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Huszonegyedik lemeze utón 
□ Hanglemezgyártó Vállalat 
megrendezte Koncz Zsuzsa el
ső sajtótájékoztatóját, me
lyen új nagylemezét mutatta 
be a kiváló énekesnő. A le
mez érdekessége, hogy fel
használja Vámos Miklós re
gényének motívumait, és 
hallhatunk rajta egy gyö
nyörű duettet, melynek felső 
szólamát Sass Sylvia énekli.

(A lemez ismertetésére 
Slágerügyelet című rova
tunkban később visszaté
rünk.) Fotó: Horváth M. Ju
dit

A SZEGÉNY RO K O N

Fotó: Kása Erzsébet

Váratlanul, előzetes idő
pont-egyeztetés nélkül top
pan be, s ezzel kínos hely
zetbe bonyolódik. Annál in
kább, mert a háziak napok 
óta a gazdag kanadai ro
kont várják felajzva, mind
egyikük a maga hasznát re
mélve tőle. Reá ezért mint 
égből pottyant, hívatlan jö
vevényre tekintenek, s ennek 
megfelelően bánnak vele. Ki
vált a ház asszonya kerülge
ti kelletlenül. Lekezelőleg 
„fenyőillatú” rokonnak neve
zi, mert nyilván csupán any- 
nyit tud szülőföldjéről, Er
délyről, hogy ott sok a fe
nyőfa, s helyet is csak a nap
paliban szorít neki, a hévé
ről jelölve ki fekvőalkalma
tosságául. Hősünk zokszó nél
kül tűri a hűvös fogadtatást, 
s amennyire csak teheti, hát
térbe húzódik. Ám szemét 
nagyon is nyitva tartva, fe
szengve figyeli a visszatetsző 
színjátékot: a család tagjai
nak magakellető, egymást 
túllihegő törleszkedését a hu
szonöt év után először haza
látogató, tengerentúli pén
zeszsákhoz. Keveset szól, de 
arcáról kimondatlanul is le

olvasható, hogy mit gondol 
a gyakorlatias észjárású, ér- 
dekhajhászó feleségről, a 
gyámoltalan, fásult férjről, 
annak szemináriumi jelsza
vakat szajkózó, kiérdemesült 
funkcionáriushúgáról, vagy 
éppen a kegyeit gátlástala
nul kiárusító leányzóról. A 
végén, a botrányba fúló fej
lemények láttán, csöndesen 
veszi vulkánfiberbőröndjét, s 
a negédes, őszintéden ma
rasztalást elhárítva, egy nap 
múltán távozik.

Fejér Pált, a házigazda 
erdélyi unokatestvérét sze- 
replöváltozás nyomán most 
Orbán Károly kelti életre 
Kolozsvári Papp László Ha
zánk fiai cimü darabjában, 
amelyet immár két és egy
negyed éve tart műsorán a 
Józsefvárosi Színház. Játéka 
mértéktartó és kiegyensúlyo
zott, mindennemű túlzástól 
és felerősített hangsúlytól 
mentes. Különösen ügyel ar
ra, nehogy szánalmas fajan- 
kóvá vagy élősködő éhenkó
rásszá alacsonyitsa le a fi
gurát. Emberi tartását és 
méltóságát mindvégig érzé
kelteti. Téblábolásával, esen
dő kiszolgáltatottságával nem 
együttérző sajnálkozásra 
vagy nevetésre, hanem töp
rengésre késztet. Hihető ne
ki, hogy Fejér Pál -  egyedül 
maradva a lakásban — éjfél
kor, a himnuszt hallván fel
áll, s combjához szorítja 
kezét. Olyan természetesen 
és póztalanul teszi ezt, hogy 
vele együtt a közönség is il- 
letődötten, s zavart fészkelő- 
dés nélkül hallgatja az ün
nepélyes akkordokat. Elfogad
ja, mégha egy kicsit hegyi- 
beszédizünek érzi is, darab
záró monológját, erkölcsi íté
letmondását is -  minthogy 
mind ritkábban hallhat már 
hasonlóan egyértelmű, sar
kalatos igazságokat honi 
szinházainkban.

Fejér Pál alakjában, Or
bán Károly alakításában egy 
egész népcsoport keserű tör
ténelmi tapasztalatai sűrű
södnek össze. Ezért érdemes 
figyelnünk rá.

Ábrán László

Jevgenyij Svarc Elvarázsolt testvérek cimű darabját a Hely
őrségi Művelődési Otthonban mutatta be az egri Gárdonyi 
Géza Színház. A darabot Bojtár Endre, a verseket Tótfalusi 
István fordította. A zene Balogh Bodor Attila szerzeménye. Az 
előadást, melynek díszleteit és jelmezeit Piros Sándor, moz
gását Karsai János m. v. tervezte, Gáli László állította szín
padra. Képünkön: Mihail Dörmögics medve, Horváth Ferenc 
és Vaszilij Vakkancs kutya, Fehér István (Fotó: Koncz János)

TÁNC & ZENE

A Kreativ Mozgás Stúdió vendégeként -  a házigazda: An
gelus Iván -  indiai, párizsi, illetve nyugat-berlini művészek 
lépnek fel a József Attila Színházban -  április 10-én. A program: 
Arup Ghosh, India (bharatanatjan), Olivier Pascalin, Párizs, 
Nyugat-Berlin (sztepp), Gayan Uttejak Mandat, Budapest 
(klasszikus indiai és kortárs zene). Képünkön: Arup Ghosh
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