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ték ki ontológtájukat, Vagy nem egy
tömör filozófiai tanköltemény-e Habán
Mihály Béke című verse?

Ha kései korokra csak a második
versszak hét sora maradna, az akkori
tudósok arra a meggyőződésr", jutnat
nának, hogy volt egyszer egy évszázad,
mely a jelenségekben azt kereste, ami
örök. És nem is tévednének nagyot ...

Pályakezdés majd hetvenévesen? Nem
kis bátorság kellett ehhez is. S annál
nagycoe orommel regísztrálhatjuk, hogy
Haoán Miháiy nem ugy tért vissza az
írodaiomoa, hogy dadogva beszél; an
nak nyelvét, hogy pályakezdő lépteit
teszi. Az érett, szuverén költő bizton
ságával tájékozódik benne, s ösztönös
tehetséggel lel rá témájára, a termé
szetre, melynek ezernyi szépségét mu
tatja fel, alakváltozatát követi nyomon,
sosem válva egyhangúvá. míridig meg
találva a legköltőibb, az egyetlen auten
tikus megoldást.

Az időben tájékozódva míndig fel
mutatja az időtlent, a jelenségben pe
dig azt, ami örök. Voltaképp ezzel is
ahhoz a költői folyamhoz csatlakozik,
amely a költészet kezdetétől a lét lát
ványáböl következtet egyetemes össze
függésekre. Benne is van bölcselkedő,

filozofikus hajlam, s nem lehetetlen,
hogy ínvencí 'Íjára a görögök hatottak,
akik gyermekkorukban poézisben fejez-

Bólce, Nyugalom.
Oldott kötöttség.
Szélcsundberi alvó
Ertlőzúgás.

Pil"anatba zárt
Időtlenség.

Milwr a fák
Lombsátora
Meg se rezdül,
S az áttörő Il"P
F'ériyoszlopá ban,

Cetj át vesztvet
Egy helyben lebeg
S,árnyaln a kék
Szitakötő.

Beke, boldogság.
Egy perc és vége.
Am a percben sincs
Kevesebb orök,
Mint az időt

Kif'cszttő

Évezredekben .

MIT TUD MA A SZINHÁZ?

Az Irodalmi Színpad felújított ottho
nában Radnóti Miklós nevét vette fől. A
"Sem emlék, sem varázslat" című bemu
tatójával is névadója előtt tisztelgett. A
jeles színészgárdát felvonultató összeál
lítás rendezője (Gáspár János) azonban
míntha jobban bízott volna a járulékos
eszközökben - fény- és hangetfektusok,
kabátjelmezek, háttér és díszletelemek -,
a megtervezett. nemegyszer erőszakolt

nak tűnő, kirnódolt "szerepjátszásban",
mint Radnóti önmagától és önmagában
ható Iírájában. Az egyébként jól felépí
tett versválogatás szerkesztője (Gelléri
Agnes) sem elégedett meg pusztána
költői terméssel, amely önmagában is
olyan személyes hitelű kor- és történe
lemrajzot, tragikumában felemelő ár
nyalt vallomást kínál, hogy mással kie
gészítve, összekapcsolva szinte már fo
kozhatatlan. A keretjáték éppen ezért
túlhangsúlyoz, néha már közömbösití
Radnótít. nem is rá ügyelünk igazán,
hanem Dantéra ; versei csaknem betét
ként hangzanak az Isteni színjáték idé
zetei közott.

Dante életútjának felénél tart, alig
harmincöt éves, amikor 1300 nagycsü
törtök éjjelén túlvilági zarándokútjára
indul. Radnóti Miklós 1940-ben, har
mincegy évesen kezdi meg halálát hozó
pokoljárását. Itt, a színpadon Dante
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helyére Radnóti lép, őt vezeti Vergilius
a szenvedés egyre mélyebb bugyraíba,
Mindketten vajszínű lódenben járnak
fel s alá, hol levetik, leterítik, hol fel
veszik, magukra borítják - és végsza
vaznak egymásnak. Vergilius beszél,
Radnóti Ielel ; mind hosszabban Vergi
lius s mind rövidebben Radnóti. Aztán
váratlanul megszakítja a "dialógust"
Verdes Tamás. aki zsebre dugott kézzel,
hányavetin elmondja József Attilától az
Ős vatkany terieszt kórt ..., maid be
sétál Pécsi Ildikó és Garcia Lorca Si
ratóének ...-ét recitálj a megrendítő át
éléssel. De a kí térrik-rt szintén megtold
ják, mert - úgy látszik - velük is elé
gedetlenek a műsor bábái az összbenvo
mást mérlegelve, így minden segédlet
"fe!ülüti" a költészetet, túlmagyarázássá,
koptatássá, tetszetős rutinná válik Kü
Iön-külön, más minőségben talán alkal
mas és élményt köríto lenne a vetített
díszletkép (Csikós Attila), a kabát jelmez
(Meluzsin Mária). Vergilius megidézése
vagy a zenei aláfestés (Prok/rpiue Imre),
amely a koncentrációs tábor zajait 
kutyaugatás. vezényszavak. lábdobogás
- és a háború robaiát - robbanás, re
pülőgép-zúgás, masírozás - montírozza
a 40-es évek hír-s slágerével és a szírn
toníkus muzstkával. de mindez
együtt, egymást Iicitálva már Radnótit
gyöngíti, foszlat ja a líra szövetét.

Csak az előadás második részében



Radnótié a színpad teljesen. Érzékenyeb
ben reagálunk a versmondásra is, ke
vésbé vonja el figyelmünket, ami alá
rendelt, harmadlagos, a költészet szem
pontjából mellékes. De mintha most
vísszhangok tompa ismétlődéseit halla
nánk. a monotónía eluralkodását, A ver
sek tolmácsolása legtöbbször nem sze
mélyhez szóló, nem úgy hangzik, mintha
az osszességen belűl rní ndenlcihez egyen
ként is el akarna jutni. Bizonyos fokú
lekerekítettség. mercvség. néhol salilo
nosság, ijedt szabályszerűség vet gátat
a szárnyalásnak, a gondolatok kötetlen
kibomlásának. Az egyöntetűség a művek

értelmezésében és előadásában művészí

konforrnizrnust szül: nincsenek éles kie
melések, vesződséges feltárulások, ere
deti felfedezések, ezért a művek zöme
csak a d--klarnú lás szintién marad. Mínt
ahogy hiányzik az egyénekhez közvetí
tett üzenetüle is, az az intim mondan
dó ami által Radnótil újólag befogad
jui" ami a lelkünkbe hatolva arra kész
tet, hogy valamilyen módon a saját éle
tünkben is megvalósítsunk Radnótiból
annyit, amennyire képesek vagyunk, szí
vünkből, értelmünkből telik. A gyors
egymásutánban, fílmszcrűen pergő ver
sek összemosódnak, elhalványodnak em
lékezetünkben, csak a szürkeság regiszt
rálható, az ülepszik meg egy időre.

A Pesti Színház Déry Tibor remek
mívű elmélkedő regényét, a Kedves
bópeer . . .!-t választotta idei premierjéül.
A dramaturgiai műtét (Szántó Erika)
azonban csak ártott neki. Iskolapéldája
a rossz sebészi beavatkozásnak. az elsie
tett transzplantációnak. Mindaz, ami a
könyvben fölényes frlozofra. ironikus
bölcsesség, életszerelem, a színpadon egy
vénember malackodásaivá, fecsegésévé.
hisztérikus halálfélelmének kornpenzá
elojává korcsosul. A mű tulajdonképpen
egy hatalmas színpadí monológot kínál
az Irót játszó színésznek (Major Tamás),
az egyszemélyes dráma briliáns lehető

ségét, I];helyett lagymatag párbeszédek,
eroszakolt cselekménybonyolítas, felesle
ges szinoszmozgatas tanúí vagyunk; sok
szcreplős darabbá tágul az eredetileg
intim vallomásnak szánt, de az érdek
lődő ol vasónak nagyszerű szórakozást és
nemes emberi tanulságokat nyújtó al
kotás. fo. többi színészt tétlenségre, sta
tisvtálá-ra k:'lrhoztatta ez a dramaturgia,
amin természetesen a rendező (Kapás
Dezső) sem tudott változtatní.

A közönség tehát joggal kérdezi ~ mi
köz;·'nk egy öregernber zsörtölődéseihez,

gazdasszonyával és fiával, menyével
való perlekedéseíhez ? Vajon ma a szín-

ház a legalkalmasabb fórum erre, ami
kor megannyi társadalmilag fontos el
mondandó kínálja magát, növekszik az
emberek igénye a koznapí dolgok iránt,
a közösség morális problémáinak tisztá
zására?

A Madách Színház Kamaraszínháza
Oscar Wilde Bunbury című vígjátéká
val nyitotta meg kapuit. A Hevesi Sán
dor kitűnő fordításában színre hozott
művet a szerző 1894-ben írta, nálunk
először lO07-ben játszották a Vígszín
házban. Képzelhetjük, milyen levegőt

áraszt 1976 őszéri Pesten az előkelő lon
doni társaságot csipkedő, de azért alap
jában véve mélységesen tisztelő különc
- ahogy az írót maguk közott emleget
ték szellemessege. A viktoriánus
sznobságot finoman leleplező. a konven
ciók hazugságai t inkább csak kíkezdő,

mint kipellengérező sziporkák azonban
hiába sisteregnek el, értetlen és idegen
velük szemben az a közeg, amelyben
ennyi fáradsággal és pénzzel megtárrio
gatták. Wilde maga is haszonélvezője és
többé-kevésbé kiszolgálója volt ezeknek
az élősdi kóröknek. jól ismerte őket, bí
rálatából a gyöngéd humornál, a részt
vető gúnynál többre nem futotta. Éppen
ezért szereplőivel halálos komolysággal
mondatta el a legképtelenebb tréfákat,
sületlenségeket, hiszen az egész darabot
idézőjelben, felhanggal írta meg. A rnos
taní előadás a komédi ából majdnem cir
kuszi bohóckodást űzött, a "macskakör
rnökct" megháromszorozta, így aztán az
élcek visszájukra fordulnak, a riposztok
üresen csattannak el, a nézőben pedig
dupla kérdőjel rajzolódik ki.

A Vígszínház Edward Bond angol
drámaíró Fej vagy irás, pénzről és ha
lálról meditáló jeleneteinek eljátszására
vállalkozott. A Shakespeare életének
utolsó szakaszát és halálának körülmé
nveit felidéző mű azonban mégsem az,
mint amit a színlap ígér, mert a szerző

elárulja: "... engem a legkevésbé sem
érdekel úgy, ahogy egy történészt, Sha
kespeare igazi életrajza. A darab jó
része a mindenlwri író és a társadalom
kapcsolatáról szól." A rendező (Valló
Péter) szerint Bond "Shakespeare utolsó
éveinek valóságos történetében megír
hatta önnön drámáját is, saját konflik
tusát: az alkotói és a .tulajdorios!' ma
gatartás egyre összeegyeztethetetlenebb
voltál - s nemcsak Angliára érvénye
sen". Három rejtvényű tehát a színmű:

Shakespeare valóságos élete ürigy arra,
hogy másról beszéljen s tőle elvonatkoz
tatva általában a korabeli Angliával, a
kapitalizmus kezdetével, hatalom, va-
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gyon és művészet viszonyával foglalkez
zon. Hogy aztán mindez miként tágít
ható egyetemességgé, a sztgetországon
túlra a világ mai válságaí közepett 
erre a néző nehezen tudna válaszolni.
Vagy továbbgondolva : hogyan értelmez
hető a XX. század szocialista társadal
máoan egy XVL századi családi viszá
lyokat, birtokpert és parasztzendülést
előtérbe helyező, mögötte az erőszak és
a pénz véres, megtorló uralmát felraj
zoló előadás? Ha az Erzsébet-kori Ang
liát akarjuk megismerni, Shakespeare
bármelyik darabjától többet kapunk. Ha
hatalom és irodalom, művész és társa
dalom máig megoldatlan, kényes és fon
tos kérdéseit kívánjuk feszegetni, miért
kell ahhoz Shakespeare és kora? Miért
nem alkalmas ez a század, ez a világ,
amit mégiscsak jobban látunk, még ha
bonyolult is benne eligazodnunk?

Helyes irányba tájékozódott a Nemzeti
Színház, amikor műsorra tűzte Alek
szandr Gelman drámáját, az Egy ülés
jegyzőkön-yvét. A rníndenkorí színház
egyik válfaját, az aktuális színházat te
remtették meg anélkül, hogy direkt
módon agitálnának. Ahová a közönség
úgy ül be, rnínt saját ügyének tárgyalá
sára; döntenie kell az írói eszkózökkel
felvonultatott tények rnellett vagy ellen,
az eléje táruló dokumentumokat kell el
fogadnia vagy elutasítania. Ahol a néző

ket összefűzi a problémalátás azonos
sága, a bennük hordott indulatos felelős

ség politika, társadalom és igazság iránt.
Az a benyomásuk. hogy ök vannak most
a színpadon, vagy legalábbis az ő meg
bízásukból érvelnek, vitatkoznak a sze
replők, hogy tanáccsal, [avallattal, indí
tással szelgáljanak. A szmpad akkor elő

nyös, ha pozitív előjellel lehet felhasz-

HAGYOMANYÖRZÉS A ZENÉBEN

Ki tagadná: Josef Haydn félig-meddig
magyar zeneszerző. Életének nagy és
rendkívül termékeny részét élte le az
Esterházyaknál, muzsikájában is fellel
hetők magyaros motívumok, A Hang
lemezgyártónak az a sorozata, melyen
összes zongoraműveit ajánlja, kicsit a
mí ügyünk is. Ezúttal a kései alkotások
jelentek meg a IV. albumban Ránki De
zső előadásában.*

Néhány szót megér az a mód és tö
rekvés, ahogy Ránki és társai Haydnhoz.

nálni, akkor értékes, ha célt hirdet, fo
lyamatot idéz fel, elsősorban a szaka
datlan megújulás. továbbgondolás. lelki
és értelmi tisztulás fogalmait érinti 
a legszélesebb emberi s társadalmi rné
retekben. A Nemzeti Színház égető közé
leti mondanivalójával a közvetlen szín
házi kommunikáció létesítését határozta
el, amely együttérzést, fokozott csel.ek
vésigényt vált ki, fejleszti az ember
méltóság érzését, az etikus emberi ma
gatartás alapvonásait erősíti.

Gelman műve puritán hangon, szinte
köznapi egyszerűséggel szól az egyén tár
sadalmi kötelezettségű ígazságkeresésé
ről, a dramaturgiai tisztesség szabályai
szerint, de az élet hitelével száll síkra
az ember abbeli joga mellett, hogy mun
kájának ne csak anyagi elismerését, ha
nem erkölcsi becsületét is megkövetelje.
Hogy cselekvésének rugói t ne a látsza
tok. a hamis eredmények, a demagógia
blöffj ei mozgassák, hanem saját öntör
vénye, a hite minden rossz módszer, ha
zug jelszó, morális vétek elévülésében,
kicseréLődésében, jóra változásában. A
kiváló rendezés (Marton ElIdl'e) az em
beri mínőség, a szocialista személyíség
drámáját olyan hévvel, olyan konflik
tus-érzékenységgel bontotta ki, hogy a
társulatnak az utóbbi időben már meg
merevedésre, ismétlésre hajlamos, néhol
szklerotikus tüneteket jelző játékstílusát
is megújította, felfrissítette. Azzal a ta
nulsággal tetézte az együttes teljesítmé
nyét, hogy a néző bizalma újjáéled, re
ménysége megnő, hitében megbizonyo
sodik: nemcsak a színházban, a darab
keretei közt, hanem az életben is lehet,
sőt kell is rnlndig Újrakezdeni, tanúsá
got tenni.

a kései nagy művekhez közelítenelc. Lát
hatóan nem béklyózzák felfogásukat
azok a viták, melyek még manapság se
jutottak nyugvópontra a körül a kérdés
körül, vajon milyen hangszeren játszott a
zeneköltő. s milyen előadásmód, hangzás
felel meg Ieginkább elképzeléseinek
Szerte a világon megfigyelhető ugyan
olyan törekvés, hogya nagy mestereket
lehetőleg koruk hangszeréri szólaltassuk
meg - e sorok írójának nagy ifjúkori
emléke az a Vivaldi Négy évszak fel
vétel normál lemezen, amelyen korhű

• Haydn összes zougoramüvat 4. Előadja: Ránki DezsQ (Hungaroton SLPX 11625-27)
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