
Az umbulda nem bunda 
— éneklik az Umbulda cí
mű riportszatíra egyes jele- 
neteinek átkötéseként. És a 
jól válogatott, ötletesen fö l
vezetett, m egszerkesztett 
példák ékesen bizonyítják, 
hogy valóban nem bunda 
az umbulda, hanem valam i 
m ás, so kka l több: társadal
munk erkölcsi gondjainak  
kifejezője, fokmérője. S 
ezért jó ez a rádióműsor. A 
szerkesztő, Kaposy Miklós 
segítségére maga az élet 
siet, és néhány önként je
lentkező hibafeltáró, aki 
talán  úgy gondolja, könnyít 
a lelkiism eretén, ha maga
tartásának ellentm ondásait 
a m ikrofon előtt teregeti ki. 
Az Umbulda okos, ironikus 
hangvétele, perlekedése a 
jó m ellett szórakoztatóvá, 
tanulságossá teszi ezt a 
programot. Igaz, világraszó- 
lóan nagy ötletek is elhang
zanak, de ezek terjedésétől 
aligha kell tartanunk, hi
szen bizonyos dolgokat csak 
azok tudnak elkövetni, akik 
m egfelelő helyzetben van
nak és m intha ezek jelentős 
része ezt m inden különösebb  
ötletadás nélkül is m eg
tenné. (Hogy csak néhány 
röpke példát em lítsünk: 
„fonott okm ánybélyeggel”, 
vagyis teli dem izsonnal ke
res pótalkatrészt, maszek  
üzletben árusítja az állam i 
üzletből származó süte
ményt, s a benzin jegyek  
m anipulációjával m egala
k ítja  a m agyar OPEC-et.) 
Az Umbulda szórakoztatni 
akar és lelkiism eretünkre  
hatni. A jóízű, felszabadult 
nevetésből, a publikum  rea
gálásaiból arra következtet
hetünk, hogy "a közönség 
m ég nem ism eri fe l önm a
gát. Kizárólag csak a m ási
kat . »*

(harangozó)

★

Tapsolj csak nékem  .'., 
cím m el jelentkezett tegnap  
este  a Benkő Tibor szer
kesztette Színházi Magazin 
különkiadása. Dicséretes 
szerkesztői gondolat a nyári 
szünetben nem csak (az 
am úgy is k issé agyonreklá
mozott, eléggé túlírt) sza
badtéri színházi esem é
nyekkel foglalkozni, hanem
— valam i mással, valam i 
különlegességgel, valam ivel, 
am ire az évad rengeteg 
színházi esem énye m iatt 
szezon közben nincs idő. Ez 
a  különlegesség ezúttal — a 
m űsor alcím e szerint — 
K ellér Dezső színháza volt, 
am elyben a kiváló író-szí
nész m ellett „fellépett” 
Honthy Hanna és Haraszti 
Mici, Solti Hermin és Türk 
Berta, s m ég mások is azok 
közül, akikkel K ellérnek  
hat évtizedes színházi pá
lyafutása során kapcsolata 
volt. Az igazi csem ege azon
ban maga K ellér volt, ez a 
teljesen  eredeti jelensége a 
m agyar színházi életnek, 
aki m indig azonos módon 
őrizte meg és mutatta fel 
m agát a közönség előtj, És 
kicsikét m égis m indig m ás
képpen, m indig haladva a 
változó idővel, az átalakuló  
ízléssel, a fejlődő közönség
gel. Sőt: egy picikét m indig  
előtte járva; a  maga sze
m élyével, egyéniségével, 
gondolataival, humorával. S  
m űvészete m inden kelléké
vel hozzá is járulva ahhoz, 
hogy ennek a szám ára m in
dig oly kedves közönségnek  
az ízlése, a szellem i befoga
dóképessége, de még a hu
morérzéke is változzék, fe j
lődjék, gyarapodjék. Impo
náló szakm ai tisztességgel 
csinálta végig — és rem él
jük: folytatja is még sokáig
— pályáját K ellér Dezső, és 
tehetségesen, vonzón. Teg
nap este  ennek a pályának  
néhány remek m orzsáját 
kaptuk, am ennyi egy kurta 
órácskába belefért, ö r ü l
tünk neki.

(barabás)

ÓCEÁNIÁI MÍTOSZ A KÉPERNYŐN

A világkagyló 
és a szivárvány

Főszerepben Juhász Jácint
Sajátos díszítésű, stilizált 

vagy tán m esebeli indián
öltözékben, szigetlakókö
tényben áll Juhász Jácin t 
a televízió kamerája előtt 
a kopár, kék függönyös 
stúdióban. Egyedül játszik, 
díszletek nélkül, de köz
ben a színes monitoron 
már a trükkös, kombinált 
felvételt láthatjuk, egy 
fantasztikus képet, amint 
a tenger em berfejű-ráktes- 
tű istenével beszélget.

— Mára kész vagyok — 
mondja a színész, és már 
veti is le magáról a díszes 
karcsatokat, nyakláncot, 
fura fejdíszt. Csupán a bő
rére festett tetoválás-im i
tációkat nem tünteti el.

— Mit forgatnak?

— Csak körül kell nézni.
Fantasztikus m akettek! Az 
óceániai szigetvilág m eséi 
és m ítoszai kelnek életre a 
televíziós elektronika
trükkjeinek segítségével. 
R ajna i A ndrás  rendező A  
világkagyló  és sz ivá rvány  
című elektronikus játékát 
forgatja velünk már nyol
cadik napja. Én játszom a 
főszerepet.

— S ki ez az indián, 
akinek bőrébe bújt?

— Mítoszhős! Az Ember! 
így  nevezzük végül is. Az 
egyetlen ember ebben a 
m itikus-m esebeli v ilág
ban. De akivel kapcsolat
ba kerül, maga is emberi 
tulajdonságokat vesz fel. 
Az Ember elköveti azt a

MESÉK A BÉCSI UTCÁKRÓL
Májusban halt meg W il

liam  Saroyan, akinek utol
só, íróasztalfiókjából most 
előkerült munkáját ősszel 
mutatja be a bécsi Eng
lish Theatre  — az osztrák 
főváros angol nyelvű szín
háza —, ahol korábban 
T horn ton  W ilder, A r th u r  
M iller, Tennessee W illiam s, 
Edgar Lee M asters  drá
m áit tűzték műsorra.

Saroyan tavaly nyáron 
látogatott el állandó ottho
nából, P árizsból Bécsbe, 
hogy részt vegyen az ot
tani A ngo l Színházban  
Já tsszu n k  el dolgokat című

darabjának ősbemutatóján. 
N éhány napot töltött el ak
kor az osztrák fővárosban, 
am ely nagyon m egtetszett 
neki. Ezért lett következő  
— és immár utolsó — szín
darabjának helyszíne Becs, 
közelebbről egy kávéház a 
G rabenen. A  darab címe: 
M esék a bécsi u tcákról.

A  negyvenes-ötvenes 
években nálunk is népsze
rű volt az örm ény szárma
zású amerikai író, különö
sen E m beri tö r téne t című 
regénye és a V íg sz ín h á z
ban  bemutatott darabja, az 
íg y  m ú lik  el az é le tü n k  
aratott nagy sikert.

Avantgarde művészek, 
nagy öregek, virtuózok

SZEPTEMBER: DZSESSZFESZTIVÁL 
DEBRECENBEN

Tizedik alkalom m al ren
dezi meg a Magyar Rádió 
— szeptem ber 8. és 13. kö
zött — a D ebreceni D zsessz- 
napokat. A  OIRT-tel közös, 
nem zetközileg is elism ert 
rendezvényen világhírű  
m űvészek vesznek részt; 
kilenc ország rádiója kül
di el zenekarát, s 15 rádió
állom ás jelezte, hogy elkéri 
a programokról , készülő 
hangszalagokat.

Újdonsága az idei feszti
válnak — am elyhez hasonló 
nagyszabású seregszem le 
M agyarországon még nem  
volt —, hogy elsősorban  
modern együttesek kaptak  
m eghívást. Fellép a hatva
nas évek óta népszerűvé vált 
új irányzat egyik képvise
lőjeként az NSZK -beli Glo
be U nity együttes, és a Ma
gyar Rádió felkérésére, 
Szabados György vezetésé
vel alakult alkotóm űhely  
zenekara. Avantgarde stílu 
sú zenét játszik hattagú  
együttesével a londoni G ra
ham  Collier. A  D ebrecen
ben már ism ert m űvész ez 
alkalomra szerzett m űvé
nek ősbem utatóját is ter
vezi. Fellép K en n y  W heller  
trom bitás és A ndrea  Cen- 
tazzo  ütőhangszer-virtuóz 
is.

A dzsessz „nagy öregjei” 
is képviseltetik  magukat 
Debrecenben: ott lesz Thad  
Jones  és a bécsi rádió 
dzsesszműsorainak vezető
je, E rich K le in sch u ster  is.

A Szovjetunióból két 
együttes: a tallinni K em bit 
Saarsalu, valam int a G ane
lin  trió vendégszerepei. A 
műfaj hazai képviselői kö
zül többek között Pege 
A ladár, Szabados G yörgy, 
V u k á n  G yörgy  együttese, 
valam int a debreceni 
d zsessz-a lko tóm űhely  tag
jai saját kompozíciókkal 
készülnek a fesztiválra.

Csaknem 14 ezer vendé
get várnak, akik négy hely
színen: a M űvelődési Köz
pont színház- és táncterm é
ben, az Aranybika Szálló 
Bartók-term ében és a 
Sportcsarnokban követhetik  
a m űvészek játékát. (MTI)

□  MŰVÉSZET MA
GYARORSZÁGON 1830 
—1870 cím m el k iállítás  
nyílik  a Budavári Palota  
C -épületének második  
em eletén. Rendezője a 
N em zeti G aléria és a M a
gyar Tudományos A kadé
mia m űvészettörténeti 
kutatócsoportja. Németh  
G. Béla egyetem i tanár 
tart m egnyitót augusztus 
13-án délután négykor.

□  GÁLÖCSY EDIT ke- 
rám ikusm űvész k iá llítá 
sa augusztus 13-án, dél
után 5 órakor nyílik  a 
D erkovits-terem ben.

hibát, hogy k ilövi az is
m eretlen csodanyilat, s m i
közben keresi, rátalál Kó
mára, a napsugárlányra, és 
beleszeret. De az már ta
bu, a Nagyfőnök jegyese, 
aki maga jelképezi az ősi 
rendet. S ezért m indkettő
jüknek meg kell halnia a 
törvények m egsértéséért. . .  
A lányt m egölik, de az 
Ember elindul a Halottam 
birodalmába, hogy m egke- 
réssé és életre támcisszEi 
szerelm ét. . .  M ajdnem  
hogy orfeuszi történet is
métlődik meg ebben a já
tékban.

_ Mi rejlik a m itikus
hős figurája mögött?

__ Az ember, aki nem 
csak szerelm ét, de önm a
gát is keresi.

— Miben különbözik ez 
az óceániai alv ilág  az óko
ri kultúrák jól ism ert ha
lotti birodalmától?

— Ez az anyag az óceá
n i ku ltú ra  összegyűjtött 
mítoszaiból, m eséiből állt 
össze. Épp most olvastam  
egy könyvet, ezeknek a 
mítoszoknak a gyűjtem é
nyét M eglepetve fedeztem  
fel a kultúrák egyetem es
ségét, azt, hogy m ennyire 
rokonságban álltak és  ̂ ha
tottak egymásra. Az Óceá
niái alvilágban elsősorban  
állati testű szörnyek álljak  
útját a betolakodónak. Az 
istenek viszont em ber for- 
májúak, gyakran allati 
testtel. A halottak pedig  
tetszhalottak, mozognak  
ugyan, de nem  érzékelnek.

_ És m ilyen benyom á
sai vannak a színésznek  
erről a kultúráról?

— R endkívül hum ánus 
világ! Itt az istenek ve
szik fel az em beri tulaj
donságokat, míg a többi 
kultúrákban éppen fordít
va történik.

— M ivel kezdte és m ivel 
folytatja nyári munkasoro
zatát Juhász Jácint?

— Egerváron egy B en  
Jonson-darabban A  ha ll
gatag hö lgyben  játszott 
szerepem m el kezdtem  a 
nyarat. Még egy hétig az 
óceániai mítoszok világá
ban töltöm időmet, majd 
irány a C im bora  tévéstáb
jával Balatonfüred, ott 
forgatunk két-három  na
pot. Végül életem ben e lő
ször igazi nyaralás követ
kezik, két hét Spanyolor
szágban.

Szémann Béla

Gyulán, a  Várszínházban rendezték m eg a határon túli 
magyar líra fesztiválját. Erdélyi, vajdasági, szlovákiai és 
kárpátaljai magyar költők m űveit adták elő — képünkön 
Moór Marianna mond verset. A műsorról tévéfclvétel is 

készült.
(M TI F o tó  — I lo v sz k y  B éla  fe lv é te le )

A NYÁRI JÁTÉKOK 
FOGADTATÁSA

A ugusztus 6-i szám unk
ban beszám olót közöltünk  
a nyári játékok félidejében  
a szabadtéri színpadok né
zőtereinek látogatottságá
ról „a déli végeken”. A be
szám oló szerzője Földessy  
D énes, a Pécsett m egjelenő  
Dunántúli Napló m unka
társa.

A cikk m egjelenése után 
szerkesztőségünk levelet 
kapott Bagossy Lászlótól, a 
Pécsi N yári S zínház  igazga
tójától, am elyben megkér, 
korrigáljuk Földessy D énes 
cikkének néhány adatát. 
K érésének eleget teszünk és 
kiegészítjük azzal, hogy 
Bagossy László rendezte az 
Antigoné előadást is, am e
lyet a Földessy-cikk, m int 
egyedül sikereset jelölt 
meg. ím e tehát — ném i rö
vid ítéssel — Bagossy László 
le v e le :

„Az Esti Hírlap augusz
tus 6-i szám ában Földessy 
Dénestől olyan cikk jelent 
meg, ami ham is képet mu
tat a színházunk iránti ér
deklődésről, sőt megrontja  
kapcsolatainkat az utazási 
irodákkal is, am elyek dol
gozói egyre eredm ényeseb
ben vesznek részt a közön
ségszervezésben.

r T ájékoztató
a fővárosi tankönyvellátásról

Az általános iskolai tankönyvek szeptember 5-ig 
— az eddigi gyakorlatnak m egfelelően — csak 
az iskolában vásárolhatók meg.
A gim náziumi tankönyvek augusztus közepétől 
a tankönyvellátásra k ijelölt kerületi könyves
boltokban kaphatók.
A szakközépiskolai tankönyvek augusztus köze
pétől az iskolában vagy az iskola tankönyvellátá
sára kijelölt könyvesboltban szerezhetők be.
A tankönyvárusító boltok pontos jegyzékét a kö
zeljövőben közük a napilapok.

Á llam i Könyvterjesztő Vállalat 
tankönyv-tájékoztató szolgálat

Telefon: 184—477, 
137-es vagy 195-ös mellék.

Nem akarom azt állítani, 
hogy m inden rendben van  
az előadások látogatottsá
gát illetően, de ezt nem is 
rejtettem  véka alá, őszin
tén elm ondtam  a Dunántú
li Napló kulturális rovat
vezetőjének is. Ha csak in
nen szerezte volna infor
m ációit Földessy Dénes, 
nem okozott volna olyan  
feszültségeket cikkével, 
hisz — bár szem élyesen  
örülök az Antigoné sikeré
nek, olybá tűnik a dolog, 
mintha a magam produk
cióját favorizálnám  a ba
lettek rovására. Pedig  
Földessy Dénes állításával 
szem ben a Bartók-estnek 2 
telt háza is volt, a „balettel 
kom binált B artók-estek”- 
nek is voltak teltházas e lő 
adásai. Érthetetlen a 600 
nézős szám adat is, különö
sen pedig az, hogy ez keve
sebb az elm últ évinél. 1200 
nézőt szerveztek az utazási 
irodák közvetlenül (Coop- 
tourist, Mecsek Tourist, 
Veszprém megyei, Tolna  
megyei, idegenforgalm i, 
Express, Szeged-Tourist). 
Ezenkívül 2000 azoknak a 
száma, akik az utazási iro
dától kapott inform ációk  
alapján önállóan intézték  
utazásukat'(Jászberényi Le
hel Hűtőgépgyár, Szolnok, 
Járm űjavító, M űegyetem , 
H onvédelm i M inisztérium  
stb.). N ém et nyelven m eg- 

• jelent hirdetésre kb. 100 
külföldi váltott nálunk je
gyet. M indehhez még any- 
nyit: az elm últ évben az 
utazási irodák által közvet
lenül szervezett forgalom  
nem érte el a 10 000 Ft ösz- 
szeget, az idén m eghaladta  
a 100 000 Ft-ot. Ami az . 
összlátogatottságot i l le t i: a 
tavalyi összbevétel 250 000 
Ft, az idei teljesítés 600 750 
Ft.

A Sztárcsinálók em lítése  
úgy tűnhet az olvasóknak, 
hogy szegény pécsi színé
szeknek más városokban  
kell szerepelniük, mert Pé
csett nincs helyük. Ezzel 
szem ben minden propagan
daanyagban szerepel, hogy 
Pécsett a győri bemutató  
után, 24-25-én lépnek fel. 
Csakhogy a Sztárcsinálók  
nem készült el a győri ter
vezett bem utató idejére (jú
lius 19.), s csak 25-én mu
tatták be Győrött. így ma* 
radt el a pécsi előadás.”.


