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Marx és a költözködők
Aki az Ö röm hír előadását 
megtekinti a Kamrában, úgy 
készüljön, hogy mindjárt a 
kezdet kezdetén a szocialista 
szellemvasút barlangjában 
érezheti magát. Miközben a 
szűk, sötét folyosón át meg
közelíti a nézőteret, egy-egy 
jegyszedő ingó-bingó zseb
lámpája, valamint elrejtett 
piros neonok fénye világít 
csupán.

A látogató szinte várja, 
hogy valamelyik fordulónál 
szembetalálja magát a kom
munizmus kísérteiével vagy 
a láncait rázó proletariátus
sal. (Copyright by Pelikán 
elvtárs.) Miután áthalad a 
könyvborítókból szőtt sző
nyegpadlón — a Lenin ösz- 
szes ma ráléphetőbb, mint 
mondjuk nemzetiszínű zász
lónk, bizonyos lépcsőfo
kokra terítve —, a félho
mályban kitapogat magának 
egy széket, leül, s hamarosan 
feltárul előtte Kari Marx 
könyvekkel berendezett háló
szobája. Vagyis hát kap egy 
közepes kaliberű bohózatot 
— író M ilan  Uhde, rendező 
Dömölky János —, melynek 
hőseit a pikantéria kedvéért 
K a ri M arxnak  és Friedrich  
Engelsnek hívják. Az illetők 
természetesen nem filozófusi- 
közgazdászi minőségükben, 
hanem csapzott magánem
berként állnak elibénk. Még
pedig jeles színészek. — A n- 
dorai Péter és Bán János — 
megszemélyesítésében. A to
vábbi szereplők Marx teher
tételei: a gondoskodó feleség 
és a gondoskodó cselédlány;

Takács Kata lin , illetve Söp- 
tei Andrea. Különösen a ház 
asszonya van elemében: any- 
nyi szép, vonzó és elegáns 
megformálása után Takács 
Katalin most _ egérarcot ölt, 
s kedvtelve zs'émbel'és nyá- 
pickodik.

Ezenközben odaát, a Kato
na József Színházban Carlo 
Goldoni ritkán játszott komé
diáját, Az ú j lakást adják, 
Ascher Tamás gondos rende
zésében. Élénk előadás, exp
resszív stílusban. Anta l 
Csaba szabatos díszlete nagy
vonalú: ott is lakásnak lát
szik az új lakás, ahol már 
nem is látszik. A szereplők 
többnyire alulról megvilá
gítva, a falon nagy árnyak
kal kísérve, felfokozottan 
karikíroznak. A  könnyelmű, 
meggondolatlanul költekező, 
hebrencs ifjú  párt Udvaros 
Dorottya  és Blaskó Péter ala
kítja.

Udvarosról az jut eszembe, 
amit Hevesi Sándor írt vala
melyik könyvében Madaleine 
Brohanról, a Comédie F ran- 
caise egykori sztárjáról. A leg
erősebb színpadi hatást v il
lámló, fekete szemével kel
tette a hölgy. A közönség és 
a kritikusok évtizedek múl
tán sem tudtak szabadulni a 
nagy, fekete szempár igéze
tétől. Egyébiránt a művész
nőnek kék szeme volt. Így 
vagyok Udvaros huncut 
macskaszemével, mely amúgy 
kék, vagy akár barna is le
het. A színésznő önmagába 
habarodott úrinőt játszik, 
akinek gyönyörű toalettje el-

Megelőlegezett m illiók
Bár bejelentették megszűné
sét, mégis folytatja adásait a 
TV-tévé. Méghozzá egyetlen 
hét szünet nélkül. Erre egy 
új vállalkozó jelentkezése 
adott lehetőséget — mondta 
a TV-tévé egyik vezetője, 
Born Ádám.

— Tudom, hogy hihetetle
nül hangzik, de hiába tár
gyaltunk nagyon sok em
berrel, nem láttunk kiutat. 
Komolyan és őszintén mond
tuk, nem megy tovább. Ez 
hétfőn este hangzott el és 
már kedden váratlanul je
lentkezett egy magyar vál
lalkozó, akinek nevét egye
lőre nem hozhatjuk nyilvá
nosságra. Legyen ez üzleti 
titok, hiszen még folynak a 
tárgyalások, keressük a jogi 
megoldás lehetőségeit.

— Ha jó l értem, néhány 
hétre úgy kaptak anyagi se
gítséget, hogy az üzlet még 
nem köttetett meg?

— Igen, a heti műsorké
szítés folyamatosságát előle
gezték meg nekünk. Ez az 
összes költséggel együtt azt 
jelenti, hogy körülbelül 
2—2,5 millió forintba kerül 
egy hét műsora. Ezt az ösz- 
szeget mi a reklámbevéte
lekből nem tudtuk előterem
teni. Támogatónk úgy véli, 
neki módja lesz a reklámér

tékesítést jobban megszer
vezni.

— Több cég is kínál ilyen  
lehetőséget a műsorkészítők
nek, például a Kábelrep. 
Velük nem tárgyaltak?

— Természetesen egyetlen 
lehetőséget sem hagytunk f i 
gyelmen kívül, de az ő aján
latuk nekünk nem felelt 
meg. Ügy éreztük, azok a 
feltételek, amelyeket bizto
sítanának, kevesek a jelen
legi színvonalú adások elő
állításához. Azt sem szeret
tük volna, ha az egy kézben 
összpontosuló dömpingárak
kal lehetetlenné teszik azo
kat a kis stúdiókat, amelyek 
a reklámfilmek készítéséből 
tartják fenn magukat.

— Így viszont egyre többen 
próbálják megszerezni a rek
lámpénzeket, hiszen most már 
önálló adással je len tkezik a 
Fekete Doboz is.

— M i több műsorkészítő 
cégnek tettünk ajánlatot az 
együttműködésre, ezt a M ul
timédia komolyan is vette. 
De még sokan vannak, akik 
ma úgy gondolkodnak, hogy 
egyedül próbálnak megélni a 
piacon. Ha sikerül nekik, az 
nem baj, hiszen a csatorná
kon elvileg még sok üres 
hely van.

Sz. Z. L.

Játék életre-halálra

Néhány esztendővel ezelőtt 
Ladislav Am brúz  napokig 
rettegésben tartotta Buda
pestet. Lakásokba csengetett 
be, pénzt rabolt, nőket erő
szakolt meg, majd egyiküket, 
a 22 éves óvónőt brutálisan 
megölte. A  rendőrség a tet
test elfogta.

Bende Ibolya, az akkori 
Esti H írlap  bírósági tudósí
tója előbb dokumentumre
gényben, majd drámában 
dolgozta fel a bűnügyet.

— Első színpadi művemet 
az egri Gárdonyi Géza Szín
ház stúdiószínpadán mutat
ják be november 19-én — 
mondja. — Ladislav Ambruz, 
ez a mosolygós gyilkos a tár
gyalások idején sok kételyt 
támasztott bennem. Nem ér
tettem cselekedeteinek okát 
és egyre jobban érdekelt, mi 
derül ki róla, ami valame
lyest is magyarázatot adhat

tetteire. Lélektani drámát 
láttam a bűntény mögött.

— M i változott a darab
ban?

— A  dokumentumregény 
a gyanúsított és a köztem 
való levelezésből és beszél
getések sorozatából született. 
A  darabban helyettem a vé
dőügyvédnő kérdez, és meg
jelenik a színen a feleség. A 
színpadon más a történet 
vége is.

A darabot Erős Péter ren
dezi, a védőügyvédet Deák 
Éva játssza, a főszereplő pe
dig Tunyogi Péter (képünk).

— Elsősorban a figura 
gyerekkora, környezete izga
tott, azok az erők, amelyek 
idáig juttatták. Az édesanyja 
sok mindent megengedett ne
ki, az iskolában is engedéke
nyek voltak vele. Részeges 
apja ügyet sem vetett rá. 
Persze ezek csak tények és 
nem mentőkörülmények. A 
szerep teljes embert kíván, s 
az utóbbi napokban sokat 
tájoltunk. Két előadás kö
zött, a buszon tanultam a 
szöveget. Segített a felkészü
lésben, hogy megnéztem né
hány hasonló témájú ameri
kai filmet. Még a premier 
előtt valószínűleg ellátoga
tunk az egri börtönbe, hogy 
megnézzük, milyen a zárka, 
hogyan zajlik ott az élet.

Várhegyi Andrea

Jelenet Az új lakásból Tam ássy A n d re a  fe lvé te le

lenére voltaképp világéleté
ben kilógott a feneke a nad
rágból. Udvaros bájos mes
terkéltséggel arisztokratikus, 
művi modorát valóságos ka
cagóáriákkal egészíti ki. A 
többiek ugyancsak pózokra 
épített magánszámokat mu
tatnak be: Sinkó László grófi 
léhűtőként fád nevetéseket, 
Végvári Tamás rokokó Dob- 
csinszkijt, Básti Ju li elraga
dó, krakéler naivát, Csáká
ny i Eszter minden lében ka
nál, pletykás szobalányt ad 
elő. Csomós M a ri az ülőszá
maiban teljesedik ki: gör
bén elterpeszkedik a fotelben, 
fejét leszegi, alulról néz, úgy 
kerekíti a szemét mindenki
re. Blaskó Péter egy torz fél

mosollyal nyújtja a legtöb
bet: egy perpatvar közepén 
kikeveredik az erkélyre — 
melyet a színpad előterében 
meredező korlát jelez —, s 
félpillanatnyi udvarias de
rűvel próbálja elleplezni az 
utcanép elől a családi csete
patét.

Kellemes, színvonalasan 
szórakoztató produkció. Fel
vet egy komoly kérdést. Ne
vezetesen, hogy eme fiatal
ügyi vígjáték színrevitelekor 
merre járnak a Katona ifjú 
színészei? Ha vannak a szín
háznak előállítható huszon
évesei, miért nem áll elő ve
lük? Ha nincsenek, akkor 
hogyan képzeli a jövőt?

Stuber Andrea

Kortárs Táncszemle: Tranz Danz
Szombaton megkezdődik az 
I. Magyar Kortárs Táncszemle 
egyhetes eseménysorozata. 
Húsz együttes húsz előadást 
tart ezekben a napokban. Be
mutatkozik a többi között az 
Andaxinház, az Artus, a 
Berger Táncegyüttes, a K ö l
csön Színház, a Természetes 
Vészek, a Tranz Danz és a 
Veszprémi Táncműhely. A  
táncosok ingyen lépnek fel, a 
befogadó színházak pedig in
gyen adnak helyet a produk
cióknak. Az egy héten át tar
tó bemutatkozás helyszínei 
között van a Katona József 
Színház, a Kamra, a Petőfi 
Csarnok, a Lágymányosi Kö
zösségi Ház, a Rock Színház, 
a Szkéné Színház és a Tam
tam K lub. A  jegyek ára 100 
és 170 forint között mozog.

A  közreműködő együttesek 
közül jó néhányan külföldön 
már több ízben sikert arat

tak. Az osztrák és a belga 
televízió jelezte jöttét, a ma
gyar forgatócsoportok közül 
még egyik sem. Mindenesetre 
a Start című reggeli műsor
ból mindenki megtudhatja, 
mikor, hol, melyik együttes 
műsorát láthatja. v. a.

TELE/VÍZIÓINK
A szellem borzongásai
A hazai televíziózás kezdeti éveiben volt egy „irodalmi kávé
ház”, amelyben könnyedén csevegtek egy-egy jelentős műről: 
versről, regényről, filmről, színházról. Többnyire Ungvári Ta
más vezette.

Ez a régi-régi kellemes „televíziós kávéház”  jutott eszem
be, amikor a háromféle Rómeó és Jú liá ró l faggatott három 
rendezőt Ungvári Tamás. Bizonyára azért, mert ilyen minősé
gében már régen láthattuk. És akkor azon töprengtem el, 
hogy vajon sokat és előnyére változott-e ez a mi kedves „do
bozunk”? Nem azt kérjük-e számon tőle azóta is, ami ma 
már korszerűtlen? Az amatőr meghittséget, az ügyetlenkedés 
báját, profi riporterek helyett a kivételes, voltaképpen nem 
is oda való személyiségeket?

Lehet, hogy a nosztalgia beszél belőlem, de emlékezetem 
szerint a művészetet és a tudományt közvetítő műsorok nem 
voltak kevésbé színvonalasak, m int a maiak. Talán éppen 
azért, mert közvetlen ismeretterjesztésre kellett törekedniük, 
érthetőbb, hogy úgy mondjam, naivabb nyelven szóltak a kö
zönséghez. A sznobéria, amely mindig a művészetek területét 
foglalja el a leglátványosabban, s amely mostanában újra 
diadalmasan hódít, természetesen a televíziót sem kíméli. Az 
a riporter, szerkesztő, aki mögött nincs alapos és megélt mű
veltség, könnyen lépre megy. A sarlatánt kinevezheti a jövő 
emberének, arról, amiről nem meri bevallani, hogy nem érti, 
elhitetheti velünk: ha mi sem értjük, az nem egyéb, mint ér
zelmi és szellemi korlátoltságunk következménye. A néző 
ilyenkor butának érzi magát, aminek nem szereti érezni ma
gát, ezért erősebb lesz benne az ellenállás, mint a megértés 
utáni vágy. Ilyenek az „önkife jező”  műsorok.

El kell fogadnunk azt a módszert, amely szerint m inél ne
hezebben érthető dolgokról van szó, annál laikusabb nyelven 
lehet fe lke lten i az érdeklődést. Csodás illúzió, amikor az em
ber úgy érzi: részese egy nagy titoknak. Legizgalmasabb ol
vasmányaim egyike Heisenberg Nobel-díjas fizikusnak A rész 
és egész című könyve, amely azzal a káprázattal ajándékozott 
meg, hogy értem a kvantumelméletet. Amíg olvastam. Ter
mészetesen tudom, hogy semmivel sem értem jobban, mint 
azelőtt, de megvolt az a „látszatélmény”, hogy elképedjek 
azon a „részecskén”, amely én vagyok a világban. Ebből pe
dig az következik, hogy az az igazán jó kalauz, aki onnan be
lülről invitál. Persze szavainak hitelességét is ez adja.

Miután állítólag a képzőművészet az a terület, amely a 
legtöbb magyarázatra szorul (fejletlen látáskultúránk, az ok
tatás hiányossága stb.), bizonyára itt kellene a legnagyobb 
erőfeszítéseket tenni. Valahányszor Melocco M iklós  megszólal 
a televízióban, mindannyiszor tudom: felkészülhetek valami 
kellemes szellemi borzongásra. A „látszatélményre”, hát per
sze, nem is vagyok én olyan érzéketlen, buta és műveletlen, 
mint amilyennek néhány más előadó néz. Ezért becsülöm 
Szemadám György törekvését, amint a (H)arc-képek című 
műsorban megpróbál érzelmileg bekeríteni, hogy aztán az al
kotók segítségével aprólékosan elmagyarázza: azon a bizo
nyos festményen, ott a jobb sarokban miit vegyek észre. S 
hogy azt is belátja: a modem művészetet talán előnyösebb 
hagyományos eszközökkel megismertetni, ha egyszer ez a cél
ja és nem az önkifejezés.

Néha nagyon kevés, egyetlen ötlet is elegendő ahhoz, 
hogy valamit más megvilágításban lássunk, m int eddig. Há
rom színházi rendező ül előttünk — klubban vagy kávéház
ban —, akikről «tudjuk, hogy hónapokon át Rómeó és Júlia 
tragikus helyzetén töprengtek. Ungvári barnás Füst M ilán t 
idézi a bennünk levő szerelemről. Mintha szikra pattanna. 
Nem számít, hogy igaz-e a gondolat, de izgalmas! És titok
zatos.

Jó, hogy néha vannak a tévében ilyen szellemi oázisok. 
Amikor nemcsak kérdezgetnek és felelgetnek, kijelentenek és 
cáfolnak, hanem egymás igazságára figyelve töprengenek is.

Kovács Júlia

Rózsaszín oroszlán

A Magyar rekviem börtönőre, Újlaki Dénes
G áspár M ik ló s  fe lvé te le

Sztálin magyar hangja. Ép
pen most jár a szinkronba. 
De mutat egy fényképet — 
két évvel ezelőtt M akk K á 
ro ly  Magyar rekviem  című 
filmjében játszott börtönőrt 
Ú jla k i Dénes. Abban a dísz
telen egyenruhában meg
döbbentően hasonlít a szov
jet diktátorra. Talán ez az 
egyik oda, hogy gyakran kap 
rossz ember szerepeket.

— Sajnos a magyar rende
zők hajlamosak arra, hogy 
skatulyába szorítsák a szí
nészt. Az ember alkata meg
határozó. Rómeót nem szok
ták rám osztani. Se idő, se 
pénz nincs a kísérletezésre, 
ezért a szereposztáskor arra 
törekszenek, ami már bevált.

— Mégis játsszunk el a
gondolattal: ha felkérnék,
vá lla lja  el a M icimackóban  
Malacka szerepét, ak i tudva
levőleg nagyon kicsi á llat, 
vállalná?

— Minden további nélkül. 
Persze azzal a feltétellel, hogy 
nem lógok ki a többiek kö
zül. Voltam én már láthatat
lan rózsaszín oroszlántól

kezdve sok minden. Soha 
életemben szerepet vissza 
nem adtam, és azt hiszem, 
nem is fogok.

— Az sem fo rd u lt elő, 
hogy kért?

— Ha ábrándozunk vala
miről, az kilencvenöt száza
lékban nem jön be. Ha mégis, 
akkor rosszul sikerül, pont a 
túlzott várakozás miatt. 
Akartam én játszani sok-sok 
szerepet, de meggyőződésem, 
ha erőszakoskodnék, csak el
lenkező hatást érnék el, mint 
amit szeretnék.

— És ha színházat vá lta
na?

— Volt nekem hűtlen idő
szakom is. Elhatároztam, 
hogy addig megyek, amíg 
meg nem találom azt a pár 
embert, akinek szüksége van 
rám. A Katona József Szín
házban vannak.

— Tehát elégedett?
— Középszerepeket já t

szom. Minél nagyobb felada
tokat kap valaki, annál ke
vesebb ideje van külső mun
kát vállalni. Nekem megosz
lik  az időm, járok minden

hová. A szinkron mellett já t
szom M olnár Ferenc E lő já 
ték Lear k irá lyhoz  című mű
véből készülő tv-filmben, 
melyet H orváth Ádám  ren
dez. Szerintem a kialakult 
helyzetet el kell fogadni, 
mert ha nem, akkor megke
seredik az ember. Én elha
tároztam, hogy jól érzem ma
gam, és nagyon nehéz elron
tani a kedvemet. Gobbi H ilda

mondta nekem egyszer: két
féle színész van. Epizódszí
nész meg rossz színész. Per
sze ha mindig kis feladato
kat kapok, akkor egyszer
egyszer kellene valami nagy 
szerep is, nyolcvan-száz ol
dalas szöveggel, hogy lás
sam, meg tudom-e még ol
dani. Ha igen, akkor nincs 
baj.

Sz. Z. L.

í p a r k  k i a d ó
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ENCIKLOPÉDIA

Frissebb, mint a Larousse
Impozáns mű, akár a kül
alakját, akár tartalmát te
kintve a Képes Gyermek
enciklopédia. Mégis kocká
zatot vállalt vele a Park K i
adó, hiszen majdnem egy idő
ben jelent meg a Larousse 
hasonló kötete Magyarorszá
gon.

— Amikor a kiadásba be
levágtunk, még nem tudtunk 
a hasonló tervekről — mond
ja Rochlitz András, a Park 
vezetője. — Ami a Larousse-t 
illeti, természetesen híresebb 
név. De a mi kötetünk fris

sebb ismeretanyagot tartal
maz. Például már megemlé
kezünk a Szovjetunió fel
bomlásáról. És hat oldalon 
mutatjuk be Magyarországot. 
Végeredményben nem pa
naszkodhatunk, hiszen mi a 
kötetet elsősorban a kará
csonyhoz igazítottuk, de már 
most folyamatosan viszik tő
lünk a terjesztők.

— Ez azt is je lenti, hogy 
im m ár tisztább a helyzet a 
könyvpiacon?

— Is-is. Tulajdonképpen 
még nagyon sok kiadót je

gyeznek, de én úgy látom, 
hogy a nyolcszáz vagy ezer 
kis kiadóból komolyan csak 
száz-százötvennel kell szá
molni. Ugyanakkor elég el
szomorító, hogy a nagyke
reskedői hálózat átalakulása 
és bizonytalan helyzete miatt 
a raktározás költségei első
sorban a kiadókat, a szállítá
si költségek pedig részben a 
kiadókat, részben a kiskeres
kedőket terhelik, de ezt az 
árban nem lehet érvényesí
teni.

Sz. Z. L.


