
A Téves kapcsolás című 
hangjáték fedezte fel új
ra a telefont és építette 
be a rádiódramaturgiába, a 
krimi és a dráma ötletes 
és szerencsés összekapcso
lásával. Azóta sokan éltek 
a telefonnal, mint a rádió
játék formai eszközével, 
hiszen a szereplők egymás 
számára csak hangban lé
teznek, s így sok mindent 
elmondhatnak, amit szemé
lyesen — egymás arcát lát
va — feltehetően sohasem 
közölnének. Erre az exten- 
zív kapcsolatra épülhetett 
az a különleges telefonos 
tanácsadó szolgálat lelki se
gélyhely is, amelyet Prá
gában hoztak létre, s 
amely Miloslav Stehlik 
világhírű hangjátékának 
alapötletét és keretét ad
ta. A már annyiszor 
sugárzott mű — leszá
mítva az indítás kissé 
patetikus narrációját — ma 
is friss, izgalmas. A hall
gató előtt bontakoznak ki 
azok az apróbb vagy na
gyobb emberi drámák, 
amelyek arra késztetik a 
hangjáték szereplőit, hogy 
a lelki segélyhez, a biza
lom vonalához forduljanak. 
E hang játék megoldásait is 
jó néhányan követték 
már, magyar és külföldi 
szerzők egyaránt. 4  tele
fon, a rejtőzés és a kitá
rulkozás lehetséges eszkö
ze mindennapossá vált a 
Rádiószínházban. De mind
ez sem tudta elkoptatni ezt 
az írást, mert a művészet 
felhajtóereje újra meg újra 
élménnyé teszi és a problé
mák sem kevésbé élők, 
mint bármikor ennekelőt- 
te. S azoknak a szereplők
nek a Hangja és varázsos 
játéka — hányán és há
nyán vannak! —, akikkel 
sajnos már csak a hang
szalagon találkozhatunk, 
különösen megemelte szá
munkra a produkció érté
két.

(harangozó)

□  GIUSEPPE PATANÉ 
vezényli a Magyar Állami 
Hangversenyzenekart 4-én, 
csütörtökön fél 8 órakor az 
Erkel Színházban. Közre
működik Kocsis Zoltán.

□  KONDOR BÉLA ÉS 
PILINSZKY JÁNOS költé
szete címmel poétikai fél
kör kezdődik 3-án, szerdán 
délután 6 órakor a Buda
pesti Művelődési Központ
ban. Versmondó: Pap Éva.

□  COUNTRY-TALÁL- 
KOZÓ az Olympia mozi
ban! Közreműködik az In- 
terfolk és a 100 Folk Cel
sius, valamint Boncz Géza. 
A program 5-én, pénteken 
este 8 órakor kezdődik.

□  KURTÁG MÁRTA 
zongorahangversenye kez
dődik (Pán, szombaton este 
fél 8-kor a Zeneakadémia 
kistermében.

□  NŐNAPI MŰSOR lesz 
3-án, szerdán délután 4 
órakor a Budapesti Műve
lődési Központban Hlatky 
László, Kibédi Ervin, Rad- 
ványi Barna. Rátonyi Ró
bert, Harsányi Frigyes és 
Felföldi Anikó közreműkö
désével. Zongorán kísér: 
Körmendi Vilmos, konferál 
Lelkes Agnes.

□  A JUBILEUMI X.
Nagykanizsai Dzsesszhétvé- 
gét április 23., 24., 25-én
rendezik.

KIÁLLÍTÁS a  f é sz e k b e n

Egy festő, aki karikaturista
Szűr Szabó Józseffel —  80. születésnapja előtt

Beszélgetésre ültem le 
egy fiatal emberrel. Meg
lepő, szűkszavúsággal ábrá
zolt karikatúra-önéletrajza 
után, kíváncsi lesz az em
ber, hogy a két pont kö
zött mi volt az összekötő 
vonal.

— Amilyen szűkszavú a 
rajz, annyival több mon
danivalóm van a közbe
eső meg nem rajzolt élmé
nyekről — mondja Szűr- 
Szabó József Fészek-beli 
kiállításának megnyitása 
után. — Különös születé
semről például, ami nem 
azért volt különös, mert 
mondjuk egy csillaggal a 
homlokomon jöttem világ
ra, mint a táltosok, s nem 
is úgy érkeztem, mint 
Buddha, s létrejöttöm kö
rülményei nem is olyan 
homályosak, mint Moha
medé, hanem, mert éppen 
bele születtem egy sorsfor
dulóba. Apóm a K. u. K. 
5. gyalogezred fegyvermes
tere volt, és Szarajevó kö
zelében állomásozott, ami
kor a bús napvilágot meg
láttam. S ezzel már meg 
is kezdődtek a bonyodal
mak. Szarajevóban lelőtték 
a trónörököst és kitört az 
első világháború, bár eb
ben teljesen ártatlan va
gyok.

Vaszarynál
Karikaturista pályafu

tását tekintve, kissé ko
mor a kezdet. A folyta
tás?

— Karikaturistái, illetve, 
amit szívesebben haszná
lóit, rajzolói pályafutásom 
azzal kezdődött, hogy ta
náraim elkezdték, amit az
tán egész további pályámon 
tapasztaltam: senki sem 
vett komolyan. Amíg a la
tin órán a többiek a Hora- 
tiusokkal és Curiátiusokkal 
kínlódtak, addig nekem a 
táblán — tanári utasítás
ra, hogy megszokjam az 
utasításokat — a szóban 
forgó eseményeket meg 
kellett rajzolnom. Azóta 
mint karikaturista tiszte
lem a klasszikusokat, csak 
éppen időnként nem tu
dom, hogy ki a klasszikus 
és ki nem.

— Ezzel sokat árud el, 
ami a .közéletét” illeti. A 
magánélet?

— A zsúfolódó esemé
nyek nem túl sok alkalmat 
adtak a magánéletre. Jó
formán körül sem néztem, 
már nyakamon volt a II. 
világháború, amiben szin
tén ártatlan vagyok. Per
sze, azért az embernek 
magának is volt némi be
leszólása az életébe. A 
konzervatív Iparművészeti 
Főiskola után a modern 
magyar mesterhez, Vasza- 
ryhoz jelentkeztem tanít
ványnak. Hála annak, hogy 
mindent tudott, amit a 
korszerű képzőművészetről 
tudni lehetett, az öt év 
alatt én is meg tudtam ál
tala, amit lehetett. Kétség
beesve láttam, hogy sem
miféle biztos támpont 
nincs, a neoklasszicizmus
tól kezdve az egymás sar
kára lépő avantgárdokig 
minden forgott az ember 
körül. Részt vettem bizo
nyos kiállításokon, mint a 
KÚT és az UME tagja. Bi
zonyos óvatossággal csinál
tam ezt, mert nem köny-

nyű a hagyományos és ha
ladó művészet küzdelmében 
megállapítani a művészi 
fennmaradás — mert vég
eredményben az ember az 
örökkévalóságra törekszik 
a művészetben — lehető
ségét. Majd az olyan ese
mények, mint a haladás 
intézményesítése és a Lu
das Matyi megjelenése, al
kalmat adtak rá, hogy vá
rakozó álláspontra helyez
kedjem. Sajnos, ezalatt túl
ságosan közismert karika- 
turista lettem.

— Már a siker is baj?
— Bármilyen munkát vé

gezzen az ember sikerrel, s 
az hízeleghet is az önérze
tének: bekövetkezik a
konfliktus. Hirtelen észre
vettem, hogy közeledem az 
emberi kor sóba nem ki
elégítő határáig, s el kei

déit magamban számolnom 
más igényeimmel. Tevé
keny festői éveimet is hoz
zászámítva, körülbelül tíz 
éve elővettem, mint a tar
talékos katona, a festőlá- 
dámat.

Külföldön
— És mit kezdett vele?
— Zavarba csak az ho

zott, hogy a legtöbb béke
beli festékem beszáradt és 
kevésbé békebeliekkel kel
lett pótolnom. A szerencse 
mellém szegődött, ha erről 
hazai ítészeink nem vet
tek is tudomást. Külföldi 
barátokra és mecénásokra 
találtam, s így a hazai si
kerek helyett kénytelen 
voltam a külföldieket vá
lasztani. (Legközelebb Bay- 
reuthban lesz kiállításom 
az ünnepi játékok idején.) 
De persze lehetetlen bele
nyugodni a csak külföldi 
sikerbe, hiszen a haza min
denekelőtt: beleértve ebbe 
a hazai ellenségeket is. A 
nyolcadik iksz ellenére sem 
adtam fel a reményt, hogy 
megtöröm az itthoni ellen
állást, s valahogy becsem
pészem mágam a magyar 
képzőm űvészot'be.

— A karikaturistát nem 
tartja képzőművésznek?

— Ha szókimondó aka
rok lenni, jobban az lehet
ne, mint amennyire az. Va
lami hiányzik nekem be
lőle, noha tudom, hogy 
mindenben van változás, 
és a régi sémák idejüket 
múlják. Nekem mégis úgy 
rémlik, hogy az újban több

a séma, mint az új. Miután 
sok ezer év művészete hoz
zászoktatott ahhoz, hogy a  
stílusokon belül az ember 
mindig valamiképpen meg
maradt, most ebben a mű
fajban mintha valahogy el
halványult volna. Én remé
lem, hogy azok, akikre gon
dolok, néhány évtizednyi 
sikeres működés után ész
reveszik, ennek hiányát. 
Azt, ami engem művészi 
elvként végigkísért, azaz: 
hogy a haladást és az em
bert össze lehet egyeztetni, 
s ezzel törődni keli.

Összegezés
— Fészek-beli kiállítása 

tulajdonképpen ■ ennek az 
elvnek az összegzése . . .

— Ezt a kis kísérleti ki
állítást azért rendeztem 
meg, mert részint közeledő 
80. születésnapom juttatta 
az eszembe, s maga a 
helyszín késztetésére is 
egyben kultúránkon keresz
tül közelítettem meg olyan 
mondanivalóimat, amelyek 
képességeim szerint min
dent soromáznak a világ
ból.

B. É.

BEMUTATÓ ELŐTT

Világhííru
Pénteken lesz a Vígszín

ház legközelebbi újdonsá
gának, az Amadeus című 
drámának bemutató elő
adása. (Két bérleti előadást 
ma és holnap a a hivata
los premier előtt tartanak.)

Peter Shaffer most öt
venhat éves. Több műve 
aratott már sikert ma
gyar színpadon. így a Ki 
után megy a nő?; Ki megy 
a nő után?; a Black Co
medy; legújabban pedig az 
Equus. Az Amadé üst első
ként az angol Nemzeti 
Színház adta elő 1979-ben. 
Ott elnyerte az év leg
jobb drámájának címét. 
Két éve adják a New 
York-i Broodwayn, és lit 
úgynevezett Tony-díjjal 
dicsekedhet.

Az Amadeus címszerepe: 
Wolfgang Amadeus Mo
zart. A közte és az olasz 
származású Antonio Sali
eri közötti konfliktus ih
lette meg Shaffert. A le
genda szerint Salieri mér
gezte meg pályatársát. Az 
Amadeushól kiderül, hogy 
nem méreggel tette el út
iéból a zseniális művészt, 
hanem még gyilkosabb ud
vari intrikával. Ám mi
vel a kortársak közül ő is
merte fel a legkorábban 
Mozart géniuszát, győzel
mét nem tudta élvezni, s 
végül a halott Mozart dia
dalmaskodott fölötte.

Két tüneményes szerep! 
A Kapás • Dezső rendezésé
ben színre kerülő Ama-

DZSESSZKARNEVAL ’«2

Dixie-től a free-ig
Vasárnap a dzsessz- 

zene hódított a Budapest 
Sportcsarnokban. Végre a 
megfelelő létesítménynek 
köszönhetően most már 
nyugodtan tervezhetnek 
nagyobb szabású dzsessz- 
programokat Budapesten 
is. Korábban már bizonyos
sá vált, hogy szakszerű 
erősítéssel jól hallható a 
rockzene a Sportcsarnok
ban, most némi kétkedéssel 
várták, hogy vajon a ka
mara jellegű muzsika mi
ként szólal meg az aréná
ban. Az Omega Team min
den vitát eloszlatott, hi
szen valamennyi előadó 
kitűnően szólalt meg, egy
aránt jól hallható volt a 
nézőtéren, így aztán a tech
nikát illetően nincs gond, 
bátran lehet tervezni.

A Magyar Rádió (szer
kesztő Kiss Imre), nívós 
programot szervezett a 
premierre. Délután 4-kor 
indult a nonstop dzsessz, s 
egymást váltották a zene
karok, este 11-ig.

A szegedi Molnár dixie
land lassan két évtizede 
járja az országot, Európát, 
és disztingvált zenéjükkel 
rendre sikert aratnak. 
Ezúttal is ölt kapták az el
ső vastapsot. A szerkesztők 
úgy állították össze a mű
sort, hogy o dixielandtől 
a free-ig minden stílus he
lyet kapjon. A Dimenzió 
együttes szinte páratlan 
gyorsasággal hódít. Nagy
lemezük is sikert hozott, s 
most is kellemes meglepe
tést szereztek. Produkció
jukon látszott, hosszú tur
néjuknak köszönhetően 
kiforrott előadásra képe
sek

Tomsits Rudolf triófor
mációban lépett színpadra,

érdekes színfolt volt mű
sorukban, hogy Beatles 
feldolgozásokat is játszot
tak. A jugoszláv Bora Vis- 
nicki nem jöhetett el 
Budapestre, helyette hon
fitársa, a jó benyomást 
keltő Peter Réb vállalta a 
fellépést. A vendégszólis
ta George Hasiam volt 
Angliából, aki mifelénk 
nem gyakran használatos 
hangszeren, a bariton 
szaxofonon játszik. Mes
terien kezeli.

Marc Charig úgy tíz éve 
a vezető trombitások kö
rébe tartozott. Természe
tesen most is ismert, in
tellektuális előadó, imp
rovizált zenéje magas szín
vonalú. Az 6 Workshop- 
jában Radu Malfatti, Klaus 
Koch, Peter Gröning ját
szott. A közeljövőben a 
kvartett az NDK-ban tur
nézik.

Pege Aladárra mindig
lehet számítani, a Kos- 
suth-adó egyenesben köz
vetítette koncertjét. Egy
úttal ez volt az első élő 
zenei adás a Budapest 
Sportcsarnokból. Dallamos, 
szvingzenéje, improvizatív 
egyéni szólói mindig bom
ba sikert jelentenek. Az 
osztrák gitáros, Kari Rat- 
zer játéka a legendás bel
ga Django Reinhardhoz ha
sonlítható.

A Szabados trió után az 
LA Workshop következett. 
Lakatos Antal szaxofonos 
mellett a Magyarországon 
már ismert nyugatnémet 
Toto Blanke gitározott és 
az indiai Trilok Gurtu ját
szott varázslatosan konga- 
és ritmushangszereken.

(riskó)

Amadeus
deusban Tördy Géza sze
mélyesíti meg az első je
lenetben 1828-ban a het- 
venhárom éves roskatag 
Salierit, akit lelkiismeret- 
furdalás gyötör. Megfiata
lodva felidézi az 1781— 
1791-es évtizedben tör
ténteket, a hajdani idők
árnyait, a dráma alakjait, 
elsősorban Mozartot (Gálffi 
László), annak feleségét, 
Constanze Webert (Pap
Vera), II. Józsefet, Auszt
ria császárát (Tahi Tóth 
László), az udvar neveze
tes embereit. .jevallja, 
hogy annak ideién nem 
kevesebbet akart, mint
tündökölni Európában. 
Mozart őt kezdettől fogva 
idegesítette, és korán fel
merült benne megsemmisí
tésének gondolata. A roko- 
kóparókás Mozart fejében 
azonban minden zenei gon
dolat az abszolút szépség, 
a zsenialitás jegyében szü
letik, amit Salreri, mint
zeneszerző, soha megköze
líteni nem tud. Ezért az 
olasz úgy érzi, hogy az 
egek becsapták őt, és ha
dakozni akar az istennel.

A zene minduntalan alá
támasztja a drámát. Mo
zart minden jelenetében 
újat tud mutatni. De trá
gár. Szinte a császárral is 
bizalmaskodik. Nevelet
len. Szabadszájú. Egyálta
lán nem „szalonképes” 
beszédű. Például szerel
mével Constanze-zal macs
ka-egér játékot játszik, és 
hangosan nyávogva ugrán
dozik utána, hogy leteper- 
je.

— A szabadszájúság nem 
hat-e majd meglepően ar
ra a közönségre, amely 
eddig nemesebb képet al
kothatott a Szöktetés a 
szeráiból vagy a Don Juan 
szerzőjéről? — érdeklőd
tünk Kanás Dezsőtől.

— Shaffemek éppen ez 
volt a szándéka — vála
szolta. — Három évig 
könyvtárnyi életrajzot ol
vasott Mozartról és Salie
ri ről, kutatott, levéltárak
ban, maga zongorázta le 
műveiket. Mozart szabad- 
szájúsága tény. Amikor át
olvastam levelezését, jó
magam is meggyőződhet
tem róla. A Weber-hézban 
ilyen volt a hang!

— Az Amadeusban ki 
az igazi drámai hős, Mo
zart vagy Salieri?

— Salieri, ő  a démon. A 
többször feldolgozott Mo
zart- és Salieri-témák kö
zül Puskin drámáját is el
olvastam, aki mesterien 
ábrázolia az igazi művész, 
tehát Mozart és a mester
ember. azaz Salieri örök 
ellentétét.

— I.átta a darab vala
melyik külföldi előadását?

— Csak a bécsit, de nem 
nyerte meg tetszésemet. 
Viszont hallottam a lon
doni előadásról, amelyben 
az egyik legnagyobb an
gol színész. Paul Scofield 
remekelt Salieriként. A 
lenayel előadáson Roman 
Polanski viszont éppen a 
tragikus címszerepben tün
dökölt.

Mozartról van egy drá
mája Balázs Bélának is. 
1941-bcn jelent meg Moszk
vában. A felszabadulás 
után bemutatták Budapes
ten is, de hamar lekerült 
a műsorról. Shaffer Ama
déméról a látottak 
alapján nem nehéz meg
jósolni a lelkes vígszín
házi társulat sikerét.

Kristóf Károly
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