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tánckara, rajkózenekara 
és Irodalmi Színpada az 
Express és az építőtábo
rokat járja a nyáron. Ösz- 
szesen 68 előadást tartanak 
a táborokban dolgozó, pihe
nő fiataloknak, ősztől kezd
ve ismét együtt dolgoznak 
a Ki mit tud? brigád tag
jai, s fellépéseken készül
nek a televízió népszerű 
vetélkedőjére. A szezonkez
dettől ugyancsak tovább 
folytatják a Folkpódium 
előadásait, amelyekre újabb 
együtteseket hívnak meg. 
Hasonlóképpen tovább 
játsszák az első magyar 
folk-beat mesejátékot, Bo
ros Lajos, Vass János és 
Trunkós András művét, A 
fehér ló fiát. A művész- 
együttes tagjai — ugyan
csak ősszel — a Le Havre-i 
magyar napokon lépnek fel.

□  SZABADOS GYÖRGY  
és ifj. Horváth Lajos zon
gora-, hegedűestje augusztus 
2-án, hétfőn 8 órai kezdet
tel lesz a Zenélő Udvarban.

MOZGÓ MINI A TÚRÁK

A hogy ő k  lá t tá k
Animációs kisfilm a török hódoltság koráról
„A felséges padisah, II. 

Szülejmán dicsőséges győ
zelmei után, amelyekkel 
ama fesleit erkölcsű, hitet
len dögök tanyáját, Nádor
fehérvárt bevette, most el
indul, hogy a feslett erköl
csű gyaurok országát is 
felégesse” — egy úgyneve
zett „storyboard”, magyarul 
képes forgatókönyv jobb 
oldalán olvashatjuk ezt a 
szöveget. A bal oldalon 
fekete mezőre apró török 
lovasokat rajzolt a rajzoló. 
Ehhez az utasítás: „Fekete 
háttéren török lovasok 
jobbról be. A teljes képet 
betölti a beözönlő sereg".

Perzsa stílus
A képes forgatókönyv 

Lisziák Elek új animációs 
filmjéhez készült, amelynek 
ideiglenes címe: Ahogy ők 
látták. A Pannónia Film
stúdióban forgatják hama
rosan.

— A mohácsi vész közel
gő 450. évfordulója adta az 
ötletet, hogy a török hó
doltság koráról készítsek

•  Talán nem kellett vol
na megnézni a dán tv  Ásta 
Nielsen című filmjét, vagy 
tálán nem kellett volna hoz
záolvasni filmtörténeti szak
könyvek és lexikonok ide
vágó fejezeteit, címszavait? 
Alert a látottak nem tudtak 
összecsendülni az olvasot
takkal. „Olyan világsztár 
volt, akit nem a múló di
vat, hanem sokoldalú je l
lemábrázoló képessége emelt 
az élvonalba. . .  Minden 
szerepében hiteleset, egyé
nit adott” — szögezi le pél
dául a magyar Filmlexikon, 
s hasonlóképp olvadozott a 
tegnap esti műsor narrátora 
is, de akármelyik filmjének 
bármely részletével próbál
ták is mindezt illusztrálni, a 
meggyőzés nem sikerült. 
Nagyon szép szemének egy- 
egy villanása, csakugyan ki
fejező arcának egy-egy mo
solya sejtette meg csupán, 
mi lehetett Ásta Nielsen 
egész világot meghódító va
rázsa. Egyébként■_ majdnem  
minden kicsit nevetséges
nek és szánalmasnak hatott 
mai szemmel. Amikor az
tán egy 1923-as filmje koc
káinak vetítése közben a 
narrátor ünnepélyesen kö
zölte, hogy A. N. itt „leg
nagyszerűbb képességeit 
csillogtatta”, önkéntelenül 
is arra kellett gondolni, 
hogy akkor már egy teljes 
éve, 1922-ben elkészült A 
kölyök című Chaplin-film

(nálunk most bárki láthat
ja a moziban), ez a ma is 
élő, modernül klasszikus 
alkotás, amellyel A. N. 
szinte össze sem mérhe
t ő . . .  Csak maga A. N. 
nyugtatott meg kicsit, aki 
bevallotta, hogy „rengeteg 
rossz filmben kellett szere
pet vállalnom, hogy meg 
tudjak élni” (de melyik 
színésznek nem?), aki elis
merte, hogy sohasem volt 
elégedett önmagával („min
den szerepemben lehettem 
volna jobb is”), s aki — e 
csalódást okozó műsor leg
jobb percében — 90 eszten
dősen is volt annyira nő 
még, hogy úgy nevezte a 
legszebb színésznőnek Gre
ta Garbót, hogy közben te
hetségtelennek minősítette. 
Dönthet ki-ki ízlése sze
rint: a félelmetes televízió 
alkalmat ad az összehason
lításra . . .

(barabás)

□  A KOSSUTH KIADÓ 
gondozásában megjelent 
Kállai Gyula, az MSZMP 
Központi Bizottsága Politi
kai Akadémiáján elhang
zott előadása: A párt szö
vetségi politikája és a nem
zeti egység fejlődése. A 
Győzelem könyvtára soro
zat újdonsága a kazah Ga
bit Muszperov regénye: 
Ketten a tűzvonalban.

(  T E L E V Í Z I Ó  )

P É N T E K :
16.33: H írek. — 16.40: R eklám .

— 16.45: M ontreal ’76. (S zín es.)
A h ajn ali e se m é n y e k  ö ssz e 
fog la ló ja . — 13.15: ö t  perc m e
teorológia . —■ 18.20: E gyszerű  
szavak k a l a békéről. R iport
film . — 18.40: M űsorainkat
aján lju k ! — 19.05: R eklám . — 
19.15: E sti m ese. —• 19.20: Idő
seb b ek  is  e lk ezd h etik . (S zí
nes.) T évétorna . — 19.30: Tv- 
H íradó. — 20 00: M ilyen ek  a 
m agyar férfiak ?  R óbert L ászló  
riportfilm je. — 20.40: „ ö n é le t 
rajz, m it lap ozn i se  kell . . 
M ed gyessy  F erenc (1831—1953).
— 21.05: M ontreal ’76. (S zín es.) 
A tlétika, röplabda, eg y én i d íj
lovag lás, gyep lab d a , k a ja k -k e 
nu. — K özben: T v-H íradó  3.

2. M ŰSOR:
20.00: S zázadun k . D ok u m en 

tu m m ű sor-soroza t XX/11. rész:  
L eh ullo tt a lom b. — 21.20: Tv- 
H íradó 2. — 21.40: T itk o s  n yo
m ok . M agyaru l b eszé lő  NDK  
tév é film  soroz at II1/3. rész.

SZOM BAT DÉLELŐTT:
8.58: Id őseb b ek  is  e lk ezd h e

tik. (S zín es.) T évétorna  (ism .). 
— 9.05: T ízen  T ú liak  T ársasá 
ga (ism .). (S zín es.) — 9.55: Há
ború é s  béke. (Színes.) 
Tolsztoj reg én y én ek  tév é film 
változata  X X /15. rész: M oszkva  
XX/16. rész: A  ta lá lk ozás. — 
11.25: R eklám  — 11.30: L etűnt 
kultúrák n yom ában . (Színes.) 
Francia k u ltúrtörténeti sorozat 
XIII/13. rész: A n gk or  isten  k i
rályai (ism .). — 12.00: A  seb é
szek  évszázada. N SZK  tév é -  
film -soroza t XIII/4. rész: Az új 
arc (ism .). — 12.25: Falujárás. 
R iportm űsor (ism .).

( S Z Í NHÁZ  )

M argitszigeti S z ín p a d : Car
m en (3) — B udai P ark szín p ad : 
SHOW '76, a b u k aresti T anase  
revü sz ín h áz  ven d ég já ték a  (8) 
— V árosm ajori S zín p ad : Pró
bababa (8) — K örszin h áz: P et-  
ruska  (té l 8) — M átyás tem p 
lom : K ovács Endre orgon aest
je  (8) — F ővárosi N agycir
k u sz: T ro lle  R odin  sv éd  v íz i-  
c irk u sz (du. fé l  * lé i  8).

filmet. Az a szándékom, 
hogy ezt a kort a törökök 
szemével mutassam be. A 
forrásom Fehér Géza köny
ve: Török miniatűr ák a 
magyarországi hódoltság 
koráról. Ebben a könyvben 
különböző iskolákhoz tar
tozó hajdani török miniá- 
torok általában perzsa stí
lusban készült miniatúráit 
gyűjtötte egybe a szerző. 
Ezek a miniatúrák annak 
idején különböző krónikák 
illusztrálására készültek és 
többségükhöz perzsa, kisebb 
részükhöz török nyelvű fel
iratok vannak. Ezeket a 
képeket és ezeket a felira
tokat használjuk a film 
alapjául. Természetesen az, 
hogy az eseményeket a tö
rökök szemszögéből láthat
juk, nem jelenti azt, hogy 
a magyar megítélés, a kor
szerű történelemfelfogás 
nem kap szerepet. A keret
játék hivatott az értelme
zésre.

A mohácsi 
mezőn

— Milyen technikával ké
szül a film?

— Ügynevezett papírkivá-  
gásos animációval, amely
nek az egyik klasszikusa 
Norstein szovjet animációs 
rendező. Deák László hát
tért ervező és Varga István 
rajzoló kimásolják a könyv
ből az egyes miniatúrákat. 
Némelyiket úgy, hogy raj
tuk a papírfigurák elmoz
díthatok. Ezeket a mozgá
sokat én improvizálom majd 
egy trükkasztalon, a felvé- 
t&leket pedig Neményi Má
ria operatőr készíti. A moz
gó miniatúrák nagyon ér
dekes hatást adnak. Az 
egész film mindössze öt-hat 
perces lesz, azonban ez a 
hosszúság e műfajban „ren
desnek” számít. Hogy a ke
retjátékot miként oldom 
meg, azt még nem döntöt
tem el. Mindenesetre Zöldi 
István operatőrrel kimen
tünk a mohácsi csatatérre 
is, és színes mozgófilmet, 
diafelvételeket készítettünk. 
Szerencsénk volt, mert ép
pen az egyik legnagyobb 
tömegsír feltárásánál lehet
tünk jelen. De, hogy ebből 
az anyagból mennyit hasz
nálunk, nem tudom. A film 
egyébként nemcsak a mo
hácsi csatáról, hanem ma
gáról a török hódoltság ko
ráról fog szólni.

Kisztihand, 
Budapest

■— Kisztihand, Budapest! 
című filmje sikert aratott. 
A televízió képernyőjéről 
milliók ismerik a könyvol
vasó garabonciás kedves 
figuráját, ősztől játsszák a 
mozikban A helység kala
pácsából készített animá
ciós filmjét, amelynek ze
néje Vujicsics Tihamér 
utolsó befejezett munkája 
volt. Milyen új filmekre ké
szül?

— Egyik munkám a szak- 
irodalom olvasására biztat
ja majd a nézőket. Orbis 
pictus címmel három, 
egyenként tízperces, úgyne^. 
vezett natúr-animációs fil
met készítek, amelyeket a 
filmszínházakban fognak ve
títeni. Hasonló módon, tehát 
animációs és a valóságot 
rögzítő technikával készí
tettem korábban a Köny
ves krónika cimű, szépiro
dalommal foglalkozó filme
met. 1974-ben Ősz Magyar- 
országon című filmemmel 
elnyertem Nyugat-Berlin- 
ben az idegenforgalmi fil
mek egyik legrangosabb dí
ját. Ez lelkesít arra, hogy 
a továbbiakban is készítsek 
az idegenforgalmi propa

gandát szolgáló filmeket. 
Ilyen a Muzsikáló Magyar- 
ország, amely hazánk nyá
ri zenei életét mutatja be. 
A televíziónak Budapesti 
napló címmel készülök fil
met csinálni. Ismeretesek a 
szovjet Kokorin 1945-ben 
Budapesten készült rajzai. 
Ezeknek megelevenítésével 
szeretném ezt a filmet el
készíteni. A szerző hozzájá
rulását már megkaptam és 
Szörényi Levente már meg 
is csinálta, illetve összeál
lította a film zenéjét.

(morvay)

HOLLYWOOD, HOLLYWOOD!
Tíz filmet vett át a ma

gyar bizottság az idei 
cannes-i filmfesztiválon 
bemutatott alkotások közül. 
A Hollywood, Hollywood! 
című filmet Gene Kelly  
rendezte, s benne a har
mincas évek legjobb ame
rikai zenés filmjeinek rész
leteit mutatja be, a többi 
között Greta Garbo, Judy 
Garland, Bing Crosby és 
Frank Sinatra felléptével. 
A keret játékot maga a ren
dező, Fred Astaire-rel adja 
élő.

Egy pszichiáternőről szól 
Ingmar Bergman új film 
je a: Szemtől szembe. Jo
seph Losey angol rendező 
francia produkcióban ké
szült alkotása, a Klein úr,

Párizsban játszódik a má
sodik világháború idején. 
Ettore Scola Csúfak, gono
szak, koszosak című film 
je pedig egy. római nyo
mornegyed lakóinak életét 
mutatja be.

Hasonlóképpen a magyar 
nézők elé kerül a spanyol 
Carlos Saura, az emigrá
cióban dolgozó chilei Mi
guel Littin és Bernardo 
Bertolucci egy-egy alkotá
sa, valamint Visconti utol
só műve: Az ártatlan. 
Mind Cannes-ban, mind 
Karlovy Varyban sikert 
aratott Frank Cassenti 
munkája, A vörös plakát; 
érdekessége, hogy egy nem
zetközi ellenállócsoport éle
tét idézi fel, amelynek ma
gyar tagjai is voltak. (MTI)

Kovács József 
osztrák operaszínpadon

Minden adottsága meg
van arra, hogy továbblép
jen — írta a Bánk bán ta
valyi szegedi bemutatója 
után a kritika Kovács Jó
zsefről, a Fővárosi Operett
színház fiatal tenoristájáról, 
aki Erkel operájában Ottó 
szerepét énekelte. Most is
mét a Dóm téren énekel, 
augusztus 4-én, 6-án és 
8-án a Bánk bánban, majd 
a szombathelyi Iseumban 
új szerepben mutatkozik be.

— Leoncavallo Bajazzok 
című operájában Beppót 
éneklem — mondja. — 
Egy nyáron két operasze
rep, úgy vélem, nagyon szép 
feladat egy kezdőnek.

kovács Józsefnek — mint 
elmondja — gyerekkori vá
gya az éneklés, de komo
lyan csak 1970-ben kezdte 
el a tanulást.

— Három évig táncdal- 
énekesként az Országos 
Rendező Iroda műsoraiban 
léptem fel itthon és kül
földön. Bejártam Csehszlo
vákiát, a Szovjetuniót 
és többször felléptem  
Jugoszláviában is. Vá
mos László rendezőnek kö
szönhetem, hogy énekes
ként meghallgatott, és le
szerződtetett a Fővárosi 
Operettszínház társulatá
hoz, ahol az Orfeusz az al
világban című Offenbach- 
operettben  kaptam főszere
pet, majd a Cigányszerelem 
című Lehár-operettben lép
tem fel. Azóta eljátszottam  
Petrovot a Sybillben és Ed- 
wint a Csárdáskirálynőben. 
Ezt az utóbbi szerepet most 
éppen németül tanulom, 
mert a színház"társulatával 
az ősszel hollandiai ven

dégszereplésre készülünk. 
Az elmúlt évben az a nagy 
megtiszteltetés ért, hogy 
Simándy József, Moldován 
Stefánia, Komlóssy Erzsé
bet és Radnay György mel
lett a szegedi ünnepi játé
kokon Ottó szakmai szem
pontból nagyon igényes sze
repében léphettem föl 
a Bánk bánban. Nap
jaim tanulással telnek, na
ponta járok énekórára V<x- 
lyi Éva tanárnőhöz és tánc
órákat veszek. Szerettem  
volna részt venni az idei 
párizsi bel canto énekver
senyen és az októberi genfi 
nemzetközi énekversenyen, 
de az operettszín házbeli 
elfoglaltság és az őszi hol
landiai vendégszereplés 
miatt erről le kellett mon
danom.

Mozart-, Schumann- és 
Schubert-dalokat, orató
riumrészleteket tanult ver
senyprogramként olasz és 
német nyelven, hogy helyt
álljon a nemzetközi énekes
mezőnyben. Nemrégiben 
próbaéneklésre hívták 
Ausztriába és nyomban 
szerződést kínáltak.

— Nekem verejtékes mun
kával kell megszereznem a 
tudást — mondja. — Meg 
kell küzdenem az előítéle
tekkel, hogy a táncdalének- 
lés után tenoristaként is 
megismerjenek. Az idei év
adban talán sikerül tovább
lépnem. Vendégként a Ró
zsalovag tenorista szerepét 
énekelhetem Ausztriában, 
és egyszer majd talán be- 
mutatkozhatom régi szerep
álmomban is, Rodolfot éne
kelhetem a Bohéméletben.

Potoczky Júlia

Restaurálják a Millenniu
mi Emlékmű bronz szob
rait a Képzőművészeti Ki
vitelező Vállalat szoborön- 

tödéjében.
(MTI Fotó fe lv .)
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