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Emmanuelle, avagy: 
szex óra, szex perc 

Miután több éve nálunk 
is kapni citrompótlót7 sa-
vanykás gesztusként álla-
pí that juk meg, hogy két év-
tizedes késéssel megérkezett 
f i lmvásznunkra a szexpót-
ló. Ugyanis az»- Emmanuelle 
címet viselő műalkotás a 
szexfilm kategóriába poty-
tyant. Külföldön hatalmas 
sikereket aratot t megjele-
nése idején, amit így, innen 
még el is képzelhetünk. Vi-
szont a hazai fogadtatás po-
zitív kimenetelére nem 
mernék esküt tenni. A film 
se nem erotikus, se nem 
szex, se nem pornó, hanem 
egy rém unalmas „cselek-
ményszálra" felfűzött sze-
retkezési sorozat, mely 
akara ta ellenére sehová sem 
tart . , 

A főszereplő, Emmanuelle, 
óriási gondokkal küzd, par-
don, egyetlen gondja, hogy 
nő legyen. Fér je abszolút 
szabadságot engedélyez szá-
mára, nem ismeri a félté-
kenységet — kár, legalább 
egy kis tragédia ízesíthetné 
a dolgokat. Hiába Just 
Jaeckin, a rendező igyeke-
zete, mert még a keleti, 
pontosabban thaiföldi hely-
színnel sem mozgósítja a 
nézők erotikára és szexre 
— gondolom — éhes kíván-
csiságát. 

Nemrégiben került ke-
zembe Alberto Moravia A 
figyelem című könyve, 
melynek előszavában, mint-
egy közel negyven oldalon 
hitelesen e l ju t ta t j a az olva-
sót, ha nem is a szex egy-
szerűségéig, de addig a fel-
ismerésig, hogy a szex nem 
más, mint egy bizonyos nap 
bizonyos pillanata. Vagyis 
emlékezetünk sem a szere-
lem, sem a gyönyör pil lana-
tának érzését nem tud ja 
visszaidézni. Ennélfogva 

csupán esztétikuma marad 
— ha van. Moravia el jut a 
szex nagyra becsült magasz-
talásától annak értelmetlen-
ségéig, tehát „az erogén zó-
nát átemeli az intellektuális 
zónába", s a küzdelem vé-
gén az előbbi veszít. 

A filmben viszont egyet-
len intellektuális mozzanat 
tot sem találunk, mely ne-
tán értelmi oldalról köze-
líttetné „figyelmünket" a 
szexhez. I t t azonban min-
den önmagáért van. Ez még 
nem is lenne baj , hiszen ez 
egy ilyen műfa j . Viszont 
valami porszemecske csú-
szik folyton az epizódok 
haj to t ta gépezetbe, s mikor 
ismét és ismét elindul vala-
mi akció, nem épül ki a je-
lenet fontossága, a gyönyör-
ben nincs gyönyör. 

Talán a szereplők alkatá-
bar* is kereshetnénk mind-
ennek az okát. Már maga a 
főszereplő sem hivalkodhat 
szépségével, sem bájával ; 
először inkább talányosnak 
tetszik, végül együgyűnek, 
s Jia ilyen érzéseket kelt, 
elég távolra szökell a szex-
től. A fi lm monotonságát 
fokozza, bár gondolom, ere-
detileg más célt szolgált 
volna, hogy minden egyes 
szeretkezési jelenet alá 
ugyanazt a bántóan erősza-
kos zenét keverik. Igy a 
filmnézés technikáját meg-
könnyítendő, elég akkor ki-
nyitni a szemünket, mikor 
felcsendül az ismerős „dal-
lam". 

Bizonyára sok érdeklődőt 
vonz ma jd a fi lmforgalom-
ba elsőként bekerült szex-
film. Ajánlom, nézzék meg, 
de csak egyszer, s pótolják 
nyugodt lélekkel, ha még 
van mit. 

Podmaniczky Szilárd 

Tiltakoztak a színészek/ 
és az operisták is 
Főrendező kerestetik 

Hogy rendkívüliek a Ruszt 
József-nyilatkozat által ki-
váltott izgalmak a színház-
ban. bizonyítja, hogy rend-
kívüli társulati ülést hívott 
össze az igazgatóság tegnap 
reggel 9-re. Az időpont ez-
úttal dramaturgiai jelentő-
ségű, hiszen több Pesten la-
kó színész és Ruszt József is 
csak az előző nap késő dél-
u tán ján kapták meg a meg-
hívójukat és nem érkezhet-
tek meg Szegedre. Megjelent 
viszont Müller Józsefné, aki 
jelenleg a városi tanács 
ügyvezető elnökhelyettese, 
és ott voltak a színházi ügye-
kért felelős munkatársai is. 

A rendkívüli társulati 
ülésen Nagy László igazgató 
kér t szót először, s azt 
mondta, Jachinek Rudolf 
szb-t i tkár írásbeli kérésének 
tet t eleget a társulat össze-
hívásával, mer t egyébként 
nem akar — nincs miért — 
magyarázkodni. (Olvasóink 
emlékezetébe idézzük, hogy 
Ruszt az ominózus in ter jú-
ban alkalmatlannak minő-
sítette a színház három ve-
zetőjét, az igazgatót, a gaz-
dasági és a műszaki vezetőt.) 
Méltatlan saj tóvitába sem 
kíván bonyolódni, mert az 
a véleménye; a vitáit a tár-
sulatban vívja meg minden-
ki, aki ehhez a közösség-
hez tartozik. Nem aka r to-
vábbá többé szégyenkezni 
sem; olyan „rövidtávú dön-
tésekért" például, mint ami-
lyent a tavalyi szerződteté-
sek idején a lá í r t : 16 színészt 
elbocsátott — Ruszt kérésé-
re. Ezt ma is szégyelli, hi-
szen akinek a kedvéért „a 
sintérmunkát elvégezte", az 
jogilag nem is tagja a tár-
sulatnak. Pillanatnyilag 
Ruszt József művészeti ta-
nácsadó a szegedi színház-
ban, december 31-ig szóló 
megállapodás alapján. A 
státust korábban fe la ján-

Dráma a színházban 

A tanya jövője 
Meglehetősen ellentétes 

elképzelések váltogatták 
egymást a háború utáni bő 
négy évtized tanyafejleszté-
si (sorvasztási) koncepciói-
ban. A világháborút, s a 
földreformot követően — 
bizonyítva, hogy a paraszti 
kisbirtoknak szüksége 
van er re a településformára 
— mintegy 50 ezer ú j ta-
nya épült az országban. A 
tanyaépítési kedvet azon-
ban hamar megakasztották. 

A kommunista hatalom-
átvétel 

gyökeresen 
megváltoztatta 
a tanyákkal kapcsolatos 
hivatalos állásfoglalást. 
'Már a két világháború 
között is voltak olyan el-
képzelések, melyek a tanya-
rendszer totális felszámo-
lását vették tervbe, ám 
Horthy á l lamának eszközei 
messze gyengébbnek bizo-
nyultak a fiatal, agresszív és 
megalomániás „népi demok-
rat ikus" állam eszközeinél. 
1948-tól egyre erőszako-
sabb jelleget öltve halad a 
kollektivizálás. A következő 
évben kormányrendelettel 
t i l t ják meg új tanyák épí-
tését, s bár az előirányzott 
lakásépítési tervet nem si-
kerül teljesíteni, az Alföl-
dön lánctalpas t raktorok 
rombolják le tanyák ezreit. 
A tanya ú t jában van a me-
zőgazdasági nagyiizemnek, 
a nagy táblák koncepciójá-
nak. Az elképzelés szerint a 
tanyaiakat városba vagy 
ú jonnan felépített mester-
séges tanyaközpontokba te-
lepítették volna. 

Nagy Imre felléptével 

enyhül valamelyest az a 
nyomás, ami mellesleg az 
egész paraszti társadalomra 
nehezedett. A forradalmat 
követő években aztán ú j ra 
felerősödik az a település-
politikai tendencia, misze-
r in t a tanyák ú t j ában van-

November 14-én tá r -
gyalja a megyei tanács 

végrehajtó bizottsága az 
ú j tanyafejleszztési kon-
cepciót. A megbeszélés 
alapja ama vizsgálati 
anyag, melyet — előze-

tes tájékozódásként — 
a Szegedi Akadémiai 
Bizottság és a neb me-
gyei szervezete készít-
tetett a tanyai lakosság 

szociális és infras t ruktu-
rális életkörülményeit 
megvizsgálandó. A ta-
nyákra szükség van. Ez 
derül ki, többek között, 
a vizsgálati anyagból. 

nak a korszerű mezőgazda-
sági termelésnek, ezért fel 
kell számolni azokat. Ceau-
sescut messze megelőzve há-
romezres lélekszámú mes-
terségesen felépített műköz-
ségekbe telepítenék nem-
csak a tanyák, de a 7-15 ez-
res lélekszámú „óriásfal-
vak" lakóit is. A gazdasági 
re form időszakában hagy-
nak fel ezekkel a szélsősé-
ges és emberellenes tervek-
kel. 1968-tól a tanyákon 
fellendül a háztá j i terme-
lés, ú j vállalkozó típusú ta -
nyai lakók tűnnek fel. 1972-
ben ú jabb mélyvölgy követ-
kezik. Tudatosan sorvaszta-
ni kezdik a tanyákat ér intő 
inf ras t ruktúrá t , fokozato-
san felszámolják a tanyai 
iskolákat. Ujabb három év 
kellett, hogy országosan is-
mét javuljon valamit a 
helyzet. 

De nem Csongrádban, 

ahol felmérték a tanyaállo-
mányt és a helyreállítási 
költségek függvényében el 
kellett rendelni a bontást. 

A Csongrád Megyei Ta-
nács V. B.-je 1986-ban vizs-
gálta meg korábbi állás-
pontját , felhatalmazva a 
helyi tanácsokat, tegyenek 
javaslatot á l ta luk kiválasz-
tot t tanyás területek fejlesz-
tésére. Hódmezővásárhely, 

Szentes és Sándorfalva élt 
ekkor a lehetőséggel. J e -
lenleg tart a tanyás terüle-
tek vizsgálatának az a sza-
kasza, melyben azokra a 
térségekre tesznek javasla-
tot, ahol nem fejleszthetők 
a tanyai települések to-
vábbélési lehetőségei. 

Napja inkra a tanyai né-
pesség lélekszámának csök-
kenése gyakorlatilag meg-
állt, ú j tendencia, hogy a 
nagyvárosok környékén 
megindult a tanyákra a 
visszaköltözés. Röszkén, 
Dorozsmán, Domaszéken pl. 
rohamosan emelkednek a 
telekárak. 

A tanyák száma mind-
azonáltal fokozatosan 
csökken, bár üteme ugyan-
csak lelassult az utóbbi 
években. Nem t i l t ják már 
az épületek felújí tását , ú j -
jáépítését, melyeknek több-
sége még most is vályogból, 
távol a kövesúttól, villamos-
á ram nélkül épült. Ugyan-
akkor — például Zsombón 
— növekszik a korszerűen, 
nem ritkán még telefonnal 
is ellátott tanyák száma. Ez 
a viszonylagos és szűk te-
rületre koncentrálódó fej lő-
dés sem old ja azonban azt 
az ellentmondást, hogy bár 
a tanya termelése jelentő-
seri hozzájárul a lakosság 
élelmiszer-ellátásához, még-
is mind kevésbé tud meg-
birkózni az agrárolló nyí-
lásából eredő nehézségek-
kel. Az ipari eszközök, 
anyagok folyamatos áremel-
kedését a mezőgazdasági 
termékek árában nem lehet 
érvényesíteni. Csökken a 
jövedelmezőség, leértékelő-
dik a paraszti munka. Az 
egyéni termelők, így a ta-
nyai lakosok érdekképvise-
lete, érdekvédelme sem 
megoldott. Változó politikai, 
gazdasági viszonyaink kö-
zött egy valami azonban 
biztos: tanyára, tanyai te-
lepülésszerkezetre szükség 
van. A kérdés: hogyan? 

Darvasi László 

lották neki, nem vállalta el, 
viszont alkalmatlannak mi-
nősítette azt az igazgatót, aki 
feltétel nélkül szolgálta és 
kiszolgálta; s aki — az erős 
próza megteremtése s a sze-
mélyes segítségnyújtás szán-
dékával — visszahívta a vá-
rosba, amikor „művészileg 
és etikailag nem volt a csú-
cson". 

Nagy László hosszasan 
elemezte még ket tejük vi-
szonyát, majd megállapítot-
t a : Rusztnak abban igaza 
van, hogy a színházi struk-
túra változására fel kell ké-
szülni, de ez nem indulhat a 
közösségen kívülről. Hiszen 
„nem azok lesznek a jövő 
hiteles emberei, akik időben 
hitelesnek nevezik ki magu-
kat, hanem akiket a közös-
ségük annak tekint". Gregor 
József, Pál Tamás, néhány 
népművelő, és ő maga is 
szintén keresik a lehetősége-
ke t : milyen legyen a szegedi 
kultúra? Ök is egységes 
színházi életet képzelnek el, 
á m nem a színház és a sza-
badtéri összevonásával — 
mint ahogy ezt kocsmai be-
szélgetésekben kitervelték — 
megint mások. Végül k i je-
lentette: nem az igazgatói 
székhez, hanem a feladata 
elvégzéséhez ragaszkodik, 
hiszen 1992-ig szól a kineve-
zése. 

Ezután Szervét Tibor szín-
művész fölolvasta Ruszt Jó-
zsefnek a társulathoz szóló 
levelét (amelyből „Válla-
lom . . . " címmel, külön idé-
zünk. 

A fölolvasás után megle-
petésszerű fordulat követke-
zett: a prózai tagozat jelen-
lévő körülbelül 30 tagja kö-
zül huszonvalahányan föl-
álltak és kimentek. (A társu-
lati ülés után megkérdeztem 
Kováts Kristófot, a színé-
szekkel együtt kivonuló, 
„Ruszt-helytartónak" becé-
zett játékmestert az okról. 

— Nem ta r t juk autentikus 
fórumnak ebben a témában 
a társulati ülést. De főleg: 
értesültünk bizonyos előze-
tes szervezkedésekről. Tud-
tuk, méltatlan lenne az ügy-
höz ami t képviselünk, ha az 
ezen a fórumon lehetséges 
szócsatákba bonyolódnánk.) 

A fölszólaló Németh Jó-
zsef operaénekes számára 
világosnak mutatkozott, kik 
azok, akik kimentek, deho-
nesztáló szavai nyomán Hő-

gye Zsuzsa színművész hi-
vatkozott a jelenlévők „lelki 
eleganciájára"; Ne így be-
széljenek arról, aki nincs 
ott! Németh József ú j r a szót 
kér t ; nem kellene-e rehabi-
litálni a tavaly elküldött 16 
társulati tagot? és Bokor Ro-
landot (a balett volt vezető-
je), aki t — Németh művész 
úr értesülése szerint — szin-
tén Ruszt javaslatára me-
nesztettek ? 

Ebben a pillanatban Krá-
mer György, a balettegyüt-
tes jelenlegi igazgatója távo-
zott. Imre Zoltán koreográ-
fus, a szegedi együttes jelen-
legi művészeti tanácsadója 
pedig fölháborodottan tilta-
kozott: Bokor Rolandtól 
azért kellett megválni, 
mondta, mert annak idején 
tévedtek akik kinevezték. 
Szakmai és nem személyes 
okok miatt kellett mennie, s 
e döntést Németh József ak-
kor, mint MSZMP-ti tkár 
pártfogolta . . . 

Fölszólalt még Gregor Jó-
zsef, kijelentve, hogy ennek 
a színháznak most Kós Ká-
rolyokra és nem Matuska 
Szilveszterekre van szüksé-
ge; Jachinek Rudolf szerint 
a nyilvánosság iszonyú káro-
ka t okozott, színházellenes 
hangulatot teremthet a vá-
rosban. Müller Józsefné le-
szögezte; a tanács nem fog 
kívülről döntéseket hozni, 
csak a színháziakkal való 

-megbeszélések után. A t á r -
sulat vegye kézbe a sorsát 
— biztatott, s bejelentette, a 
fenntar tó tanács a főrende-
zői státust pályázat útján kí-
vánja betölteni. A teremben 
bentmaradt színészek közül 
érdekes volt Markovits Bori 
és Jakab Tamás hozzászólá-
sa. A művésznő, aki régóta 
nem kapott szerepet, elvisel-
hetetlennek nevezte a prózai 
részleg hangulatát. Jakab 
Tamás azután állt (öl, hogy 
Gregor „elnézést kért", ami -
ér t az operák teltházasak; 
sikeres a Rigolettó és azt 
ajánlot ta a prózistáknak, 
dolgozzanak ők is kemé-
nyen; a színművész megál-
lapította: ha Ruszt elmegy, a 
szegedi színház a színészek 
70 százalékáról is lemond-
hat, a prózának négy-öt évre 
lesz szüksége, amíg talpra 
áll. 

Az ülést bezárták, kezdő-
dött a délelőtti próba. 

Értékmozdulatok 
Edz bpnnünket az élet, mondha tnám rezignáltán, de 

talán nem vagyok elég' edzett mégsem. Bár viharos tá r -
sulati — és egyéb — ülést ta lán többet is megértem, mint 
amennyi egészséges ebből a műfajból , mégis remelem, a 
korrekt tudósításhoz nélkülözhetetlen távolságot sikerült 
megőriznem. Amj viszont „aluledzettségemet" illeti: vál-
tozatlanul idegenkedéssel figyelem, hogy nehézre, netán 
válságosra fordul t helyzetekben miként válnak — egyet-
len pillanat a la t t — tegnapi értékek semmissé. „Jobb" 
esetben. Rosszabban: egyenesen bűnné, az elkövetők pedig 
a büntetésre éretté. A tegnapi bará t — ellenséggé; mű-
vészete — értéktelenséggé; emberi minősége — jellemte-
lenséggé. És a többi, és a t ö b b i . . 

Idegenkedem változásra teljesen fölkészületlen mind-
annyiónktól; indulattól elhomályosult agyú, apró kis visz-
szarendeződésekre kész, belső tar tás nélküli önmagunktól. 
Mind az ilyenektől, akik „helyzetbe kerülve", nem mutat -
nak belső tartást és erőt. És rokonszenvem azoké, akik 
m é g i s . . . Kevesen vannak. A tegnap délelőttiek közül 
Högye Zsuzsára és Jakab Tamásra gondolok. Nem tar -
toznak a „Ruszt-istállóba". Sulyok Erzsébet 

Vállalom... 
„Itt és most nem a 

társulat van válságban, 
hanem a vezetés, s ez 
akkor is válság, ha csu-
pán én egyedül érzem, 
hiszen ez a válság igen 
sok színész sorsát érinti 
és ér int közel száz elő-
adást egy évben, ami t a 
prózai tagozat abszol-
vál. De a vezetöválság 
előbb a vezetőkre és az 
illetékes szervekre t a r -
tozik, s csak azután 
tartozik a társulatra. 
Ilyen értelemben előké-
szítetlennek tar tom ezt 
a társulati ülést. 

Ami Gregor József 
barátom etikai fenntar -
tásait illeti, teljesen 
egyetértek vele. De 
megjegyzem; Nagy 
Lászlóval szeptember 
16-án közöltem, hogy 
képtelen vagyok tovább 
ellátni feladatomat. 
Ezen aggályomról 
ugyanezen napokban 
beszéltem Müller Jó-
zsefnének is. Zárójelben 
meg kell jegyeznem, 
hogy beszéltem erről 
Gregor Józsefnek is. 
Igv tehát a szükséges 
hibát követtem el; a 
nyilvánosság előtt szó-
lal tam meg, s nem az 
előtt a szűk testület 
előtt amelyet a lkalmat-
lannak ítéltek a szín-
ház perspektivikus irá-
nyítására, Igy etikai é r -
telemben valóban k i -
zártam magam az igaz-
gatósági testületből, de 
ez volt a szándékom. 

Vállalom a megmé-
rettetést. Amennyiben 
alkalmat lannak talál-
nak akár erényeim, 
akár vétségeim miatt , 
az ál talam igényelt pro-
vizóriumot már meg-
kezdettnek tekintem. 
Ebből világosan követ-
kezik, hogy a mostani 
igazgatóságnak már a 
mai napon intézkednie 
kell utódlásomról. 
Mindezek ellenére s a j -
nálom, ha félreértések-
re ad tam okot. így most 
nagy tisztelettel dekla-
rálom, hogy köszöntöm 
Pál Tamást a zenekar 
élén, Gregor Józsefet az 
ope'raegyüttes élén. Im-
re Zoltánt és Krámer 
Györgyöt a balettegyüt-
tes élén. ö römmel dol-
goznék velük és együtt 
a továbbiakban is. Az 
említett cikkben sem 
nyilatkoztam ennek el-
lenkezőjéről és most 
sem gondolom más-
ként . . . 

őszinte tisztelettel; 
Ruszt József" 

Mit rejt 
Szentkirály? 

A Bács-Kiskun megyei 
Szentkirályon 20 éve végez 
régészeti fel táró munkát 
Palóczi Horváth András, a 
Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum részére. A hosszú 
kutatómunka eredménye-
ként többek között kiderí-
tette, hogy ez a település 
volt Kecskemét környékén a 
legnagyobb falu a közép-
korban. A régi nevét — 
Szentkirályt — két évevisz-
szakapott ősi településen 
több mint 30 épületmarad-
ványt, 400 Árpád-kori és 
középkori sírt t á r tak fel. 


