
6 199  3. A U G U S Z T U S  7., S Z O MB A T  NÉPSZAVA

G Y U R K O V I C S  T I B O R  
V E R S E S  LEVELE

Csuda
nyár

Badacsonyőrs
Forog a kert, sápadt tökök  
ülnek a lapulevelek 
alatt s a leesett gyümölcs 
savós homokban hempereg.

A  rücskös, zöld uborka meg 
idő előtt fonnyadni kezd. 
a kerítések rácsain 
bedől a meleg egyenest.

Szoba függönye lógva lóg 
száraz, zörög, akár a drót, 
s a vézna, vékony fű  felett 
a dombok arca fölrepedt.

A  kú t se mer. Lélegzete 
elállt, csak nyög másfél hete, 
a csorda elmegy, elbuvik, 
nem  szól az erdőn a kuvik.

A  házról csepeg a szurok, 
recseg a szürke kapu, sok 
egér fu t  ki a föld alól, 
olyan hőségben áll az ól.

És nem fu tn a k  a szarvasok. 
Hideg, sötét bort vesz elő 
a gazda vén keze. Ragyog 
a napfény, m in t a puskacső.

Paradicsom
Ne ijedezz, ne félj, hozzád se nyúlok én, 
járunk csak nesztelen a húsos fák  között, 
rigók, galambok és növények rejtekén, 
hol hernyók alszanak s guggol a néma rög.

Itt messze van a fény, távol a halk vonat, 
nagy platánlevelek a halántékodat 
eresen befedik, itt előveheted 
a szem-nem-látta, kéz-nem  fogta melledet.

Ez a paradicsom. Ádám  és Éva úgy 
szerette egykor egymást, hogy ideszorult. 
Hajad ne féltsd, a szél zúg, de hozzád sem ér, 
a vizeket veri, jajong, de nem  beszél.

Itt m int a csonka ág, szögletes mozdulatra 
hajolhat a karod, a táj megérti ezt, 
nem  görcs a csók, hanem puha, akár a vatta, 
s a csend olyan erős, hogy szinte megreped.

És semm i kapcsolat, m ely törné a valódit, 
nem  kell mozogni sem, talán szeretni se, 
a szerelem külön, távol lebonyolódik, 
magától, hűsen és: absztrakt, m int a mise.

N em  kell még élni sem. Ezüst szemed az égre 
meresztheted, ahol eltört a napvilág, 
csak ülünk csöndesen, két gondolat edénye, 
s beszélgetünk fehéren, m int az ifjúság.

Drágul a beugró a moziban is

Schwarzenegger főszerepben — egységáron
(M unkatársunktól)

Néhány moziban, kiemelt 
időben és kiem elt filmek 
esetében drágul csak jelen
tősebb m értékben a beugró 
ára a négyszázalékos áfa
emelkedés hatására — 
kaptuk az információt 
Hankó Miklóstól, a Buda
pest Film üzemeltetési 
osztályvezetőjétől. A mos
tani időközi áremeléssel 
négymillió forintos áfa
növekedést kell behoznia a 
vállalatnak. A Budapest 
Film tizenegy fővárosi 
mozijában nem hárítják  át 
autom atikusan a nézők 
pénztárcájára a költségnö
vekedést, mozija és filmje 
válogatja, hol mennyivel 
kerül többe a jegy. A je
lentősebb m értékű árem e
lés például úgy értendő, 
hogy a legújabb Schwar- 
zenegger-film et a Corvin
ban és a M etróban egy
ségesen 160 forin tért élvez
heti a nagyérdemű. Ezzel 
szemben az art-moziháló- 
zatban egészen minimális 
lesz az áremelés, és ezek
ben a mozikban továbbra is 
érvényes a kispénzű, ám ál
landó közönséget jelentő 
diákoknak az ötvenszáza
lékos ifjúsági bérlet.

— Általános elvünk, 
hogy a jegyáremelés m ér
tékében most is a szolgál
tatás minőségét vesjszük fi
gyelembe a mozijainkban 
— m ondja Hankó Miklós. 
Az év eleje óta a négy leg
frekventáltabb moziban, az 
Átrium ban, a Corvinban, a 
Dunában és a Puskinban  
kicserélték a vetítővászna
kat, javult a kép- és hang
minőség. Folyamatosan 
cserélik a megrongált szé
keket, noha az újmódi

„székrombolók” például a 
Metró moziban olykor 
nyolc zsöllyét is „kivégez
nek” zárásig. A tisztaság is 
sokba kerül az áfa-emelés
sel: a Corvin mozi k itaka
rításához például 180 vö
dör víz szükséges. Már a 
jócskán megemelt vízdíj 
m ellett egy fölmosás való
ságos luxus.

A Budapest Film tovább
ra sem emeli a nyugdíja
soknak és kispénzűeknek 
szóló m atinék árát, a Duna 
moziban ezentúl is 50 fo

rintos jegyért láthatóak az 
új filmek — igaz, két hó
napos csúszással. Ugyan
csak 50 forin tért rendezik 
a gyerekeknek a vasárnap 
délelőtti mozielőadást. És 
im m ár hatodik éve, idén is 
ta rt a Budapest Film ak
ciója a Főváros a gye
rekekért címmel a Duna 
moziban. Augusztus 31-ig 
a gyerekek minden délelőtt 
11 órakor ingyen m ehet
nek be, s kísérőik 50 fo
rin tért vehetnek jegyet a 
műsorra.

Krúdy
bohémságai
Könnyű tollal ontotta no
velláit a kisvárosi bohé
mekről K rúdy Gyula. É rt
hető, hiszen közöttük élt, 
osztozott sorsukon. De ép
pen könnyedsége és a no
vellák sokasága m iatt ma 
m ár csak a művek töredé
két ismerjük.

Az egykori újságok 
számtalan meglepetést ta r
togatnak a mai olvasóknak, 
kutatóknak. A Világból, A 
Napból és még legalább öt 
újságból válogatták össze 
az Argum entum  Kiadóban 
az új K rúdy-kötet, a Kis
városi bohémek és más fi
gurák novelláit. Nyírségi 
legendák, parlam enti
anekdoták adják az alapot 
az írónak, de a kötet záró 
darabja például nosztal
gikus hangulatú levél egy 
képzeletbéli nyíregyházi 
kisasszonyhoz. És az olva
sónak éppoly jó kedve lesz, 
m int Rezeda Kázmérnak.

Szeged: Tovább, tovább!
Ősbemutatóra került sor idén a szegedi 
szabadtéri színpadon: jelentős érdeklődés 
és kedvező fogadtatás mellett adták elő a 
Szent Antal megkísértése című balettet 
(koreográfus-rendező: Imre Zoltán, zene: 
Márta István, jelmezek: Molnár Zsuzsa).

Flaubert regénye, Bosch és Brueghel 
vásznai egyaránt megihlették a várostól 
és a színháztól búcsúzó Imre Zoltánt, az 
ízig-vérig modern látványosság azonban 
ennek ellenére a legszemélyesebb monda
nivaló hordozója. A Szeged című folyó
iratban a 'művész így vallott elképzelésé
ről: „Nem azt mondom, hogy aki önmeg
tartóztató az szent; hanem azt, hogy mér
hetetlen szenvedés az ára annak, hogy va
laki szentté válhasson. Vagy: művésszé. 
Keresztény és nem keresztény szentek ön
megtartóztatásuk, szenvedésük árán ju 
tottak el egy olyanfajta spirituális vé
dettségbe, amelyben megadatott nekik  a 
szabadság: mások életébe telepatikus mó
don, indirekt módon beleszólhassanak."

A táncjáték mozgalmas és tempós, a 
különleges effektusok — melyek között 
azért hagyományos megoldások is akad
nak — a filozofikus eszmeiség szolgálatá
ban állnak. Elragadó a színvilág; a m u
zsika súlyos drám ákat szólaltat meg.

A kellemes nyári estén — közel egyórás 
szünet után, ami azért enyhe túlzás — a 
Temesvári Román Opera tolmácsolta ér
zelemgazdagon Mascagni klasszikus m ű
vét, a Parasztbecsületet. Az előadás jó 
színvonalú, a kórus erőteljes, a Dóm tér 
viszont csak helyenként „játszik” a zene
darabban. Daniel Munoz, a súlyos (!) a r
gentin énekes személyesíti meg Turiddut 
— lendületesen, líraian.

Az utóbbi időben óriási viták kavarog
tak és nagy harcok dúltak a tekintélyes 
hagyományokra visszatekintő Szegedi 
Szabadtéri Játékok jövője körül. Termé
szetesen eltérőek az elképzelések. Egyva
lamiben mégis egyetért m indenki: foly
tatn i kell a színháztörténeti jelentőségű 
sorozatot.

Dr. N ikolényi István  ősztől főállású 
igazgatóként felel a m egújításért. Ami pe
dig 1994 nyarát illeti, szinte kész a teljes 
repertoár: Az ember tragédiáját újra, 
hosszú szünet u tán be szeretnék mutatn^. 
A Bánk bán is szerepel az elképzelések
ben. De bem utatnak egy izgalmas, érde
kes rockoperát is. Szó lehet az Atilláról, 
de az Elisabethről vagy a Miss Saygon cí
mű műről. Esetleg a Víg- vagy a Rock 
Színházzal közös előadásban. V. J.

A nyugati part hűvös angyalaFények 
és hangok
Hol vannak m ár azok az 
idők, am ikor egy szál gi
tárra l is el lehetett bűvölni 
a hallgatóságot. Ma a show- 
elemek lassan háttérbe 
szorítják a legfontosabbat: 
a muzsikálást.

Ám előfordul, hogy a 
show-elem kiteljesíti az 
előadást. Jean Michel 
Jarre esetében erről van 
szó. A francia szintetizátor
varázsló ritkán  koncerte
zik. Most júliustól októbe
rig já rja  Európát, és au
gusztus 19-én érkezik a 
Népstadionba.

Különleges élményt ígér 
koncertje, ahol a hangzás 
és a látvány egységét va
lósítja meg, nem akárm i
lyen technika segítségével. 
Maga a központi színpad 
150 méteres, s 12 hatalmas 
képernyő, lézer és külön
böző pirotechnikai játék 
egészíti ki.

Lesz azért zene is. A szin
tetizátorok m ellett hagyo
mányos hangszerek is sze
repelnek a műsorban. Sőt, 
esetleg száztagú kórus is 
megszólal majd.

Gyorsan bevált Milos For
man  jóslata. Három évvel 
a Valmont am erikai bem u
tató ja u tán  A nnette Be- 
ning, az elképesztően ra
vasz és szédítően veszélyes 
M erteuil m árkiné alakítója 
elérte, amire olyan nagyon 
vágyott. Világsztár lett. 
Pedig Milos Forman híres 
rendező szerin t: „Nincs
rajta semmi feltűnő. Hét
köznapi szépség szabályos 
arccal, meleg, sugárzó 
szempárral. Szelíd, kelle
mes egyéniség, akiből a 
legfinomabb harmónia 
árad. Első pillantásra csen
desnek, félénknek, vissza
húzódónak látszik, de nem  
az. Erős, bátor, szívós te
remtés, akit nem  lehet 
egykönnyen félreállítani. 
A z ilyen nőre szoktuk azt 
mondani, hogy nahát, ki 
hitte volna? A m ikor meg
jelent a Valmont próba- 
felvételén, én sem sejtet
tem, m i m inden lakozik 
benne. Zárkózott, magá
nyos nőnek hittem ; a ve
szedelmes nőstényből, aki 
ragadozó módjára szerzi 
meg újabb és újabb zsák
mányát, semm it sem fedez
tem  fel benne. Aztán já t
szani kezdett és valósággal 
elképesztett. Ott állt előt

tem  sm ink nélkül, ki tud
ja, honnan előszedett régi
módi ruhában, lapos sarkú  
cipőben, szóval semmi fe l
tűnő nem volt rajta, mégis 
vonzónak és izgalmasnak 
láttam. M árkinénak egy 
sivár, berendezetten stú
dióban. Es a film ben is k i
váló teljesítm ényt nyújt, 
nincs egy pillanata, ame
lyet veszni hagyna.”

Ilyen szavak után  m ár 
nem is fontos a múlt. Már 
nem kell San Franciscó-i 
meg denveri évekről be
szélni, huszadrangú szere
pekről és harm adrangú 
rendezőkről. Annette Be- 
ning nem is néz hátra, leg
feljebb a Valmontig, amely 
u tán  Stephen Frears meg
hívta a Griftersbe, Mike 
Nichols a Képeslapok a 
szakadékból, majd rögtön 
ezután a Csak egy lövés cí
m ű filmjébe. Form an 
mindezt m ár csak úgy 
kom mentálta, hogy: „Ha 
mind a három film je jól si
kerül, akkor egykettőre  
világsztárrá avatják. Ha 
csak két film jével arat el
ismerést, akkor jó nevű  
filmcsillag lesz. Ha pedig 
csak az egyikkel, akkor 
nagyszerű színésznő.”

A jóslat, ahogy em lítet

tem  m ár: gyorsan bevált. 
A nnette Beningből Holly
wood legújabb sztárja lett, 
aki most m ár ugyanannyit 
hallatt magáról, m int pél
dául M eryl Streep, Gleen 
Close vagy Barbara Strei
sand.

Először is azért, m ert le
vette lábáról Hollywood 
leghíresebb playboyát, 
Warren Beaityt. Azt a fér
fit, aki Julie Christie-től 
Diane Keatonig, Isabelle 
Adjanitól Madonnáig ren
geteg nőt szeretett, de ol
tá r elé soha, egyikükkel 
sem ment. Annette Bening 
m ár a Karlovy Vary-i fesz
tiválon e lá ru lta : szim
patizál W arren Beatty- 
vel, s boldogítja őt a tu 
dat, hogy a férfi a Valmont 
lá ttán  „ határtalan tehet
ségnek” tartja . De csak 
ennyi! Nem több és nem 
kevesebb. „Engem nem fog 
elszédíteni” — jelenti ki 
Annette Bening harm inc
egy évesen a Bugsy forga
tása előtt, de pár hónap 
múlva m ár titkolni sem 
tudja Beatty irán t táplált 
érzelmeit. Az ötvenes éveit 
taposó Beatty feleségül ve
szi születendő gyermeke 
anyját, s feladja féltve őr
zött szabadságát. Annette

Bening lemond egy fő
szerepről, de nem mond le 
arról a férfiról, aki örök 
hűséget talán nem, de erős 
tám aszt és segítséget biz
tosan ígért neki.

Annette vagy ahogy 
Amerikában hívják: a nyu
gati part hűvös angyala

most másfél éves kis
lányát, K athlynt pesztrál- 
ja  s újabb nagy szerepre 
készül. Hogy kivel és mit 
forgat majd, arról egyelőre 
hallgat, de a titkokra, mint 
tudjuk, Hollywoodban is 
gyorsan fény derül.

Szabó G. László


