tengerészei
hurcolták be Európába.

„mindenáron pályára állí
tás”. A minőség tartásának
két módja is lehetséges. Az
egyik a már bent levők sze
lektálása!,. a másik a beke
rülni akarók megválogató sa.
A tájékoztató Után a
koordinációs bizottság meg
látogatta Zalaegerszegen a

^^^Színház^^J
Van úgy, hogy ha nincs
is állandó színház egy tele
pülésen, a közönség mégis
ráérez egy-egy
produkció
ízére, és jön, jö n . . Mint
ahogy jött a szombathelyi
Művelődési és Sportházba, á
veszprémi Petőfi Színház
bérletes előadására. Sokak
nem rendelkeztek bérlettel,
így sorba álltak azokért a
maradék jegyekért, amelye
ket iyenkor — nagyon böl
csen — féláron, az utolsó
percekben kiadnak. A tá
volmaradó bérletesek helyét.
Így aztán telt nézőtér tap
solhatott Presser Gábor—
Sztevanovity Dusán musi
caljének,
A padlás-nak.
(Nem fért be minden ér
deklődő, ezért november ele
jén ismét bemutatják a da
rabot Szombathelyen.)
E nagy érdeklődés azért
is volt kellemes, mert nem
sznobizmusból eredt, hanem
az előadásnak szólt. Ez pe
dig megfelelt az elvárások
nak.
Ügy tűnik, hogy szeretjük
a mesébe csomagolt gondo
latokat. Jólesik egy kicsit
visszarévedni a gyermeki ár
tatlanságba, nagyon jó meg
szabadulni az élet és az
életkor salakjaitól, s akár
csak e történet
hús—vér
alakjai, meglátni tiszta szív
vel a képzeletbeli szellem
világ aranyos figuráit. Há
romféle különnemű közeg
simul össze itt: az élő tisztaszívűek, a napi Témüllerek, és igazi otthonukat, a
bolygót kereső szellemár
nyak világa. Nem romanti
kusan, hanem napi szinten
kapaszkodnak össze a fülbe
mászó dallamok, a mesét
látványossá tevő táncok,
mozgások révén. Az egész
produkció azt sugallja, hogy
érdemes jónak lenni, csak
megértésben és szeretetben
lehet élni, mert ez az érzés
a Témülleres feljelentgeté
seket is megjavítja, vagy ha
nem, hát félreállítja.
Vándorfi László egyenle
tes rendezése földi mesevi
előző évhez képest javul
ták, jélenleg 3,56-nál noszSzBbib átlagú tanuló nincs.
A kollégiumban jelenleg
harminc „vasi gyerek” ké
szül a katonai pólyára kü
lönböző évfolyamokon. A
harmtndböl mindössizie há
rommal sikerült 'találkoznia

A kevesebb több lehet
ja megbízható védelmét,
fönntartása
összhangban
van a népgazdaság teherbí
ró képességével és a nem
zetközi kötelezettségekkel.
A fegyveres erők minősé
giét és erejét döntő mérték
ben befolyásolja a hivatásos
, állomány összetétele, elkö
telezettsége és felkészültsé
ge. A hivatásos állomány
folyamatos utánpótlásához
szükség van olyan jó képes
ségű, egésizséges fiatalok
ra, akik vonzódnak a kato
nai pálya iránt és hivatás
ként vállalják a haiza fegy
veres szolgálatát.”
Ez az idézet egy okosan
szerkesztett, ízléses
pros
pektusból való, amely a
pályaválasztó
fiatalokhoz
szól, s amelyet a megyei ka-

a katonái kollégiumok, ka
tonai középiskolák, főisko
lák lényegét és az oda tör
ténő pályázat féltételeit,
hangsúlyozottan kiemelte: a
megfelelések
mérlegelésé
ben ma már döntő súlya
van a jó tanulmányi ered
ménynek. Alapelv: kevesebb
de jobb tanulót. 3,51 tamdlmányi ponteredmény alatt
nincs felvételi a katonai kolllégiumokba sem.
Elmondta az előadó, hogy
az „új idők szelei” hatásá
nak tudható be, hogy az
idei beiskolázáskor 30—40
százalékkal csökkent a ka
tonai pálya iránti érdeklődéls, ennek ellenére tartják
a minőségi követélményt:
az elmúllt idők gyakorlatá
val ellentétben nem lesz

Szalvai Mlilhály Honvéd
Kollégiumot. A kollégium
igazgató-helyettese
bemu
tatta az intézményt, amely
ben mégy évfolyamon 150
ifjú ember készül a kato
nai pályára, pontosabban a
kollégiumiban lakva, taná
rok és nevelők felügyelete
alatt, a Ságiváni Endme
Gimnázium
tanulóiként
gyűjtögetik a tudást az
érettségire, hogy annak ab
szolválása után jelentkezze
nek valamelyik katonai fő
iskolára. Tavaly mént ki az
első végzős évfolyam, 85
százalékukat felvették kato
nai főiskolára.
A kollégisták tudják, hogy
a mérce egyre emelkedik. A
tamiUlmányd eredmények az

a látogató vasiaknak, mert
a többinek még óráik vol
tak a gimnáziumban. V is e r á le k S á n d o r Gsákánydor oszlóról, W e in b e rg e r T a 
m á s Szombathelyről és P é 
csi Jó z s e f Szenitgotthárdról
képviselték a többi vasi
gyereket. Jó tanulók. Ok
már
negyedévesek,
vám
„térlátásuk”. Az intézet
négy éve nyitott, ők Ott
voltaik a „még nem késíz,
de azért -kezdjük el” guban
caiban, s ma bölcsen így ér
tékelnek: a negyedik évre
minden kiegyenesedett.
Üzenni
nem
üzennek
semmit,
mert
majdnem
minden hét végén hazajön
nek.
(v á rh e ly i)

H u llá n Z su z sa (S üni) és V á rn a g y Z o ltá n (R ád ió s), a d a r a b
e g y ik je le n e té b e n .

lágba kalauzolt bennünket
Khell Csörsz kiváló játék
terű díszletében. A tehetsé
ges együttesen látszott, hogy
élvezi maga is a játékot.
Legelőször a kedves szpllemalakokat kell említe
nünk, közülük is a „csupán ’
330 éves Kölyök szerepében
Oravecz Editet, ö volt az,
aki először kiáltotta annak
idején, hogy a király mez
telen. A Mészáros Károly
által megformált 500 éves
szellemről most tudtuk meg,
hogy ő az a peches királyfi,
aki annakidején csupán sze
rette, de nem csókolta meg
Csipkerózsikát, s ezért ma
radt hoppon. Na és Sashal
mi József 670 éves lámpása
sem kutya, hanem a nyol
cadik törpe, akit társai cser
benhagytak. Nyirka István
a Meglökő szellem néma
szerepében egészítette ki ezt
a világot. Fazekas István két

szerepet is alakított
egy
„bőrben”,
a
póruljárt
gengszterét és a Révészét,
aki — bár megszerette em
beri mivoltát — mégis át
viszi övéit egy boldogabb
bolygóra. A hús—vér figu
rák közül Demjén Gyöngy
vér a csupaszív Mamókát,
Hullán Zsuzsa a szerelmes
Sünit, Várnagy Zoltán pe
dig a kicsit határozatlan
Rádióst formálta meg. A
hétköznapok „rendjét” Benezédi Sándor
(Témüller),
Körösi Csaba (Detektív) és
Lang Rudolf (Üteg) alakí
totta. Horváth Györgyöt
csupán a végén láttuk, mert
ő Robinson, a gépember ru
hájába bújva görkorcsolyá
zott két felvonáson át.
1 A szerzők a többszólamúSágban hittek, s igazuk volt.
Így szép — és nemcsak ak
tuális — a világ...!
S z a k á iy É v a

Mint oázis
a sivatagban
Simon János festőművész
kiállítása Budapesten
Lüktet, lélegzik, zajong a főváros.
Az egyetlen, a legszebb, a legszeretettebb. A. jel
zők lassan fényüket veszítették. Rikkancs hasítja ket
té a Tanács körút autócsodáinak zaját. A tér egyet
len, padokkal szegélyezett zugában fiatalok, öregek
vegyesen múlatják az időt, pihennek, vitatkoznak.
Csillogó kirakatok, szemetes zöldségárusító sziget a
széles járdáin, másutt emelvényen éktelenül „felszerszámozott” bohóc hegedűi, hangszeréről belógó kígyó
bólogat sztoikus nyugalommal. Fénylő képkeretezőkirakat (rogyásig giccsel), Magistrál KFT naiv kliálttí' tása (giccseket megszégyenítő giccsgyűjteményével)
marad el nyomunkban. Vibrál a levegő. Szinte memekülünk.
Tanács körút 26, Mednyánszky terem.
Mint oázis a sivatagban, tárul fel szemünk előtt
Simon János sárvári festőművész kiállítása. Lassan
kint reked a tülekedés, a lárma. Hatni kezdenek az
apró csodák.
Zöldbe ágyazott meleg barnák, sárgák. A hegyhát
horhosai, völgyei, vízmosásai a már hagyományos
Simon-világ kompozíciós kelléktárához tartoznak. (Finőm átmenetül szolgálnak a Kőszegi kapualj, a Sit
kéi kápolna című képek rembrandti sugárzású szín
harmóniái és a Meggyeskovácsi kastély Krúdy-sárgái
között.)
Külön világ — talán mérföldkő művészetében —
a Mezei kereszt, a Festő tájban, az Emlékek és az
Üdvözlet a természetnek c. alkotások.
Ezek a képek meditációra késztetnek bennünket.
Az „üdvözlet a természetnek” nekünk magyaroknak
többet jelent, mint a sírkövek őszi színkeretbe fog
lalt falanszai. Októbereinket, történelmi végzeteinket,
de az emberbe és a természetbe vetett hitet, a min
dig felállni tudás képességét példázza.
Simon János hagyományos értelemben vett táj
képfestészetéből egy újabb hang látszik feltörni. Szak
mai tudása mellett — mely már-már bravúros — a
tájképfestészet filozófiai régióiba emel fel.
Megvillant bennünk egy más világ, mely túlmutat a látszatvalóságon, átértékelésre, dolgaink belső
rendszerezésére, a múlt vállalására késztet. E kiállítás lepnagyobb értékének ezt tekinthetjük. A látogatők, szemlélődök — a gyönyörködésen túl — talán
ezért töltöttek a szokottnál is több időt a képek
között.
B o d o rk ó s A n d rá s

A lá to g a tó k .
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H á rm a n a „ v a s i g yerekeik” k ö z ü l.
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