
MA ESTE A TEYEBEN

Forgatás Déván, 
Vajdahunyadon ínyeden

Dokumentumfilm Bethlen Gáborról
Bethlen Gábor születésé

nek 400. évfordulójára r it
ka értékes dokum entum 
film készült a televízió
ban, amely ma este Beth
len Gábor nyomában  cím
mel kerül a közönség elé. A 
film rendezője Kézdi-Ko- 
vács Zsolt.

— Két évvel ezelőtt a 
Rákóczi-évfordulóra ren
dezett háromrészes m űsort 
dokum entum - és já ték 
filmelemek ötvözésével. Mi 
vonzotta ehhez a mostani 
feladathoz?

É l e t é t
v é g i g k í s é r v e

— Nagyon érdekel a tö r
ténelem, s ha lehetne, szí
vesen rendeznék tö rténel
mi játékfilm et is. De az 
nagyon sokba k e rü ln e . . .  
Egy ideje beleástam m a
gam a török uralom  kor
szakába, készséggel vállal
tam  tehát a társadalom tu
dományi osztály felkéré
sét a Bethlen Gábor-film  
forgatására. Számomra 
Bethlen Gábor a magyar 
történelem  egyik legizgal
masabb figurája. Olyan 
korban próbálta megőrizni 
Erdély függetlenségét, 
am elyben egyszerre kellett 
kivédenie a török befo
lyást, s a  Habsburgok nyo
mását. Az okos kompro
misszumoknak, egy ország 
gazdasági fellendítésének, 
l'elvirágoztatásának, a ja 
vak felhalm ozásának mes
tere volt olyan időben, 
am ikor körülötte jóform án 
csak a rombolás érvénye
sült.

— Milyen módon idézi 
meg alak já t a  film ?

— M egpróbáltuk Bethlen 
életét végigkísérni, a lá t
ványra építve. Elm entünk 
élete helyszíneire, elkísért 
m inket M akkai László és 
Benda Kálmán  történész. 
Ök m ondják el, ott a tör
ténelm i helyeken, mikor 
mi történt Bethlennel.

— Bizonyára sok olyan 
helyen jártak, ahová a né
zők nemigen ju to ttak  e l . , ,

Szerencsénk
v o l t

— Ritka szerencsénk 
volt, hogy a román tv  tá 
m ogatásával sok helyre el
ju to ttunk  Erdélyben. A

Maros-völgyből indul
tunk, Marosillye nevű köz
ségből. Olyan helyszíneket 
kerestünk, ahol épen m a
rad tak  az emlékek. Ügy 
érzem, a filmben részlete
sen láthatók a m agyar tö r
ténelem  szempontjából je 
lentős helyek. Forgattunk 
Déván, a Bethlen által 
ép ítte te tt Magna Curiát 
most tatarozzák, múzeum 
lesz. Gyulafehérvárott is 
jártunk, a székesegyház
ban, ahol a három Hunya
di s írja  található. Fantasz
tikusan szép Vajdahunyad  
vára, tökéletesen m egőr
zött, gondozott formában, 
gyönyörű term ekkel, udva
rokkal; ennek egy részét 
Bethlen építtette. Beutaz
tuk a szász vidékeket; 
voltunk Nagyszebenben, 
Meggyesen, elm entünk 
Fogarason a Bethlen által 
építte tett nagy várba is, 
am ely szintén kiváló á lla
potban van. Forgattunk a 
nagyenyedi ősi kollégium 
ban, am elyet Bethlen ala
pított. Já rtunk  Brassóban, 
beutaztuk Székelyföldet, 
elm entünk a Szárhegy ne
vű kis faluba, ahol Bethlen 
gyerm ekkorát töltötte any
ja  rokonságánál. Láthatók 
a filmen olyan helyek is, 
m int a kolozsvári Szent 
M ihály-tem plom , Bethlen 
országgyűléseinek hely
színe.

A hadjáratok 
útján

— A hadjáratok  ú tjá t is 
végigjárták?

— Csehszlovákiában 
mindazokat a helyeket fel
kerestük, ahol a  korabeli 
hadjáratok vagy tárgyalá
sok folytak. Forgattunk 
Kassán, Pozsonyban, Besz
tercebányán, eljutottunk 
egészen Morvaországig, 
Nikolsburgig, Hodoninig. 
Mindez term észetesen 
Bethlen életének időrendje 
szerint jelenik meg a film 
ben.

— Személyes élménye?
— A nyírbátori múzeum

ban őrzik Bethlen kardját. 
Szám omra is m egható volt 
kézbe venni a relikviát, de 
az a túláradó, gyermeki 
öröm, amellyel a két nagy 
tekintélyű, európai hírű 
tudós, Benda Kálmán  és 
M akkai László megsuhog
ta tta  a kardot, kifejezte, 
hogy milyen végtelen sze
rete t és ragaszkodás él a

történészekben a történe
lem em lékei iránt. F il
m ünk ennek a kardnak  a 
bem utatásával fejeződik 
be.

(bársony)

M agyar film ek  
Brüsszelben

Brüsszelben ezen a héten 
rendezik az idegenforgalmi 
témájú filmek 30. nem zet
közi fesztiválját, amelyen 
m agyar alkotások is szere
pelnek. Mészáros Márta 
Örökség című film jét két 
elsőhetes brüsszeli film
színház játssza. Ezt köve
tően a fiatal művészek ta 
lálkozója lesz Belgium ban; 
Gábor Pál filmje, az Angi 
Vera kerül a nagyközönség 
elé.

Záray M árta és Vámosi János tegnap az Erkel Színház
ban kettős koncertet adott. A ntal Im re készített in terjú t 
a két énekessel, akik több vendéget is hív tak  műsorukba. 
Blum József és zenekara kísért. Képünk a  népszerű h á

zaspár tv-felvételén készült.
(M TI F o tó  F r ie d m a n n  E n d re  fe lv é te le )

□  TAKÁCS ERZSÉBET 
SZOT-díjas szobrászmű
vész kiállítását csütörtökön 
délután Bostai Károlyné, a  
Hazafias Népfront Buda
pesti Bizottságának titkára 
ny itja  meg Óbudán a  IH/7- 
es pártkörzet helyiségé
ben (San Marco utca 76.)

□  ILLÉS ÁRPÁD em 
lékkiállítása ma délután 4 
órakor nyílik a M űcsarnok
ban. Közreműködik a Liszt 
Ferenc kam arazenekar.

□  CSÁKI-MARONYÁK 
JÓZSEF festőművész k iállí
tását Pogány ö . Gábor m ű
vészettörténész nyitja meg 
október 9-én, csütörtökön 
délután fél 6 -kor a Csók 
István Galériában.

□  FÜLEP LAJOS halá
lának 10 . évfordulója al
kalmából a pécsi Janus 
Pannonius Múzeum ünnepi 
megemlékezést ta rt október 
10-én, pénteken. Ebből az 
alkalomból leplezik le Mar- 
tyn Ferenc Fülep Lajosról 
készített portrészobrát.

□  A MOZGÓ VILÁG 
irodalmi estjeinek sorában 
Utassy Józsefet m utatja be 
holnap este 6 órakor a 
szerkesztőség, Czakó Gábor 
bevezető előadásával és vi
tával egybekötve a művek 
előadását a Volán Memory 
klubban.

□  ÖT BÉCSI MŰVÉSZ
— K urt Regschek, Liselott 
Beschorner, Wolfgang Pu- 
pek festő, A lfred K ornber- 
ger és Franz Reis grafikus
— kiállítása nyílik meg ma 
délután 4 órakor a Bartók 
’32 G alériában (Bp. XI., 
Bartók Béla. út 32.).

□  BÉNYI LÁSZLÓ festő
művész nyerte az első dí
ja t a szicíliai Cefaluban 
megrendezett Modern m ű
vészetek V. fesztiválján.

□  A SZCENOGRÁFIA
’80 kiállításon (Budavári 
Palota „E”-épület holnap 
a  Nemzeti Színház három 
tervezőművészével ta lál
kozhat és beszélgethet a 
közönség: Schaffer Jud it
tal, Csányi Árpáddal és 
Székely Lászlóval öt óra
kor.

Dzsesszkoncert 
a Zeneakadémián

A Korunk Zenéje sorozat 
keretében nagy sikerű 
dzsesszkoncert volt a Zene- 
akadémián. A komoly zene 
legkevésbé hagyományos 
ága az avantgárd meghívta 
pódiumára a magyar 
dzsesszt. S hogy mennyire 
várta már a lehetőséget a 
dzsesszmuzsikusokon kívül 
a dzsesszbarátok tábora is; 
az óriási érdeklődés bizo
nyította. Zsúfolt volt a k ar
zat, hárm as sorokban áll
tak az első emeleten. Ez — 
gondolom a  szervezők és 
előadók legvérmesebb re
ményeit is túlszárnyalta.

Az est folyamán három 
irányzat képviselői léptek 
pódiumra. Elsőnek Szaba
dos György trió ja az úgyne
vezett Freestvle legneve
sebb magyar követője az 
Elfelejtett énekek című 
népdalihletettségű, a zongo
ra és a  bőgő szám ára pazar 
improvizációs lehetőséget 
kínáló kompozíció sűrű  a t 
moszférájával, különös 
„nagynyomású” zenei világ
ba vezette a  hallgatót. 
Gonda János Vonzások és 
választások összefoglaló 
cím alatt előadott szóló 
zongorakompozíciói igazi 
remekek. Elmélyült anyag
szerű zongorajátéka a 
dzsessz klasszikusai között 
jelöli ki helyét. Az ő m űvé
szete tűnik leginkább elfo
gadhatónak a dzsessztől ed
dig idegenkedő füleknek.

Az est legáliitőbb sikere 
Szakcsi Lakatos Béla Váz
la tokba volt, melyet egy 
kifejezetten erre az alka
lomra verbuvált együttes, a 
Szabad zenei társulás adott 
elő. Szakcsi Lakatos bátor 
ember. Sok fiatalt hívott 
meg szabad zenei társulásá
ba, ta lán  nem is mindig a 
legnagyobb ágyúkat, de mu
zsikusai olyan összmunkát 
produkáltak az együtt- 
m uzsikálásnak olyan sp irá
lisan emelkedő ú tjá t já rták  
végig, hogy lélegzetvissza
fojtva figyeltük őket, s egy- 
egy bravúros szóló után 
elemi erővel tö rt ki az ün
neplés A vázlatok három 
rétege — az impro viza tív 
szóló, a lüktető ritm uskísé- 
ret, az előre megkomponált 
nyolchangszeres fúvóskar a 
megtévesztő cím ellenére 
példásan vált szerves egész- 
szé. Lakatos Géza (dob) és 
Dés M ihály (szaxofon) nevét 
kell megjegyezni még az 
előadás lelke, Szakcsi L aka
tos Béla mellett. Nagyon 
sajnálnánk, ha e nagyszerű 
darabot csak mi, az egysze
ri koncert egyszeri közönsé
ge hallhattuk  volna. Talán 
a példátlan érdeklődés és a  
siker nyomán még felhang
zik néhányszor dzsesszpó- 
diumokon a rádióban. Ad
dig is örülünk, hogy a Ze
neakadém ia Dódiumán volt 
az ősbemutató.

C. Szalai Ágnes

Leonardo-kézirat 
— kalapács alatt

Londonban árverésre kerü lt Leonardo da Vinci kéz
irata, m elynek címe: „A víz term észetéről, mozgásáról és 
súlyáról”. A „Code Leicester”-iként Ism ert m unkát — 
mely elnevezés onnan származik, hogy a  kézirat 1717 óta 
a  mindenkori Leicester m indenkori grófjának tulajdoná
ban van — olyan hatalm as kikiáltási árra l kerül k a la
pács alá, hagy londoni művészeti körökben attól ta r ta 
nak: egyetlen b rit múzeumnak se lesz m ódja megvásá
rolni a ritka  értékű dokumentumot. Több más érdeklő
dő között a kaliforniai Paul Getty Múzeum is bejélen-' 
te tte m ár igényét a  Leonardo-m űre — am elyet egyébként 
Leonardo a  Mona Lisa háttértanulm ányaihoz írt, illetve 
rajzolt.

VESZÉLYES FORDULÓ
BEMUTATÓ A JÓZSEFVÁROSI SZÍNHÁZBAN

Hullámzó érzelmi pályá
k a t és tekervényes nő—fér
fi, meg férfi—férfi (a nő— 
nő kapcsolat, ta lán  feledé- 
kenységiből, hiányzik) vi
szonylatokat ábrázol John 
Boyton Priestley 1932-ben 
írt, mozgalmas cselekmé- 
nyü, krim iszerkezetű  da
rabja. Érthető, hogy az an 
gol írók mai doyenje — 
most 86  éves — milyen si
kert a ra to tt ezzel a  maga 
idejében újszerű, szexet és 
homoszexet, gyilkosságot és 
öngyilkosságot, a felszínen 
ragyogást és derűs békét, a 
mélyben képm utató hazug
ságot és gyáva m egalku
vást, társadalm ilag rothadó 
léhaságot, egyénileg jellem 
torzulásokat ábrázoló szto
rijával.

Az is érthető, hogy ez 
közvetlenül a  háború után, 
45-ben is erősen hatott 
még: a felszabadulás utáni 
első átütő, nagy színházi si
ker volt Pesten, egyúttal 
Gellert Endre első kiugró 
sikerű rendezése. A kkori
ban erről valóban „az egész 
város beszélt”, az előadás 
igazi esemény volt.

kezetileg annyi ilyen típu
sú darabot, filmet, tévéjá
tékot láttunk — visszakö- 
szönősnek hat a  Veszélyes 
forduló  cselekménye és d ra 
m aturgiája. Nagyon valószí
nű azért, hogy m int eddig 
mindig, most is közönségsi
kere lesz a  darabnak.

M indennek tudatában is: 
m a m ar meglehetősen fe
lületesnek, helyenként avít- 
nak és — minthogy azóta 
tartalm ilag, formailag, saer-

A Józsefvárosi Színház 
produkciójában a remekül 
játszó Fülöp Zsigmond szer
zi a  legélvezetesebb perce
ket, Az ő Stan Ionja az 
egyedüli szereplő itt, aki 
nem csak morális, de tételes 
bűnt is elkövet (csekket 
lop). Priestley mégis vele 
olvastatja a  díszes társaság 
fejére annak hitványságát, 
s ezzel m utatja  ki igazán 
megvetését e  tory kaszt 
iránt. A többiek ugyanis 
annyira hipokriták, hogy 
nem csak mások, de önma
guk előtt is szentnek ha
zudjak magukat, és igazán 
még bűnözni sem mernek. 
A tolvaj Stanton így em el
kedik erkölcsileg is a többi 
„tisztakezű” fölé.

Kerényi Imre rendezése 
feszültségeket terem t ahol 
kell, de m intha úgy látná, 
hogy a  darab  elsősorban 
Róbertról szól, az 6  bu ta
ságig menő naivitásáról, 
ahogy (a nézővel együtt)

fokozatosan döbben rá az 
igazi kapcsolatokra, a  va
lódi történésekre, egész vi
lágának hazugságára. Csak
hogy Kalocsay Miklós e re 
jéből nem futja, hogy róla 
szóljon a  darab. Ez még 
olyan nagy form átum ú szí
nésznek sem ment, mint a 
Nemzeti nagyszerű 45-ös 
előadásában a  Róbertét 
játszó Bástinak. Igaz, ab
ban a  produkcióban erre  
nem  is törekedtek, a  szí
nészi kiugrás — lévén ez. a 
legjobb szerep — ott is a  
S tantónt megformáló Pata- 
ky  Miklósé volt, A harm a
dik férfiszerepet. Gordont, 
a  Józsefvárosiban Farády 
István  játssza őszintén, len
dületesen, meggyőzően.

A nők közül Szakács Esz
ter Olwenje volt a  legin
kább magával ragadó, a  vi
szonzatlan szerelem fájdal
masan gyönyörűséges szí
neit komor szépséggel bont
ja  ki. Hámori Ildikó  is te t
szett, különösképp szenve
délyes kitöréseiben. Sára 
Bernadette-et m intha pasz- 
szívabbra rendezték volna 
a  kelleténél, Rimanóczy 
Yvonne  alkalm asabb ruhát 
is tervezhetett volna neki. 
Feleki Sári (aki felváltva 
játszik Várnagy Katalinnal) 
könnyed eleganciával, fi
nom  színekkel, hitelesen áb 
rázolt egy epizódfigurát. 
Jánosa Lajos díszlete meg
bízhatóan stílszerű.

Barabás Tamás


