
tése u tán , m ár az első v ilágháború 
elő tt elkészült ném afilm változata, 
a Sydney O lcott-féle „kalózkiadás”. 
(Fizettek is hatalm as k árté rítés t a 
szerző örököseinek!) A m ai idősebb 
generáció a k é t háború  között lá t
h a tta  a F red Niblo rendezte első 
m onstre hangosfilm et, mely akkor 
hallatlan  összegbe, hatm illió  do llá r
ba került.

Ez a nálunk  most bem utato tt szí
nes film  1959-ben készült, az akkor 
még ifjú  C harlton  H estonnal a  fő
szerepben. A Palesztinában, Jézus 
születésével kezdődő tö rténetben

sok baljós kaland  u tán  végül m inden 
jó ra  fordul, még a leprásokat is 
m eggyógyítja az isteni csodatéteL 
Nem tudom , a m ai néző hogyan fo
gadja m ajd  ezt a kissé elkésett, sok
szor vadrom antikus, m áskor végtele
nül naiv  látványosságot, de attó l ta r 
tok, hogy a szellemileg serdültebb 
m ozirajongók nem  fogják elrejteni 
csalódásukat. Ennek a b ru ta litásá
ban is kiglancolt tö rténelem rajznak  
bizony kevés köze van az egykori 
valósághoz. Ha m ár e lju to ttunk  a 
bibliai tém ákat feldolgozó szuper- 
produkciókhoz, ta lán  szerencsésnek 
mondható, hogy nem a m ásik holly
woodi m onstrum ot, A  tízparancso
latot vásáro ltuk  meg. Csak azt saj
nálom, hogy ezért a pénzért nem  a 
rem ek film m usicalt, a Jézus K risztus  
szupersztárt lá th a tja  a közönség. Bár 
ki tudja, lehet, hogy nem  is soká 
a rra  is sor kerül?

K öröspataki Kiss Sándor

EGY RÓZSAFÜZÉR SZEMEI 
Színes lengyel film
Az idős em berek nagyon nehezen 
tudnak  alkalm azkodni a kényszerű 
életm ódváltozáshoz. Az ú j és szá
m ukra idegen környezetben gyá
m oltalanul mozognak, nem  ta lálják  
a helyüket. M indennapossá vált 
prob lém ájukat gyakran ábrázo lja  a 
film m űvészet. Kazim ierz K utz nagy
szerű alkotása kiem elkedik a hasonló 
tém ájú  já ték - és dokum entum film ek 
közül. A k itűnő rendező lényegében 
visszatért korábban nagy sikert a ra 
to tt m űveinek, a  Fekete föld sójá
nak és A korona gyöngyének v ilá
gához. De a költőien szép lá tom á
sok helyett most a m ár-m ár szo
ciológiai mélységű társadalm i hely
zetelem zés kerü lt előtérbe.

A sziléziai bányavidéken játszódó 
tö rténet hőse, H abryka, a nyugdíjas 
bányász (nem hivatásos színész, 
A ugustyn H alottá a lak ítja  megka- 
póan kedves term észetességgel) nem  
akar elköltözni a terjeszkedő lakó
telep ú tjáb an  álló kis kertes házából. 
A szomszéd épületek  m ár lebontva, 
rom okban hevernek, de az igazát 
m akacsul védő öreggel szemben te
hetetlen  a H ivatal. M ert hogyan is 
lehetne hatósági erőszakot alkalm az
ni az ellen, aki harco lt két v ilághá
borúban és három  felkelésben, aki 
küzdött a m unkások jogaiért és a

legkiválóbb sztahanovista volt, és 
akinek szobájában a falon függő 
nem zetiszínű zászlón — közvetlenül 
a feszület a la tt — m egszám lálhatat
lanul sorakoznak k itün tetései? Vé
gül az idős em ber feleségével egy 
elegáns villanegyedben családi házat 
kap, m elyet azonban m ár nincs lehe
tősége megszokni. Díszes tem etésén 
a gyászmenet, m in t valam i h a ta l
mas, színes kígyó kanyarog á t a 
szürke városon.

Ebben a kam aralőadásszerű, erő 
teljes és következetes film ben m es
terien  váltakozik a líra i hangvétel a 
valóság részleteiben is hiteles áb rá 
zolásával. A rendező nagy szeretettel 
szemléli öreg hőseit. Á rnyaltan, 
bensőségesen és olykor gyengéd iró
niával m u ta tja  be szokásaikat, m in
dennapi életüket. A szükségállapot 
bevezetése elő tt készített film  értékét 
csak növelik azok a jelenetek, am e
lyek ha finom an is, de jelzik a m ár 
egyre jobban mélyülő társadalm i fe
szültségeket. Az Egy rózsafüzér sze
mei egyszerű, becsületes és szép al-
kotas Hollós László

Hanglemez
DEBRECENI DZSESSZNAPOK '81
A stúdióban felvett, mégoly színvo
nalas dzsesszt hallgatva is gyakran 
zavarónak ta lá ljuk  a sterilitást. K ü
lönös öröm tehát, ha lem ezkiadásunk 
— nagy néha — meglep bennünket 
egy-egy élő koncert kivonatával vagy 
keresztm etszetével. A kockázat ilyen 
esetben is úgyszólván elenyésző. Az 
apróbb-nagyobb botlásokért, a ham is 
hangokért, a környezetből átszűrődő 
zajokért kárpótol az így vagy úgy 
á tm en tett légkör. S a tavalyi rádiós 
dzsessznapok tapssal ta rk íto tt fel
vétele még erre  a  könnyen kapható 
m enlevélre sem szorul rá.

A produkciók legtöbbje jobbára  
ugyan csak kellem es hangzású (per
sze ez sem kevés és korántsem  lebe
csülendő), fel-felv illan  azonban né
hány olyan szín is, am elyet csak 
koncertterem ben lehet kikeverni, s 
a  hangszerekből elővarázsolni. E le
mezen itt-o tt kétségtelenül a jam  
session, a  „laza” öröm zene hangu
la ta  kerekedik fölül. Ám ném elyik 
szólónak ez kifejezetten jav ára  válik 
(például a  B inder-kvarte tt szám á
ban), s csak ritkán  h a t túlságosan is 
„elengedettnek” a játék.

A fém jelzett nevek egyike sem 
okoz csalódást. Szabados György 
népzenei ihletésű zongorakom pozí
ciója, a  Kaszakő együttes gondos és 
finom szövésű száma, a H ulin-kvin- 
te tt já tékának  atm oszférikus dal
lam vezetése: m egannyi feljegyzésre 
méltó részlete az egészében is jó 
ízlésre valló „tablónak”. V ukán 
György pompás, líra i hangvételű 
dzsesszel, a S aturnus együttes üde 
játékossággal és iróniával, a Benkó- 
dixieland s a blues-énekes P h ila 
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delphia Je rry  Ricks pedig jó  kedélyű 
és zam atú  zárózenével já ru l az össz
képhez.

Feltűnőek az összeszokottság elő
nyei és erényei. A hangversenyen — 
cseppet sem  meglepően — a h ibátlan  
együttgondolkodásé az elsőbbség. S 
m inthogy Debrecen a  hazai dzsessz- 
élet egyik vizsgapódium a, benyom á
saink sum m ájaként elégedetten ír 
ha tju k  le: kiegyensúlyozott és m a
gabiztos a mezőny. A nnál nagyobb 
kár, hogy a lem ezborító még szűk
szavú inform ációval sem szolgál az 
együttesek tagjairó l és hangszereik
ről. (Hungaroton) K aán Jud jt

Kiállítás
A KOLLÁZS
A MAGYAR MŰVÉSZETBEN
Kassák Emlékmúzeum
Üjságból vagy könyvből kivágott be
tűk, szavak, fotók, reprodukciók, tá r 
gyak, bárm ilyen anyagból, vagy egy
szerűen csak anyagok — papír, vá
szon —, külön-külön vagy együtte
sen alkalm azva a m egm unkálatlan  
vagy feste tt képfelületen. A felsoro
lást fo ly ta thatnánk , hiszen semmi 
nem  idegen a kollázstechnikától. A 
m ű tém ájával kapcsolatban is: a kol
lázs képes a legtávolabbi összefüg
gések fe lv illan tására  — m iközben az 
egyes jelenségek legkonkrétabb 
„m egnevezésére” vállalkozik. A kol
lázstechnika alkotó módszer, m ű
faj és szem léletm ód egyszerre, ha
sonló törvények szerin t form álódik, 
m in t a valóságról való gondolkodá
sunk egésze.

V ajda Lajos ötven évvel ezelőtti 
rem eke, a K ínai kivégzés  című lap 
a „száguldó r ip o rte r”, Egon Erw in 
Kisch egyik hasonló tém ájú, s ugyan
csak akkoriban  készült írá sá t idézte 
eszembe. M indkettő m egdöbbentő 
pontossággal le ír t tényekből indult 
ki, ilyen értelem ben közvetlen agi
táció is volt -7 - de m indkettőben az 
a  kép a fontosabb, am ely az egym ás 
m ellé rako tt elem ekből a  néző kép
zeletében form álódik. Nem véletlen, 
hogy m in t a k iá llítás érzékelteti, a 
m agyar m űvészetben a kollázs K as
sák Lajos m unkásságában, az első 
v ilágháború utáni, felfordu lt v ilág
ban je len t meg, s hogy később éppen 
V ajda, K orniss Dezső, Ország Lili, 
B álin t Endre révén gazdagodott. 
K ár, hogy K assák kései, 1965-ös m ű

vei le is zá rják  a bem utato tt idősza
kot. B álin t Endre m ai kollázsai je 
lezhetnék, hogy korántsem  elapad t 
á ram latró l van i t t  szó, hanem  olyan 
hagyom ányokról, am elyek m a —- az 
őket követő generációk m unkáiban 
is — folytatódnak. (K épünkön Bá
lin t Endre Kassák cím ű kollázsa)

P. Szabó Ernő

SZABADTÉRI JÁTSZÓSZEREK 
Fényes Adolf Terem
N ádas László és néhány  fo rm aterve
ző tá rsa  évek óta k ita rtóan  játszik  a 
játszóterek  esztétikai és funkcioná
lis tökéletesítésének gondolatával. A 
fan táziá tlanu l szervezett terek, unal
mas homokozók, felnő tt testm ére
tekhez igazított pihenőpadok, n y i
korgó h in ták  helyett (vagy legalább 
mellé!) k ínálnak  puszta lá tványnak 
is izgalmas, összetett m ozgásra csá
bító, erő t és ügyességet fejlesztő sza
badtéri já tékszereket; megannyi 
mozgalmas, gazdagon színezett, m e
részen dekoratív  és já tékkén t is el
lenállhata tlanu l vonzó, fából, fém 
ből, m űanyagból, kötélből készült 
térfo rm át és plasztikát. És kiegészíté

sül a nyári portenger vagy a csak 
néznivalónak odaállíto tt csobogó he
lyett igazi „vizesdom bot”, szeszélyes 
ívek m entén csordogáló patako t te r
veznek; a  já tszótér m ozdíthatatlan  
tárgyainak térbeli továbbfejleszté
séhez pedig óriási építőkockákat, te t
szőleges alakzatban  összeilleszthető 
m űanyag idomokat.

Igaz, a szabadtéri já ték  lényegét, 
a term észettel való közvetlen ta lá l
kozás élm ényét sem a  karvastag  kö
telekkel összefűzött, lombos fák kör
vonalát idéző tartóelem ekből össze
álló mászóka, sem a m űanyagból ön
tö tt partok  között te re lt friss víz, sem 
a „legtitokzatosabb” térrács szerkeze
tének megfejtése nem  tu d ja  pótolni. 
A tárgyak mégis alkalm at te rem te
nek a form ákkal, szerkezetekkel, 
anyagokkal való közvetlen, alkotó 
m egism erkedésre, k icsit tág ítva így a 
városi gyerekek szám ára sokszor oly 
szűkm arkúan k im ért já tszóterek  h a
tárait.

A kiállítás egyetlen szépséghibája: 
a sok jó ö tle te t egyelőre még nem  
a szabad ég alatt, hanem  a főváros 
egyik legkisebb galériá jának  falai 
közé szorítva, m akettek  form ájában 
lá th a tju k  csak. (K épünkön Zala Ta
más: műanyag Y-elemcsaládja)

Acsay Jud it

TISZTELET KODÁLYNAK 
Veresegyház,
Váci Mihály Művelődési Ház
Tavaszy Noémi egyik közege az olaj- 
pasztell, igazi m egnyilvánulási fo r
m ája viszont a linóm etszet-sorozat. 
C iklust m etszett m agyar, jugoszláv, 
lengyel, csehszlovák, üzbég tájakról,
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