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ISKOLA ÉS TÁRSADALOM 

Az iskolatanácsokról
ISM ÉT GYARAPODUNK egy fö

lösleges, form ális testü le tte l?  Az új 
oktatási tö rvény  az eddigieknél is 
jobban  k iszolgáltatja az iskolát a 
laikus közvélem énynek? M iért nem  
lehet az  ú j követelm ényeket a  régi, 
eredm ényesen működő szervezeti 
kere tek  között m egvalósítani? Nem 
csökkentilk-e az iskolatanácsok a 
m ainál is jobban az intézm ények 
önállóságát?

Ezek a m anapság m ind g y ak ra b - ' 
bán elhangzó kérdések szem lélete
sen érzékeltetik  a  pedagógusok egy 
részének kétségeit, nyugtalanságát 
és fen n ta rtása it az  iskolatanácsok 
m egalakulásával és működésével 
kapcsolatban. M agam is azok közé 
tartozom  — m egérve közoktatásunk 
több évtizedes sikeres, és sikertelen 
„ú tkeresését” —, ak ik  m indig fé l
te tték  a színvonalas oktató-nevelő 
m unkát, az iskola rendeltetésszerű 
m űködését m inden form ális, öncélú 
„újítástó l”, a lá tszat-korszerűsíté
sektől és az  olykor-olykor m á r tá r 
sadalm i m éreteket öltő d ile ttan tiz 
m ustól. Meggyőződésem, hogy az  új 
oktatási törvény éppen az ilyen to r
zulásoktól igyekszik védeni a jog 
eszközeivel is az állam i oktatást, 
ösztönzést adva az oktató-nevelő 
m unka tárgyi és személyi fe lté te le i
nek javításához, mozgósítva az is
kola tá rsadalm i környezetét az a k 
tív, cselekvő erkölcsi-politikai-anya- 
gi tám ogatásra. Az iskolatanácsok 
iis e törekvések m egvalósításának 
sokat ígérő eszközei lehetnek.

A z ok tatási tö rvény  kim ondja, 
hogy „Az iskolatanács alapvető  fe l
ada ta  az  iskolát segítő társadalm i 
erőik összefogása. Az isko latanács
nak  jogszabályban m eghatározott 
ügyekben vélem ényező és jav asla t
tevő, az  iskolának n yú jto tt tá rsa 
dalm i tám ogatás felhasználása te 
k in te tében  pedig döntési jogköre 
van.” Egyértelm ű tehát, hogy az is
kolatanács nem  az  iskola fölé he
lyezett hata lm i és irány ító  testület, 
hanem  olyan — határozo tt idő ta r
tam ra válasz to tt — társadalm i tes
tü le t, am elynek a  fő fe ladata  az is
kola sokoldalú segítése. Az iskola- 
tanácsnak  e „jogi stá tusából” az is 
következik, hogy nem  valam iféle 
kettős hatalom ról van szó. Az igaz
gató továbbra is egyszemélyi fele
lősséggel irán y ítja  és vezeti az  isko
lát, végrehajtva, végrehajta tva a 
központi és helyi döntéseket, széles 
körű kapcsolatot ta rtv a  az iskola 
társadalm i környezetével.

ÜGY VÉLEM, ALAPTALAN sok 
pedagógustársam nak az aggodalm a 
az iskolatanácsok vélem ényezési és 
javaslattevő  jogkörének „partta lan - 
sága” m iatt. Hiszen- a törvény vég
reha jtás i rendele te  egyértelm űen 
m eghatározza e jogkörök érvényes
ségi terü leté t. Az iskolatanács te s
tü le tileg  vélem ényt m ond az  iskola 
m űködésének leglényegesebb és leg
átfogóbb terü lete irő l: az iskola éves 
és középtávú tervérő l; a házirend
rő l; az  iskolában folyó gyerm ek- 
és ifjúságvédelm i tevékenységről; a 
pályaválasztási m unkáró l; a ta n u 
lók egészségvédelm i, egészségügyi 
ellátásáró l; az  iskola költségvetési 
tervezetéről. Ezek m ind olyan te 
rü letei az iskolai életnek, am elyek
hez az  egész társadalom nak  fontos 
érdekei fűződnek, s am elyekről vé
lem ényt m ondani — elkötelezetten, 
segítő szándékkal — a társadalm i 
érdekeket hordozó iskolatanácsnak 
nem csak joga, hanem  kötelessége 
is. De legalább an n y ira  érdeke az 
iskolának is, m ert a „társadalm i 
kon tro ll” a lap ján  az eddigieknél 
jobban összhangba kerü l a tá rsa 
dalm i realitásokkal — különösen a 
helyiekkel —, s a „több szem töb
bet ló t” alapon m egalapozottabb is 
kolai döntések születhetnek. H ang
súlyoznunk kell azonban  az t is, hogy 
az iskolatanács m inősítő vélem ényei 
csak akkor segítik az iskolát, ha 
azok nem  silányulnak  form álissá, 
okoskodássá, esetleg ap ró  szem é
lyes kötekedéssé. M indez term észe
tesen m ár az isko latanács összeté
te létő l is. függ. Ezért fontos fe ladat 
a  tanácsok körültekintő , jól átgon
dolt létrehozása, am i a legtöbb is
kolában m ég a  jövő feladata. Az 
em líte tt rendele t előírja, hogy „az 
iskolatanács létszám át az  iskola 
nagyságától, sajátosságától függő
en tíz—húsz fő között kell m eghatá
rozni oly módon, hogy az iskolát 
képviselők száma kevesebb legyen, 
m in t az érdekelt sz e rv e k .. . képvise
lői”. Hogy k ik  legyenek az isko la ta
nács tag ja i a  rendéle t a lap ján  „hi
vatalbó l” delegáltakon kívül — is
kolaigazgató, a  szülői m unkaközös
ség képviselője, a tan tes tü le t álltai 
választo tt pedagógusok, a d iák ö n 
korm ányzat és az  ú ttörőcsapat k é p 
viselője —, nagyon m egoszlanak a 
vélemények.

•Vannak, ak ik  az t vallják, hogy ak-^ 
ko r tud ja az iskolatanács a legha-' 
tékonyabb segítséget nyú jtan i az  is
kolának, ha tag ja i között a leg ran
gosabb, legnagyobb hatalom m al és 
nagy pénzek fö lött rendelkező v e

zetők — tanácselnök, párttitk ár, 
tsz-elnök, vállalatvezető stb. — v an 
nak. Mások szerin t azokat kell az 
iskolatanácsba bevonni, ak ik  eddig 
is az iskola tám ogatásán fáradoztak. 
Gyakori az a vélem ény is, hogy 
„arányosságot” kell k ia lak ítan i az 
isko latanácsban: az  iskolát övező 
tá rsadalm i közeg m inden tényezője 
részt vesz benne. M inden vélem ény
ben. van részigazság, de vélem é
nyem  szerin t az  a legfontosabb, hogy 
olyanok vegyenek részt az  iskola- 
tanács m unkájában  — rangtól és 
beosztástól függetlenül —, ak ik  el
kötelezetten ak a rják  és tud ják  se
gíteni az  iskolát.

AZ ISKOLATANÁCSOK dem ok
ratikus jellegét jelzi az  is, hogy 
társadalm i irány ításuka t a H aza
fias N épfront helyi bizottságai lá t
ják  el — egyetértésben az iskola 
fenn tartó jáva l és az igazgatóval —, 
s élükön két jelöltből titkosan vá
laszto tt elnök áll.

A rendelet az iskolatanácsot ja 
vaslattevő jogkörrel is felruházza. 
Ez k ite rjed : a  szülők tá jékoztatási 
fo rm áinak m eghatározására; szako
sított tan tervű  osztályok, faku ltatív  
foglalkozások, iskolai szakkörök és 
tanfolyam ok ind ításá ra ; a gyerm e
kek érdekvédelm ével kapcsolatos 
kérdésekre. Ezeken túl az igazgató, 
a  nevelőtestület, a szülői m unkakö
zösség, a diákönkorm ányzat és az 
ú ttörőcsapat az iskola m űködését 
érin tő  m inden kérdésben igényel
heti az iskolatanács vélem ényét, ja 
vaslatait. Ily  módon az iskolatanács 
jelentős tanácsadó testü le t is. E n
nek kapcsán sokan felvetik : kö te
lező érvényűek-,e az iskolatanács 
javaslatai, az  iskola, ille tve  az igaz
gató szám ára? J á r-e  valamilyen, jo 
gi következm énnyel, esetleg szank
cióval az  iskolatanács vélem ényé
nek, javasla tának  figyelmen, kívül 
hagyása? Jogilag term észetesen 
nem. Hiszen az igazgató továbbra 
is az érvényes jogszabályok a la p 
ján , az  iskola egész tevékenységét 
vezérlő működési szabályzatnak 
megfelelően irány ítja  az intézm ényt. 
Ebből az  is következik, hogy az igaz
gató csak abban az  esetben fogad
ja  el az iskolatanács javaslata it, 
am ennyiben azolk nem  ütköznek az 
em líte tt előírásokkal.

SOK KÉTELLYEL SZEMBEN azt 
is hangsúlyozni kell, hogy az isko
la tanácsnak  csak a m ai szervezeti 
fo rm ája tek in thető  újinak. Az isko
lák  társadalm i segítésének és kon t
ro llján ak  szervezett fo rm ájá t m ár 
Eötvös József, a  kiem elkedő ku ltú r- 
politikus több m in t száz évvel ez
előtt kezdem ényezte, am ikor „a nép- 
óktatással kapcsolatos helyi és köz
ponti • garanciák  rendszerének  m eg
o ldását” sürgette. Az 1868. évi nép
oktatási törvény 125. parag rafusá
ban az  irány ítás leglényegesebb esz
közének a községi iskolaszékek, a 
megyei iskolatanácsok és az állam i 
szakfelügyelet összehangolt tevé
kenységét tek in te tte . De közelm úl
tu n k  is bizonyítja, hogy mind az 
iskolák, m ind társadalm i környe
zetük egyre erőteljesebben igénylik 
az oktatás-nevelés tá rsadalm asítá
sát.

O rszágszerte ism ertek  az  ilyen irá 
nyú konkrét törekvések: a Televí
ziót m inden iskolának; a z  Egy üzem, 
egy iskola, Egy osztály, egy szocia
lista b rigád  mozgalom ; az üzemek 
é s ' v álla la tok  iskola- és tan te rem 
építései; a z  iskolák és a tá rsad a l
mi szervek együttm űködési szerző
dései; a  szülők tömeges társadalm i 
m unkája; az üzem ek pályaválasz
tást segítő m unkája; a ma is idő
szerű szám ítógép-akció stb. Ott, 
ahol a társadalm i összefogásnak 
ilyen előzményei vannak, az isko
la tanácsok  bizonyára sok sikert é r 
nek m ajd el. Sajnos a  szép és tö 
meges példák m ellett nagyon sok 
a m agára hagyott iskola is. Ilyen 
helyen gyakori tapasz ta la t: egy-egy 
term előszövetkezetnek a szó szoros 
értelm ében könyörögni kell, hogy 
felszántsa vagy m egtrágyázza az 
iskola gyakorlókertjét; egy vontató 
hom ok szállítását sa já t bányájából 
is azonnal „leszám lázza” ; hosszú 
éveken á t sok „társadalm i közeg
nek” nem  ju t eszébe sem a gyer
m eknap, sem  az ú ttö rő av a tá s; több 
üzem és szervezet még egy könyv
vel sem  ajándékozta meg az isko
lát. Ahol ez az elidegenedés az is
kolától erős, ott különösen, nagy fe l
ad a t v á r  az iskolatanácsokra. M ert 
am ellett, hogy a társadalm i kö r
nyezet igényeit, vélem ényét, javas
la tait, szellem ét beviszi az iskolába, 
az iskola érdekeit is erőteljesebben 
kell képviseln ie a  társadalm i kö r
nyezetben. Az iskolatanács környe
zetform áló hatása  — ha kevés is a 
kezében a jogi, eszköz — bizonyára 
erősebb lesz, imint egy igazgatóé 
vagy tan testü leté, akárm ilyen le l
kes is.

Boros Antal
Igazgató,

N a g y c e n k

Alrghalt Hajnal (*ábi»r
Életének 15. évében, szívroham 

következtében, elhunyt Kajnal Gá
bor József Attila-díjas költő, műfor
dító, szerkesztő.

*
Költészete összhangban volt szem é

lyes m egjelenésével. Kicsi, törékeny, 
világos szem ű ember vo lt Hajnal 
Gábor. Csöndes beszéd, term észete
sen ku lturá lt magatartás jellemezte. 
Versei ugyancsak halk szavúak, f i 
nom ak, a lélek állapotait pasztell
színekkel, az akvarellek levegőssé
gével fe s te tt term észeti képek ré
vén érzékeltette. M ondhatjuk, egy 
húron játszott, ezen az egy húron  
mégis m indent el tudott mondani 
magáról, azokról az évtizedekről, 
am elyeket végigélt, am elyek során 
a maga jellegzetesen csendes rez
düléseivel reagált a világ dolgaira.

Költői iskolázottságát, csiszolt 
form akészségét m űford ítókén t is ka 
m atoztatta, különösen az NDK köl
tészetének, ku ltúrájának m egism er
tetésében te tt sokat. Versei lapunk  
hasábjain is gyakran m egjelentek.

Halálával irodalm unk palettája  
szegényebb lett egy színnel.

Együttműködési megállapodás
A M űvelődési M inisztérium  és a 

M agyar Televízió között együttm ű
ködési m egállapodást ír t a lá  ked
den Köpeczi Béla művelődési m i
niszter és Kornidesz M ihály, a  Te
levízió elnöke. A m egállapodás sze
r in t továbbra is kiem elt jelentősé
get tu la jdon ítanak  a  m űvelődési 
alapellá tásnak , s  ezért a  Televízió 
kiem elt feladatának  tekinti az  ifjú 
ság ok ta tásá t segítő m űsorszerkezet 
k ia lakítását, a  sokszektorú és sok
fokozatú ism eretterjesztő  tevékeny
séget, a  m arx ista  m űvészetpolilika 
erősítését. Egyaránt fontosnak ta r t
ják  a külföld korszerű  M agyaror- 
szág-képének a vizuális propaganda 
eszközeivel történő kialakítását. 
(MTI)

Az Új magyar zene 
díjkiosztója

Az Üj m agyar zene a rádióban cí
mű — a közönség, a  kritikusok és a 
Kórusok Országos Tanácsa 1986. évi 
d íjáért m egrendezett — zenei sereg
szemlén a zenekari művek közül a 
kritikusok zsűrije Dubrovay László 
Szimfónia című m űvének, a  közön
ség zsűrije Durkó Zsolt Széchenyi 
oratórium ának  íté lte d íját.

A kam arazene kategóriában m ind
két d íja t M ártha István  B abaházi 
tö rténet cím ű alkotása, a KÓTA dí
já t pedig Vajda János A lleluja cí
mű kórusm űve kapta. A M agyar 
Zenem űvészek Szövetsége Elnöksé
gének különdíját, am elyet a  sereg
szemlén legjobban szereplő fiatal ze
neszerzőnek a ján lo ttak  fel, M ártha 
István a Babaházi tö rténet című 
művével nyerte  el. (MTI)

A  zongorajáték varázslatos mestere
Száz éve született Arthur Rubinstein

Alig tizenkét éves, am ikor Ber
linben először pódium ra lép (ha
zánkfia, Joachim  József vezényli a 
kísérő zenekart), s 90. születésnap
ján  ta r t ja  búcsúhangversenyét Lon
donban. Az 1899-től 1976-ig ívelő 
csaknem  80 esztendő tünem ényes 
karriert- ölel á t: A rthur Rubinstein  
zongoram űvészi pályáját.

A m agyar közönség 1927-ben is
m erkedhete tt meg .művészetéivel 
pesti vigadóbeli szólóestjén. U tol
já ra  1966-ban ta lálkozhatott vele: 
akkor két Erkel színházbeli koncert
jén élvezhette a zongorajátékát el
ragadtatással a publikum ; s a 80. 
életévében já ró  művész nem csak ér
ces fortéival, ezüstösen csengő pia- 
nóival, te lt zengésű akkord ja ival bű
vö lt el; m élyen em lékezetünkbe vé
sődött az a pára tlan  kiegyensúlyo
zottság, nem es arányokat sugárzó 
form am űvészet, am ely a megszólal
ta to tt m űvek tolm ácsolását á th a to t
ta ; m egkapóan példázván, hogy a 
nagy művész az eliram ló években 
m iként m entette á t az öregségébe a 
rom antika eszményeit. Ezért is tu 
dott m indkét hangversenyén oly va
rázslatos költőiséggel a muzsika 
szépségében gyönyörködtetni, vala
mi u tánozhatatlan  term észetességet, 
önfeledt öröm et árasztani. (Olykor, 
hogy a publikum m al való kapcsola
tá t még szorosabbra fűzze, különös 
fogásokhoz is folyam odott. Húsz év
vel ezelőtti budapesti szóló
estje közönségének em lékezeté
ben bizonnyal még élénken 
é l az a  kedves csínytevése, 
ahogy Liszt „E lfe lejtett keningő- 
jé t” ráadásként m egszólaltatva, az 
előadásban „elakadt”, s odafordulva 
a nézőtérhez: „elfelejtettem ”, je len
te tte  ki te tte te tt izgalommal, m ajd 
a felcsattanó taps elültével elölről 
ú jra  eljátszotta persze, m akulátla
nul, a darabot.) H angversenyeinek 
m indig is különös varázst kölcsön
zött, hogy pára tlanu l m agától érte 
tődő volt a já téka : „Meg ne tud ják  
az im presszárióim , de ingyen is zon
goráznék, annyira élvezőm ” — m on
d o tta  egy alkalom m al.

Száz esztendeje, 1887. jan u ár 28- 
án született a lengyelországi Lódz- 
ban; csodagyerekként m ár három 
évesen zongorázott. A pja tex tilgyá
ros volt, a tehetséges gyerm eket ha
m arosan beíra tták  a varsói konzer
vatórium ba, ám  m ár nyolcévesen 
Berlinbe került, s o tt annyira si
keresen halad t előre a tanu lm ányai
ban, hogy 1904-ben Párizsban is be
m utatkozott, 1906-ban pedig hosz- 
szabb am erikai koncertturnén vett 
részt. Ezután 1910-ig nem  vállalt 
szerepléseket (m ert nem csak a zenét 
szerette, legalább annyira élvezte az 
élet más öröm eit is ); ez idő tá jt 
Párizsban tőként csinos nők körül 
forgolódott, meg neves írók, m ű
vészek társaságát kereste.

Pályája első nagy zongoristasike
ré t az 1916-ban lezajlo tt spanyol- 
országi hangversenykörútja hozta 
meg szám ára: az eredetileg négy 
koncertre tervezett tu rné ja  125 esté
re  terebélyesedett. E nnek  az u ta 
zásnak az eredm énye az is, hogy 
ettől kezdve a p rogram jában gyak
ran  szerepeltek a kortárs spanyol

szerzők művei. R epertoárjának  a 
horizontja különben az idők folya
mán rendkívül gazdaggá tágult: Mo
zarttól Beethovenen, Schubertén, 
Liszten, Brahm son á t  Szfcrjalbindg 
és Sztravinszkijig  szinte megszám 
lá lhata tlan  zeneköltő alkotása d í
szítette m űsorát. Ám előadó-m űvé
szetével mégis leginkább Chopin 
zongoram uzsikája volt rokon, a ze
neköltő szinte m inden m űvét külö
nös örömmel játszotta, ta lán  m on
dani sem kell: pára tlanu l lírai ben- 
sőségű tolm ácsolásban. (Amikor 
1958-ban hazalátogatott, varsói 
hangversenyén is felü lm úlhatatlan  
O hopm -játékávai ragadta lángoló 
lelkesedésbe a közönséget.)

E lső .hanglemezfelvételei a  húszas 
évek végén készültek  el, s  az  idők 
fo lyam án ez az alkotó  m unka szin
te  külön „lem ezéletm űvé” kereke
d e tt; lem ezre já tszo tta  többször is 
Chopin összes zongoraiműveit, és 
egyebek között Beethoven zongora- 
versenyeinek három  sorozatát. Tos- 
canini, Brúnó W alter d irigálta  a 
koncertjeit, éveken á t  ta rtós k a 
m arazenetársa volt Jascha Heiifetz- 
nók. E inm anuel Feuenm ann-nak, 
Gregor Piatigorskinak.

A m ásodik v ilágháború idején csa
lád jáva l P árizsból Beverly Hillsbe, 
K aliforniába települt. Később fel is 
vette  az am erikai állam polgárságot. 
Jó llehet m ár évtizedek óta Európa 
egyik legkiválóbb zongoristájaként 
ta rto tták  számon, m űvészpályája a 
m aga teljes fényében a  m ásodik v i
lágháború u tán  szárnyalt fel. Ebben 
az  időben, a v ilágjáró  zongoram űvé
szek közül ő k ap ta  a legm agasabb 
gázsit: fellépésenként 6 ezer dollárt.

„M indig a  k a rrie r lassú k ibon ta
kozásának a  h íve voltam . Soha nem  
törekedtem  arra , hogy pályafutáso
m at sie tte ssem . . .  Aki h é t ó rák a t ül 
naponként a  zongoránál, sem m i m ás
hoz nem  jut. Én pedig m indenek

elő tt élni akartam , utazni, olvasni, 
tapasztalni, lá tn i, hallani. Az élet 
teljessége volt a  fő célom” — em 
lékezett vissza' pályájára  egyik nyi
latkozatában.. Jó  sorsa m egadta n e 
ki, hogy az élet teljessége jusson osz
tályrészéül. Tökéletes szellemi és 
testi frissességben é rte  meg szin
te  „az em beri kor végső h a tá 
r á t”, m egtartva k ivételes m űveltség
gel m egalapozott v ilágítás könnyed
ségét, derűjét, bölcsességtől á th a to tt 
hum orát. Belépve a k ilencedik X-be, 
még m indig hangversenyezett; tu_ 
lajdonképpen csak m indinkább 
gyengülő lá tása m ia tt v e tt búcsút a 
pódiumtól.

K ilencvenhat évesen, genfi o ttho 
nában  sízenderült örök álomba.

V isszatekintve pályájára , ő m a
ga így sum m ázta: „Én vagyok a  v i
lág legboldogabb em bere — m ondta 
90. születésnapján. Szenvedélyesen 
érdekel m inden. Szám om ra m inden 
nap új és más. Ha ugyanazt a m ű 
vet százötvened szer játszom , az 

is más, m in t amilyen, vo lt a  száz
negyven k i 1 en céd i k alkalom m a 1.”

S hadd fejezzük be e  rövid m eg
em lékezést ism ét csak az  ő szavai
val: „Gyönyörű, érdekes, mozgalmas 
életem  vo lt.’’

Lózsy János

A RÁDIÓ MELLETT
EGY VENDÉGJÁTÉK SIKERÉ

RŐL. Századunk egyik legjelentő
sebb olasz drám aíró ja, az 1953-ban 
elhunyt Ugo B etti am olyan ism eret
len ismerős m inálunk. Neve ma m ár 
fogalom a  színháztörténetben, ám  
jelentős művei közül alig m utattunk  
b e  néhányat,

E .hiányérzet mégsem ürügy rá, 
hogy a  rádiónkban — végre — fellé
pő Csehszlovákiai M agyar Területi 
Színház  darabválasztását m egkérdő
jelezzük, hogy számomkérjük, m iért 
éppen a B űntény a Kecskeszigeten  
cíimű, nálunk  is leginkább játszott 
színm űvét ad ták  elő őlk is. M ert 
helyesen döntöttek: rádiós élvezhe- 
tőség szem pontjából ez  a négysze
mélyes dTáma kiem elkedik a  többi 
közül. Jóform án alig  kell r a jta  iga
zítani, elm arad a  m áskor oly gyak
ran, s joggal fölem legetett „adaptá
lási veszteség”, a  maga teljességé
ben hat. M inden érthető , szerete tte l
jes elfogultság, elnézés nélkül nyug
tázhatjuk  a Holocsy István  rendezte 
előadásban am a ritka- szuggesztivi- 
tást, am inek  révén lá tom ásként fel- 
idéződik az egész történés; s ez a 
sa játos írói fogalm azáson túl a  szí
nészek összjátékán és egyéni figura- 
terem tési készségén egyarán t múlik. 
Röpog József m egvető-cinikus Ange- 
lója és N ém eth  Ica (Agata) erős 
szerepform álása megkönnyíti Tóth  
Erzsébet (Pia) és M ák Ildikó  (Silvia) 
darabbéli illeszkedését. Szép beszé
dű, pontos já ték u k  révén válik  
m inden érvényessé, a szigorú Betti 
ítélkezésének megfelelővé.

REMÉNYTELENEK. Hogy m int 
Bettinél az érzelm i vagy érzéki ki- 
elégületlenség, a  féltékenység és a  
kudarcélm ény m ennyire elto rz ítha t
ja  a lelket, arró l a napi- és heti sajtó

bűnügyi krónikáiból bőséges — s 
olykor szörnyű — példákat találunk. 
A költő  Zalán Tibor egy ilyen ex t
rém  eset — gyermekgyilkosság — 
analízisére vállalkozik, igen ha táso 
san keverve a  nyomozás izgalm ait 
a tettes lelkiállapotának, érzelm i és 
indulati hátterének  fokozatos fe ltá 
rásával. Az indíték, a  „m iért?” é r 
dekli m indenekelőtt a maga bonyo
lultságában, ezt ,akarja  szám unkra 
is világosan érzékeltetni, anélkül, 
hogy a tragédia szálainak gondos k i
bogozása a  bűnössel való együ ttér
zés vagy p láne a  megbocsátás felé 
terelné a  hallgató ját. Az em líte tt 
„nyom ozást” pedig nem  krim iszin
ten, szabványos értelem ben em lítjük, 
hanem  a Bűn és bűnihödésből ism ert 
„földerítés”-ben.

Ez a szüntelen tám adás-védeke
zés, félelem -elutasítás — és a közön
ség előre beavatásának  állandó 
m egkérdőjelezése — ad olyan lük te
tést a darabnak  — Lukács Sándor 
(a Férj) egészében igen meggyőző, 
bár egyes részleteiben egyenetlen 
a lak ításá ra  és Vallai Péter (Rendőr) 
elsőrangú, okosan á rn y a lt já 
tékára  alapozva —, am ely Sza
bados György szervesen a lk a l
m azott aláfestő m uzsikájának, in 
kább hitchcocki „thrillerhez” illő 
tú lzásait szerin tünk fölöslegessé te 
szi, és az áldozat (a kislány) hang
ja  folyam atos bejá tszásának  d ra 
m aturgiai eszköze is v ita tha tóvá v á 
lik, m int tú lra jzo lt háttér. A rádiós
szerzőként nem rég még debütáns, 
ám  a  m űfajban azóta igencsak te r
mékeny Zalán T ibor „ technikájá
hoz” kezdettől fogva szorosan kötő
dik mind a zenei kifejezés egyen
értékűsége, m ind  az  em lékfoszlányok 
beszűrődésének hangulati és reveláló

szerepe: itt  — és ez m ár a  rende
zőnek, Surányi Andrásnak szól — 
néha „agyontám ogatják” a  feszült
séget.

A végső diagnózis világos és tisz
ta: a  viszonzatlan szeretet szülte e l
keseredés tragéd iájá t kapjuk, annak  
pontosabbá tételével, hogy a  te tt 
egyszersm ind az  elhidegülő feleség
gel szem beni bosszú is — Kiss Mari 
a lak ítása  fé lreérthete tlenné teszi.

Riasztó, részvétet ébresztő, lebi
lincselő, elgondolkodtató mű.

MÉG EGY ISMERETLEN ISME
RŐS. A z  egyébként v ilághírű  író- 
hum orista -karikatu ris ta  James
Thurber  (1894—1961), a „New York-i 
szellem esek”-mek titu lá lt csoport
•tagja volt. M egértük, hogy nálánál 
sokkal gyöngébb tengerentúli szer
zők publikálása után, mindössze h a r
m incöt évnyi késéssel tavaly  m egje
len tettek  tőle egy válogatást, am ely
nek címadó m űvét (A  fehér szarvas) 
adap tá lta  rád ió ra  fordító ja, a. sokol
dalú, tehetséges Békés Pál. A Száz
szorszép Színház  égisze a la tt készült 
.kétrészes ihangjáték az Igényes h u 
m or irán.t fogékony felnőtteknek is 
élvezetes, ilyenkor (lám -lám) a szí
nészek is örü lnek  és képességeik ja 
vá t adják , ezúttal főleg a  leghálá- 
sabb figu rát m egelevenítő s szerepé
ben (szerepeiben!) szinte lubickoló 
K ézdy György és Gábor Miklós. En
nek a  m esének egyébként Igencsak 
kom oly a  m agja. Szükségtelen, bő
vebben k ifejteni, m ire vonatkozik 
an n ak  lényege, hogy egy szarvassá 
varázsolt ijfirály.kisasszony vajon 
eredetileg királykisasszony volt-e, 
vagy éppen em berivé változtato tt 
szarvas? A gyerekek bizonyára in 
kább a bőven (s eredetien, igénye
sen) adagolt kom ikum on kacagnak, 
s az em lített valódi tém át aligha 
fogják fel, de azért az benne van, 
ha kissé el is bo rítják  a jobbnál 
jobb ötletek . . ,

Hegedűs Tibor


