
UTUNK 9

Sztá^ftardcLé jziirkélxn
O Kánkán O Egy különös hívő O Elvtársak O

KARÁCSONY JÁNOS

Találkozás

ÖREG FÁK (Vízfestmény)

Karácsony Jánossal
TJnnepi találkozás színhelye 

volt valamelyik februári 
-vasárnap délelőtt a gyergyói 
Művészeti Múzeum: a város hű 
festő-polgárának, Karácsony 
Jánosnak és apámnak, Szer- 
vátiusz Jenőnek nyílt közös ki
állítása az ódon várfalak kö
zött.

Karácsony János Gyergyó- 
ban született, de Nagybányán 
forrt, alakult festővé. Réti, 
Thorma, Ziffer, Mikola, Kri- 
zsán és mások között.

A nagybányai iskola késői 
korszakának hírnöke és to
vábbfejlesztője. A nagybányai 
táj termékenyíti meg szépsé
gével, egének kékségével, he
gyének meleg barnaságával, le
vegőjének lágy, sejtelmes pá
rájával művészi képzeletvilá
gát. Itt rendezi első kiállításait 
is, többek között apámmal, 
akivel azután újból és újból 
összesodorta az élet, a közös 
cél. S azután újból a szülő
föld, Gyergyó, amely immár el
választhatatlan társa lett, mű
vészetének örök ihletője.

Csakhogy itt más a táj, más 
a levegő, más a szín és más az 
■élet. A gyergyói táj páratlan, 
meseszerű szépségét, kemény, 
éles levegőjét és színeit akkor 
fedezte fel, amikor ide vissza
tért, akkor ejtette meg ennek 
a varázsnak az ereje, s azóta 
elválaszthatatlan Gyergyótól; 
volt mersze itt, művészeti köz
pontoktól távol letelepedni, 
vállalva az esetleges meg nem 
értést, az úttörést.

Jártam Nála akkor is, ami
kor nem dolgozott, csak vívó
dott önmagával, csak lappan
gott benne a szikra, a parázs a 
hamu alatt, s egy jelre, egy ba
ráti jó szóra újra és újra láng
ra lobbant. S mikor eljött az 
ideje annak, hogy élete min
den idegét, erejét a művészet
nek szentelhette, minden ere
jét erre a célra összpontosí
totta.

Taps rezzent fel gondola
taimból. Üjból a teremben va
gyok, a megnyitó beszéd el
hangzott, de az emberek moz
dulni sem tudnak egymástól.

annyian vannak, s ez talán 
mindennél többet mond.

De szépek is ennek az öreg 
épületnek a termeiben a szob
rok és képek! ízlésesen, leve
gősen elrendezve, lelkes embe
rek munkáját dicsérve kapja 
a közönség a kiállítást. 50 szo
bor és 73 festmény. Olaj, ak- 
varell és tempera. Igen, most 
már hosszú évek távlatából 
utólag is lemérhetem és ki
mondhatom: Nagybánya for
málta, alakította ki Karácsony 
János festői nyelvezetét, ennek 
aZ iskolának a képviselője és 
egyéni tolmácsolója. Művészete 
Gyergyóban csak gazdagodott, 
mélyült, megtelt emberséggel. 
Ismeri és megfesti a havasok 
emberének természettel való 
küzdelmes életét, fest portrét, 
csendéletet, de igazi világa a 
táj. Itt talál magára, itt szaba
dul fel igazán. Színvilága kor
szakonként más és más. Első, 
nagybányai képeinek lágy, pá
rás álomvilágát a gyergyói ké
pek férfias ereje váltja fel. Ak- 
varelljei frissek, erőteljesek, 
drámai erő és szenvedély lük
tet bennük. Olajképei nagyobb 
méretűek, ecsetjárása halk, lí
rai ritmussal suhan a vásznon. 
A falakon tél, ősz, tavasz, nyár. 
Vivaldi muzsikájának lükteté
se csendül fel bennem. De ez 
nem barokk és nem olasz. Ez 
Csík, ez Gyergyó, ez Karácsony 
János.

Legutóbbi képei láttán meg
döbbentem: 66 év múltán if
jabb, mint bármikor; színei 
tiszták, ragyogónk, sejtelmesen 
áttetszöek, ecsetkezelése tömö
ren, konstruktívan követi érzé
sei világát, kompozíciója letisz
tult és szerves, s érződik, hogy 
a művész telve van vágyakkal, 
bizalommal az ember és a jövő 
iránt.

Mostani gyűjteményes kiállí
tása hosszú korszakot jelöl és 
zár le, mely után minden bi
zonnyal egy új, a fiatal Kará
csony János érett, letisztult 
művészetének férfias szintézise 
következik.

SZERVÁTIUSZ TIBOR

Pantea Ionéi dalesfje
A romantikus zeneirodalom egyik kedvelt alakja a vándor.

Gyakran és sokféleképpen énekeltek róla. Schubert két 
dalciklusának — közvetve vagy közvetlenül — szintén ő a hő
se. S nem kell behatóbban keresgélni a nyomokat, hogy e 
vándorélet mozzanataiban felfedezzük az önéletrajzi vonatko
zásokat is.

„A messzeség már szólít. . .
A kobzom megragadva megyek a völgyön át, ,
Itt-ott rózsát szakasztva. . . “ — énekli a zeneköltő.
Legutóbb Pantea Ionéi szólaltatta meg Schubert e dalcik

lusát a Diákművelődési Ház nagytermében. Tolmácsolása ré
vén újjáéledtek a Téli utazás szépségei. Legjobban sikerül
tek a lírai tartalmú s a lemondás légkörét árasztó dalok. A 
sötétebb, drámaibb hangvétellel helyenként adósunk maradt. 
Ha a hangsúlyokkal s a vibrátóval takarékosabban bánik, még 
többet tud majd kifejezni e dalok gazdag világából. A dal
szövegeket Ana Voileanu Nicoará szép fordításában Melánia 
Vrsu szavalta, megkönnyítve így sokak számára az egyes da
rabok tartalmi, érzelmi világába való könnyebb beilleszke
dést. A ciklus költői világának tolmácsolásához nagy mérték
ben járult hozzá Rónai István zongorakísérete; finom árnya
latokkal alkalmazkodott a dalok hangulatához, az énekes szí- 
nezési elképzeléseihez.

b. a.

W alóságos sztárparádét kö- 
* vethettek alig néhány nap 

leforgása alatt filmszínházaink 
rendszeres látogatói. Mégpedig 
nem a reklám hullámain fel
dobott nőstény-csodák, izom
emberek parádéját, de az ame
rikai, olasz, francia filmszíné
szek színe-javának, legtehetsé
gesebbjeinek sorozatos szerep
lését. Mindössze három film
ben — nyolc-kilenc világhírű 
színészt számolhattunk össze 
hamarjában. És érdekes módon 
kiemelkedő alkotás, igazi 
„nagy film“ egy sem volt a 
három között. Nem ritkaság 
(sohasem volt) nagy színészek 
remeklése szürke rendezésű, 
középszerű, gyorsan feledésbe 
merülő filmekben, s ez termé
szetes is, hiszen a filmdrama
turgok fantáziája nem szül
heti futószalagon a mértékre 
szabott szerepeket, s a rende
zői zsenialitás szintén nem 
tömegcikk a filmpiacon. Eny- 
nyi nagy művész, ilyen gyors 
egymásutánban, ennyi közép
szerű filmben azonban szem
beötlővé teszi a jelenséget. . .

Szabálytalan példával kezd
jük: az 1959-ben, Hollywood
ban készült Kánkán művész
gárdájával. Azért szabályta
lan a példa, mert ezt a szuper
operettet igazán nem nevezhet
jük rossz filmnek. Sőt, a ma
ga műfajában igazárt minden 
tekintetben kiemelkedő pro
dukció. A modem színtech
nika csodái csillognak-villog- 
nak a panorámikus vászon két
száz négyzetméterén (nemhiá
ba szerepel egyre gyakrabban 
a címfeliratokban a „colour 
consultant“-nak, az új film
szakma specialistájának neve), 
a veterán mesterember Henry 
King rendezése sehol sem lé
pi át súlyosabban a jó ízlés 
határait, Colé Porter zenéjé
ben régi, kedvelt slágereiket 
hallhatják a könnyűzene ked
velői, egyszóval még a műfaj
tól „alkatilag“ idegenkedő né
ző is nyugodtan eltölthet két 
órát ezzel a filmmel. Aki csak 
hírből ismerte, itt láthatja 
Maurice Chevaliert — hetve
nedik életévében forgatta a 
Kánkán-t —, s elgondolhatja, 
milyen emlékeket ébreszt a 
mai nagymamákban az egyko
ri kiváló táncoskomikus látvá
nya, hiszen először 1908-ban (!) 
lépett felvevőgép elé, s akinek 
varázsos mosolyát húsz évi 
szünet után Amerika fedezte 
fel újra . . .  S közelebbről is
merkedhetünk egykori szerep
körének örökösével, Louis 
Jourdannal, Frank Sinatrával, 
— mindketten tökéletesen, ját
szi könnyedséggel „adják“ sze
repeiket.

Ha minden helyén van, ha 
jó a szórakozás, miért kever
jük hát a „szürke“ filmek kö
zé az ugyancsak színes Kán
kán- t? Megpróbálunk kimagya
rázkodni: úgy háromnegyed 
részéig nemcsak szórakozta
tott ez a film, de egy nagy szí
nésznő, Shirley MacLaine szi
porkázó bravúrja maradékta
lanul lekötött, csodálatba ej
tett. Nem sok alkalmunk volt 
látni ilyen teljesítményt, éne
kes-táncos szerepet, amelyben 
ne legyen egy mozdulatnyi is
métlődés, két egyforma mo
soly vagy szemvillanás; min
den dicsérő jelzőt megérdemel 
a színésznő, aki ilyen hallat
lan temperamentummal, ere
detien, átütően perget vé
gig egy ilyen hosszú szerepet. 
És éppen ezért szomorított el 
a vidám Kánkán: túl jól van 
játszva — ezt kezdtük érezni a 
vége fe lé . . .  Távolról sem va
gyunk a filmoperett „elvi“ el
lenségei, de mégsem tudtunk 
legyűrni egy sajnálkozásféle 
érzést: nem kár ennyi tehetsé
get, ennyi energiát beleölni egy 
végeredményben mégiscsak 
semmitmondó, öncélúan szóra
koztató filmbe?

A műfaj rajongói persze le
hurrognak majd: miért lenne 
kár? Inkább lelkesedjünk 
azon, hogy íme, így is lehet 
csinálni az olcsó ripacskodás- 
tól annyit szenvedett operett
szerepeket. És persze, nekik 
van igazuk — miért lenne 
kár? Csak mert szokatlanul 
jó? . . .  A „túl jó“ feletti saj
nálkozás bőrünk alá férkőzött 
furcsa érzését azonban nem si
került elűzni. Talán mégis 
kár. . .

A rendezői „szürkeség“ an- 
nál tipikusabb példája vi

szont Jean-Pierre Mocky film
je, az Egy különös hívő. Elne
vetgélhetünk egy templomrabló 
kalandjain, aki elhiteti magá
val, hogy Isten sugallatára „se
gíti ki“ magát és családját a 
szenteknek szánt adományok
ból, a perselykiürítés legmo
dernebb módszereit ugyanak
kor szakkönyvekből sajátítja

el, és ipari méretekben szerve
zi meg „cégét“. Nehéz lenne 
megmondani, kit, mit neve
tünk ki végeredményben: azt, 
hogy a templomrabló — közis
mert, jámbor istenhívő? Az 
apró bűncselekmény „nagyipa
ri“ szervezését? A munkától 
„szervesen“ utálkozó családot? 
A lóvátett rendőröket? A fran
cia vígjátékok többé-kevésbé 
elcsépelt fordulatainak halma
zát láthatjuk, a megszokottnál 
kevésbé szellemes változatok
ban. Ez a film egyszerűen nem 
is létezne Bourvil nagy művé
szete nélkül, ami viszont sok 
mindenért kárpótol. „Szólóest
jének“ többi szereplője — a 
Rendezővel az élen — ezúttal 
azonban nágyón lemarad tőle.

A harmadik film, Monicelli 
Elvtársak-ia, az élvonal

beli olasz és francia filmmű
vészek egész csapatát állítja 
sorompóba: a felejthetetlen

Rocco művészkollektívájának 
öt tagján, az operatőrön, a 
díszlettervezőn és a jelmezter
vezőn, valamint az Annié Gi- 
rardot—Renato Salvatori szí
nészházaspáron kívül három 
régen nem látott színészt, 
Bemard Bliert, Folco Lullit 
és Francois Périer-t, s a fősze
repben napjaink egyik legna
gyobb színészegyéniségét, Mar- 
cello Mastroiannit.

Egymagában is jelentős, s az 
olasz értelmiség legjavának 
mélyen gyökerező baloldali 
orientációjáról, arccal a mun
kásosztály felé fordulásáról 
igen sokat mondó tény, hogy 
ennyi nagy művész vette ki ré
szét ennek a filmnek a meg
alkotásában. Az Elvtársak 
ugyanis az olaszországi mun

kásmozgalom történetének 
egyik emlékezetes fejezetét, a 
torinói textilmunkások múlt 
századvégi nagy sztrájkját idé
zi fel. Talán felesleges is rá
mutatni, milyen hangzást nyer 
a mai olasz politikai élet hát
terére vetülve a proletariátus 
öntudatra ébredése folyamatá
nak, kezdeti harcainak meg- 
elevenitése a vásznon, annak a 
folyamatnak, amelyben a cím
szó fogalma, mai jelentése ki- 
kovácsolódott.

Tárgyánál fogva, a film ter
mészetesen nem kerülheti el a 
gondolati párhuzamot a film- 
történetbe régen bevonult nagy 
elődeivel, Eisenstein Sztrájk
jával, Pudovkin Anyájával, 
Kozincev és Trauberg Mak- 
szim-trilógiájával. Annál is in
kább, mivel észrevehető stí
lusbeli hasonlóság jegyeit vise
li különösen az utolsó művel. 
És minden szempontból ki is 
állja az összehasonlítást: 

ugyanaz a széles" epikai neki
lendülés, a közösségi érzés, az

együvé tartozás tudata. az 
„elvtárs“ fogalma nehéz szüle
tésének ugyanolyan gondos, 
kifejező és hiteles lélektani 
rajza, ugyanaz a meleg humor 
és szeretet a munkásfigurák 
megelevenítésében, s végül 
ugyanaz a forradalmi pátosz, 
optimizmus és hit a munkás- 
osztály harcának végső győ
zelmében.

Valamennyi szereplőről el
mondhatjuk, hogy tökéletes 
pontossággal, pillanatnyi félre- 
siklás nélkül hozzák vászonra 
a hősöket. Mastroianni alakítá
sa azonban ezúttal is külön él
mény. A Válás olasz módra szi
cíliai bárójának kivételével 
igazi nagy szerepei mindig ví
vódó, kereső, lelkileg zátonyra 
futott értelmiségiek voltak, 
mint az Édes élet újságírója, a 
Nyolc és fél filmrendezője, An
tonioni Ejszaká-jának írója, a 
Magánélet (a forgatókönyvben 
nagyon felületesen megrajzolt) 
műkritikus-rendezője. Ebben a 
filmben is értelmiségit, de me
rőben ellentétes lényegű jelle
met, a munkásosztály erejében 
fanatikusan hívő, szocialista 
meggyőződéséért minden áldo
zatra kész Senigallia tanárt 
játssza. És a soványka, rövid
látó, gyámoltalan tanár jelen
téktelen külseje alatt rejtőző 
kristálytiszta becsületességű, 
törhetetlen akaraterejű hiva
tásos forradalmár alakját — 
különösen az utolsó munkás
gyűlésen mondott gyújtó be
szédének jelenetében — a szí
nészi művészet ritka pillana
tainak, nagy csúcsainak csodá
latos magaslatára emeli.

Mario Monicelli, akinek ne
ve alatt váltakozva szerepel
tek kitűnő filmek (pl. Rend
őrök és tolvajok vagy A nagy 
háború) és meglehetősen lapos, 
középszerű munkák, ezúttal a 
rendezés, a rendezői egyéni
ség tudatos háttérbe szorítá
sának, „kezenyoma eltünteté
sének“ útját választotta. Min
den figyelmét a korhűség, a 
dokumentum meggyőző hite
lességének elérésére összpon
tosította, s minden egyes moz
zanatnál, érezhető gonddal, a 
lehető legegyszerűbb filmmű
vészeti eszközöket kereste és 
találta meg. Kétségkívül elis
merésre méltó ez a program- 
szerű, következetes lineáritás 
egy ilyen tárgyú filmnél. 
Azonban . . .  három óra az Elv
társak vetítési ideje, s a mai 
film-epika már más eszközök
höz szoktatott. 1962-ben (akkor 
készült a film) már más tem
póban gondolkodik a közön
ség, mint a Makszim-trilógia 
keletkezésének idején. S ez a 
tempókülönbség árnyalja né
mileg „szürkébe“ az egyébként 
minden szempontból jelentős, 
szép művet

HALÁSZ ISTVÁN

Marcello Mastroianni az Elvtársak-ban

Bourvil az Egy különös hívő című vígjátékban

+  A Madeleine Re- 
naud és Jan-Louis 
Barrault vezetése 
alatt álló francia 
színtársulat május 19. 
és 30. között Buka
restben, Bécsben és 
Prágában vendégsze
repel Beaumarchais 
vígjátékával, a Figa
ro házasságával, va
lamint egy-egy Io- 
nescu- és Beckett-da- 
rabbal.

+  Mihail Sado- 
veanu Kisvárosi 

csendélet című kis
regényét V. Gorbov 
fordításában adták 
ki Moszkvában.

+  A budapesti 
Akadémiai Kiadónál 
rövidesen megjelenik 
az új, négykötetes 
egyetemes és általá
nos Művészeti Lexi
kon, amelynek sok 
ezer címszava az ős
kortól napjainkig 
öleli fel a világ mű
vészetét.

+  Az UNESCO 
statisztikája szerint 
mintegy nyolcezer új
ság jelenik meg naponta a vi
lágon, körülbelül háromszáz- 
millió példányban.

+  Shakespeare egyik legis
mertebb vígjátékhősét. Fals- 
taffot „viszi filmre“ Orsón 
Welles. Az előkészületek a 
legnagyobb titokban folynak, 
s a szemfüles riportereknek 
csak annyit sikerült kiszima
tolniuk, hogy miután a rende
ző az első jelenet színhelyét a 
spanyolországi Pamplona mel
letti havas fennsíkban (1000 
méterrel a tenger szintje felett) 
jelölte meg, a Shallow béke
bíró szerepére szerződött Alán 
Webb asztmájára hivatkozva 
visszalépett, ez azonban nem 
riasztotta vissza Orsón Wel- 
lest tervének keresztülvitelé
től.

Alberto Moravia az utol
só simításokat végzi L’atten- 
zione című új regényén. Hőse 
egy regényíró, aki új művének 
befejezésén dolgozik. A L’at- 
tenzioné-t első személyű elő
adásmódja és önéletrajzi ele
mei miatt, Fellini filmjére va
ló utalással, Moravia — 8 és 1 íj
ként emlegetik.

+  A Cité de Villeurbane-i 
színház bemutatta Roger Plan- 
chon új darabját, a Fehér 
mancs-ot. Jacques Rosner ren
dező szerint „a darab a csalá
di és munkakörülmények ál
tal meghatározott emberi kap
csolatok feltárása, egy francia 
vidéki város rajza . . .  Tanúsá
got tesz arról, mit jelentett a 
franciák többsége számára az 
algériai háború.“

+  Ulla Jacobson svéd szí
nésznő lesz a partnere Kirk 
Douglas-nek és Richard Har- 
risnak Anthony Mann ameri
kai rendező Telemark hősei cí
mű filmjében, amely az ellen
állási mozgalom néhány részt
vevőjének állít emléket, azok
nak, akik felrobbantották a 
nácik egyik skandináviai ne
hézvíz-gyárát, és ezzel akadályt 
gördítettek a német „csoda- 
fegyver“ létrehozása elé.

+  Egy király története cím
mel Párizsban filmet forgat
nak a windsori herceg (a trón
járól lemondott VIII. Edward 
angol király) emlékiratai alap
ján. A narrátor szövegét ma
ga a herceg mondja el, és fe
lesége (a volt Mrs. Simpson) 
is fellép a filmben.

+  Cervantes alakját eleve
níti fel King Vidor rendező és 
Darryl Zanuck producer új 
filmje. A címszerepben Nino 
Castelnuovo fiatal színészt lát
hatják majd viszont a nézők; 
partnerei: Ava Gardner és 
Claudia Cardinale.

A volt férj bosszúja: az 
iráni sah rangon alulinak mi
nősítette elvált feleségének 
filmszínésznői szereplését, és 
ezért kitiltotta az Egy asszony 
három arca című első Soraya- 
filmet Iránból. Még szerencse, 
hogy nem minden férj sah és 
nem minden feleség filmszí
nésznő — mert különben hova 
jutna a filmművészet. . .

^  Jacques Demy és Michel 
Legrand, a Cherbourgi eser
nyők alkotói újabb zenés film
vígjáték forgatására készülnek. 
A film címe: Les demoiselles 
de Rochefort (Rochefort-i kis
asszonyok), főszerepét pedig 
Brigitte Bardot játssza.

+  Ojabb musicalon dolgozik 
Leonard Bernstein, a West Side 
Story zeneszerzője. Amint ri
porterekkel közölte — reméli, 
hogy ez a műve sem lesz ke
vésbé sikeres.


