KOHYVJELZŰ
Ezzel a cím m el ad ki új,
színes k önyvtájékoztatót a
M űvelt Nép K önyvterjesztő
Vállalat. A lap célja, hogy
m egbízhatóan inform álja a
vid ék i olvasókat és k ön yvterjesztőket a m egjelenő
k önyvújdonságokról
és
egyéb , az olvasási kultúrát
érintő kérdésekről.

IZOLDA
A MET-BÖL

Új könyvesbolt

A világ egyik vezető ope
raháza, a New York-i Met
ropolitan (a röviden csak
„Met"-nek emlegetett hí
res dalszínház) tagja,
Klara Barlow énekelte ven
dégként Izolda szerepét
Wagner Trisztán és Izolda
című zenedrámájában az
Operaházban. Trisztán a
a kiváló dán tenorista, Ticho Parly volt. A valóban
világszinvonalú előadáson
készült fotónk Barlowról
(Mezey félv.)

Bóvli,
az íjász
Kell a kalandfilm . M agam
is szívesen m egnézem . Ha
jó, persze. H iszen en n ek a
m űfajnak
is
leh etn ek
k lasszik u s
alkotásai.
A
Hét tenger ördöge, a H a
tosfogat, a H ét m esterlö
vész ily en volt. D e ez, sa j
n os, m ár a m últ. Most
B óvli grófja, a tüzes Íjász
szom orítja a jobb sorsra és
jobb k alan dfilm ek re érde
m es n ézők szívét. Ez a
G iulíano G em m a n evet v i
selő
protézisreklám
v il
logtatja legalább h atvan 
n égy porcelánfogát a róm ai
film város, a C inecitta avítt
és roskatag d íszletei k ö 
zött, am elyek tulajd on k ép 
pen Igen b ecsü letesek : egy
m ásodpercig nem óhajtják
abba a hitbe ringatni a n é
zőt, h ogy m inden m ozdu
latra, szélfu vallatra m egin 
gó hatalm as b ástyáik , fa 
laik
valód iak
len n én ek .
Nem , ők
feltárják
léc-,
furnlr- és zsák vászon -lelk ü k et, ha a h an yag opera
tőr ép p en rossz irányba
fordítja a kam erát.
De
m iért is len n én ek ezek a
d íszletek k evésb é vásáriak,
m int m aga a film ? Ezekből
a
legrosszabb
m inőségű
k ép regén yek szintjén álló,
azok „irod alm i” , „képzőm ű vészeti”
és Idézőjelbe
eléggé n em rakható egyéb
„szín von ala” szerint „ alk o
tott” film ek futószalagon
k észüln ek
O laszországban,
az elk ép zelh ető legolcsóbb
k ivitelb en ,
a legrosszabb
szín észek k el,
rendezőkkel.
A film ip ar u gyan is rég f e l
ism erte,
m iszerint
m i
nél olcsóbb an yagb ól k é 
szült a film — azaz m inél
alacsonyab b az ön k öltsége
—, an n ál többet Jövedel
m ezhet. H ogy a film m ű vé
szet, a k özön ség ízlése, szó 
rakozása
m iféle károkat
szenved? Ez sen k it sem ér
dekei.

„Brooklyni kubikost csinált
belőlem. Feleségem azt
mondta, ha ezt a szobrot
hazaviszem, ő elmegy ott
honról." így vélekedett
portréjáról George Ber
nard Shaw, a nagy angol
drámaíró. A híres portré,
Sir Jacob Epstein müve,
a Szépművészeti Múzeum
ban látható, a pompás
anyagot felsoiakoztató an
gol portrékiállitáson. Több
mint százhúsz alkotás ad
ízelítőt a szigetország régi
és új mestereinek portré
művészetéből.

FIATALON ’73
Az V. kerületi K lSZ -bizottság az A rany János utca
10. első em eletén Fiatalok
*73 cím m el k iállítást ren 
dez. A k iá llítá s n em szok 
vá n y o s és nem is k ü lön ö
sebben m eg k ö tö tt: képzőm űvészeti alk otások , hobb y-m u n k ák , fotók láthatók,
m ind azzal a céllal, hogy
kép et adjanak a m ai fiata
lok életéről, m unkájáról,
oroblém áiról.

Happy end Szolnokon is
A Vidám Színpad bemutatója után a Szolnoki
Szigligeti Színház is műsorára tűzte Brecht-Weill
Happy end című zenés játékát, Horváth Jenő ren
dezésében. Az előadás két főszereplője Szilvássy
Annamária és Huszár László.

A magyar könyvnyomtatás
ötszáz éves jubileumának
első jelentős vidéki ese
ményeként új könyvesbol
tot adtak át Szekszárdon.
Az üzlet, amely hangleme
zeket is árusít, az ország
egyik legszebb, valóban
reprezentatív könyvesbolt
ja. Egyik sarkában emlék
falat állíttatott a város
nagy költő-szülöttje, Babits
Mihály tiszteletére a boltot
fenntartó Művelt Nép
Könyvterjesztő
Vállalat.
Egyébként az új bolt meg
nyitásával még egy jubi
leumot ül a város: éppen
száz éve, 1873-ban nyitot
ta meg az első könyvüz
letet itt Untermüller Ala
jos, „szegzárdi” könyvkötő
mester. Az új üzlettel
együtt most már három
könyvesbolt működik Szek
szárdon. A két „régi" for
galma 1972-ben ötmillió
forint volt.

HEGEDŰS
A HÁZTETŐN
A jó néhány éve tartó vi
lágsiker után hozzánk is
elérkezett a Solom Alechem művei alapján ké
szült musical, a Hegedűs
a háztetőn. Vámos László
kiemelkedően szép rende
zésében mutatta be a Fő
városi Operettszinház a
Jerry Bock zenéjével, Jo
seph Stein szövegére és ‘
Scheldon Harnick verseire
irt művet A főszerepet,
Tevijét vendégként Besse
nyei Ferenc játssza, ki
emelkedő alakítást nyújt
va. Képünkön őt látjuk, ót
lánya közül a kedvenccel,
Hódennel (Kovács Zsuzsa).

A Bocs megyei Érsekcsanádon a helybeli Búza
kalász Tsz KISZ-fiataljai gondosan ápolják a köz
ség népművészeti hagyományait. Táncegyüttesük
régi Csanádi táncokból állítja össze műsorát. Ta
valy sikeres olaszországi turnén vettek részt, most
pedig már szorgalmasan készülnek a tavaszi Duna
menti folklórfesztiválra. Egyik számuk a kosaras
tánc lesz.

Évfordulók idején
szívesen esünk túlzásokba. Mint
ha mindazt, amit egy-egy nemzeti
nagyságunkról évtizedeiken, sőt
évszázadokon át elfelejtettünk el
mondani, vagy rosszul mondtunk
el, bűntudatos ügybuzgalommal
egy csapásra akarnánk jóvátenni,
pótolni.
Aki arra gondol, hogy mindeze
ket mondva, a Petőfi-évforduló
jár az eszemben, nem téved. A
január eleji, hirtelen megszaporo
dott ünneplési alkalmak fokozato
san csökkenő tendenciát mutat
nak. Ha a megemlékezések dan
dárjának múltán ritkul is a Pe
tőfiről szóló újságcikk, riport,
versműsor, s lesz a költőből
megint csak tananyag, azért akad
olyan őt idéző esemény, amely el
gondolkoztatja az embert.
Mint például az a különszám,
amelyet Petőfi Sándor születésé
nek 150. évfordulójára állított
össze az Irodalomtörténet című
folyóirat szerkesztő bizottsága. A
szám több mint felét — mintegy
160 oldalt — azok a roppant ér
dekes válaszok foglalják el, ame
lyéket a szerkesztők „Petőfi Sán
dor helye a mai szellemi életben”
címmel összefoglalt négy kérdésé
re adott negyvennyolc író, mű
vész, műfordító, irodalomtörté
nész, kutató. (Közülük harminc
egy a magyar, tizenhét a hatá
rainkon túli megkérdezett.)

közül számomra a 3. számú külö
nösen figyelemre méltónak tűnt:

„Van-e, s ha igen, miért van az
ifjúságban idegenkedés Petőfi
költészetével szemben?” Nyilván

V a sas népm űvelők
A vasas szakszervezet ró
m ai-p arti ü d ülőjében tar
tották a vasas népm űvelők
továbbképző
tanfolyam ait.
A m un k ások között v ég-,
zendő
n ép m ű velési tev é
k en ység új form áiról, a tö
m egk apcsolatok m egterem 
tésén ek fontosságáról, és
m ég sok m ás kérdésről
volt szó az előadásokon,
szem in áriu m ok on, a m ely e
ken a több ségü k b en fiatal
n ép m ű velők n agy ak tiv i
tással vettek részt.

Hiába kerestem -kutattam
K ocsis „m aestrót” koncert
után a KISZ K özponti Mű
vészegyü ttes
székházában
— eltűnt az ünneplő p ubli
kum sorai közt. Nem is
csoda: a február 11-1 nagy
sikerű m atiné m ég az ö
rak étaseb ességgel
felívelt
m űvészi p ályáján is em lé
k ezetes
állom ás
marad.
K ocsis Zoltán, a m agyar ze
n ei előadóm űvészét húsz
év es
büszkesége ugyanis
ezúttal h űtlenné vált, ha
csak átm enetileg is, a f e 
h ér-fekete
b illentyűkhöz,
és — karm esterként m u
tatkozott be az Országos
Filharm ónia ÜJ Z enei Stú
diójának közönsége e lő tt!
— Azt hiszem , ha első is,
de nem egyetlen dirigálása
volt Zolinak ez a m ai sze
replés — hangsúlyozza S i
m on Albert karm ester,» a
Z enem űvészeti F őiskola ta
nára. — Q u gyan is n em 
csak
zongoram űvész, ha
nem u niverzális m uzsikus.
Kiváló karm esteri ad ottsá
gai vannak, és zeneszerzői
invenciója is fig y elm et ér
dem el. Nem valószín ű per
sze, h ogy a k özeli év ek so 
rán bármi is v eszély eztet
hetné zongoram űvész v o l
tának elsőbbségét.
— S m iért épp Schönberg
Fúvósötösét
vezén yelte,
am elyet tudtom m al Boulez,
a m odern zene világhírű
népszerűsítője is játszhatatlanul n ehéznek m inősí
tett?
— Zoli a n yan yelvi fokon
érzi a ma zenéjét. H óna
pokon át dolgoztunk ezen
a m űvön, k észülve e fe lfo 
kozott érd ek lőd éssel várt
m atinéra. Es bár távol áll
tőlem , hogy jottán yit is k i
sebbítsem
Zoli érdem eit,
n agy elism eréssel k ell szól
nom az öt Ifjú m egszólaltatóról is, akik m ég v a la 
m en nyien a Z enem űvészet)
F őiskola n öven d ék ei: Cslk
Erzsébet (fu vola), Csánkl
Em ília (oboa), B erkes Kál
m án (klarinét), Zem pléni
Tam ás (kürt) és H ortobá
g y i G yörgy (fagott).
G ratulálunk t
K. G.
(Fotó: H ajdinyák)

BEJÁRT

PETŐFIHEZ KAPCSOLVA

A négy kérdés

L egalábbis ott, ahol ezek a
„ film ek ” k észü ln ek . N e
k ünk azonban nem leh et
ne k özöm bös, m ivel traktáljuk a k alan dfilm ek iránt
érth etően érd ek lőd ő, k ü lö 
nösen a fiatal korosztá
lyok b ól kik erü lő nézők tö
m egeit. Ha A tüzes íjászhoz
h ason ló, a legrosszabb selejtárut k ín áló, a m ű v é
szetnek m ég csak a k ö zelé
ben sem járt, ráadásul történ elem h am isftó
film ek k el
„szórak oztatu n k ”,
ne le 
pődjünk meg,' ha igen sok
néző értetlen ül néz m ajd
az ennél a legcsek élyeb b
m értékben igén yeseb b a l
k otások ra is. A ki heteken
át csak rosszu l k észített
k elk áp osztafőzelék et eszik ,
annak az ín y e előbb-utóbb
érzéketlen n é válik a borjú
pörkölt vagy a paprikás
csirk e ízei iránt.
T. I.

Kikosarazók

FIATALOKRÓL

való, hogy a kérdés, egy tapasz
talható jelenség ismeretében,
szinte már megfogalmazásában
sugalmazza a „van” választ. Azt
vártam, hogy azok, akik erre a
kérdésre válaszolnak — a nem
hazaiaknál csaknem mindenhol
eleve kiesett, s a hazai válasz
adóknak sem mindegyike szólt
erről — elsősorban ennek az ide
genkedésnek a konkrét okait
igyekeznek kideríteni, vagy leg
alábbis nyomozni. Ez lett volna a
kézenfekvő egy ilyen profilú fo
lyóiratban. Ehelyett valami egé
szen más is olvasható a 3. kér
désre adott válaszok zömében.
Valami más, sokkal több, gyak
ran egyáltalán nem „irodalmi”
véleményformálás. Tegyük hozzá:
szerencsére más, több és nem szű
kén szakmai vélemények ezek.
Az előbb emlegettem, hány
megemlékezés,, ünnepség jött lét
re az utóbbi két hónapban Petőfi
kapcsán. Nos, ez a válaszcsokor is
mintegy apropóként használja Pe
tőfit — abból a célból is, hogy
talán nem is előre megfontolt
szándékkal, de a mai • fiatalokról
beszéljen. A válaszok legtöbbjé
ből ugyanis — külön-külön is.
még inkább ha összességüket néz
zük — kevésbé derül ki, miért is
van a mai ifjúságban „idegenke

dés Petőfi költészetével szemben”,

mint az, hogy milyen is ez a mai
fiatalság, legalábbis a válaszadók
nézete szerint. S pontosan ezek a
nézetek nagyon izgalmasak. Ágh
István például ezt írja: „Az ifjú

ság szereti a direkt szavakat, s
neki Petőfi 125 éves direktsége
semmit sem mond, még Adyé
sem, József Attiláé sem, lénye
gükre türelmetlen.” Csorba Győ
ző: ...... örök lobogása, szertelen
sége, nagy gesztusai, tehát lénye

Alig egy évvel ezelőtt, e
lap hasábjain számoltunk
be egyik fiatal táncosunk
nagy visszhangot kiváltó
franciaországi vendégsze
repléséről.
Az eltelt év döntő fordu
latokat hozott életében.
MAURICE BÉJART, a vi
lághírű koreográfus meg
hívta együttesébe, és az Ál
lami Operaház hozzájáru
lásával MARKÓ IVÁN le
szerződött „A XX. század
balettjé”-hez.

gében külső »romantikája« a mai
fiatalság földönjáróbb, realistább,
s a pátoszra olykor gyanakvással
tekintő életstílusától kissé távol
esik". Garat Gábor: „Ezek a na
gyon reálisan gondolkodó félkész
felnőttek csak igazi, kiküzdött,
megszenvedett teljesítményre tud
nak tisztelettel és érdeklődéssel
fölnézni." Komlós Aladár: „Az a
kor, amelynek Kafka és Becket
az írója, irigy és csodáló gyönyör
ködéssel, de kissé felülről tekint
Petőfire, mint egy megható és
nagyszerű emlékre.” Mezei József:
„Az életkorral függ össze, hogy az
ifjúság lázad a kötelező, hagyo
mányos értékek ellen, modemnek
tartja magát, új irányzatokhoz
csatlakozik, a divatos, a sikeres
híve. Éppen ebben van az ifjú
ság csapdája." Rónay György:
„Petőfi költészetének értéséhez,
élvezéséhez irodalmi műveltség
kell... A mai olvasók többségé
nek egyáltalán nem kézenfekvő,
hogy egy Petőfi-vers »miért
szépk.” És a többi és a többi.

Béjart a színházi világ
kiemelkedő egyénisége. Ke
mény munkával, bukások
és sikerek sorozatával, de
mindig saját elképzeléseit
megvalósítva jutott el a vi
lághírig. Izig-vérig huma
nista művész, s mint mű
vész, kivételes érzékeny
séggel mutatja be száza
dunk emberének — száza
dunk világát. Nem véletlen,
hogy együttese „A XX. szá
zad balettje” nevet viseli.
Több mint hetventagú
társulatával utazik a világ
ban.
Együttesének tagjai kö
zött alig található két egy
azon nemzetiségű táncos.
Négy szólistája közül a ná
lunk is járt JORGE DONN
argentin, DANIEL LOM-

A válaszokból
még igen sok mondatot lehetne
kiragadni a fenti néhányon kívül.
Azók is azt támasztanák alá, amit
elébb mondtam: Petőfi kapcsán

íróinkat, művészeinket őszintén és
mélységesen érdekli a mai fiata
lok emberi-szellemi arculata. S ez
nagyon örvendetes, még akkor is,
ha a megítélés olykor sommás,
vagy a nem eléggé beható isme
reten, a fiatalok általánossá mo
sódó „ilyen” vagy „olyan” képén
alapszik. Arra enged következtet
ni, hogy aki Petőfiről ejt szót, az
nem kerülheti el, hogy valami
lyen formában, elismerően vagy
elítélően, aggódva vagy büszkél
kedve, ne szóljon a fiatalokról. S
az ilyenfajta véleménymondások
ban legalább annyi lesz a mai if
júság arculatát meghatározó té
nyezőkből, mint abból, milyen is
e fiatalság és Petőfi viszonya, jó-e,
vagy sem. Ez a sajátos tény azt
bizonyltja, hogy Petőfi emberi
költői ereje oly hathatósan sugár
zik át ezen a másfél évszázadon,
hogy még most is szerves része
életünk szinte minden mozzana
tának. Csorba Győző tapint rá er
re egy szép mondatában: „ . .. Ki

MEL francia, a szólistanő,
SUZANNE FARRELL ame
rikai, MARKÓ IVAN pedig
magyar.
***

A

lakitár: Sztravinszkij A tűzmadár

Jelenei
Devecseri Gáboi
A meztelen istennő
és a vak jövendömondó
című darabjából

tudja megmondani, hogy a Pető
fitől »idegenkedő*• mai fiatalnak
mégis hány véleményében, dönté
sében, mozdulatában bújik meg
Petőfi?” Ebből, de több más vá

Vendégjátékok

laszból is, világosan érthető: if
júságunkra általában nem jel
lemző a Petőfitől, költészetétől és
eszméitől való idegenkedés.
Igen, erről van szó. Meg arról,
amit szinte mindenki, aki a 3.
kérdésre válaszolt, egybehangzóan
felemlít: abban, hogyha a mai
fiatal nemzedék egy része való
ban idegenkedik Petőfitől, döntő
szerepe van annak, hogy nem is
meri eléggé, vagy nem jól ismeri.
E nem ismerésben pedig a rossz
Petőfi-képet rajzoló, a költőt a
kötelező olvasmányok elidegenítő,
riasztó és megutáltató „tananyag”-á-vá degradáló iskolai ok
tatás a fő ludas. Nem a múltban,
sajnos ma is.
De ez már egy másik elmélke
dés tárgya.
t
Takács István

n

Egyetem Szugadoi

Szegedről, Tatabányáról,
P écsről,
K ecskem étről,
Belgrádból, Madridból ér
keztek és érkeznek am atőr
színjátszók
az
Egyetem i
Színpadra, vendégségbe. Az
id ei évad, úgy tűnik, a
ven d égjáték ok
jegyében
zajlik. Az U niversitas sa 
ját repertoár darabjai és
bem utatói között a m agyar
és külföldi együttesek lép 
nek fel.
A
Tatabányai Bányász
Színpad Alfred Jarry: Ubü
k irály cím ű abszurdját ad
ja elő. A belgrádiak szín
padi etűdökkel m utatkoz
tak be. A spanyol dlákszinjátszók,
a
Pequeno
T eatróval, P io Baroja spa
n y o l drám aíró darabjával
Jöttek Budapestre. A k ecs
kem éti Katona József Szín
ház K ocsis Istv á n : B ólyai
János estéjét játszotta. A
p écsi Doktor Sándor Mű

velőd ési Ház Színpada a
Giordano B runo pere elm ű M orettl-darabot adta
és adja m ég elő. A S zege
di E gyetem i Színpad P etőfl-rock cím ű m űsorával
m árciusban jön. Az U n i
versitas
saját bem utatói
ként két D evecseri-m ű vet
(M eztelen Istennő, Á rion és
a delfinek) láthatunk, H u
szár Klára rendezésében.
K olln P éter: Sziszt és Fuszl
cím ű drám áját K őváry K a
talin fogja rendezni. Ka
tona Im r e : A rlsztophanész
m adarai cím ű adaptációját
Is
m űsortervbe
vették ,
Buszt Jó zsef rendezésében.
A ven d égjáték ok közül
az utóbbi hetek eg y ik le g 
izgalm asabb bem utatója tu 
lajdonképpen
csak félig m eddig m ondható v en d ég 
játéknak. A szeged i E gye
tem i
Színpad
rendezője,
Paál Isltv á n rendezte az

elő a d á st:
Mario
Morettt
Három m ajom a pohárban
cím ű drám áját. A szeged i
színjátszók k özü l A cs J á 
nos Is „ v en d ég szerep ei” a
pesti előadásban. Moretti
k eserű kom édiája a három
m ajom ról szóló régi Japán
legen d át elev en íti fel. A
valóságtól m egcsöm örlő, a
k ü lvilágn ak hátat fordító,
vak ságot, sü k etség et, n é
m aságot fogadó három m a
jom
történetén ek
m ai
adaptációja
n yilván való
ak tu alitást hordoz Moretti
darabjában. Az olasz drá
m aíró a társadalm i m aga
tartásform ák eg y ik v á lto 
zatát Írja m eg — a szem 
benállást, az elég ed etlen sé
get p asszív
reziszten ciá
ba v on u lással k ifejező tí
pust. N em jó l érzik m agu 
kat a darab szereplői a v i
lágban, h ely ette Inkább a
bolondokháza steril
nyu
galm át választják. A k o n f
lik tu st éppen ez jelen ti:
m eg tud ják -e őrizni őrült
ségü k et az őrültek házá
ban? S ik erü l-e hason u ln i a
többiekhez, sik erü l-e befogadtatást nyerni a k ü lvilág
bolondjai elől, az igazi bo
londok' közé?
A k o n flik tu s, a h ely szín :
a b olopdokháza, m int m e
n ed ék h ely, a világ ő rü ltsé
ge elől — nem egészen ere
deti gondolat M oretti da
rabjában. É lm ényt jelen 
ten ek m ég is a kom édia
szellem es
fordulatai, jól
pergő d ialógusai, és első 
sorban a Játékot m eg elev e
nítő rendező és színészei.
Paál István teljesen k o 
m olyan v eszi a drám a h ő 
sein ek : P oldónak, Llpnek
és Bobónak k étségb eesett
próbálkozásait, h ogy sik e 
rüljön
bennm aradniuk
a
fehérre festett falak k ö 
zött. Éppen innen szárm a
zik a Játék hum ora, h e
ly en k én t
bohózatba
illő
hancúrozásai,
és
keserű
p illanatai Is. A színpadi
d ialógu sok
és m ozgások
szeren csére uralják a d a 
rab „fllo zó flk u s
m ély sé
geit”, a tú lságosan is jól
m egszerk esztett,
lab orató
rium ban kid olgozott, v e g y 
tiszta „abszurdságát” M ol
nár István , Csizm adia T i
bor és A cs János átbohóckodják. Jó szính ázat já t
szik a p esti és a szeged i
E gyetem i Színpad
közös
csapata.

Béjart-t szólistái kiválo
gatásában egyetlen cél ve
zeti: egyéniségeket keres.
Nem is igyekszik egyforma
táncosokat nevelni. Nem
egy szintre hozza a társu
latot, inkább az egyénisé
geket bontja ki, és koreog
ráfiáját is egyénekre bont
va tanítja be. Speciális ko
reográfiái valósággal átala
kítják a táncosok testét.
Olyan mozdulatokat köve
tel tőlük, amilyeneket se
hol a világon balettegyütte
seknél nem látni.
Leghíresebb koreográfiái
közül való a SZTRAVINSZ
KIJ zenéjére készült TŰZ
MADÁR.
Címszerepét
MARKÓ IVÁN táncolja. A
másik híres mű: NIZSINSZKIJ, AVAGY AZ
ISTEN BOHÓCA. Nizsinszkij legkedvesebb szerepében,
a Rózsa lelké-ben: MAR
KÓ IVÁN. A KOREOGRÁFIKUS ÁLDOZAT-ban,
a modern és a klasszikus
zene — BACH ÉS MODERN
ÜTÖS HANGSZEREK — ri
valizálásáról szóló táncjele
netben a Bach-zenét, a Té
mát MARKÓ IVAN táncol

ja. További szerepei közül A
RÜD MŰVÉSZETE című, a
klasszikus iskolát bemutató
balett
említésre
méltó.
GLUCK: ORFEUSZ című
operájának táncbetétjében
is szólót táncol. A legújabb
Béjart-koreográfiában,
a
MESTER NÉLKÜLI KALAPÁCS-ban, amelyet most
mutattak be a milánói
Scalában, szintén övé az
egyik főszerep.
Fél év alatt hat főszerep,
három világrész — Európa,
Ázsia, Amerika — hét or
szágának színpadán. ..

Egy idézet a meleg han
gú kritikákból a Tűzmadár
bemutatója után: ...... a
»madár-« szerepét Markó
Iván táncolta, akit először
főszerepben
láthattunk
Brüsszelben . . . Markó a
madarat alkatában és játé
kában egyaránt lenyűgö
zően testesítette meg. Cso
dálatos lírai átélése páro
sult a kivitel tisztaságával.
Reméljük, hogy Markó
Iván további szereplésével
»A XX. század balettjé«ben többször is tanúi lehe
tünk a magyar tisztaság és
lobogás ilyen gyönyörű ke
verékének.”
Februárban
MARKÓ
IVÁN néhány napra haza

látogatott, és fellépett az
Erkel Színházban, a Sylvia
című balett Amintas szere
pében. Fellépését semmifé
le hírverés nem előzte meg.
Mondhatnánk, hogy ez ter
mészetes : nálunk nincs
sztárkultusz. (Legfeljebb a
sportban, no meg, ha „kül
földre szakadt hazánkfia”
vendégszerepei, vagy kül
földi világsztár érkezik
hozzánk.)
•**
A művészvilágban nincs
rangsor, de van élmezőny.
A balettművészet két nagy
fellegvára például a klaszszikus moszkvai Bolsoj Ba
lett és a brüsszeli Béjartbalett. Ha valaki e kettő
közül valamelyiknek szólis
tája, akkor az mindenkép
pen ott van az „élmezőny
ben”. S ha az illető művész
ráadásul magyar állampol
gárként szerez dicsőséget
hazájának, egy-egy itthoni
fellépése megérdemli a hír
adást. Most ez nem történt
meg. Ha lejár a szerződése,
brüsszeli tapasztalatait itt
hon fogja kamatoztatni a
balettművészet és a balett
kedvelő közönség örömére.
A kivételes tehetségű fiatal
táncos tehát mindenképpen
figyelmet érdemel.
E. G. M.

A rúd művészete című darabban

A magyar dzsesszstílusért
Sokáig kételkedtünk abban,
hogy siker koronázza a ma
gyar dzsesszmuzsikusok fára
dozását a magyar dzsessz-stílus létrehozására. Sokan kísér
leteztek magyar szerzők köz
ismert témáinak megdzsesszesítésével. Az eredmény inkább
negatív, mint pozitív volt. Be
bizonyosodott, hogy csak külsőséges eszközökkel nem lehet
magyar dzsessz-stílust létrehoz
ni. Mélyebb, behatóbb elemzés
szükséges. El kell menni a ma
gyar folklórig, és ebből az
alapból kiindulva kell felépí
teni a kompozíciókat.
A felismerést hosszú ideig
nem követte tett. Az alkalmi
társulások, illetve vezetőik szá
mára túl nagy buktatókat rej
tett ez az elképzelés. Inkább
megmaradtak a standard szá
mok szokványos vagy kevésbé
szokványos előadásánál. Né
hány esetben az élvonalbeli
példaképek szerzeményeihez
hasonló kompozíciókkal is je
lentkeztek.
A változás több mint egy év
vel ezelőtt kezdődött, amikor
egy Kodály által gyűjtött zsol
tárt dolgozott ' fel Szabados
György együttese, majd ezt a
stíluselképzelést továbbfejlesz

tették és jelentkeztek az el
múlt évi San Sebastian-i fesz
tiválra. Az eredmény: kategó
riájukban nagydíjat nyertek.
Itthon, a közönség először
idegenkedve,
majd
egyre
jobban elfogadva hallgatta
ezt a különleges, más együt
testől nem hallható egyé
ni zenét. A nemrég az Egye
temi Színpadon lezajlott kon
certen viszont már telt ház fo
gadta a magyar dzsessz-stilus
kibontakozását.
Miből áll ez? Szabados
György kiválasztott Kodály és
Bartók népdalgyűjtéseiből né
hány szép, jellemző magyar
dallamot, s ezeket a feldolgozás
során szinte sejtjeire bontotta.
Erre az igen dallamos alapra
építette fel témáit. A téma te
hát nem magyaros, nem is magyarkodó, hanem ősgyökeresen
magyar. Ezt a témát vázul
használta fel, a jelenlegi mo
dern dzsessz és a mai modern
zene kellékeivel látta el.
(Gondolok itt most arra a mo
dern dzsesszre, amelynek leg
jelesebb képviselői közül Keith
Jarrethtet, Jiri Stivint és Wlódzimierz Nahornyt az elmúlt
évben Magyarországon is hall
hattuk.) Az általuk játszott

magyar népzenére jellemző
törvényszerűségek adták. Va
lamennyi variáció szerzője,
hangszerelője az együttes zon
gorista-vezetője,
Szabados
György, aki „A nagy hegyi tol
vaj balladájáéban énekesként
is bemutatkozott. Zongorastí
lusa sok azonosságot mutat
Keith Jarrethnek a közismert
„Sorcerj/”-ben hallható vas
hangú játékával. Az együttes
szaxofonszólistája
Ráduly
Mihály, aki adottságokban, ki
fejezőerőben,
improvizációs
készségben és mindenekelőtt
atmoszférateremtésben felve
szi a versenyt a legnagyobbak
Ráduly Mihály
kal is. Hasonló tulajdonságok
kal rendelkezik Vajda Sándor,
dzsesszben parázs ritmusú ze a fiatal bőgős is. Mindazt tud
nei alapszövet van, melyhez a ja, amit megtanulhatott pél
legkülönbözőbb és — a hagyo daképeitől, Jimmy Garrísonmányos értelemben — legvá tól, Charlie Hadentői, Cecil
ratlanabb szólóhangszerek tár McBeetői. Ehhez teszi hozzá
sulnak, s a legkülönbözőbb, ki egyéni előadásmódját. Csak el
fejezetten izgalmas improvi ismeréssel lehet szólni a kibon
zációkkal, hangzásbeli színek takozóban levő hegedűtehet
kel teszik újszerűvé e folyton ség, ifj. Horváth Lajos játéká
megújuló műfaj előadóművé ról. Az együttesben a stabil
ritmusalapot Jávori Vilmos
szetét.
Az említett koncerten, az szolgáltatta. Kimmel László
Egyetemi Színpadon, öt kom tenorszaxofonozott.
pozíciót hallottunk, amelyek
Simon Géza Gábor
ben az improvizációk alapját a

<Sz.)

INTARZIÁK GÖCSEJBŐL
Zala megye különböző helyein
gyakran találkozik a látogató egy
sajátos képzőművészeti ág, a nagy
méretű intarziakép egy-egy példájá
val. Készítőjük Hadnagy György, az
IBUSZ zalaegerszegi irodájának ve
zetője. Kétszintes lakása egyik eme
leti szobájának falait teljesen bebo
rítják a közelmúltban készült szép
lntarziaalkotások.
A pécsi művészeti gimnáziumban
végzett 1963-ban. Zenét tanult, de
közben a festészettel is kacérkodott.
Három évig az NDK-ban egy zene
karban játszott, majd miután vissza
jött Zalaegerszegre, az intarzia meg
ismerésébe és művelésébe vetette be
le magát. Egymás után készültek
különböző alkotásai. Ezek hamar
gazdára is találtak. Láthatunk belő
lük a megyei tanácson, hévízi üdülő
falán, és az országba lépő idegent is
egy szép intarzia fogadja a rédicsi
magyar—jugoszláv határállomáson.
Munkáinak első bemutatója 1970ben volt, akkor még mint a Honvéd
Képzőművészeti Stúdió tagja szere

Nagy elismeréssel írnak a
müncheni lapok Barbay
Ferenc magyar táncmű
vészről, aki harmadik évad
ját tölti a Bajor Állami
Operaház balettegyüttesé
ben. Legutóbb Schönberg
Pierott Lunaire című ba
lettjében lépett fel, ame
lyet Glen Tetley koreográ
fiájával mutattak be. Több
neves balettkritikus az
1972. év legjobb férfi tán
cosának tartja, olyan ná
luk is ismert világhírű ba
lettművész mellett, mint
az olasz Paolo Bortolozzi.
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pelt ezen a tárlaton. 1971-ben már
második díjat nyert a honvéd kép
zőművészeti körök országos tárlatán.
Közben egyre finomultak munkái,
és mind nagyobb kedvvel vetette be
le magát az intarziakészítésbe. Anya
ga volt és van bőven, a zalaegersze
gi bútorgyárak ellátják őt a munká
jához szükséges faanyaggal.
Az amatőr képzőművészek Pécsett
rendezett tárlatán, 1972-ben Zala
megye térképével jelentkezett, majd
még ugyanebben az évben a tiszti
klubok országos kiállításán Attila
monda című intarziaképével első dí
jat nyert. (E kiállításról annak ide
jén mi is hírt adtunk, s közöltük a
díjazott kép fotóját is.) Most készül
első önálló kiállítására, amelyet Za
laegerszegen, a Göcseji Múzeumban
rendeznek. Huszonöt nagyméretű
munkáját mutatjuk be. Közülük húsz
a szűkebb haza, Zala és Göcsej éle
téből merített témákat ábrázol az
intarzia, a művészi faberakás sajá
tos eszközeivel.
(Koppány)
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A Szabados-együttes. Balról jobbra: Já
vori Vilmos, Vajda Sándor, Szabados
György, Ráduly Mihály, elöl a San Sebastianban nyert díjjal Kimmel László
CaIÁi n inai
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