
MA ESTE

•  Milyen szépen tud 
szólni a vers, ha természe
tes körülmények között 
szólalhat meg! Tegnap a 
2-es csatorna egyik műso
rában Sinkovits Imre fel
vette a nagy kerek asztalon 
heverő kötetet, orrára iga
zította a szemüvegét és ol
vasni kezdte. Nem állt fel 
a székről, nem igyekezett 
minél tartósabban a kame
rába meredve mégis ál
cázni, amit ezúttal előre 
elmondott, hogy ugyanis 
nem tudja fejből a verset. 
Nem akart elhitetni sem
mit, ami idegen a pilla
nattól. Szeret egy verset, 
és ez alkalommal el akar
ja nekünk is olvasni, eny- 
nyi az egész. Varázsos per
cek voltak. Talán a televí
ziós vers mondásnak egy 
új szakasza nyílhatna ezzel 
a néhány perccel. Talán 
már kimerültek a fenn- 
költen ünnepélyes vers
mondás, meg a keresetten 
hétköznapira hangolt vers
mondás televíziós hatásle- 
hetöségei; vagy talán mi 
merültünk ki tőlük. E vál
tozatok lényege mindig 
ugyanaz: valami pisszenés- 
mentes, hangszigetelt v i
lág, amelyben ott trónol 
a nagybetűs Költészet. Van 
valami fenyegető a mosta
nában dívó televíziós vers
mondásban. Valami merev 
különállás, természetelle
nes üvegbúra, föl nem ol
dódás, ami révén a néző 
mindig produkciónak kény
telen látni a verset, anél
kül, hogy belesodródhatna 
maga is az élménybe. Üdí
tő volt, amikor a minap 
Cserhalmi György mért  
ironikusan mosolyogni, ke- 
serúen-vidám lenni egy 
súlyos vers elmondása köz
ben. Talán ihletönek hiá
nyoznak Zolnay Pál — 
nem tudok hirtelen szeren
csésebb kifejezést — totá
lis versműsorai. Ezekben 
élnek a versek, természetes 
közegben akkor is, ha ze
nére, ritmusra, csendre 
hajszálpontosan koreogra- 
fálva hangzanak el. Sinko
vits is ezt adta: természe
tes közegben megtartani a 
verset. Beszélgetés közben, 
természetesen nyúlt a köl
tő gondolataiért. Sem alá
zatos nem volt, sem eléje 
nem tolakodott. Olyan ma
radt, a versolvasás közben 
is, mint pillanatokkal előt
te, a beszélgetés idején. 
Nem lépett ki lélekben a 
neki kedves társaságból, 
amellyel a műsoridőt töl
tötte. Ünneppé tette mégis 
Keresztury Dezső szívenütö 
versének, a Lamentáció- 
nak felolvasását. Vitay Il
dikó egész műsora megér
demelné az elismerő mél
tatást. Most mégis álljon 
itt annyi: a műsor részt
vevői ihlető, értő, egymás
ra figyelő jelenlétükkel al
kotótársai voltak a költé
szet új utakra mutató tol
mácsolásának.

(bársony)
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GOODBYE ÉS AMEN
Ha a filmrendezők isko

lájában az izgalmasság len
ne a napi lecke, Damiano 
Damiani filmjét ajánlanám 
tanulmányi célból. Persze, 
kétszer volna javallott vé
gigülniük, mert elsőre alig
ha lennének képesek a do
log szakmai részére — a 
zenére, a vágásra, a fordu
latok adagolására, az egész 
történet sodró, lüktető, fo
kozatosan fölerősödő rit
musára — ügyelni, csupán 
arra: sikerül-e?

Mármint: sikerül-e ör
dögi csellel kiszabadítani a 
túszokat a többszörös túl
biztosítással és még ördö
gibb cselességgel dolgozó 
fegyveres zsaroló hatalmá
ból? Sikerül-e a római 
amerikai nagykövetségen 
dolgozó CIA-embernek 
cselekvésképtelenné tennie 
kollégáját és . barátját, aló 
kémgyanú.ssá válik? Sike
rül-e közben kívülről 'irá
nyítania egy titkos ameri
kai közreműködéssel lebo
nyolítandó puccsot a távoli 
afrikai országban? Sike- 
rül-e a még mindig gyö
nyörű Claudia Cardinalé-

Róna Viktor
köszöntése

Claudia Cardinalé megkötözi túsz-társát

nak a férfiakat megszégye
nítő nyugalmát megőriznie 
a fegyveres emberrabló 
fogságában?

A tartalomról ennél töb
bet mondani: tiltja a re
cenzens-erkölcs. Damiani 
érdekes módon száll szem
be a közhely-dramaturgia 
előítéleteivel. A néző csak 
utólag realizálja, hogy vol
taképp személy szerint sen
kinek se szurkolt, a mér
kőzésnek nem volt köz-

ANNIE HALL

Woody Allen

Woody Allen már hosz- 
szú évek óta maga írja- 
rendezi filmjeit; Megcsi
nálta Amerikában a saját 
mítoszát, ö  a két lábon 
járó világvárosi neurózis; 
a New York City-i zsú
foltságélmény ideges ter
méke, a brooklyni, hát
térből jött gátlásos, lel
ki problémákkal vias
kodó típus szimbóluma. 
Kissé feltupírozott ez a 
manhattani mítosz; nem 
említhető egyazon napon 
például Chaplin világmé
retűvé vált Charlie-jával, 
de Tati-éval sem.

VILÁGSZTÁROKKAL MISKOLCON

Dzsesszhétvége
Szerte az országban igen 

nagy az érdeklődés a mis
kolci nemzetközi dzsessz
hétvége iránt Elkészült a 
teljes műsor: május 30., 19 
óra, Vasas Művelődési Köz
pont: Saturnus együttes, 
Fusion Workshop (NDK, 
NSZK, Jugoszlávia), Regös 
István Kvartett, Peter Lipa 
Kvartett (Csehszlovákia); 
május 31., 19 óra, Vasas 
Művelődési Központ: Pege 
Aladár együttese, Vukán 
Trió, szólista: Z. Namys- 
lowski (Lengyelország), 
Soncna Pót együttes (Jugo

szlávia); május 31., 24 óra, 
Kossuth Művelődési Ház: 
Balogh' Gyula szólózongora, 
Csik Gusztáv—Z. Namys- 
lowslci duó; június 1., 11
óra, Szabadság tér: Molnár 
Dixieland, Ragtim Band; 
június 1., 16 óra, Vasas Mű
velődési Központ: Bili
Taylor Trió (USA), június 
1., 19 óra, Vasas Művelődési 
Központ: Yamashita Együt
tes (Japán), Szabados Trió, 
Kőszegi Együttes, szólista: 
Tomi Vig (USA); (Jam Ses
sion: május 30., 31-én 24
órától).

Woody Allen ugyanis 
nem emelkedik eléggé ön
maga fölé. Így bármekko
ra iróniával szemléli is 
magát s bármily koncent
ráltan személyesít meg 
egy lokális típust — félő, 
hogy a film keletkezési he
lyének határain túl, így ná
lunk is csupán egy groteszk 
külsejű kis fickó „benyögé- 
sein”, makogásán, zavart 
gesztusain nevet majd a 
közönség.

Ezúttal — szinte egy az 
egyhez léptékben — ön
magát alakítja Allen, azaz 
egy New York-i zsidó ko
mikust. Teli van komple
xussal, évek hosszú sora 
óta rendszeresen kezelteti 
lelkét analitikusával és 
szüntelenül küzd azonos
ságának problémájával, 
meg a nőkhöz való viszo
nyával („Sohasem szeret
nék egy olyan klub tagja 
lenni, amelyik fölvesz ta
gul olyanokat, mint én” 
— e példabeszéddel sum
mázza ezt a viszonyt). A 

-film voltaképp egyetlen, 
képsorokkal illusztrált cse
vegés. Allen — filmbeli 
nevén Alvy Singer — be
szélget velünk a vászonról, 
időnkint a mások jelenlé
tében is leszól hozzánk a 
képből.

Az Auinie Hall-t játszó 
Diane Keatonnal a való
ságban is éveken át sze
relemben élt, majd később 
is barátok maradtak. A 
film ennek a szerelemnek 
a története, s mint törté
net, eléggé banális: egy
másra találás, szakítás, új- 
ra-összeborulás, végleges 
szakítás. Félelmekben, szo
rongásokban, gátlásokban 
a lánynál sincs hiány, no
ha ő protestáns és wis- 
consini. A két neurózis 
persze kétségesen fér meg 
egymással. "S bármily üdítő 
egy ideig figyelni Diane 
Keáton zavart mosolyait, 
rebbenéseit, V/oody Allen 
pislogásait és gesztikulá- 
cióit — rövidesen belefá
radunk magánéletük rész
leteibe. Allen túlságosan 
érdekesnek tartja saját sze
mélyiségét, semhogy szük
ségesnek tartana Valami
féle fogható-fogyasztható 
cselekményt.

A magyar változatot két, 
minden tekintetben azonos 
értékű és karakterű szí
nész érzékeny beleérző 
művészete fogadtatja e l : 
Kern Andrásé és Bánsági 
Ildikóé.

Fencsik Flóra

ponti hőse, nem volt olyan 
aktív figurája, akivel fenn
tartás nélkül azonosulha
tott volna. És mégis a tor
kában dobogott a szíve, s 
a szíve helyén ugrált a 
gyomra.

A Goodbye és Amen, 
műfaját illetően a politikai 
krimi, a kémfilm és a bűn
ügyi film keveréke — az 
elemek .éppúgy nem vá
laszthatók vegytisztán kü
lön benne, mint a drá
maian kavargó napihírek
ben. Noha színhelye végig 
a szépséges Róma — s 
azon belül főleg a római 
Hilton szálló —, története 
alapjában amerikai kül-

ügyi-diplomáciai-kémelhá- 
rítói szálon fut. Az egész 
intrika voltaképp amerikai 
családi ügynek bizonyul. A 
római rendőrfőnök nevezi 
annak a film végén, tapin
tatosan kiszállva a csalá
di háborúságból. Némi kár
örömmel búcsúzik az ame
rikai felderítőtől, akit si
keres akciója ellenére le
váltanak. Neki szól a 
goodbye, a erre hangzik el 
az ügynök maga elé mor
molt szkeptikus ámenje.

Ma este fél 7 órakor há
ziünnepség lesz az Opera
ház színpadán. A népszerű 
balett-táncost, Róna Vik
tort köszöntik abból az al
kalomból, hogy harminc 
esztendeje tagja a társulat
nak s huszonöt évvel ez
előtt lépett fel először pa
rádés szerepei egyikében, 
mint „A diótörő” Hercege. 
A jubilánst később a kö
zönség is megtapsolhatja a 
nézőtérről, mivel ezen az 
estén ugyanezt a szerepet 
kreálja Csajkovszkij ba
lettjében, mely az Opera
házban ötszázadszor kerül 
színre!

— Életem egyik emléke
zetes napja volt 1955. má
jus 21-e — mondja a 
Kossuth-díjas, kiváló mű
vész, aki tegnap érkezett 
haza a norvégiai nyártól 
barnára lesült arccal Osló- 
ból. — Akkor mutatkoz
tam be A diótörőben. Ne
gyedszázadon keresztül 
birtokolni egy szerepet, 
úgy vélem egyedülálló re
kord. A.z élet legnagyobb 
ajándéka ilyen hosszú ideig 
az élen maradni. Egyrészt 
azért, mert a fizikai álla
potot meg kell őrizni, kor
dában kell tartani, más
részt követni kell az ízlés 
változó kívánalmait, az új 
formanyelvet anélkül, hogy 
az egyéniségen se essék 
csorba.

— Tevékenységét Buda
pest és Oslo között osztja 
meg?

— A norvég operaház
ban balettmester és vezető 
táncos vagyok: sokat dol
gozom.

— Hogyan foglalná ösz- 
sze pályafutását?

— A legtöbbet egykori 
tanáromnak, Nádasy Fe
rencnek köszönhetek, aki 
a balettintézetben beava-

KRETARAJZ SZÉP ERNŐRŐL

Készülő tv-műsorok
Drámák, szatíra, szabály

talan és szabályos portré, 
valamint képzőművészeti 
ismeretierjesztő film forga
tását kezdik meg ezekben a 
napokban a Televízió mun
katársai.

Sarkadi Imre: Viadal 
című drámája az ötvenes 
évek elejének feszültségét 
idézi fel, egy falusi tanács
elnök gázolási ügyében 
folytatott nyomozást köve
ti. A televíziós feldolgo
zást Szőnyi G. Sándor ren
dezi, a főbb szerepeket 
Kovács János, Szirtes 
Adám. Sunyovszky Szilvia 
és Temessy Hédi alakítja.

Munkáskörnyezetben ját
szódik Kertész Ákos: Név
nap című tv-játéka. A da
rabban szereplő házaspárt 
Koltay Róbert és Molnár 
Piroska alakítja.

Bárány Tamás: Brutus 
című szatirikus drámájából 
Iglódi István készít televí
ziójátékot. A római biroda
lom idején játszódó műben 
Andorai Péter, Kálmán 
György, Reviczky Gábor, 
Gáti József működik köz
re.

Folytatólagos előadás a 
címe annak a szabálytalan 
portréfilmnek, amelyet 
Vészi Endréről készít Márk 
Iván, Schulcze Éva és 
Szántó Erika. A filmben 
fontos szerepet kapnak 
Budapest tájai és megszó
lalnak az író két novellá
jának hősei is. A két há
ború közötti Pest jellegze
tes író-alakjának életműve 
egy-egy híres drámarészlet, 
próza és vers segítségével 
elevenedik meg a Kréta

rajz Szép Ernőről című 
portréban, amelyet Hintsch 
György készít. A szomorú 
sorsú költő megismerteté
sében Illés Endre segíti a 
nézőket.

A magyarországi műem
lékeket felvonultató soro
zat következő része a tiha
nyi apátságot mutatja be. 
A műsorban a XVIII. szá
zadi barokk templomon 
kívül az elpusztult tihanyi 
várról is szó esik. (MTI)

tott a táncok titkaiba. 
Rengeteget tanultam Ha
rangozó Gyulától és az 
utóbbi években Seregi 
Lászlótól, hiszen az álta
luk koreografált művekben 
léptem és lépek fel.

— Merre járt már ven
dégszerepelni ?

— Európában mindenütt! 
Az Egyesült Államokban 
52 város hívott fellépésre. 
Teljesítettem. Jártam Dél- 
Amerikában, Közép-Ame- 
rika országaiban. Ötször 
táncoltam már Kubában. 
Bejártam Afrikát a Szene
gál Köztársaságtól az Ele
fántcsontpartig. Ä Közel- 
Keletre egyiptomi, Szíriái 
és libanoni sikereim emlé
keztetnek. Táncoltam köz
ben Iránban is. Ezenfelül 
Kínában, Vietnamban, Ko
reában, mindet fel sem tu
dom hirtelenében sorolni.

— Hány szerepet táncol?
— A teljes klasszikus re

pertoár valamennyi fősze
repét. Giselle, Hattyúk ta
va, Csipkerózsika, Chopi- 
niana. És a teljes magyar 
műsort; amellett természe
tesen a szovjet baletteket, 
mint a Páris lángjai, Lau- 
rencia, a Romeo és Júliá
ból Romeo és Mercutio 
szerepe egyaránt. A/.tán 
Bejárt Op. 5-je, Ashton 
Rosszul őrzött lánya . . .

— Van olyan szerepe, 
amiben nem láthattuk Bu
dapesten ?

— Hogyne. Párizsban 
táncoltam Janine Charrat 
koreográfiájával a Legyen 
a te neved Tristán című 
táncjátékot. Itthon nem 
léptem fel az Orlovszkij 
tervezte Hamupipőkében, 
Balanchine Ballet Impe- 
riáljában srtavaly A hölgy 
és a bolondja című Cranko 
balettben.

— Jubileumom alkalmá
ból elárulhatom, hogy ed
digi pályafutásomról, tánc- 
művészeti felfogásomról, 
partnereimről, tapasztala
taimról könyvet készülök 
írni. A nemzetközi balett- 
világ nagyjaival folytatott 
levelezésemet, a hozzátar
tozó fotóanyaggal szeret
ném közi'eadni. Ilyen pél
dául a Nizsinszkij özve
gyével, Pulszky Romolával 
(Márkus Emília leányával) 
folytatott „írásbeli eszme
cserém”, vagy Margot Fon
teyn hozzám intézett levél
sorozata. Azért mondom, 
hogy a könyv csak terv, 
mert összeállítására megfe
lelő partnert kell találnom, 
s erre még nem jutott 
időm.

Kristóf Károly

AZ AMFORA 
SZAKÜZLETBEN

minden csütörtökön 

18 és 20 óra között 
egyes cikkeket

20—30 %-os
árengedménnyel vásárolhat

Cím: V., Tanács krt. 22—24. 

AMÍG A KÉSZLET TART! 
Minden héten más-más áruk.

újabb meglepetések! 1
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