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Elhunyt Koczogh Ákos K Ö N Y V S Z E M L EA Magyar írók Szövetsége, a Ma

gyar Képzőművészek Szövetsége és 
a Magyar Népköztársaság Irodalmi 
Alapjának irodalmi szakosztálya 
megrendüléssel tudatja, hogy Ko
czogh Ákos író, irodalomtörténész, 
kritikus, életének 71. évében, súlyos 
betegség következtében elhunyt.

Temetéséről .később intézkednek.
#

Koczogh Ákos Budapesten szüle
tett. 1939-ben szerzett tanári okle
velet, előbb a Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen volt tanársegéd,

IVem a szíríházépítés, a színház- 
^ ’ átépítés korában élünk. A te

remtés gesztusához sajnos hiányzik 
a pénzügyi fedezet, szerencse, hogy 
a tenni akarás, a hit, a morális fe
lelősség időnként mégis új tető alá 
hozza azokat az épületeket, amelyek 
bizony elvesztették, s nem tegnap, 
régi tetejüket. A hazai játékszín 
csöndes ünnepe tehát a József Atti
la Színház helyrepofozása. A tága
sabb előcsarnok, a tér gyakorlatia
sabb elosztása, a miliőt teremtő íz
lés gyorsan feledteti a közelmúlt ké
nyelmetlen toporgásait. a télikabá
tért vagy szendvicsért elviselt tipró- 
dást, a szinte már észre sem vett 
belsőépítészeti csúfságot. Legyen az 
első szó az örömé, az elismerésé.
‘ Csak hát az ilyen első szóból az 

olvasó máris kisejti a másodikat: a 
kritikus nincs elragadtatva Suppé 
mester Boccaccio jának premierjétől. 
Sőt azt sem átallja megkérdezni: e 
valóban jelentékeny pillanatra nem 
illett volna értékesebb művet idő
zíteni? Nem 'Suppéval, nem a, szö
vegkönyvet író Zell és Genée urak
kal, nem a magyarító-poénspékelő 
Heltai Jenövei van baj, nem is Ig- 
lódi István és Selmeczi György fris
sítő, átdolgozó buzgalmával. Az a 
szemlélet okoz aggodalmat, amely a 
remélhetőnél, a fcitellőnél alacso
nyabbra taksálja Angyalföld színhá
zát; amely elsősorban az operettis
ta nézőközönségben bízik; amely bi
zonyára átérzi, mégsem vállalja a 
fajsúlyosabb színiháznyitás felelős
ségét, kockázatát. Tisztességesebben 
szakszerű, vagy félig érett voltában 
is fontosabb magyar vagy nem ma
gyar darab nem kevés kínálkozott 
volna.

Most a címmé avatott névben bú
jik a vonzerő. Boccaccio az iroda- 
lombarátnák zsenialitást ígér, a 
könnyebb szórakozásra vágyónak 
erotikát és derűt. Iglódi rendezése 
(egy operettben) az előbbivel szük
ségképp nemigen szolgálhat, az utób
binak pedig az árnyékával megelég
szik. A borissza Lotteringhi hordó
készítő megcsúfoltatásának például 
csak akkor van értelme, ha a don
gák közt üldögélve, közvetlen közel
ről nyeri el szarvait. Dramaturgiai- 
lag érdektelen a jelenet az óvó szo
bába sétáltatott alkalmi párral. Sup- 
pé gondolhatta így, az átigazítok 
melléfognák. Lehet, hogy Pasolini 
Dekaimeronjának halvány utánzásá
tól is távol akarták tartani magu
kat?

Minden emlékeztet az eredetire, 
és semmi sem emlékeztet rá. Meg 
is érkezett a Suppé-trupp, meg nem 
is. Ennék a viccekkel tűzdelt, át
hangszerelt, sok tekintetben lefoko
zott változatnak csakis a József At
tila Színház valószínűsíthető prog
ramja, az elmuzsikált színművek 
majdani túlsúlya adhat jogosultsá
got. De hol van ehhez a zenekar, s 
hol az énekelni tudás?
. A zenekari árokban mintha keve

sen ülnének, az erősítőberendezés 
recseg, bömböl, vagy nem erősít, a

(Berlini tudósítónktól.)
Az NDK fővárosának talán legis

mertebb pontja a Városháza, a tévé
torony és a Mária-templom által ha
tárolt tágas központi — ám külön 
nevet nem viselő —• tér. Az itt mű
ködő szökőkutak éránként ismétlődő 
vízi játékában turisták tömegei gyö
nyörködnek, a Neptun-Brunhen — a 
tenger istenét és kíséretét megörökí
tő kút— pedig a kocafotósok kedvenc 
trófeája. Nos, Neptunék néhány hó
napon át nélkülözni voltak kénytele
nek a látogatók érdeklődő pillantá
sait — a teret ugyanis idén május
ban lezárták, hogy alapos felújítás
nak vessék alá. A régi járdák beton
lapjait fölszedték, és helyettük több 
mint egymillió díszburkolókövet 
raktak le, osztatlan örömöt szerezve
ezzel a Berlinben hagyományosnak

majd a debreceni bölcsészkaron dol
gozott tanszékvezető docensként.
Hajdú-Bihar megyében megszervez
te az Írószövetség debreceni csoport
ját, és szerkesztette az Építünk cí
mű irodalmi folyóiratot, a mai Al
föld elődjét. írásai 1934 óta jelentek 
meg, nevét főként irodalomtörténeti,
esztétikai és művészettörténeti kriti
kái, tanulmányai tették ismertté.
Több elbeszélést, regényt és verset 
is írt. Utolsó kötete a finn népi
eposz, a Kalevala feldolgozása A 
csodamalom címmel 1985-ben jelent 
meg a Móra Kiadó gondozásában.

torkok ecsetelésétől hanggyógyulást 
aligha 'lehet ’várni. Nem az egész, 
nem mindenki gyengélkedik, ám a? 
egész kevésnek tűnik a sejtett prog
ramhoz.

Hajdú László díszlete összeszűkíti 
a színpadot: a kocsma jelenetekben 
egérlyukká, a főtéri képekben az in
dokolatlan oldal elemekkel amolyan 
tenyérpiaccá. Az érthetetlenül föl
bukkanó civil öltözékeket — ame
lyeket érthetetlenül fölbukkanó szín
házi civilek viselnék — nyilván nem 
a maga dolgát most is becsületesen 
elvégző Kemenes Fanny tervezte. 
Mindenesetre nem a színészdiplomá
sok emelik magukhoz az alkalmia
kat: az amatőrizmus átlagosító
kényszere uralkodik egy-egy szín
ben.

Az előadás Józsa Imre jutalom
játéka. A tálentumos, talpraesett, 
kedves színész a palermói herceg, 
Pietro bőrében ragadtatja sűrű taps
ra á publikumot. Miért nem örven
dünk, s tapsolunk egyetértőn? Mert 
Józsa eleve a jópofaságra, a jellemet 
alig árnyaló balfácánságra, téblábo- 
lásra, a csak félembert kívánó ru
tinra épít. Nem hagyja, hogy nézői 
csak ennyiért zárják a szívükbe: in
nen emelni is nagyon nehéz a mér
cét!

A szatócsné Petronella alakjában 
Szabó Éva gömbölyíti az előadás, leg
jobban, leghívebben, legszínesebben 
eltalált figuráját. Minden szólama 
és minden kézmozdulata hiteles; a 
kikapós asszonyt hozza, és a kikapós 
asszony paródiáját is. Nevelt lányát, 
Fiamettát Kocsis Judit teszi életteli
vé, ugyancsak megnyerő énekléssel, 
s egy kis elengedhető félszegs'éggel. 
Radó Denise és Szerencsi Éva tem
peramentumos játéka nem hagy két
séget afelől, hogy a reneszánsz a női 
nem nagy korszaka volt: az ő bá
jaiktól és engedékenységüktől, má
zsás sugárzásuktól függött, mikor 
pattan elő egy kisebb vagy nagyobb 
író, festő, senkiházi. ök gyújtották a 
lángésznek a lángot.

Rátóti Zoltán Boccacoiója inkább 
sportember, mint a szellem bajno
ka: sehol sem találja igazán a he
lyét. Scalza borbélyt Vitai András
nak, Lotteringhit Zsolnay Andrásnak 
kell túlerőlködnie, mindinkább k i 
fogyva a patronokból; Nagy Miklós 
(Lambertuccio szatócs) még a nevet- 
tetés e kezdeti stádiumán is innen 
reked. Borbély László mihaszna Leo-
nettója is saját egy húrján pendül
— kénytelenségből — kezdettől fog
va. Áron László, a zenés játék „ti
tokzatosa” akkor lép be, amikor 
már egy vérbeli belépő sem lenne 
fölfrissülés.

Giovanni Boccaccio Dekameronjá- 
ban a firenzei pestis elől menekült 
ifjak és leányok múlatják az időt 
pajzán történetek mesélésével. A 
József Attila Színház előadásából a
— bár kevésbé komor — mögöttes 
súly hiányzik. Ha már magának a 
játéknak ily szerény súlya vagyon.

Tarján Tamás

mondható építési technológiával a 
nosztalgiakedvelők erősödő táborá
nak. Egyúttal „felfrissítették” és tél- 
állóbbá tették a szökőkútrendszer 
építményeit: a Mária-templom tető
zetéről is például messze piroslik az
új cserép. A 35 ezer négyzetméteres 
tér rekonstrukciója — amelynek be
fejezése eredetileg 1987 áprilisára 
volt kitűzve, ám az elmúlt hét végé
re elkészültek vele — része annak az
általános csinosításnak, amely a vá
ros jövőre esedékes háromnegyed év
ezredes születésnapjával függ össze. 
Közeledtére a főútvonalak lámpaosz
lopain a minap elhelyezett Berlin 
750 feliratú világító táblák hosszú 
sora is emlékezteti az NDK fővárosá
nak vendégeit s az „őslakosokat”
egyaránt.

Farkas József György

Közelednek az ünnepek, a szemle
írót is az ajándékozás öröme-gondja 
vezérli, s abból a szempontból tekint 
végig útválasztókon: vajon a könyv
kiadás milyen műveket szánt a nem
zet karácsonyfája alá? Szerettem 
volna művészeti könyvek és albu
mok hagyományos kínálatával szol
gálni, a főképpen ilyen műveket pub
likáló kiadó meghirdetett reprezen
tatív munkái azonban késnek. Talán 
csak a Helikon időzítette megjelené
seit és szállításait pontosan az ün
nepeiére: már elhagyta a nyomdát 
két új Helikon-könyvkáprázat, a sú
lyos, méltóságteljes Thuróczy-kró- 
nika és a tenyérben elférő kis kó
dexékszer, a Flamand hóráskönyv; 
legjobb könyvművészeink összefogá
sával megvalósult hasonmás kiadá
suk legalább olyan bravúr, mint az
ötszáz évvel ezelőtti kibocsátás volt.

Helikon-újdonság Radvánszky Béla
klasszikus művelődéstörténeti össze
foglalása, a XVI—XVII,. századi 
időkre visszatekintő, 1896-ban meg
jelent
MAGYAR CSALÁDÉLET 

ÉS HÁZTARTÁS
első kötetének új kiadása is. Ha van 
tökéletesen eltalált, éppen karácsonyi 
kirakatba való családi könyvaján
dék, akkor Radvánszky könyve az. 
A magyar családélet és háztartás a 
XVI—XVII. században hatalmas le
véltári anyagot mozgató, máig meg 
nem haladott összegezés. Amit eleink 
lakáskultúrájáról, bútorzatáról, tisz
tálkodási és étkezési, házassági és te
metkezési szokásairól, ruházatáról, 
ékszereiről, időtöltéséről tudunk, azt 
jórészt a Radvánszkyból tudjuk. An
nál is inkább, mert a Családélet és
háztartáshoz leltárakat, leveleket, 
meghívókat, recepteket stb. közlő két 
dokumentumkötet is járul, s ezek a 
szöveges kötetek az Állami Könyv- 
terjesztő Vállalat reprintjeként, Kol- 
lin Ferenc szerkesztésében, ugyan
csak megjelennek. A Családélet és
háztartás egybefogott hármaskönyve 
december közepétől kapható a bol
tokban. Az új Radvánszky-kiadás 
kapcsán egyetértőn hivatkozom Papp
Gábor szombati lapszámunkban 
megjelent cikkére, mely szerint a ha
sonmás kiadások divatja csökkent-
heti kiadóink kedvét fontos régi mű
veknek „a mai tudományosság igé-

A Szegény Dániel alighanem min
dig és mindenütt biztos siker. Ró
bert Thomas története ugyan kevés
sé valószínű, viszont van két előnye: 
Igen érdekes és valószínűtlensége 
csak a végén derül ki. Addig lehet
ne valódi szélhámos-krimi, amely
ben nem utolsósorban az tartja fenn 
a feszültséget, ébren a néző érdek
lődését, hogy valami nem stimmel. 
A megfejtendő titok, a mindvégig ta
lálgatásokra alkalmat adó rejtély, 
hogy miért tűnt el szegény Dániel 
felesége, hogy honnan oly jól in
formáltak a birtokába, vagyonába, 
a valódi feleség örökségébe befér
kőzni akarók, hogy van-e kapcsolat 
az igazi és az álfejeség között, ön
magában is elszórakoztatja a nézőt, 
itt azonban sejthető az is, hogy va
lami többről van szó, hogy lappang 
valami a. háttérben. A felügyelő vi
selkedése mindenképpen gyanút kelt. 
lépései nem egészen logikusak, nem 
felelnek meg mindig annak, ameny- 
nyit. éppen a történet adott szaka
szában tudhatunk a dolgok állásá
ról.

Éppen ezért a Szegény Dániel 
többször is megnézhető, élvezhető 
akkor is, ha tudjuk a végén, azaz az 
elején, hogy Dániel megölte a fele
ségét, s az abbé és a magát a visz- 
szatért feleségnek kiadó látszólagos 
szélhámosnő a felügyelő segítőtár
sai. Az ilyen szórakozás olyan, mint 
az eredmény ismeretében elemezni 
egy sakkpartit. Sokszor izgalma
sabb, mint magát a mérkőzést kö
vetni. Figyelhetünk arra, hogy a já
ték egyes szakaszaiban milyen vál
tozatok képzelhetők el, kitalálha
tunk megoldásokat, elmélkedhetünk 
lehetőségeken, gondolkodhatunk, mi 
erősíti, mi gyengíti feltevéseinket, s 
végül mindig arra az eredményre 
juthatunk, hogy a szerző roppant 
egyszerűen, de pontosan építette fel 
művét, konstrukcióján nemigen ha
gyott hézagot, a néző számára min
den jelenet után egyetlen biztos kö
vetkeztetés adódik: ismeretei alap
ján nem tudhatja eldönteni, mi is
történik. S tulajdonképpen az, aki 
már találkozott korábban a művel, 
nem is különbözik olyan nagyon at
tól az egyébként gyakorlott kriminé
zőtől, aki történetesen ezzel a darab
bal még nem találkozott. Mert a fel-
tételezés, hogy a szélhámosok való
jában a nyomozás részvevői, meg
lehetősen magától kínálkozik, s a

nyei alapján bevezetett s jegyzetelt 
kiadására”. A Helikon és az Állami 
Könyvterjesztő Vállalat összefogása
azért is példás, mert a Radvánszky- 
monográfiát nemcsak új bibliográ
fia és a H. Kolba Judit—László
Emőke—Vadászi Erzsébet szerzőhár
mas Radvánszky Béla és műve a ku
tatások mai tükrében című tanul
mánya egészíti ki, hanem 267 felvé
telből álló, friss képanyag és szak
szerű képjegyzék is csatlakozik hoz
zá. Ha Radvánszkynak Bethlen Gá
bor udvartartásáról írt könyve (1888) 
és Régi magyar szakácskönyvek 
(1893) című gyűjteménye is új kiadó
ra talál, munkáiból kibontakozhat
nak egy hiányzó magyar művelődés- 
történeti szintézis körvonalai. Erre 
már csak a példa erejéért is szükség
volna, de még inkább szükség lenne 
új anyaggyűjtésre és több századra 
kiterjedő összefoglalásra, munká
latok elősegítőjeként pedig olyan tí
pusú művelődéstörténeti folyóirat 
újraindítására, mint a Történelmi 
Tár volt 1856 és 1911 között.

Mintha csak Radvánszkynak a 
XVIII. század végéig, a barokk stí
luskorszak tetőpontjáig terjedő mun
kája folytatásaként jelent volna meg 
Baráti Dezső antológiája a Gondo
lat Könyvkiadó „izmusok” soroza
tában

A ROKOKÓ
új századáról; arról a XVIII. szá
zadról, amelynek művelődési vi
szonyai Kosáry Domokos jóvoltából 
már nagymonográfiában is összege
zésre kerültek. De a barokk korstí
lusra és kései változatára, a roko
kóra. illetve a felvilágosodásra, a 
felvilágosodás és rokokó viszonyára 
vonatkozó nemzetközi és hazai ku
tatások is sok eredményt halmoz
tak fel. Baróti Dezső tehát nem 
szűkölködött alapvetések nélkül, s 
még olyan antologikus előmunká
latra is támaszkodhatott, mint a 
Weöres Sándoré, amelyben erős a 
vonzalom a XVIII, század magyar 
költészete iránt. Baróti rokokóköny
ve mégis újszerű vállalkozás és
szakmai esemény. Elsősorban tar
talmas és ötletgazdag, olvasmá
nyos és elegáns előszava, valamint 
a kötetbeli szemelvényeknek a mű
vészet és az életstílus legkülönfé
lébb területeire kiterjesztett szem
pontjai, továbbá „haza és nagyvi
lág” együttmozgásának állandó ér

szerző nem is igyekszik elrejteni az
erre utaló nyomokat,' csak éppen 
más motívumokkal erőteljesebben 
foglalkozik.

Nincs tehát semmi rossz abban, 
hogy a vígszíniházi előadás, a ma
gyar televíziós változat után vasár
nap este egy NSZK-tévéfilmen is
megnézhettük ugyanezt a mesét, 
igaz, ezúttal Csapda volt a címe, 
ami talán többet elárult a végered
ményből, mint a nálunk eddig is
mert cím, a Szegény Dániel, ami 
inkább a gyilkos címszereplővel 
való együttérzést sugallja előzete
sen, hogy azután, ironikusan ellen
kezőjére fordítsa ezt az érzést. Az
NSZK-tévéfilm egyébként nem is
volt rassz, sőt lényegesen jobb volt,
mint amit e műfajban, mármint a 
legtágabban értelmezett bűnügyi 
történet műfajában mostanában 
megszokhattunk. Nem volt ugyan 
olyan mulatságos, mint a Várkonyi 
Zoltán egyéniségét, illetve a leg
jobb vígszínházi hagyományokat is
magán viselő magyar előadások, a 
maga módján azért ez a játék is
kellemes volt — s még idézőjelben
sem nagyon lehetett róla azt mon
dani, amit a tévéműsor előzetesében 
olvashattunk, hogy „halálosan” ko
molyan vette a történetet és sze-
replőiit. Legfeljebb a játékot, a rejt
vényt, a sakkpartit vette komolyan 
ez a film. Gyermekek és gyermek
ded nézőik, akiknek minden történet 
új, s akik minden fikciót valóság
ként szemlélnek, mindig vannak, ők
azonban bizonyára a boldog keve
sek.

Egy ilyen biztos siker újabb be
mutatása a televízióban egyébként 
valószínűleg szót sem érdemelne, 
vasárnap esti bemutatása éppoly 
rendjén való, mint a mindennapi 
híradó, a minden heti, kétheti vagy
ritkábban visszatérő magazinoké. 
Arra is csak a rosszmájú emlékezet 
utalhat, hogy az ilyen egészen biz
tos sikereket, magukra adó színigaz
gatók, valaha leginkább akkor vet
ték elő, ha nagyon rosszul ment az
üzlet. Szegény Dánielről főképp
azért kell most beszélni, mert a fik
tív drámai jellegű műfajokban nem
igen láthattunk régi történeténél ér
dekesebbet a múlt héten.

' Zappe László

zékeltetése miatt. Baróti Dezső kü
lönösen a francia és a magyar ro
kokó szövegeit ismeri behatóan. An
tológiájának hazai anyaga különö
sen sokrétű, és érzékenyen reagál
olyan sajátos színezetekre, változa
tokra is, mint a „rusztikus kedé- 
lyességű” Gvadányi vagy a „parla
gi galantériát” képviselő Dugonics, 
akiről a harmincas években pálya
kezdő műveit írta. Baróti proíesz- 
szor sokáig elő is adta ezt az anya
got, mégpedig emlékezetes élmény
szerűséggel. Harminc év távlatából 
magam is felidézhetem azt a sze
gedi előadását, amelyen — irodal
mi szövegek képzőművészeti párhu
zamaiként — Boucher és Watteau 
vetített képeit elemezte.

Baróti Dezső antológiája a derűs 
és könnyed, a világos és világias 
rokokó minden jellegzetességére, 
következésképp erotikus szimbólu
maira, gáláns szerelemszemléletére 
is kitér. Bizonyos szemelvényéinek 
helyük lehetne Réz Pál

MAGYAR ERATO
című versgyűjteményében is (Mag
vető, Magyar Hírmondó-sorozat).
Ez a válogatás azonban a magyar
költészet teljes történetét fogja át, 
és a rokokó bájos kacérságaihoz 
képest bujább, vaskosabb anyaggal 
dolgozik. A Magyar Erato, a Szép- 
irodalmi Könyvkiadó hasonló soro
zata. a Magyar Ritkaságok két éve 
megjelent Pajkos énekek című kö
tetével együtt ama küzdelemsoro
zatnak a dokumentuma, amely iro
dalmi közéletünkben a művészi ero
tika elismertetéséért, az erotikus 
költői szókimondás, jogáért folyik. 
Ez a szókimondás J a n u S Pannoni- 
ustól Csokonaiig még természetes
nek számított, de az új századelőn 
már újra szót kellett ejteni érdeké
ben (lásd például Szabó Lőrinc és
Babits erotikus versfordításait). Ami 
azóta történik, inkább már értékki
választó és tudatosító betakarítás, 
„a magyar ember szemérmes” ma
kacs nemzetkarakterológiai közhe
lyének módszeres-tudományos elve
tése. A Magyar Erato a tárgynak 
nem tematikus, hanem esztétikai 
gazdagítását tűzte ki célul. A köte
tet illusztráló Gyulay Líviusz, aki 
már Csokonait és Weörest oly szel
lemes, korhű és pontos rajzokkal ér
telmezte, a szerkesztő egyenrangú 
szerzőtársa.

• Szovjet gobelinkiállítás tekinthe
tő meg a Műcsarnokban január 
4-ig.

O Arner Fischer fotóművész (NDK) 
kiállításának megnyitója 4-én dél
után négy órakor lesz a Pataky
Galériában.

• Minikönyv-kiállítás nyílik meg 
ma Szekszárdon, a Művészetek 
Házában.

A Fiatal ötvösművészek kiállítása 
nyílik meg 3-án a salgótarjáni If
júsági Házban.

A Az NDK-Rádió és a Magyar 
Rádió december 3-án este hét órai 
kezdettel az NDK Kulturális Cent
rumban (Bp. V., Deák tér 3.) Ha
szeretne egy férfi címmel kétnyel
vű zenés irodalmi műsort rendez
Gisela Steineckert műveiből. Az
elhangzó verseket Kalász Márton 
és Tandori Dezső fordította.

□  A Polgár Endre fényképeiből 
válogatott Fotónapló című kiállí
tást december 3-án délután három 
órakor Tömöri Ede fotóművész 
nyitja meg a Néprajzi Múzeum
ban.

■ Szirtes János festőművész kiál
lítását Beke László művészettör
ténész nyitja meg december 3-án
délután négy órakor Pécsen, a Mo
dern Magyar Képtár II-ben.

O A Gödöllői Galériában decem
ber 6-tól 17-ig látható Suzanne 
Szász (New York) — A gyermek 
testnyelve című fényképkiállításá.

A Pálfy Gusztáv szobrászművész 
kiállítása a kecskeméti Erdei Fe
renc Művelődési Központban csü
törtöktől látható.

O December 4-től tekinthető meg 
Tóth Ernő békéscsabai festőpiű- 
vész kiállítása a debreceni Med-
gyessy Teremben.

• Czére Andrea grafikusművész ki
állítása *>z Esztergomi Művelődési 
Központban csütörtökön nyílik 
meg.

□ December 6-án lesz a felnőtt 
amatőr versmondók országos ver
senye Győrött, a Hazafias Nép
front székházában.

■ December 7-én nyílik meg Fodor 
József festőművész kiállítása a  
hódmezővásárhelyi Tornyai János 
Múzeumban.

Boccaccio Angyalföldön
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