
A  szabad  út  éneke  
Bátor  vállalkozás  volt  

Zolnay  Pál  irodalminak  
nevezett  összeállítása.  
Formai  értelemben  is,  
tartalmilag  is.  \  

Sokáig  azt  hitték  té-
véseink  és  filmeseink,  
hogy  irodalminak  csak  
az  az  összeállítás  nevez-
hető,  mely  úgynevezett  
szavalatokból  áll.  Ilyen-
kor  általában  az  előadó-
művész  lebilincselő  fi-
zimiskájában  'gyönyör-
ködhettünk,  mondogat-
hattuk :  „hogy  megöre-
gedett",  vagy:  „milyen  
jól  tar t ja  magát"  és  így  
tovább.  Ilyen  magasztos  
volt  műélvezetünk,  álta-
lában.  Zolnay  Pál  arra  
vállalkozott,  hogy  a  ver-
seik  ritmusát  kéipi  rit-
musokká  fogalmazza  át.  
Ez  olyan  kézenfekvő,  
hogy  csodálkozhatunk:  
miért  nem  mindig  így  
csinálták? 

Talán,  mert  nem  tud-
tak  eléggé  versül.  Talán,  
mert  nem  mutatkozott  
alkalmatos  előadómű-
vész.  Talán,  mert  a  fel-
felbukkanó  kísérletezők  
kudarcot  vallottak.  Há-
rom  színészre  építette  
vállalkozását  Zolnay,  és  
a  zenére.  A  három  szí-
nész:  Jordán  Tamás,  
Zala  Márk  és  Marsek  
Gabi.  Mindhárman  fia-
talok,  tehetségesek,  és  
láthatóan  nagyon  sze-
rették  a  szövegeiket  kí-
sérő,  előénöklő,  tovább-
éneklő  hangszeres  jazz  
zenét. 

Walt  WMtman  versei-
vel  nemigen  találkoz-
hattunk  eddig  a  képer-
nyőn.  Egyáltalán:  mint-
ha  félnénk  az  amerikai  
költészet  brutalitásától.  
Walt  Whitman  verseit,  
de  a  kortárs  amerikai  
költészet  legjobbjait  
sem  kell  klakkba-frakk-

ba  vágni,  hogy  tévéné-
zőink  milliói  előtft  sza-
lonképesek  legyenek.  
Mégis,  úgy  tűnt,  fölösle-
gesen  volt  udvarias  a  
rendezés  a  feltétélezett  
átlagnéző  érdekében.  Az  
„üvöltve  Lázadó"  költők  
verseiből  —  az  ismerte-
tés  kifejezése  —  mintha  
éppen  az  üvöltés  és  a  
lázadás  hiányzott  vol-
na. 

Hogy  mégsem  kudarc-
ként  értékelendő  Zolnay  
Bál  munkája,  az  első-
sorban  a  Rhythm  and  
Brass  együttes  kitűnő  
zenészeinek  és  a  kitűnő  
előadóknak  köszönhető.  
A  zene  kulcshelyzetbe  
került,  tudott  üvölteni  
és  lázadni  is,  ha  kellett,  
s  ha  tehette,  de  tudott  
emberi  is  lenni.  Ilyen  
értelemben  fölébe  nőtt  
az  elhangzott  szövegek-
nek,  jobban  tudta  köz-
vetíteni  a  költői  monda-
nivaló  lényegét,  mint  
maga  a  vers.  Mint  maga  
a  szöveg.  Mint  maga  az  
előadó. 

Marsek  Gabi  kísérle-
tet  tgtt  egy  szorongató-
an  izgalmas  versmon-
dásra,  mely  leginkább  a  
vallásos  tartalmú  szöve-
gek  előadásmódja  szo-
kott-volt  lenni.  A  zené-
vel  megtalált  összhang  
után  előadásmódja  szin-
te  természetesnek  tűnt.  
Jordán  Tamás  és  Zala  
Márk  értelmes  szövegek  
értelmes  tolmácsolását  
vállalta. 

Kár,  hogy  a  televízió  
nem  zenei  műsorként  
•hirdette  meg  ezt  a  mű-
sorá t  Talán  nagyobb  
pontossággal  határozta  
volna  meg  Zolnay  Pál  
munkáját .  És  talán  több  
nézője  is  lett  volna.  
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A  CÍMLAPON:  
Bács  Ferenc,  az  O k t ó -
b e r i  v a s á r n a p  cí-
mű  készülő  Kovács  
András-film  egyik  fő-

szereplője 
(Inkey  Alice  felvétele)  

filmvilág 

XXI.  évi.  23.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hó-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal:  Budapest  
v n „  Lenin  körút  »—11.  
Telefon:  121-M5.  Levél-
cím:  1905  Postafiók  213.  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  ós  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V.,  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
Jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  díj  »/.  évre  14,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1361  
Budapest,  Postafiók  149.  

Egyetemi  Nyomda  
78.3542 
Budapest,  1978  

Felelős  vezető:  
Sümeghl  Zoltán  Igazgató  
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HÁZI  mozi  Bordán  Irén  
és  Lukács  Sándor  

címmel  rendez  tévéjátékot  Mihályffy  Sándor  Lendvai  György  forgatóköny-
véből.  Főszereplők:  Bordán  Irén,  Lukács  Sándor  és  Szilágyi  Tibor.  Operatör:  
Kecskés  László.  (Kiss  Júlia  felvételei)  
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