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A manó
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Csehov a Katona Jóesef
Színházban

Ügy gondolom, ha Csehov
huszonnyolc évesen felha
gyott volna a drámaírással,
és hátralevő tizenhat eszten
dejében nem teremtette vol
na meg századunk drámairo
dalmának alapjait — ma A
manóról nem beszélnénk. Ez
az első egész estét betöltő
Csehov-mű nem egyszerűen
„elő-Ványa bácsi” (kétség
kívül elsősorban az), hanem
kimutathatóan
valamennyi
következő nagy Csehov-színmű előzménye. Nemcsak idő
ben, hanem alakokban, hely.
zetekben, tartalomban. Ép
pen tartalmi túlzsúfoltsága
miatt nem jó dráma.
Szabad ilyent mondani a
világ egyik legnagyobb írójá
val kapcsolatban? Egyrészt
szabad — másrészt neki ma
gának is ez volt a vélemé
nye. Hogy mégis, miért hagy
ta életben? Bizonyára, mert
forrásként szüksége volt rá
a továbbiakban és mert az
alkotó ritkán semmisíti meg,
amit nagy munkával létre
hozott.
Csehov-rajongóként ez volt
a véleményem tíz éve, ami
kor Sándor János rendező,
meglepetésre, színre állította
Békéscsabán — s nem válto
zott most sem, hogy a Kato
na József Színházban történt
ugyanez, Zsámbéki Gábor

rendezésével. Akkor is, most
is érdemes volt mégis színre
vinni. Még a Ványa bácsi
előtt egy héttel is — ahogy
ezúttal történt. Mégpedig a
túlzsúfoltságában jelenlevő
zseniális emberalakjaiért és
viszonylataiért. A kitűnő —
főleg férfi- — szerepeiért. A
részleteiért.
Az előadás minden össze
tevője eredményesen irányul
arra. hogy a szétesésre hajla
mos anyagot egybetartsa. A
gördülékeny előadás-ritmus
is segít ebben és Pauer Gyu
la szellemes színpada, amely
emberestül, nyírfástul, mal
mostul egy tágas, fehér do
bozba zárta a csehovi vilá
got.
A jó színészekben gazdag
társulat tagjai többségükben
..fickándoznak” a nagyszerű
Csehov-szerepekben. (Egye
sek kicsit mértéken túl is.)
A színházban új Rajhona
Ádám egészen pontosan érzi
a különbséget ennek a nyu
galmazott egyetemi tanárnak
és a Ványa bácsi-belinek a
karaktere között — az előbbi
javára. Szerebrjakovja csak
nem elviselhető (emberileg).
Vojnyickij azonban (Sinkó
László újabb elsőrendű meg
figyeléseken nyugvó emberformálása) nem bírja ki.

A hét filmjei
A Z ÉJSZAKAI UTAZÓK

Mihail Lvovics és Szonya - Cserhalmi György és Csonka Ibolya
MTI Fotó —Benkő Imre felvétele

Egyebek közt őt sem bírja
ki.
Kitűnő „félbemaradt mér
nök, igen gazdag férfi” Papp
Zoltán. Horváth Józsefnek
bátran a reneszánszáról be.
szélhetünk: mindig is jó szín
művész volt, de most határo
zottan szárnyra kap, új szí
nekkel gazdagodik. Az elő
adás emlékezetes alakítása
Gyagyin jóindulattól, tisz
tes naivitástól csaknem ki
bírhatatlan, szerényen tola
kodó alakjában Gelley Kor
nél.
Néhány kevésbé pontos,
itt-ott a kelleténél harsá

HA A Z T MONDOM, JA ZZ
tevékenység. Sajnos, ennek
az egybemosásnak mindig
az igényes, kísérletező kedvű
progresszív muzsikálás esett
áldozatul. így lett áldozat a
magyar dzsessz közel két
évtizede is. Lemezek, felvé
telek nélkül ma már lehe
tetlen rekonstruálni olyan
eseményeket, amelyek mér
földkövei voltak a műfaj
hazai történetének. Nemzeti
hangarchívum hiányában e
kultúra-megőrző tevékenysé
get azoknak az intézmények
nek — rádió, hanglemezgyártó — kellett volna és
kell ma is végezni, amelyek
kereskedelmi, üzleti, politi
kai hasznot húznak a hang
rögzítéséből és forgalmazá
sából.
Ügy tűnik, üzleti érdekei
mellett ezt ismerte fel a
Magyar
Hanglemezgyártó
Vállalat, amikor 1981. de
cemberében elindította a
Krém márkajelzésű lemezek
kiadását.
A Krém azokat az irány
zatokat támogatja, azokat
a közönségigényeket igyek
szik kielégíteni, amelyek
eddig rendre elvéreztek a
nyereség-orientált
kiadás
útvesztőiben.
így léphet új lemezzel a
nyilvánosság elé Szabados
György a free dzsessz leg
nagyobb hazai képviselője,
Pege Aladár a világhírű bő
gős, de az ismert neveken
túl fiatal zenészek is — Bin
der kvartett, Kaszakő együt
tes — lehetőséget kapnak.
Olyan mulasztások pótlását
is tervezik, mint önálló
dzsesszlemez megjelentetése
Berki Tamással, Bontovits
Katival.
Nemcsak lemezek felvéte
lét, de a Magyar Rádióval
közösen zenei események
rendezését is tervezik, ame
lyek legjobb produkcióit ter
mészetesen fel is veszik.
Ennek az együttműködésnek
az első eredményeként már
meg is jelent a legutóbbi
debreceni
dzsesszfesztivál
nagylemeze.
Apró eredmények ezek
még, — de a műfaj közön
sége máris gazdagabb álta
luk.
Pallagi Szabó Ferenc

Nolipa István Pálnak ki
állítása nyílt Pesterzsébeten,
a Ságvári Endre iskolában.
Mindenekelőtt az iskolának,
ennek az egészen új iskolá
nak kell köszönetét monda
nunk, amely nagyon szép,
dicsérendő, sőt példamutató
célkitűzéssel rendezi nagy
termében a képzőművészeti
tárlatokat. Külön öröm volt
a közönség mellett, a meg
nyitón a kedves, figyelmes
gyermekarcokat
szemlélni.
A gyerekek jöttek, tanulmá
nyozták a képeket, kiválasz
tották a nekik legjobban
tetszőket, és ezzel elindul
tak a képzőművészeti érté
kelés terén.
Nolipa István Pál Pest
erzsébeten született, itt is
élte életét, itt dolgozott, itt
lett festővé, 1937-től már
tagja a Szocialista Képző
művészek csoportjának, sőt
évekig elnöke. Első kiállí
tása is itt volt, a Csiliben,
éppen a Szocialista Képző
művészek csoportjában. Hogy
mit jelentett ennek a cso
portnak a létrehozása és a
küzdelme egy-egy kiállítás
megszervezéséért, a Csiliben,
vagy a Magántisztviselők
Andrássy úti székházában,
vagy különböző helyeken,
vándorkiállításként, azt azon
is lemérhetjük, hogy ami
kor Nolipa István Pál le
köszönésével, a szintén mun
kásszármazású
szobrász,
László János lett a csoport
elnöke,
lecsaptak
rájuk,
László Jánost letartóztatták,
kegyetlenül
megkínozták.
Ebbe is halt bele később —
a csoportot pedig szétver
ték.
Nolipa István Pál szocia
lista művésznek vallotta
magát mindig, a Szocialista
Művészek csoportjának is
ahhoz az „újrealista” szár
nyához tartozott, amely a
munkásságnak az életét, a
körülményeit realista mó
don ábrázolta, és természe
tesen politikai hangsúllyal.
Hogy a politikum miként
nyilvánul meg a művészeti
alkotásokban esztétikailag,
és milyen módon kell a ten
denciának kifejeződnie, an
nak külön irodalma van.
Ebből csak azt a gondola
tot emeljük ki, hogy a po
litikum a legváltozatosab
ban jelentkezhet, és nem is
lehet megszabni vagy sémát
készíteni sem a műfajra sem
a témára vonatkozóan.

Ifjúsági amatőrösztöndíj
A KISZ központi bizottsága,
a Szakszervezetek Országos
Tanácsa, az Állami Ifjúsági
Bizottság, az Országos Közművelődési Tanács ez évben
is meghirdette az ifjúsági
amatőrösztöndíjat. Ezt az el
múlt évben alapították az
amatőr művészeti mozgalom
támogatására, a mozgalom
tömegbázisának szélesítésé
re, a művészi tevékenység

nyabb alakítás rontja az
összhatást. A nem éppen há
lás nőszerepek közül (ame
lyekből ragyogó szerepek ke.
rekedtek a későbbi Csehovdrámákban) kimagaslik és
áz este emlékezetes élménye
a szerepe szerint „20 éves”
és valójában sem sokkal idő
sebb Csonka Ibolya. Láttuk
már korábban is, kivételes
képességét most észleltük.
Szofjájának legátoltsága, bi
zonyos pillanatokban kény
szeressége egészen érett szí
nészi eszköztárból ered. Szí
ven üt, meggyőz, maradandó
színházi élmény.
Rajk András

Amikor Ugo Tognazzi Az éj
szakai utazók utolsó jelene
teit forgatta az Appenninek
északi lejtőin — a stáb nyo
mában járó tudósítók egy
folytában arról faggatták;
vajon nem fél attól, hogy a
fiatalok túlságosan is ellen
szenvesnek találják majd
filmjét.” Nem — válaszolta
lakónikus rövidséggel a ren
dező — különben is szeretek
kockáztatni. A fiatalokat
csak arra használtam, hogy
figyelmeztessek mindenkit a
jövő jobb társadalmának ér
dekében."
Kockáztatás és figyelmez
tetés?! Igen — ez a film.
Ugyanis Ugo Tognazzi kilép
ve a megszokott, hagyomá
nyos-sikeres
szerepkörből,
most nemcsak nevettetni
akar — hanem többre, tar
talmasabbra vágyik. Tegyük
hozzá rögtön: a tézisszerűség
ellenére, bizonyos sikerrel.
Amenyiben, s ahogyan a
meglevő és lehetséges vés ze

nen nincs visszaút. Mert a
világok „lehető legjobbiká
ban” tökéletesen szervezik
meg a halált is. (Hetenként
egyszer játékos vetélkedőn
állítják össze a halálba uta
zók csoportját.) A közeli vég
biztos tudata elől menekülne
Orsó is — a Viola Hangihul
lám rádióadó hajdani tulaj
donosa — bár tudja, sejti
minden próbálkozás értel
metlen, lehetetlen ... Vagyis,
értelmetlen
lázadásának
egyedüli értelme: a figyel
meztetés. Mert a belenyugvás
azonos az önfeladással. Mert
a belenyugvás még nem old
ja meg — a lehető legjobban
megszervezett,
célszerűen
praktikus társadalom emberi
problémáit is.
Szokatlan, utópisztikus —
mai mese Ugo Tognazzi mun
kája. Mozi, mese és furcsa
módon valamiképpen reali
tás is. Kétségtelen, Ugo Tog
nazzi — aki forgatókönyví tó
ként, rendezőként és fősze-

Nolipa István Pál kiállítása

Hanglemezfigyelő
...mindenki azt mondja:
Louis Armstrong! Ha azt
mondom: magyar dzsessz,
nem remélhetek ilyen hatá
rozott választ. Hiába nő napról-napra az improvizatív
kortárs muzsika rajongóinak
tábora, a tömegkommuni
káció még a létezéséről sem
nagyon akar tudomást sze
rezni. És eddig szinte telje
sen hiányzott a zene közve
títésének mára egyik leg
fontosabb eleme; a magyar
dzsesszlemez kiadás. Ebben
a műfajban a bűvös fekete
korong szerepe fontosabb,
mint a zene bármely más
területén. A pillanatban fel
ragyogó, majd szétfoszló
műalkotást nem őrzik meg
híven a kottalapok sem.
Konzerválására csak akkor
teremtődött lehetőség, ami
kor a hanglemezipar felfe
dezte az improvizatív zenét.
Csillogó lakklemezek őrzik
ma is a dzsessz hőskorának
nagy alkotásait.
A hatvanas évek elején
fellendülő, mind jobban ön
állósuló magyar dzsesszélettel mostohán bánt a hanglemezkiadás. Az első évek
ből csak egy-egy antológia
őrzi Beamter Bubi, Martini
Lajos, Szirmai Márta, vagy
a fiatal Pege Aladár és
Gonda János egy-egy fel
vételét. Később, az antoló
giák megszűntével a roszszabbnál-rosszabb önálló le
mezek korszaka következett
— tisztelet a nagyon kevés
kivételnek. Nem lehet jó
lemezt készíteni, ha a lehe
tőséggel élni akaró — egyéb
ként kitűnő — muzsikus
tudja, hogy öt-tíz évig nem
készíthet új lemezt. A min
dent megmutatni vágyás
görcsébe ránduló, izzadság
szagú produkciókról persze
könnyű volt bebizonyítani,
hogy eladhatatlanok. Külö
nösen akkor, ha a minősí
tés mércéje a százezres pél
dányszámban is
gazdára
találó beat és szórakoz
tató zene. Ezek hahgáradatában sokáig könnyű volt
figyelmen kívül
hagyni,
hogy a szórakozás rétegen
ként eltérő sokszínű, egy
mást nem kizáró ízlést, mű
faji választást feltételező

NÉPSZAVA

színvonalának emelésére. Az
ösztöndíjat — pályázattal —
bármely együttes, szakkör,
művészeti klub, alkotó kö
zösség elnyerheti.
A meghirdetők segíteni
szeretnék az egyes alkotócsoportok nevelő tevékenysé
gének fejlesztését, a művészi
műhelymunkát; a KISZalapszervezetekkel kialakí
tandó együttműködést: a te
hetséges fiataloknak bekap-

csolását a KISZ kulturális
nevelőmunkájába.
Sikeres pályázat esetén az
adott együttes, csoport 1—3
éven át folyamatos anyagi
támogatást élvez. Az ösztön
díj — a vállalt feladattól
függően — évente 10—50
ezer forint lehet.
A pályázatokat november
30-ig lehet beküldeni a KISZ
megyei, illetve budapesti bi
zottságaihoz.

Nolipa István Pál festé
szetére például, ha egész
életművéről statisztikát ké
szítenénk, biztosan ez mu
tatkozna meg túlsúlyban: a
tájkép
a
legjellemzőbb.
Amint ezen a kisméretű,
mintegy harminc festményt
bemutató kiállításon is ta
pasztalhatjuk, ahol mind
össze egy nagyon bájos, jól
sikerült gyermekportré je
lenti az alakábrázolást. Hoz
zá még egy speciális tájkép
jellemzi kizárólag: a város
kép. A város tájai, terei, há
zai, a fények villódzása esti
szürkületekben, a formák
tükrözése, a kirakatok és a
kávéházak üvegportáljaiban,
— különösen ezek a problé
mák, ezeknek a jelenségek
nek a festői megragadása
foglalkoztatja.
Feltűnik a színek változa
tossága festményein. Már
kezdő lépéseitől kiemelik a
kritikák állandóan festmé
nyeinek feltűnő színgazdag
ságát. Dicsérik sárga színei
nek ragyogását például, és
olyankor mindig Van Goghra gondolnak, aki először
használta merészen és cso
dálatosan a sárga színeket a
festészet történetében nagy
változatosságban. Azt is em
lítik a harmincas évek kri
tikái, hogy a szocialista mű
vész törhetetlen optimizmu
sát fejezik ki a színei is.
„Valóban” — mondta erre
Nolipa István Pál — „én
az egész világot mindig szí
nekben láttam”.
Itt utazásai közben szer
zett városkép-élményeivel is
találkozhatunk. Hadd emel
jük ki közülük a párizsi ké
peket, a híres Szent Mihály
útjáról, amelyről olyan fe
lejthetetlenül énekelt Ady
Endre és különösen egy
amszterdami
utcaképét,
Rembrandt máig épségben
megtartott és szépen gondo
zott házával. És ha ismét a
statisztikához fordulunk: a
pesterzsébeti festmények ve
zetnek városképei között.
Pesterzsébetet, a munkás
lakta külvárost festi meg
legtöbbször. Ma már Buda
pest szerves részét. Így van
ez kiállításunkon is, ha be
leszámítjuk a tárlókban el
helyezett grafikai munká
kat.
„Ez a hazám” — jut
eszünkbe József Attilával is
szólva. És ez is politikum.
Harsányi Zoltán

Ketten az éjszakai utazók közül

lyekre — például a túlzott
urbanizációval együttjáró ki
üresedett, elszegényített élet
formákra, s ezen belül az idő
sebb korosztály jogos szoron
gásaira, rettegéseire, félel
meire figyelmeztet — a ko
médiát tragédiával elegyítő,
könnyebb hangnemben.
A téma — nem új. Alap
elemeit (miszerint a család és
a társadalom számára immár
haszontalan öregeket kiteszik
meghalni a hegyek közé) jól
ismerjük a keleti népek mon
dáiból, irodalmából. Tognaz
zi most — Umberto Simonetta képzeletbeli utazását fel
használva — a közeljövő ke
retei között fogalmazza át a
régi témát.
A XX. század utolsó esz
tendeiben járunk... Az ész
szerűség, a hasznosság, a
praktikum jegyében átszer
vezett, megszervezett fo
gyasztói társadalomban már
nincs helye az emberi érzel
meknek. Következésképp, a
nyugdíjkorhatárt elérő öre
geket (korhatár: 48 év) azon
nal száműzik a tengerparti
üdülőfaluba. A riasztó célsze
rűséggel berendezett telepü
lésen — tökéletes a rend, a
kényelem és a fegyelem. In-

ELÉVÜLHETETLEN B Ű N TE TT
A szovjet háborús filmek
újabban olyan események
holdudvarát vizsgálják, me
lyek nem a hagyományos
konfliktussal, a hőssé válás
vagy a meghátrálás alterna
tívájával kapcsolatosak. Egy
re több történet szól a je
lenben élő múltról, bizonyos
sebek begyógyíthatatlanságáról, az egykori emberi kap
csolatok megrendítő követ
kezményeiről. A belorusz
film újdonsága, az Elévülhe
tetlen bűntett ennek a vonu
latnak matematikai szem
pontból és művészi haté
konyságát tekintve egyaránt
szerény darabja.
Ivan Batrak egyike azok
nak, akik elvesztették hoz
zátartozóikat a falu náci
megszállása idején. Az el

Horizont
— Tokaji alkotótábor *82
címmel kiállítás nyílik októ
ber 22-én, pénteken 16 óra
kor a Szakszervezetek Fővá
rosi Művelődési Házában. A
nyári tábor különböző szek
cióinak anyagát, így a grafi
kákat, festményeket, fafara
gásokat, kerámiákat bemuta
tó kiállítás november 8-ig

replőként jegyzi a filmet —
nem szereti a fiatalokat.
Vagy legalábbis szorongvarettegve figyeli a régi érte
kéket megvető, szüntelenül
a rációra hivatkozó, „ifjú tör
tetők” csoportját. Mentségé
re: jól látja (és olykor alapo
san kineveti, kinevetteti) a
mai negyvenesek, ötvenesek
hagyományos, kialakult élet
formához, elképzeléshez ma
kacsul ragaszkodó elveit, ma
gatartását is. Mégis, felnőtt
jei — valahogy emberibbek.
Talán azért is, mert minden
egyes figurában (a színes kacatdkba,
hangulati-érzelmi
emlékekbe vadul kapaszkodó
figurában) valahogyan ott él
a lassan öregedő-középkorú
művész privát szorongása.
Vélem, ettől a privát és ne
hezen eltitkolható félelemtől,
szorongástól lesz több — Ugo
Tognazzi némiképpen pesszi
mista, egyoldalú, de jó rit
musú, szórakoztató moziele
mekkel tarkított utópisztdkus-mai
tragikomédiája.
(Operatőr: Ennio Guamieri.
A kifogástalan, .találó-érzel
mes színészi játékra a ren
dező mellett, Omella Vanoni
és Corinne Clery vállalko
zott.)
Gantner Ilona

látogatható naponta 10-től
20 óráig.
— A Metro Színpad (Bu
dapest VII., Dohány u. 22.)
október 25-én, hétfőn este
8 órakor felújítja T. S. Eliot
Gyilkosság a székesegyház
ban című drámáját (Vas
István fordításában). Jegyek
a helyszínen válthatók.

mény azért szörnyű, mert a
hétéves gyerek tanúja volt
anyja és lánybestvére meg
gyilkolásának. A gyilkos
büntetésének letöltése után
visszatér az életbe, s a kol
hozban vállal munkát. Bat
rak természetesen nem felejt.
Amikor kettőjüket együtt
küldik be a városba gépko
csival, megindul a tragédiá
ba torkolló fordulatok lavi
nája.
A film forgatókönyvét Mi
hail Ptasuk írta Ivan Samjakin regényéből. Ugyanő a
rendező is. Helyenként a
Kálváriára, Larisza Sepityko
alkotására emlékeztet az
adaptáció, a hasonlóság azon
ban csupán néhány motívum
egybeesésére és — sajnos —
nem a megvalósítás színvo
nalára értendő. Mintha túl
ságosan földhözragadt lenne
az elbeszélés nyelve. A jel
lemábrázolás
leegyszerűsí
tett, főképpen a cselekvések
pszichológiai háttere elna
gyolt. Vitalij Nyikolajev be
állításai helyenként túlságo
san hatásosak.
A leghitelesebb pillanato
kat Vlagyimir Gosztyuhinnak
köszönhetjük — ő már meg
jelenésével is érzékelteti fi
gurája vigasztalhatatlanságát. Bizonyos, hogy a kitűnő
színész ennél jóval fogósabb
feladatot is megoldott volna.
(s. f.)

