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Kairó bíbor rózsája stb... 
Kalandok a Vadnyugattól-

a Nílus vidékéig, társadal-
mi drámák, valamint lát-
ványos rajzf i lmek kerülnek 
a mozi nézők elé az első 
negyedév végéig. 

Februárban Michael Caine 
és Cathy Tyson látható egy 
angol krimiben, amelynek 
címe: Mona Lisa. Ekkor 
vetítik a mozik A smaragd 
románca második részét: a 
főszereplőkettős, Jack ós 
Joan — Michael Douglas 
és Kathleen Turner — 
újabb, ezúttal Afrikában 
játszódó kalandjairól szól 
A Nílus gyöngye. Michael 
Crichton fi lmjében — címe 
szerint — Feltámad a Vad-
nyugat. Márciusban mutat -
ják be az izgalmakban bő-
velkedő, fordulatos, hong-
kongi Rendőrtörténetet, 
amelynek rendezője, s egy-
ben főhőse Jackie Chan. 

Kairó bíbor rózsája a cí-
m e Woody Allén vígjátéká-
nak. Ebben is Mia Farrow 
a főszereplő, a sztori pedig 
a filmvászon nagy fér f i -
sz tár ja és egy kis elbocsá-
tot t pincérnő körül forog. 
A Házibuliból megismert 
fiatói f rancia színésznő, 
Sophie Marceau ezúttal 
Jean-Paul Belmondo olda-
lán tűnik fel a Kellemes 
húsvéti ünnepeket című 
vígjátékban. A Reméljük, 
lány lesz! olasz komédiá-
ban Liv Ullmann, Philippe 
Noiret, Bemard Blier, Ca-
ther ine Deneuve és Giulia-

no Gemma játssza a fősze-
repeket. 

Februárban több társa-
dalmi dráma is a mozikba 
kerül. A betörő című szov-
jet f i lm egy nehézfiúról 
szól, a Betty Blue című 
francia alkotás pedig egy 
t ragikumba torkolló szere-
lemről. Egy politikai fo-
golyként őrzött brazil t a -
nárnak és irónak a bezárt-
ság, az elfeledés ellen, a 
szellemi-emberi szabadsá-
gért vívott küzdelmét érzé-
kelteti a Börtönemlékek. 
Ugyancsak februárban 
játsszák A vér mindig for-
ró cimü kínai filmet, amely 
egy selyemnyomó üzemben 
játszódik. 

A tudományos-fantaszti-
kus alkotások kedvelői 
márciusban találkozhatnak 
, Az utolsó csillagharcos"-
sal egy amerikai filmben. 
A világautó a környezetre 
ár talmatlan energiával mű-
ködő találmány lenne, s ép-
pen ezért dúl körülötte lát-
ványosan a küzdelem, az 
áprilisban mozikba kerülő 
NSZK-filmben. Egy f rancia 
sci-fi alkotás, az Élethalál-
harc ar ra a veszélyre f i-
gyelmeztet, amely egy ú jabb 
háború esetén ősemberi 
szintre vetné vissza az em-
beriséget. Néhány éve ve-

títették hazánkban A nyol-
cadik utas a halál című 
filmet, amelynek szörnye-
tege a film folytatásában — 
A bölygó neve: halál — 
most megtöbbszöröződve 
vár ja a főhősöket. 

A gyerekek kedvencei, a 
vidám rajzfi lmek sorában 
az első bemutató még ja-
nuárban a Boika és Lolka 
meséi című nagyfilm lesz. 
Márciusban Asterix és Obe-
lix, a két jó kedélyű gall 
harcos a hatólomtól és a 
közélettől is visszavonulás-
ra kényszeríti a megszégye-
nítet t Julius Caesart — 
legalábbis az Asterix ti-
zenkét próbája című film 
szerint. A televízió is vetí-
teni kezdi tavasszal a Hu-
pikék törpikék sorozat epi-
zódjait , ám a törpök ka-
landja i t egy ú jabb egész 
estés f i lmben is láthat ják 
a gyerekek a mozikban. 

A fantasztikus filmjeivel 
a hollywoodi fi lmgyártást 
megújí tó Steven Spielberg 
drámai alkotást i s . rende-
zett: a Bíborszín egy feke-
te család negyven évét fog-
ja át. Lazar Karelin ha-
zánkban is hamar népsze-
rűvé vált kisregényéből, a 
Kígyóvadászból Vagyim 
Gerbenyev rendezett filmet. 
Onimasza a címe a japán 
Gosa Hideo kétrészes f i lm-
jenek, amelyben egy sze-
gény, sokgyermekes család-
ból származó nő életét me-
séli el. (MTI) 
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Tetszés szerint, idei első vagy harmadik operabemu-
tatójára készül a színház — aszerint, hogy a naptári ével, 
vagy a színi évadot vesszük az időszámítás alapjául. A 
premier 358 napot késik; a szimmetria szép diadala lett 
volna tavaly felújítani az Otellót, hiszen Verdi remeke 
1887. február 5-én csendült föl a világon először. A mi-
lánói ősbemutatónak azonban immár 101 éve, s a kerek 
számok kedvelői csak abban bizakodhatnak, hogy febru-
ár 5-én is lesz előadás. 

Előzetes gyanánt a tá jé-
koztató körséta kezdődjön a 
kör közepén; a karmesternél. 

— Több zenetörténész vé-
lekedik úgy, hogy Verdi élet-
művében csak két utolsó 
müve képvisel első osztályú 
minőséget, s hozzáteszik, 
hogy az Otellóban és a 
Falstaffban a mester megta-
gadta addigi munkásságát. 

— Nem értek ezzel egyet 
— kezdi Oberfrank Géza. — 
Szerintem az életműben 
szerves fejlődés tapasztalha-
tó. A megelőző Aidához ké-
pest az Otellóban nincs olyan 
nagy újdonság, hiszen már a 
korábbi műben is kezdenek 
feloldódni a zárt számok a 
felvonás dramaturgiá jában. 
A nagy egységek egybekom-
ponálását Wagner nyilvání-
totta ki, de Verdi leveleiből 
tudjuk, hogy ő is így érezte 
helyesnek. Másrészt Boito 
sokkal tudatosabb dramaturg 
volt, mint Verdi bármely 
szövegkönyvírója. Találko-
zásuk is jelentős esemény, s" 
az sem véletlen, hogy épp 
Shakespeare-hoz nyúltak. 

— A felújított operákat ön 
általában újrafordítja. Miért 
nem tett így az Otellóval? 

— Először is, mert a Mé-
szöly—Bíum-féle fordítás jó, 
azaz nem láttunk benne 
olyasmit, ami elkerülhetet-
lenné tette volna az átdolgo-
zást. Másrészt a mostani pro-
dukció énekesei közül töb-
ben énekelték ezt a (ordítást, 
s az át tanulás nehézségeket 
okozott volna. S ha Szegeden 
egy más fordítást énekelnek, 
az a művészcserét lehetet-
lenné teszi. * 

Juhász József a régebbi 
szegedi előadásban is éne-
kelte a címszerepet. 

— Miben volt más az az 
előadás, és mit változott az-
óta véleménye a szerepről? 

— Tizenöt éve nem aka r -
tam elvállalni a feladatot, 
úgy éreztem, nem vagyok 
elég éret t rá. Végül azonban 
úgy alakultak a dolgok, fiogy 
minden előadást nekem kell 
csinálni. Az a produkció ze-
neileg nagyon jó volt, Vaszy 
vezényelte, de a rendezés 
mesefigurát csinált Otelló-

ból. Mi, közreműködők is 
hadakoztunk, tiltakoztunk, a 
megoldást nem éreztük Ver-
dihez méltónak. Ügy gondo-
lom, most jók a díszletek és 
a jelmezek, a próbaidőszak-
ban is nagyon keményen 
dolgoztunk, ezért bízom a si-
kerben. 

— Mi a darab szcenikai 
alapproblémája? — kérdez-
zük Makai Péter díszletter-
vezőt. 

— Az Otelló tipikus XIX. 
századi színpadi módszerre 
írott mű. Verdi sa já t korá-
nak színpadi képzőművésze-
tében gondolkodott. • Ez az 
előképszerű stílus a színpa-
dot építészeti és „meteoroló-
giai" hűséggel igyekezett 
felépíteni. Ugyanakkor a ze-
nei építkezése sokkal d rá -
maibb, nem ennyire freskó-
szerű. Az Otellót korhűen 
előadni ma nemcsak nevet-
séges lenne, de a muzsika 
természetével is ellenkezne. 
Ezért a drámai csomóponto-
kat mai színpadi hatósokkal 

, kell megragadni. Ez persze 
ú j romantikát fog eredmé-
nyezni, de a zene is ezt su-
gallja. 

A körben a következő; 
Desdemona. A női főszereplő 
meglehetősen passzív. 

— Egyáltalán nem! — 
csattan föl Vámossy Eva 
(vagy Desdemona). — Való-
ban olyan szokott lenni, ő 
egy má jba jos szőkeség; de 
én nem így képzelem, és sze-
rencsére a rendező sem. Lé-
lekben nem passzív, érzelmi-
leg mindent elkövet, min-
dent „bedob", hogy vissza-
szerezze Otellót. Remélem, 
az előadás után senkinek 
sem az jut eszébe róla, hogy 
„passzív". 

— Az ellenpólus; Jago. ö 
aztán igazán cselekszik, a 
szöveg és a zene valóban go-
nosznak, sőt brutálisnak de-
finiálja. Vajon miért követi 
el ezt a sok gazságot? 

— Jago azt énekli: 
„Rongynak születtem!" Ez 
nem igáz! Nem igaz, hogy 
egy ember eleve gonosz, csak 
a körülmények teszik azzá — 
így Németh József. — Jago 
elkeseredett, mert sok csa-

tóban helytállt, de Otelló 
nem ismerte el érdemeit. 
Irigy is a vezérre, akinek 
fiatal, gyönyörű felesége 
van, és bőven kapja a har-
ci elismerést. Ez a sikerte-
lenség teszi gonosszá, ezért 
akar bosszút állni. 

A kör bezárul: a rendező 
Kerényi Miklós Gábor kér-
dezés nélkül is beszélni 
kezd. 

— Ez a darab is mítosz. 
Egy nagyszerű hősnek, egy 
tiszta lelkű asszonynak és 
egy intellektuális gondolko-
dónak a mítosza. Amit lá-
tunk: egy színházi előadás, 
ahol Jago a főrendező. 0 kí-
sérletében azt bizonyítja élő 
„emberanyagon", hogy a vi-
lág mocskos, életünk kilátás-
talan. A történet híven kö-
veti Shakespeare-1, a befe-
jezésben Verdi mégis mást 
mond. Otelló zárómonológja 
megadja azt a katarzist, ami 
az eredeti d rámában elma-
rad. Hirdeti : bár a világ 
rossz, nincs más lehetőség, 
mint itt élni. 

M. T. 

Kiállítási napló 

Cseri László! 
Kerrvnyen az ő képi vi-

lágából indultam ki, amikor 
fe l 'e t tem a szónoki kérdési : 
mit szélna mindehhez Cha-
gall'.' Művészettörténész ba-
rátom minderre azzal repli-
kázott: kafkai ügy ez, a ja-
vából! Pedig hát a szerző se 
r.em festő, se nem író, ha-
nem fotós, és Cseri László-
nak hívják. Kiállítása pedig 
a múlt péntektől tekinthető 
meg a Móra Ferenc Múzeum 
Képtórában, Szegeden. S 
ami még szervesen az ügy 
lényegéhez tartozik: mind a 
chagalli, mind a kafkai ha-
sonlat legföljebb a képi vi-
lág atmoszférájára , s bizo-
nyos meghatározó a t t i tűdre 
voi.atkoztótható, de semmi-
képpen sem e fotográfusi 
fél-ouvre aktuál is megjele-
nésének valódi komplexitá-
sára. Mert hisz — amennyi-
ben eltekintünk az oly szük-
séges tánciskolái kályhake-
resés igényétől — egy va-
lóban sajátos, Cseri László-
féle életmű egv darabja , 
ami a szegedi képtárban 
látható. 

Nos. a hasonlatok, tám-
pontok ebben az esetben 
alighanem ar ra legalább jók, 
hogy fölkeltsék az érdeklő-
dést a fotós és kiállítása 

iránt. Mégis, róla prakt ikus 
írni, nemcsak a teljesítmény 
okán, hanem ímert) a szege-
di közönség ismerheti ót, 
hisz itt volt öt esztendeje 
első, önálló kiállítása, ami-
koris az akkor még élő 
Szegedi Fotószalon egyéni 
nagydíját elnyerve, lehető-
séget kapott önálló bemuta t -
kozásra a Bartók Béla Mű-
velődési Központ B galériá-
jában. Méghozzá Gyűrődé-
sek című sorozatával. 

Lehet, hogy ez még min-
dig kevés, s méginkább 
vissza kell mennünk az 'dó-
ben. Például odáig, hogy 
tíz éve Pécsett — többek 
között Cseri László részvé-
telével — megalakították az 
ottani fotóklub Focus nev-
r e hallgató csoportját, amely 
híres lett szociográfiai ér-
deklődéséről, s egyúttal a 
fotográfiai formanyelv na-
gyon is autonóm és virtuóz 
kezeléséről. S e csoporton 
belül következett be a Cse-
ri-féle áttörés, 1981—82-ben, 
a Gyűrődések sorozattal 
(amiből itt is lá tható némi 
ízelítő), amelyet sokan ak -
kor is fotográfiai csúcstelje-
sí tményként jegyeztünk, leg-
föl jebb azzal a megjegyzés-

sel, hogy az általa kiala-
kított eszköztár szinte m á r -
m á r túlságosan is meggyőző 
a szem számára. Már-már 
tűlontűl is eladja m a g á t . . . 
És akkor szinte mindenki-
ben fe lmerül t a kérdés: in-
nen, vajh ' , hogyan lép to-
vább Cseri László? Egyál-
ta lán: képes lesz-e tovább-
lépni? 

A válasz ötesztendei hall-
gatás volt, s ez a kiállitás, 
ami t a Családi album I— 
XXX. sorozata jellemez. 
Pszeudomitológia? Lehet. 
De mindenképpen fotográ-
fiai csúcsteljesítmény, ami 
egy végtelenségig redukál t 
formanyelvü képi világban 
nyilatkozik1 meg, amelyben 
az ezt előállító el járások hi-
hetetlenül finom és szerves 
szövetté állnak össze. Egy 
Cseri László által hitelesí-
tett világban, amely min-
denképpen példa lehet min-
den képi művészet számára 
arra, hogyan lehet a lehet-
séges eszközök legvisszaío-
gottabb felhasználásával, á m 
kíméletlen szellemi hinter-
landdal csodálatosan kohe-
rens világot, a tmoszférát te-
remteni. 

Szávay István 

Parasztpanteon fotográfiákon 
Múlt századi vándorfotog-

ráfusok mai utóda Steko-
vics János, az MTI fotósa. 
Amikor három évvel ezelőtt 
állt meg az Alföld közepén, 
csodálkozását hamarosan 
tettek követték. Meg akarta 
ismerni ezt a tá ja t , a tój 
jellegzetességeit, s tudatos 
kutató, és felfedezőmunká-
ja során el jutott e t á j em-
bereiig. A magyar paraszt-
ság, a klasszikus értelem-
ben vet t alföldi tanyás föld-
művelők t ipikus képviselői-
ig. Székkutós és Mártély, a 
szegedi határ és Ullés föld-
del el jegyzett embereiig. 
Nem tudom, ismeri-e Steko-
v ic sa századforduló krit iku-
sának, Tóth Bélának intel-
meit, miszerint: „l. Dinamit-
tal kell felrobbantani a hi-
vatásos fényképészek ősi 
müte/emberendezéseit: ama 
bizonyos svájci ház-, meg 
pálmaligetháttereket, a gö-
rög oszlopokat, az urnába 
omló függönyöket, az eszter-
gált korlátokat, a trónuso-
kat és a tiroli hidacskákat, 
mert ez a miliő hazug. . . 
2. Nem szabad felebarátun-
kat az objektív előtt ama 
hagyományos festői és merev 
állásokba kényszeríteni... 3. 

Pusztuljon az embergyilkos Ahogy a vásárhelyi fotográ-
retouche. Embergyilkos fus, Plohn József megöröki-
azért, mert a képből kiöli a te t te arcképcsarnokában a 
legfőbbet: az embert, s ami századforduló t á jékán a 48-
megmaradt, az csak lár- as honvédeket, úgy állit em-
va ..." lékművet Stekovics egy múlt-

Lehet, hogy nem ismeri a b a í o r d u 1 0 P a r a s z ü l i P u s -
fotós ezeket a, követeimé- n a k é s életformának. S e -
nyékét. de érzi, s valami «any te l ek i 
játos ösztönnel és fölvállalt g u l y á s p i t y k é s mellénye, fo-
tudatossággal ötvözi a mai k o & a . k a ' a p j a nem kunoz i -
igényekkel. Jól tette, hogy tás. Mint ahogy rié'm azok a 
Szenti Tibortól kér t segítse- s zékkutósi Lukács-fivérek 
get, a jánlól is tóján a vásár^ k o r c s p u I i j a i U k a l & e l m a . 
helyi tanyavilug iegerdeke- ., ...... . . 
sebbb és legértékesebb pa- radhatat lan biciklijükkel, esi 
rasztemhereinek neve talál 
ható. Olyan — jórészt idős 
— parasztembereké, akik 
évtizedek óta eredményes 
és példamutató csatát vív-
nak a földdel, a természet-

a terebélyes Molnár család, 
a káposztáira büszke üllési 
Goda Imre, a kazal előtt 
lencsevégre kapott mártélyi 
Pataki József, a regényes 

tel, de ugyanakkor gondol- Bárányi, Vásárhely történe-
kiodó emberfők, tartósuk, ^ n e k vaskos kötetével, 
munka- és családi erköl- ,, , , , , 
csük, hazájukhoz való ter- P u s z t a i S a n d o r e s > e ! e s e 9 c 

mész.etes kötődőlük, őrzött és a Mészáros testverek, Jo-itjjii 
ossz 

Zavarba jöttem, honnan 
ismerem azt a fiatalem-
bert, aki velem szemben 
ül. Találgatom; utcáról, hi-
vatalból. Kisegít, szeré-
nyen. 

— A legutóbbi Felkíná-
lom-ban az én ötletem 
volt a hófúvó. Szolnoki 
Lászlónak hívnak. 

— Visszhang? 
— Gyártók, vevők egy-

aránt szép számban jelent-
keztek. Egy veszprémi cég 
konkrét a jánla to t tett, a 
svédeknek több ezret el 
lehetne adni. 

— Hány éve ment rá, 
míg idáig eljutott? 

— Négy. De nem ezért 
jöttem. Sa já t bőrömön 
tanulva, és a külső inspi-
rációknak is engedve hatá-
roztuk el Szegeden, hogy 
megalakí t juk a Feikíná-
lom-klubot. 

— Kik álltak az ötlet 
mellé? 

— Jól fogadta a kezde-
ményezést munkahelyem, 
a Csongrád Megyei Ga-
bonaforgalmi Vállalat. 
Innen nem csak eszmei 
támogatást kapunk. A 
vállalat karbantar tó üze-
mében, aliol egyébként én 
gépésztechnikus vagyok, 
tar tanánk havonta, szer-

Felkínálóm-klub 
Szegeden 

dánként — a Felkínálom 
tv-adásokat. követően — a 
foglalkozásokat. Arra is 
nyílik lehetőség, hogy r. 
Kiss Ernő utcai mintabol-
tunkban a feltalálók be-
mutassák műszaki alkotá-
saikat. J a n u á r 29-én pél-
dául az Építésgazdasági és 
Szervezési Intézet kínál 
számítógépes programokat 
többek között adószámítá-
sokhoz. Az Iparjogvédelmi 
Egyesület megyei csoport-
ja is felajánlotta a segít-
ségét. Bérczy Imre elnök, 
és kollégái társadalmi 
munkában elvállalták a 
szaktanácsadást. Az szmt 
is mellénk állt. 

— Mire lesz jó ez a 
klub? 

— Egy-egy újítás, talál-
mány útvesztőkbe kény-
szerülhet. Ez köztudomású, 
hogy lefékezi az innová-
ciót. A klub próbálja 
egyengetni az ötletek meg-
valósulásának út já t . Jogi, 
iparjogvédelmi tanácsokat 
adunk. Közvetítünk fel-

életformájuk, összetartozás- zsef és János, a tiszai vizek 
élményük és öntudatuk, tes- halászai — tűnő arcok, köd-
ti és erkölcsi erejük példa- b e vesző tanyák, múl tba for-
ado, s a fotok a felszín alat-
ti értékeket is megsejtik. A d u l 0 j e l e n 

nép képviselői ők, akik Stekovics szerencséseri öt-
nemzedékről nemzedékre vözi a hagyományos, az örök-
hagyományozták tudásukat, lott fotográfushagyományt 
föld- és* hazaszeretetüket, a korszerű el járásokkal és 

igényekkel. Modelljeit na -
gyon jól ismeri, „igazi" 
fényképet készít róluk, de 
nem a műtermek illúziókat 
sej tető kulisszái között, ha-
nem sa já t közegükben: ta-
nyák udvarán, haj lékok mál -
ladozó falánál, virágos réte-
ken és rendbe rakot t kaz-
lak mellett, kezükhöz idomí-
tott szerszámaikkal. De nem 
riportképet, újságfotót, a z 

elkapott pillanat esetlegessé-
gével, a motoros fotómasi-
nák nagy számok törvényét 
kihasználva. Képei precízen 
komponáltak, igényesen vi-
lágítottak, nem engedélyez-
nek semmi esetlegességet. 
Barnított, historizáló hatású 
képeit 13Xl8-as negatívok-
ra készíti, innen finom tónu-
sai, szemcsementessége, ki-
kezdhetetlen minősége. Nem 
szociofotóK ezek, bár a fel-
színes szemlélő könnyen 
annak vélheti. Hiteles doku-
mentációkkal és emelkedett 
művészi alkotásoklkai van 
dolgunk. Tanúi és szurkolói 
lehetünk a vásárhelyi Tor-
nyai múzeumban egy tehet-
séges fotós tudatosan vál-
lalt meg- és átörökítő m u n -
kájának, egy olyan nemes 
vállalkozásnak, melynek 
eredménye az alföldi paraszt-
ság tán utolsó nemzedéké-
nek fotográfiákba örökített 
panteonja. 

Tandi Lajos 

találók és gyártók között. 
De az ötletembereket is 
szeretnénk összehozni. 

— A Felkínálom milyen 
szerepet játszik majd az 
életükben? 

— Ez esetben is vállal-
juk a közvetítő szerepet. 
Magyarul: a műsorban el-
hangzottakat igény szerint 
mi ú j ra tárgyalhat juk. To-
vábbá a Felkínálom segít-
ségével bekapcsolódhatunk 
az országos műszaki inno-
vációs vérkeringésbe. Ma-
gam sem hittem, de ezeket 
a műsorokat külföldön is 
figyelik. Vagyis a lehető-
ségeink így megnőnek. 

— A szabályzók mostan-
ság nemigen kedveznek 
az újításoknak. 

— A muszáj azonban 
rákényszerít bennünket 
arra, hogy gondolkodjunk. 
Lehet, hogy a műszakiak 
egy másik rétege kapcsol 
most majd rá. A nehézsé-
geiken akarunk enyhíteni. 

— Végül egy praktikus 
kérdés: hol lehet Önöket 
elérni? 

.— A Szabad saj tó utca 
54. szám alatt és a 10-101 -
cs telefonszámon. 

B. E. 

i 


