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SÁRGA LILIOM
Biró Lajos Sárga liliom  

című m űvével vizsgáztak a 
Színművészeti Főiskola 
végzős növendékei. Sim on  
Zsuzsa, a  rendező újabb 
átdolgozásában feszesebbé, 
keserűbbé tette a drám át. 
S ikerült bem utatn ia nö
vendékeivel azt a század
elejei légkört, am elyben 
egy tiszta ember, dr. Pe- 
redy Jenő  orvos tiszta vá
gyait tébolynak kiá ltják  ki, 
és személyes szabadságvá
gyával m it sem törődve, h í
vatlanul hatolnak o tthoná
ba, hogy kerítők egész se
regével szinte erőszakosan

tisztek közül Csernák Já
nos fess és titkoltan sza
dista Thurzó hadnagyát 
em lítjük. K iemelkedően 
humorosan és arányt nem  
vétve já tszo tta  el Kassai 
Károly „Bungyikám ” sze
repét. Félelm etes ellenpon
tot alkotott Szirtes Gábor 
az önm agába húzódó ven
déglős figurájában, és k i
tűn t a feleséggyilkos ci
gányt alakító  Bezerédy 
Zoltán. Páka Éva és Her- 
czeg Csilla megfelelt felada
tainak a szilajság, illetve 
az okos szelídség ábrázolá
sával.

rabolják  el húgát, Jud ito t 
a h irte len  szerelemre ger
jed t nagyherceg személyes 
szolgálatára.

M áté Gábor, aki m ár ta 
valy is feltűn t a vizsgákon, 
infantilis, akaratos, durcás 
gyerekbáj ú figurát formál 
a nagyherceg szerepéből — 
kitűnően bonyolultan. A

Dr. Peredy Jenő a lak í
tóját, Rosta Sándort te 
k in tjük  a legjobbnak. Ro
konszenvesen tiszta, egy
szerű, nem esen rom anti
kus egyéniséget ábrázolt. 
Képünkön Eperjes Károly, 
Rosta Sándor és Herczeg 
Csilla. Fotó: MTI — Ru- 
zsonyi) Nagy Judit

EIZENSTEIN PREMIER PLÁNBAN
Ami azonnal szembeszö

kő Eizenstein  feljegyzései
nek olvasása közben, hogy 
visszaemlékezése nem  ha
gyományos önéletírás, nem 
is napló, hanem sokkal in
kább egy sajátos eizen- 
steini m ontázstechnikával 
készült irodalmi forgató- 
könyv.

„Soraim sem m it sem bi
zonyítanak. Sem m it sem  
magyaráznak. Sem m ire  
sem tanítanak” — ír ja  za
varba ejtő álszerénységgel 
kötetének előszavában 
Eizenstein. Látszólag vil- 
lódzó szertelenséggel tá rja  
fel m agánéletének és fil
mes tevékenységének tit
kait. Azt, hogy m ennyire 
alakító  részese volt száza
dunk szellemi mozgásának. 
Azt, hogy figyelme szinte 
k ite rjed t az egész világra.

Rigától, a szülővárostól 
Buenos Airesig. Azt, hogy 
személyesen ism erte a  szá
zad szellemi nagyságait.

Eizenstein okos tá rsa lg ó : 
szinte személyes b a rá ttá  
avat bennünket, ahogyan 
megeleveníti a rigai gyer
mekkort, szüleinek válását, 
iskolaéveit, könyvélm é
nyeit, utazásait, sikereit, 
kudarcait.

Eizenstein írása legin
kább a szabadversre em 
lékeztet, am ely kitűnő ke
rete t biztosít a szerző gaz
dagon szárnyaló gondolat
asszociációinak, reflexiói
nak. Sim ándi Júlia  érzé
keny és értő ford ítása 
nagyban hozzájárult, hogy 
a század film óriásának 
vallom ása igazi könyvél
ménnyé válhatott.

Horváth Zsolt

A FIATALOK ÉS A MAI ZENE
Magyar kezdem ényezésre 

rendezi meg ezekben a l a 
pokban első közös nemzet
közi szim pozionát az 
UNESCO Nemzetközi Ze
nei Tanácsának két alapí
tó szervezete, a Kortársze- 
nei Társaság és a Jeunes- 
ses Musicales. Budapesten, 
a főváros koncertéletében 
színvonalas sorozatairól is
m ert Várkonyi György If
júsági Házban, Kecskemé
ten pedig a Kodály Zol
tán Zenepedagógiai In té
zetben kerü lt sor szakmai 
vitákra, m ódszertani be
m utatókra és hangverse
nyekre. A Zeneművész 
Szövetség, az Interkoncert 
és több hazai kulturális in 
tézmény közös rendezésű 
program jában — külföldi 
előadók m elle tt — a K ISZ  
Űj Zenei Stúdióját, a Fia
tal Zeneszerzők Csoportját, 
a Miskolci Ü j Zenei M ű
helyt, Tarkó Magda és Sza

bados György duóját, a 
K om lói Zeneiskola  zongo
ra  tanszakának, az Óbudai 
Zeneiskola  ütős tanszaká
nak  m unkáját, valam in t 
D im ény Judit rádiós ism e
retterjesztő sorozatát és a 
Kecskeméten — szakm un
kástanuló intézetben, óvo
dában — végzett ko rtárs- 
zenei ism eretterjesztést lá t
h a tták  az érdeklődők.

A tíz európai országból 
érkező szakem berek beszá
molóiban azokról az isme- 
retterjesztési m ódszerekről, 
szervezési fo rm ákról volt 
szó, amelyek elősegítik a 
fiatalok és a k o rtá rs i ze
ne jó kapcsolatát. A szak
mai találkozó cé lja : javas
latok kidolgozása a két 
UNESCO-szervezet folya
matos, gyakorlati együtt
működésére. A rendezvény 
alkalm ával ko tta - és hang
lem ez-kiállítás is nyílt.

MAGYAR FILMHÉT HOLLANDIÁBAN
Másodszor rendeznek 

magyar film hetet Hollan
diában április 1 0 . és 16. 
között. Az am szterdam i 
Kriterion film színházban öt 
rendező kilenc egész estés 
m űalkotását tűzik műsorra. 
Köztük a Gábor Pál ren 
dezte A ngi Verát, Szabó 
István Bizalom , Kovács 
András A  ménesgazda, v a 
lam int K ézdi Kovács Zsolt 
Kedves szom széd  című 
filmjét.

B em utatnak kilenc rö
vidfilm et is. A magyar 
film hét p rogram ját április

24. és 30. között U trecht- 
ben megismétlik. M indkét 
helyszínen film plakát-k iál- 
lítást is rendeznek, me
lyen negyven válogatott 
művet tek in thetnek meg az 
érdeklődők.

A magyar film hé t irán t 
nagy az érdeklődés Hol
landiában. Ezt je lzi az is, 
hogy a holland tévé hús
vét vasárnapján az esti fő
műsoridőben félórás válo
gatást sugárzott a bem uta
tásra kerülő já tékfilm ek
ből.

KIÁLLÍTÁS a  k lu bba n

Zölley Im re, az Á llam i 
Operaház díszletfestő m ű
helye főm unkatársának 
műveiből kiállítás ny ílt 
meg az O pera klubjában. 
A tárlato t, amely a szak
szervezeti bizottság rende

zésében jö tt lé tre, Varga 
Mátyás ny ito tta  meg. — 
K épünkön: Zölley Imre, 
Göndöcs József szakszerve
zeti titkár és a megnyitó 
beszédet m ondó V arga Má
tyás. (Fotó: M ezey Béla).


