
Quodlibet —  rámában  
Miért  kellene  minden  

festményt,  akvarellt,  
rajzot,  vázlatot  berá-
mázni?  Szebbek  lesz-
nek-e,  színesebbek  te-
nyérnyi  vastag  aranyke-
retben? 

Miért  kell  minden-
áron  rámába  —  amo-
lyan  keret-történetbe  —  
gyömöszölni  a  Zene,  ze-
ne,  zene  legtöbbször  si-
keresen  válogatott  szá-
mait,  ezt  a  zenei  quod-
libefet?  Egy  tánc  kettős,  
egy  ária,  kurta  és  mag-
vas  esszé,  egy  új  mű  
próbája,  egy  érdekes  in-
terjú  — vajon kell-e  eh-
hez  kimódolt,  erőszakolt  
keret?  Más  szóval  —  
ürügy.  Csak  fel  kell  
gondosan  építeni  a  mű-
sort  —  mennyire  ért  
ehhez  Vecsernyés  János  
és  Czigány  György!  —  s  
némi  tapintatos  hangu-
latkeltéssel  kedvet  csi-
nálni  hozzá.  A  műsor  
így  is  —  sőt  jobban  —  
elérné  céljáit:  szórakoz-
tatna,  informálna,  s  ha  
úgy  tetszik,  nevelne  is.  
De  a  ráma,  a  ráma!  

Ezúttal  Szentendrén,  
a  költő  Vas  István  és  a  
festő  Szántó  Piroska  
nyári  otthonában  tábo-
rozott  le  a  stáb.  Két  
szép  vallomás,  mióta  is  
és  miért  szereti  a  mű-
vészházaspár  Szentend-
rét,  mit  is  gyümölcsözött  
számunkra,  nézők  és  
hallgatók  számára,  ez  a  
vonzalom.  Vas  István  el  
is  mond  néhány  szent-
endrei  vers-töredéket,  
inkább  idézetet,  s  már-
is  látjuk  Szántó  Piroska  
néhány  festményét,  kis-
sé  elkapkodva.  Mielőtt  

vers  és  festmény  hatná-
nak  ránk  szépségükkel,  
már  ott  sincsenek.  Ezek  
után  —  a  néző  meglepe-
tésére  —  roppant  ügyet-
lenül  fotograíált  római  
úti riport  foszlányai  kö-
vetkeznek  egy  Liszt-za-
rándoklatról.  Hogy  eh-
hez  a  házigazdának  né-
mi  köze  legyen,  Vas  Ist-
ván  okos  és  bensőséges  
szavakkal  elmondja:  ho-
gyan  jutott  el  későn,  
Bartókon  át,  Liszt  Fe-
renchez.  De  mi  köze  a  
Piazza  Navonának  —  
Szentendre  főteréhez?  a  
Monté  Marionak  —  Pis-
mányhoz?  A  műsor  
mind  erőltetettebb  kezd  
lenni,  a  műsorvezető  te-
hát  egyre  nyájasabban  
mosolyog  és  mosolyog.  

Vas  Istvánékat  talán  
nem  lepte  meg,  amikor  
otthonukban  váratlanul  
ott  ült két  világdíj-nyer-
tes,  szebbnél  szebb,  ele-
gánsabb  operaénekesnő,  
Számadó  Gabriella  és  
Pitti  Katalin.  Hogy  leg-
alább érződjék  a  „ráma"  
— vagyis  a  keret játék — 
Vas  István  gáláns  bó-
kokkal  hódol  vendégei  
figyelemre méltó  szépsé-
gének.  Majd  a  képer-
nyőn  feldereng  Pitti  
Katalin  sikeres  fel-
lépte  a  moszkvai  Csaj-
kovszkij  énekversenyen,  
gyenge  hangminőséggel,  
—  nem sikerült  a  kópia.  
Majd  ő  is,  Számadó  
Gabriella  is  szólnak,  
kedvesen,  szerényen  né-
hány  szót  sikereikről.  
Ezek  után  eléneklik  
győztes számaikat.  A  né-
ző  úgy  képzelné  —  ha  
már  elfogadta  a  keretet  

—  most  a  házigazda  
vagy  hitvese  ül  zongo-
rához, s kíséri  vendégeik  
énekét.  'De  i f jú  énekes-
nőinket  Várady  Katalin  
kíséri  zongorán,  és  nem  
Vas Istvánéknál,  hanem:  
—  ha  nem  tévedek  —  
a  Barcsay-múzeumban.  
Hogy  kiváló  énekük  tet-
szik-e  a  házigazdáknak  
vagy  sem,  nem  tudjuk  
meg,  nincsenek  jelen,  
arcukról  nem  olvashat-
juk le  indokolt  tetszésü-
ket.  ök  a  nyári  házban  
nyilván  arra  várnak,  
hogy  Bodza  Klári  eléne-
keljen  különféle,  fogya-
tékosan  fényképezett  
helyszíneken  —  koboz-
kísérettel  —  három  el-
ragadó  népdalt,  elraga-
dóan,  S  már  ott  ül  ő  is  
Vas  Istvánéknál,  beszél  
a  kobozról,  és  —  hogy  a  
„ráma"  el  ne  maradjon  
—  átnyújtja  megszemlé-
lésre  Szántó  Piroskának.  
Néhány meghatott  és  jo-
gosan meghatott szó  Vu-
jicsics  Tihamérról, és há-
zigazdáink  ismét  eltűn-
nék,  valahol  Szentend-
rén,  esetleg  Pomázon  —  
hisz  odavalósiak  — .  
éneklik  a  Vujicsics  
együttes  tagjai  sodró  
szerb  dalaikat.  Nem  lát-
juk  se  Vas  Istvánt,  se  
Szántó  Piroskát,  most  
sem kerülnek  kapcsolat-
ba  a  művészekkel.  
Ahogy  nem  tudjuk  meg  
sosem,  látták-e  Színmű-
vészeti  Főiskoda  i f jú  di-
ákjait  a  főtéren  bolon-
dozni.  Mert  véleményü-
ket  —  holott  érdékelne  
—  nem  hallhatjuk.  

Bodza  Klári,  a  Vuji-
csics együttes, a főiskolá-
sok produkcióihoz  a mo-
solygó  műsorvezető  nem  
hívta  meg  a  házigazdá-
kat.  De  most  váratlanul  
meginvitálja  őket  a  mű-
velődési  otthonba,  ahol  
három  végzett  zeneaka-
démista  részleteket  éne-
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