
:rűsitett irodalmi művek (regények, no
.vellák, elbeszélések, eredetileg szinpadra
szant alkotások) jövendő sorát: az adap
tál6;c, szerte a világon, mind a mai na
pig az ő példáját követik, az ő útján
haladnak tovább.

Hughes azonban valami egészen mást
.akart, valamit, ami szokattam, ami meg
hökkentő. Minden új iránt lelkesedett
és minden újban a még újabb lehető

séqeket kutatta. Mint egyetemista - és
akkor már Robert Graves, Huxley, Da
vid Herbert Lawrence jó barátja - be
barangolta az egész Szigetországot. Volt
kéregető, aL/calmi járda-rajzok készítője

(ezekből tartotta fenn magát) - és köz
be.n Oxfordban megszerezte a bölcsész
oklevelet. 1924-ben, T h e S i s t e r' s
T l' a g e d y (A testvér tragédiája) cím
mel megírta első színdarabját, melyet
G. B. Shaw lelkesen üdvözölt, mint
.,minden idők legjobb egyfelvonásosát".

"A veszély"-t az író még nem nevezte
hangjátéknak. (A "Hörspiel" meghatá
rozást ugyanabban az évben, de már a
londoni bemutató után, Hans von Heis
ter használta először, az első német rá
diós-folyóirat - Der deutsche Rund
funk - hasábjain, a rádíós-színjátszás
ról írt cikkében). Hughes a felfedezők

kíváncsíságával hatolt be a rádi6techni
·ka csodájának rejtelmeibe, nagyszerű ér
zékkel és könnyedséggel tárta föl és al
kalmazta azokat eredeti művében, de ta
lán még ő sem volt egészen tudatában
annak, hogy új műfajt teremtett. Pedig
valóban minden szokatlan és meghök
kentő ebben a játékban! Már a színhely
is: egy szénbánya, ahol - hogya hall
gatók illúziója még tökéletesebb legyen
- szerencsétlenség történik és kialsza
nak a lámpák. A bányába látogató né
hány kíváncsi szemlélőből hirtelen egy
tragédia fószereplője lesz. Vak sötétség,
sehol egy parányi fény, egy megnyugtató,

halovány sugár: kell-e eszményibb kör
nyezet az abszolút hangjátékhoz - ah
hoz a műhöz, amely színjáték ugyan, de
sehol másutt nem játszható el, csak a
mikrojon. előtt?! (Ez a környezet önkén
telenül ts azt a "festményt" juttatja
eszünkbe, amelyről Karinthy ir: fekete
vászo,n, alaita pedig a "kép" címe 
"Négerek az alagútban szenet lapátol
nak",)

Hughes a végletekig ki ís használja a
szinhelyből adódó lehetőségeket: ami a
negyedóra időtartamú játékban történik,
azt hangokkal, zajokkal, .kizárólag akusz
tikai benyomások közvetítésével érzékel
teti. Mindezzel oly feszült, ízzó légkört
teremt, hogy hangjátéka ma - évtize
dek elmúltával, a rádiótechnika szédüle
tes iramú fejlődése korszakában is 
izga/masan és elevenen hat.

Riohard Hughes ez év áprilisában töl
tötte be a 71. évét. Lírikusi, dráma- és
regényírói életútját - többek között 
oly kimagasló alkotások fémjelzik, mint
a "Szélvihar Jamaikában", az "Örvény
ben", vagy több részre tervezett regény
sorozatának - élete főművének - 1961
ben "Róka a padláson" címmel (The
Fox in the Attic) megjelent első köte
te. Hangjátélcával megalkotta az eredeti
hangjátékok prototipusát. Felfedező volt,
aki álmélkodott azon, ami új - és bol
dog volt, hogy mindazt az úiat, amit
felfedezett, birtokába veheti. Műve mos
tani sikeréhe.: Kopányi György drama
tul'gi munkája, Barlay Gusztáv átgon
dolt, a hangok és zajok közt arányos
mérték!'t tartó, tökéletes atmoszférát te
remtő rendezése, a szereplők - Básti
Lajos. Földi Teri, Tordy Géza - átélt,
emberi-művészi hitelességű alakítása,
valamint a közreműködő Bay Gyula és
a Földényi kórus színvonalas teljesítmé
nye jelentősen hozzájáruIt.

BALASSY LAsZLO

Az állat szeretete: jelképes tiszteletünk az élet iránt. Az ember-ről magáról, a
a módszerekről, ahogy földünkön berendezkedett, a perről, melyet embertársai s
végül önmaga ell'en folytat, lehet akál'mHyen rossz véleményünk, de szervezetünk,
még a leg'elvetemültebb szívű sem feledkezhetik meg arról. hogy vcIamennyien a
föld porából lettünk s hosszabb-rövídebb idő múltával oda tél'ünk vissza. Oda;
ahonnét velünk együtt az állatok is kiemelkednek és visszahuUanak. Sorsunk 
boldogabb vagy boldogtalanabb? - de közös. Értelmünk se feledkezzék meg arról,
hogy amikor a föld teremtményeit segélyezzük - ahol lehet - magunkat is meg
támogatjuk. Sajnos, ma is még lépten-nyomon találkozhatunk környezetünkben em
bere,kkel, akik magukról elfeledkezve - szó szerint értem - kegyetlenkednek a
természettel. Talán a háború hiányzik nekik, s ezért háborúskodnak az állatok
ellen?

Déry Tibor
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