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A. mai munkánk egy lehallgatússal kezdődik, elő

ször magyar nyelven, majd neme Lül. Azután Ma1~011

Györg.Y, vap:,y talán a darab rendezője tójéko,,tat

majd benniinket, nogy miről van szó?

/ A darab bemutatása/

l!'.gy par- szót szeretnek csak szólni, egyáltalán

nem ,; bizonyHviuwunkat, vagy a darabot magyarán

ni, hanem Kasparnak az eredeti tortúneLét, a való

aagban megtörtént eseménysor\; szeret:ném ismertetni,

ami t11lajdonkeppen csak lciinctulópontja Hanoke

darabjának, «annak egészen absztrahált feldolgozása.

A darab nem ezt a történetet dolgozza fel, csak

ennek a;,, apropójúbol irta Handke ezt a darabot.

A XIX. százact elejen, ha jól emlékszem i81~-ben

Nürnberg városaban megjelent egy tizenhat körüli

rongyos, nomact kinézésü fiatalember és óriasi

feltünest Keltett a városban. A polgárok elkezd

téK kutatni, hogy és mint került ez a fiu a város

ba? Találtalc ve gülí.s egy pásztort, aki e Imesé Iue ,

hogy a kunyhója előtt bukkant rá tizenöt évvel

ezelőtt, egyetlen cédu1a volt a csecsemö mellett,

a cédulán a neve /Kaspar Hausernak hivták/ és a

születési ictöpontja. És tényleg tizenhat éves volt,

amikor megjelent a varosban. A fiuú tizenhat éves

koráig a vadonban élt, emberek, társaság nélhiJ..

A 11érc•i:bf,n él. ff,1.1!·3k:, a birók, a polgárok e,lk€:~d

tek kul.atni a történetét, eredetét, de teljesen
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eredménytelenill, Akkor elke7.dt~Y tanittatni,

munkába 6.111.l;o :ták, beezédr-o tanitották, hogy

beilleszkedjék a í.ár-aadaLomba és ez több-kevesebb

siKerrel is járt, bár bizonyos visRzamaradottságok

észlelhetők voltak a fiúnál, de kezdett beillesz

kedni a közösségbe és szép lassan elüll; az érdek

lődés a fiú körül, Aztán körülbelül két év mulva

a WC-n ülve, eszméletlenül, a fején megsebesítve

találták Kaspart. Amikor magáhoztért, e]monctta,

hogy egy szakállas hmeretlen ember sebesi tette

meg. Ismét nagy érdeklődéssel kezdték kutatni,

hogy ki lehetett az az ember, A kutatások ered

ménytelenek maradtak, Kaspar tovább dolgozott

és szép lassan elcsendesedett minden körülötte,

Ismét eltelt két-három év, amikor egy téli napon

Kaspar a mellén_egy késszúrástól eredő, vérző

sebbel tért haza az erdőből, Elmondta, hogy megint

egy szakállas, ismeretlen ember sebesitette meg.

A sebesülésbe pár nap mulva bele is halt. A kuta

tas ismét eredménytelen maradt. Végül a város

polgárai azt a hipotézist állitottak fel, hogy

Kaspar mind a két esetben saját magát sebesitette

meg. Tulajdonképpen azért, mert annyira beleillesz

kedett a társadalomba, olyan szürke kis tagjává
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vált, hogy azt nem tudta elviselni. Valamilyen

módon fel akarta kelteni az érdeklöáést maga körül.

És ezt a módot választotta. Ami még órdckes és

összecseng a darabbal, különösen a vegóvel, hogy

Kaspar fejfájára ezt a mondatot irták: "Itt nyug

szik egy ismeretlen, akit egy ismeretlen ÖJ.t meg".

Ez a törtenote Kaspar Hausernak. A felvétel történe

téről, magyarországi sorsáról Köváry Kati beszél.

A felvétel történetét nem kivlillom ismertetni, mert

nem a munkafolyamat a téma, A darabot, amelybol a

rádióvaltozatot a szerző készitette, nem ismertem.

A rádióváltozatban az iró meglehetösen pontos ins

trukciókat ad. A különböző jellegü akusztikai tör

ténésekre gondolok itt, a nevetésre, böfögésre és

a zajokra, Viszont a szövegeket nem osztja fel a

sugalmazók között, tehát teljesen mindegy, hogy

egyáltalán hány sugalmazóval, milyen nembeli megosz

tásban készitjük el. Az osztrák változatban, amely

ből most majd egy pár részletet szeretnék bemrcatní ,

két férfi és két nő sugalmazó van. Nálunk ez a szám

háromra csökkent, Ez nem Koncepció volt. Négy su

gallJlB.zóval indultunk, de a negyedik alkalmatlan volt

a feladatra, s ezért aztán a felvétel első napján
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maradt három auga lmasó , Az osztrák változatban

a Kaapa rt a laki tó szinész, ér-ezhet öen az í.núaz ,

nagyon jó szakmai knpaaségekkeL, Hogy milyen

adnészegyéniaég, azt nem lehet ebből a produk

cióból megállapttanl. Én azért választottam egy

harmadikos gl.mnazistát; a főszerepre, az életében

először ml krofon előtt álló Molnár Pistit, mert

nem akartam, hogy a tragédia az illető szinész

egyénisúg I vagy valami~óle egyéniség trag0diája

Legyen, Azonkivül a civilségre, mint tulajdonságra

szükaóg volt.

Három részletet mutatunk be az osztrák produkció

ból. Az első meglehetősen hasonló lesz a magyar

változathoz, A második részlet az ugynevezett

sugalmazók dala. Azt ők más formában, de nagyjából

hasonló tartalommal készitették el, Végül pedig

Kaspar egyik utolsó szövegéből pár mondatot sze

retnék bejátszatni, amiből kiderül, hogy ők

Kaspart egészen más beállításban és más fel1'ogás

ban játszották. Kérem az első részletet.

/Bejátszás/

Azt hiszem, itt érződött, milyen sok a vágás.

Mi nagyon kevés vágással dolgoztunk, Ezeket a

részeket nem is lehetett volna sokat vágni.
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Amikor egy ró szLeu mikrofon elé került, a1<:kor

már begyakorolták, ami azt jelenti I hogy a közre

mi.iködőknek nagyon kemény munkát, kellett vógosníük.

Kérem a kövPtkező resiletet.

/Be,iá tszás/

~'.örsi Pt.s ta f'ordI tiis6.val nagyon könnyű dolgunk

volt, mert rendklviil ,jól mondható és u bonyolult;

szöveg eg,yü ttos szöveg-ját;ékokra is alkalmas volt.

A következö részletet kórem,

/Bejátszás/

Mellőzve a f ormaaágoka t: három felkért előadónk

van, a darabról röv.lden fognak beszélni érdekes

és értelmes dolgokat.

Ez, amit most hallottunk, egy olyan dolog, hogyha

ezt ne adj Isten, leadja a rádió, akkor az országot

két részre hasitja, és az az érzésem, hogy ezt a

termet is megosztotta. Olyanokra, akik elragadta

tottak tőle - előrebocsátom, hogy én ezekhez tar

tozom - és olyanolci'a, akik mérhetetlenül utálják

a dolgot. Szamárságnak tartják, érthetetlennek és

valami avantgard őrültségnek. No, valóban én ilyen

izgalmas és szép hangjátékot 1600 óta nem hallot

tam, De hozzá kell tenni azt, ha az elkövetkező

tiz évben a hangjáték csak ezt jelentené, akkor

valami rettenetes dolog történne. Ha ebben az

utolsó ötven-hatvan évben a világban mindenféle
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vfiJ.t,oúJcok mentek végbe , kü l önbö-iö m„v,~s::et;i ár;ak

ban , ,·w ez hi;;onycm k,'fl,)or.el Maf_'.Ya.rors:·.ágon is

vc':t;bomunt Zf>n.föen, k•:p::őmiivészetben, fi Immüvé ace L

ben, nztnházban í s megyeget; éR e:~ most v.:-cre a

r~di6hoz 1A ol~rke~ett, Kimozdulni a~ok közül a

f'ortnák közül, ain.lket, mér nagyon jól tud mindenki,

cs í ná Inf is és befogadni is, és most valomi uj

nyo.lve t , uj lehetösi,geket a hanggal, az cmb,~ri

szóval va Ló ját;szás és kifejezés uj fonuél.t elö

,il.lHanL

Elég rapaaódt kus Lesaek , mert én r-égen hallgaLtam

oi·,t,, azt Iu szem először kút hónappal ezelőtt ó s

akk o r mí.ndenf'ó le jók jutot,tak eszembe, Ezt én el

J.s mondtam e:J ie:_y kerültem ide, Ma nem ,iutnak ezek

a jók eszembe, csak semmi, mnrt nagyon f'ázLk u

Lában, De én valóban elragadtatott vagyok e t t ő I

a miitől. Először magától a miitől, aztán F..örsintlk

a valóban nagyszerü, magas s1.invonalu fordit ásút ó 1,

aztán Köváry munkájiitól, ami lehet, hogy sértés,

de én elég rég ismerem őt és többé-kevésbé ismerem

is amit csinál, szinházban is, néha rádióban,

Én ezt azért nem vártam tőle, mert ez számomra

több mint jó, majdnem tökéletes, És legfőképpen

azért izgalmas s~ámomra, egyszerüen technikai
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okoknál fogva, szinészre és magyar szinészi játék

Fa nézvést, mert valamit sikerült eliminálni ebben

a produkcióban. Sikerült eltüntetni a figuraterem

tés nagyon ódtvatu, nagyon-nagyon mesterkélt kanon

ját. Sikeriilt eltüntetni azt, hogy a szinész érzel

mileg /nem tudom, érezhetők-e itt az idézőjelek/

viszonyuljon a figurához, véleménye legyen egy

müröl, az adott szerepröl éo akár egyes mondatok

ról is. Ez különösen a hangjátékoknál és rádiójá

tékoknál elviselhetetlen számomra, szinházi elő-

adásoknál is tobbnyire, a szinészek, a magyar

szinészek. olyan szinten vannak, zömükről van szó,

nem arról a pó.r kiemelkedő szinészről, akik miatt

szokták azt mondani, hogy Magyarországon a szin

házak a nagyszerü szinészek J:,irodalma. A magyar

szineszek zöme és azt hiszem, ezek képezik a rádiós

állományt, ezek dolgoznak a legtöbbet a rádióban,

valami generális érzelmességet nyujtanak, általános

drámaiságot, általános figurateremtést, és ez eltűnt.

Itt egyszeriien a rítmus érvényesül, a dinamika ér

vényesül. A hangok és a szavak érvényesültek és

ezekből állt össze számomra egy olyan sz~llemi

atmoszféra és egy olyan szellemi élmény, amit

ugy lehetett hallgatni, mint egy zenemüvet.
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F.gy konc&rtct! Bizonyos részeit én a magam részé

ről, mint befogadó, kikapcsoltam, vagy nem voltam

olyan élénk, más helyeken pedi~ egy csomó minden

eszembe jutott, saját életemből, erről a társaday

lomról, a_világról, Egy csomó értékes müvészi

információhoz jutottam és ezután a mű után bizo

nyosan gaztlagabban hagytam el ezt a helyiséget,

nem most, hanem,amikor először hallottam.

Némi rapszódJ.kussagot szeretnék kérni magamnak.

Azt hiszem, ez inkább egy beszélgetés, mint komoly

előadás. Van egy olyan álmom, ha van ez a sztereofo

nikus lehetőség, tudomásom szerint nagyon kevesen

rendelkeznek odahaza ilyen készülékkel, hogy nem

lehetne-e berendezni egy studi6t, egy sztereofo

nikus szinnázat, egy kisérleti rádiós szinházat,

ahol ezeknek a müveknek, akár előtte, utána, vagy

közben, vita, verekedés, bizonyitványmagyarázás

a rendező, a dramaturg és többiek részéről -

sugároznák. Nemcsak azért jó, mert le lehet mérni

a közönségen egy-egy mü hatását. Multkor i t·t iil t

egy publikum, magyar költők, irodalmárok és válo

gatott érettségizett emberek, akik meg kell monda

nom, gurultak a nevetéstől, ott voltak szomoruak,

ahol kellett, ott foeták irónikusan a hangokat,
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ahol kellett, hí saen nem egy anekdota elbeszélésé

röl van saó • Én ezért nem értek veled egyet, hogy

te elbeszélted Kaspar történetét, kicsit ha~isitva

erre a darabra nézvést, mert nem egy konkrét törté

neti történetröl van szó, hanem egy koncerszerü,

gondolati koncertröl. A szavak koncertjéről, a

hangzók koncertjéröl, nem pedig egy adott story,

egy lineáris történetről, Kell tudni, hogy honnan

hová, mi törtónik benne, Közben kell asszociálni,

Tehát egy másfajta közönség-hozzáülésre van azükseg,

Na most, az elöző publikum egy nagyon beetetett,

sznob közönség volt, magamból indulok ki, Ma pedig

ilyen rossz,indulatu kollégák ültel!: itt, mindenkinek

megvan a véleménye a radiózásról, mindenkinek megvan

a maga tapasztalata arról, hogyan kell, vagy hogyan

kellene, ha lehetne, tehát ők egészen másfajta kö

zönség. Egyszer meg kellene próbálni az igazi közön

séggel, Mert hát egyik sem az! Sem az, amikor

Weöres Sándor itt ül, meg kritikusok ülnek itt,

sem az, amikor rádiórenüezők, meg dramaturgok ülnek,

Ez nem igazi közönség, hanem a manipulálatlan, valódi,

élö igazi emberekre tett hatását kellene megvizs

gálni, No, ennek nemcsak az az előnye, hogy a ren

dező megtudja, hogy jót csinált-e, vagy sem, hanem
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lehetne nevelni.

mert bar mindeni'éle ti~.

gon, de mégls létrejött egy f,

a közönség éo a filmművészet közöt

Magyarországon, hanem mindenhol a világon.

vezetett oaa, hogy a Love story és az utána követ

kező filmekben egyszerüen feltámadt Curts Mahler

és egy kicsit nemcsak Magyarországon, valamiréle

marxista Curts Mahlerek jelentek meg a filmmüvészet

ben iszonyatos sikereket aratva. Valahol a szinház

müvészetben is létre fog jönni egy iszonyatos bor

zalom, szóval addig nem talál kapcsolatot a szin

házmüvészet avantgarde vonala a nagyközönséghez,

a tömegekhez, ameddig jön a Csárdáskirálynő és

az a müvészet. Nem lehetne-e a rádióban, vagy a

rádión kivül létrehozni egy olyan klubot, vagy

nem tudom milyen szervezetet, vagy csak egyszerüen

egy rádiós hangszinházat, ahol felnevelnek egy kis

számu publikumot. Én most itt feladom a meccset,

s átadom a szót, hátha késöob eszembe jut még

valami.
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A véletlen folytán láthattam ·a Kaspar szinpadi

valtozatát Belgrádban a Negyedik Nemzetközi

Szinházi Fesztiválon, A zágrábi Nemzeti Szinház

társulata adta elö Ivica Vidovics í'őszereplésevel,

Vlado Gérich rendezésében. Amikor egy hónappal

ezelött meghallgattam a hangjáték-változatot,

akkor az a furcsa oset állt elö, hogy tudatomnak

azon a képzeletben! üres terén /nem arra célzok,

hogy ott nem volt semmi, hanem arra az üres térre

célzok/, amelyről Brook olyan érzékletesen irt

más vonatkozásban; tehát képzeletem üres terén

megjelent Molnár István hangja és áthaladt rajta,

ugyanakkor felbukkant és áthaladt rajta Vidovics

na.k az alakja is, :Egy darabig együtt mentek, egy

más mellett haladtak, aztán eltűnt Vidovics alak

ja és csak Molnár Istvané maradt meg.

A belgrádi előadas nagyon érzékletesen bennem ma

radt a mai napig, Ez azzal kezdődött, hogy clovn

szerü ruhában megjelent Vidovics, a két belsö

bokáján csuszva-mászva vergődött be a szinpadra,

nekiment minden lehetséges butordarabnak, aztán

elunta a dolgot és akkor a rivaldafény alatt meg

állva, festett szemével felnézett a közönségre

és azt mondta, szépen csengő tis~ta hangon:
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talán az is, hogy uJ közöne&get lehetne nevelni.

Vógülie, ha a f1lmmUvóezet utol9S husz évét néz

zük, akkor itt valami iezon;yatoe nagy baj van,

mert bar mindenféle rilmklubok léte~1ltek a vilá

gon, de mógle létrejött egy iszon;yatoe sr.akadae

a közönség éo a filmmüvéozet között, és nemcsak

Magyarországon, hanem mindenhol a világon. te ez

vezetett oá.a, hogy a Lova story és az utána követ

kezö filmekben egyazerüen feltámadt Curts Mahler

és egy kicsit nemcsak Magyarorsr.ágon, valamiréle

marxista Curts Mahlerek jelentek meg a filmmüvészet

ben iszonyatos sikereket aratva, Valahol a szinház

müvészetben is létre fog jönni egy iszonyatos bor

zalom, szóval addig nem talál kapcsolatot a szin

házmüvészet avantgarde vonala a nagyközönséghez,

a tömegekhez, ameddig jön a Csárdáskirálynő és

az a müvészet. Nem lehetne-e a rádióban, vagy a

rádión kivül létrehozni egy olyan klubot, vagy

nem tudom milyen szervezetet, vagy csak egyszerüen

egy rádiós hangszinházat, ahol felnevelnek egy kis

számu publikumot. Én most itt feladom a meccset,

s átadom a szót, hátha késöob eszembe jut még

valami.
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A vcletlen folytán láthattam ·a Kaspar szinpadi

változatát Belgractban a Neg,yedik Nemzetközi
•

Szinl1Azi l!'esztivó.lon. A ~ágrúbi Nemzeti Szinház

társulata adta elö Ivico. Vidovics 1'15szoreplósovel 1

Vlado Gérich r-sndaaéaóben , Amikor egy hónappal

ezelött meghs.llgo.ttsm a hangjó.ték-változs.tat 1

akkor az s. furcsa oset állt elö, hogy tndatomns.k

azon a képi,eletbeni üres terén /nem arra có Izok ,

hogy ott nem volt semmi, ha.nem arra az üres térre

célzok/, s.melyről Brook olyan érzékletesen irt

más vonatkozásban; tehát képzeletem üres terén

megjelent Molnár Istvé.n hangja és áthaladt rajta,

ugyanakkor felbukkant és áthaladt rajta Vidovlcs

nak az s.lakja. is, Egy darabig együtt mentek, egy

más mellett haladtak, aztán eltünt Vidovics s.lak

ja és csak Molnár Istváné mars.dt meg,

A belgrádi előadás nagyon érzékletesen bennem ma

rs.dt s. mai napig, Ez azzal kezdődött, hogy clovn

szerü ruhában megjelent Vidovics, s. két belső

bokáján csuszvs.-mászvs. vergődött be s. szinps.drs.,

nekhtent minden lehetseges butords.rabns.k, aztán

elunta s. dolgot és akkor s. rivs.lds.feny alatt meg

állva., festett szemével felnézett s. közönségre

és azt mondta, szépen csengő tiszta hangon:
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"Olyan 11zeretnP.k lenni, mint mindenki más, mint

minden más ember". Aztán hátrább lépett, a fény

egy kicsit csökkent, s akkor hiilyeszerü fejhangon

ismetelte a mondatot, aztán leült. A szinpadi eló

adás feszültsege és cselekménye abban állt, sike

rül-e Kaoparnak az eléje tornyosulo akadályokat

leküzdenie, társadalmi emberréválása utján. Az

ottani előadásban, a szinpadon ez nem sikerJlt.

Az előadás végén megjelent a szinen ujra Vidovics,

még esettebben, mint ahogy kezdte, a most stilizált

fejhangon azt mondta: "Voltaképpen az maradtam,

aki voltam, alci voltam, alci voltam, voltam, voltam"

- és decrescendálva hátrahu~ódott; és a fénnyel

együtt eltűnt.

Noha a nézőtér két pontján és a szinpad mögött

férfi- és női hangok instruálták, animálták arra,

hogy eredményes legyen majd vállalkozása, és olyan

ember legyen majd, mint mindenki más, ez nem sike

rült. A sugalmazó_któl három oldalról érték hl:ID.g

hatások Kaspart és a szinpadi játék lényege az volt,

hogy a sugalmaz6k ösztönzésére, tehát beszéd hatá

sára elkezdte azokat a psichofizikai cselekvése-

ket végrehajtani, amelyeket sugalmaztak neki.

Ugy, hogy az előadás tulajdonképpen a vizualitás

jegyében zajlott. Ezért csodálkoztam, amikor hul

lottam, hogy itten ez a mii elkészült rádiójáték

változatban is.
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A hangjátékváltozatot hallgatva - gondolom -

közönséges halandókban feltámad az az érzés,

hogy nem világos számukra az iró alkotói módszere.

Jelrendszore. Feltételezem, hogy ezzel mindenki

igy volt, nemcsak én. Molnár Gál Péter célzott ls

rá, hogy ez nem akármilyen hangjáték. Nem vállal

kozom arra, hogy egy "szép lányt " itt elevenen

boncoljak f~l a nézők szeme láttára, ez olyan

volna, ha most elkezdeném magyarázni, hogy az a

filozófiai irányzat, amely Handkera láthatólag

hatással volt, amikor a darabját irta, az a

behavlorizmus, amely a viselkedésminták rendsze

rét próbálja az irodalomban, a müvészetben reali

zálni, Erre nem vállalkozom, mert hálátlan feladat

és nagyon akadémikusnak tünő dolog is volna, Arról

azonban szólni kellene valamit, hogy miféle rádió

darab ez, mert különben nem tudjuk kellőképpen

értékelni az előadást, a szinészek és a rendező

teljesitinényét, A hangjátékváltozat azért lepett

meg engem, mert fel voltam rá készülvö, hogy ezt

nem lehet rádión előadni, Minthogy én láttam vizu

ális előadásban, ahol a szöveg minimális volt,

ahol szövegük csak a sugalmazóknak volt. A transt

plantáció azonban, azt hiszem, majdnem teljesen

sikerült. Az iró a fiatalember életének azt a

szakaszát bontotta ki, amikor megpróbál kitörni

társadalomalatti helyzetéből, de ezt ugy oldotta
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meg, hogy teljesen hangokra, sőt zenei struktur ára

komponálta. Erre célzott Molnár Gál Péter is.

Valóban, itt példaszerüen oldotta meg feladatát

a szerző, és ez nagyon meglepett engem, mert ugy

tudom, hogy ő elsősorban nem hangjátékszerző, ha~em

inkább regényiró, "A kapus félelme a tizenegyesnél"

c. regényére gondolok itt, ahol ugyancsak beszél

a viselkedésről, a viselkedés szabályairól, arról

hogy az embert bizonyos hatások érik és igy,

vagy ugy viselkedik annak a nyomán, A hangjáték-

ban a sugalmazók beszédére, beszédük nyomán valami

kezd kialakulni Kasparban, Tehát az iró ügyesen

ugy oldotta meg feladatát, hogy ujra irta, s

nem rádióra alkalmazta szinpadi müvét. Rádió

szerüségi tudása pedig azért lepett meg, mert a

Filmvilágban legutóbb René Clair panaszkodik az

interjuvoló Bajomi Lázár Endrének, hogy a filme-

sek között még mindig van olyan "szakember", aki

nem ismeri pontosan a film eszközeit és lehetö

ségeit. Ezt a mi viszonyaink között ugy foghatjuk

fel, hogy a rádió részére csak olyan anyagokat szabad

felhasználni, olyan témák és megoldások anyagsze

rüek, amelyeket a rádió ki tud fejezni. René Clair

triviális hasonlatot használ, nem tudja elképzelni
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azt az ácsot, aki a s:;öget a falba gyaluval verné

be. De ö sok ilyer. filmest ismer, azt mond.ia , aki

ilyesmire vállalkozik. Én, nem rövid pályafutásom

alatt, rengeteg rádiódarabot rendeztem, olyanokat

is, amelyeknek a szerzője a szöget - hogy ug,y fejez

zem ki - gyaluval verte be a falba, ki is esett,

persze. Most a rádiódarabra visszatérve, miért

olyan nehéz - közönséges halandókról beszé Iek,

nem a jelenlévökről - miért olyan nehéz megfej-

teni ennek a jelrendszerét? Mi az, amiben külön

bözik más rádiódaraboktól? Mik a jellemzői?

Az első: azt hiszem, az, hogy egy csomó minden

hiányzik belőle, egy csomó minusza van, ahhoz

képest, amit hangjátéknak ismerünk . Nalkó György

ir a már emlite·tt "A kapus félelme ••• c. kisregény

röl, és azt emliti meg, hogy a modern müvészeteket

bizonyos negativumok jellemzik. "A kapus félelme~• •• -

ben például az történik, ami - nem történik meg.

A darab története az, ami nem esik meg. Ilyen

story nincsen ebben a hangjátékban, de itt is van

egy csomó minusz, negativum, Például nyilván fel

tünt az, hogy ebben a darabban nincsenek jellemek.

Van benne egy főszereplő, aki tulajdonképpen mé~ium,

Vannak benne más szereplők, a sugalmazók, akik
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tulajdonképpen hipnotizőrök. A hipnoti~őrök ha

~ására a m&dium igy, vagy ugy cselekedni keid.

Ilyen negativum az, hogy nincsenek benne hely7,c

tek, Mindenki egy kapura játszik, az irgalom a;;

ireelmasságnak az ógisze alatt; ho~y tudniillik

Kaspar azzá válhasson, amivé szeretne vúlni, olyan

emberré, mint mindenki más, Tulajdonképpen szöveg

ből gyurt képletek szerepelnek ebben a darabban.

Mindezt azért mondtam el, mert ez mutatja, hOGY

milyen nehéz feladata volt a rendezőnek, milyen

nehéz képleteket s1,öveges változatban eljátszani.

J~llemek éy helyzetek helyett. Van azonban egy

nagy erénye ennek a rádiódarabnak, az, hogy a

szerző Handke zeneileg szervezte meg a szövegét.

Szinte megkomponálta, és a rendező és szinészei

a zenei strukturát felismervén, az itteni lehető

ségeket keresték meg, s ezt adták vissza crescen

dóban, decrescendóban, ellenpontozásban, a dinami

kai váltásokban, az intonálás különbözö variánsai

ban. A rendező nagy előnye, hogy nem ragaszkodott

fényes nevekhez, merte vállalni az ismeretlen

Molnár Istvánt, aki kedves, szorgalmas, Dégi-szerü

hangján nagyszerüen helytállt. Azt a küzdelmet,

ami lezajlik benne, nagyon jól, plasztikusan
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éreztette. A szerző négy sugalrnazót javasol a

sugalmazók szerepkörére, egy quartettet, a rende

ző elmondta, hogy mí.ér-t lett ebből trió, Azt

hiszem, semmi hí.ányér ae tünk nem volt, mert a

bari.tonólis Orbán Tibor tenorális regiszterben

is beszélt, bassz1::rta regiszterben is, tehát

több hangszint képviselt. Es a két lány, Ronyecz

Mari és Bajcsay, hasonlóképpen, a szoprántól, a

mezzószopránon át az altig, szintén több hangon

is játszott a hangjával. Tehát iulajdonképpen a

három hangon nemcsak egy quartett, hanem egy

sextett is előállt. Nem hiányzott az a negyedik

hang.

A sztereofónia duója, Gajdos és Kosárszky szép

munkát végzett. Nemcsak arra gondolok, hogy nem

volt a felvételnek semmi manipulált jellege, tehát

nem volt az az érzésem, hogy valamit kihagytak,

kivágtak, de abban is tiszta munkát végeztek,

ahogy a sztereofónia bázisán mozgatták a szerep

löket, és ahogy ez az értelem és a feladat sze

rint történt, Amikor magára maradt a főszereplő,

akkor a jobboldali póluson szólt, a két lány a

másik, a baloldali pólusból instruálta öt. Majd

középen mozogtak, igy előállt az a jelenség, ami
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g_ylikori a szt,ereofon.tában, ami utánozhatatlan a

monofóniában, az, hogy szimultán érzÁkelhetünk,

párhuzamoson érili:kelhetünk két hangot. Azt, ami a

pólusokon éa arat a bázis közepén történik, Gryll11sz

Dániel zenéje tartózkodó, rezervált, 'mégis jelentős,

célezerüen applikált munka volt. A feladatot el

lehetett volna bu Loznf és tul lehetett volna zenél

Id. ÓH körül lehetett volna diszitget1ú itt is, de

ez nem volt szükséges, Amit ő adott, az elegendő

volt,

A belgrádi előadásra visszatérve, az ottani rendező,

Gérich tobzódott a hanghatasokban, Ahogy ő a sugal

mazói kart felhasználta, ahogyan pl. a nyujtott

hangoknak a raffinériáját, a dinamikai hatásokat

a paroxizmusig fokozta, aztán a piánókat pianisszi

mókra csökkentette, mindez nagyszeru volt, A záró

jelenetben Vidovics magára maradt a kis világegye

temmel, egy földgömbbel. Ezt elkedte korbáccsal

ütni-verni, mintha saját kis világegyetemét ütle

gelné, őrjöngött fájdalmában, hogy nem sikerült

kitörnie társadalomalatti helyzetéből, - gondolom -

ez a megfejtése az előadásnak, mely ottan pesszi

mista módon zárult, nem sikerült a föhös vállal

kozása. Itten az iró, a hangjátékváltozatban,
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- ugy érzem - humanizált~ egy kissé a filo::;ófiáját,

és itten ki is. ·mondják, hogy a sugaImasóknak aí ke

rült átkalauzolniuk Kaspart a valóságba, gondolom

a társadalmi valósát';ba. A zárómondat arra utal,

hogy nem annyira reménytelen ügy ez, tudní Ll.Lí k ,

hogy sugalmazással, beszéddel, emberekre hassunk,

A belgrádi előadásban őrjöngött Vidovics, hogy

nem sikerült a vállalkozása, majd észrevettem,

hogy a nézőtéren itt-ott elkezdenek nevetni,

Gondoltam, hogy ez valami jótékony ellenpontja

az előadásnak, de aztán kiderült, hogy nem arról

volt szó, ha.nem észrevették a nézők, hogy a kis

glóbusz, a kis viláBegyetem a tegnap esti irátú

társulat előadásaról maradt ottan, azt vehették

elő. Szóval rendezési mühiba történt, de ez jó

tékonyan o raotta fel azt a pesszimista, sötét

hangulatot, amibe az előadás zuhantotta a nézőket.

Molnár Gál Péter és Cserés Miklós mindent elmon

dott, amit a Kaspar hangjáték előnyeként el lehet

modani, Azért, ba nem is szorosan Kasparhoz, de

egy-két mondatot én is szeretnék szólni, Azzal

kezdeném, hogy bő egy évvel ezelőtt, amikor el

kezdődött'a kisérleti studió és az első szép
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feladatokat kaptam Bozó Lacitól, nagyon örültem

és ennek kifejezést adtam is. Akkor Laci azt

montda, hogy ne nekem köszönd; én nekem állami

reladatom az, hogy megtanitsalak titeket sztere

ózni. Ez Köváry Kati esetében sikerült. Nagyon

jól! Ezt a felvételt, ezt a hangjátékot én

nagyon nagy esemen;yn ek tartom nemcsak a kisér

leti studió, hanem az egész rádió életében. Azt

hiszem, hogy itt nemcsak arról van szó, hogy

született egy hangjáték, amiben igenyes rendezői

munka, ujszerü rendezői-technikai meGoldások

sikerültek, itt egy uj minőség jelentkezett,

amihez nem voltunk eddig hozzászokva. A multkor

éppen a kisérleti studióval kapcsolatban Vágó

Péterrel beszélgettünk, aki egy cikket ir erről.

ő megkérdezte tőlem, hogy készült-e már a kisér

leti studióval kapcsolatban valamiféle összegezés.

Összegyültünk-e már a tanulságoknak a levonására?

Akkor lepődtem meg magam is, hogy ilyesmi nem

történt. Itt össze szoktunk jönni, meg szoktunk

hallgatni hangjátékokat, beszélgetünk is róluk

és az ilyen meghallgatásokon kivül is többször

szóba kerülnek egy-egy produkció elvi kérdései,

de ilyen intézményesitett értekelő megbeszélésünk

még soha nem volt. Azt hiszem, hogy ez nem baj,



- 21 -

sót, korai lenne. Persze, bizonyos tanulságok

míndenkí számára születnek az itt végzett munká

ról, Egy-két ilyen tanulságot /ami számomra tanul

ság/, szeretnék elmondani,

Kezdetben ugy nézett ki a kisérleti studió1 hogy

sztereó tanfolyam lesz keidőknek, AztAn kiderült,

hogy a tanfolyamot tanfolyam formájában is meg

lehet tartani, Meg is történt, részt is vettünk

rajta egy pAran, Magá~ a szerkezetet megismertük

és azt, hogy miféle dolgokat lehet vele csinálni.

Aztán később nekem alkalmam volt Bozó Lacinál

társrendezőként a Faustot végigcsinálni, Tehát,

amikor én odakerültem a kisasztalhoz, akkor kb.

tudtam azt, hogy mit lehet kezdeni a sztereóval

és attól kezdve a problémáim egyáltalán nem tech

nikai temészetiiek voltak, Azonnal müvészi kérdé

sekkel foglalkoztunk , Mik azok a dolgok, amikre

rájöttünk?

Az elsö nagyon érdekes kisérletünk a Panoptikum

volt, amelyet megcsináltunk sztereóban, monóban,

A Panoptikum többé-kevésbé abszurd szindarabnak

tekinthető. Most nem kéne belemenni az abszurdok

esztétikájába, de anny it a szinházi gyakorlatböl

- azt hiszem - tudunk, hogy az abszurdok megjelenése
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a szinpadokon egészen naturális körülmények közö~t

történik, Tehát naturális diszletek között és

ugyszólván naturális játékstiluaban, Ezt én, aki

a mon6 változatot kéazitettem, meg se kisérelhet

·tem. Az, hogy mon6ban egy muaeumnak az atmoszfé

ráját, kulcszörgeaeket, ajtónyitáaokat, visszhan

gokat csináljak ~eg, meddő kisérletezés lett volna,

Közhely, Ezért aztán más uton, stilizáltabban

kerestem megoldást, aniért meg is róttak a kriti

kusok, Tulajdonképpen igazuk volt, A sztereó vál

tozatban viszont azt tapasztalhattuk, hogy a környe

zet olyan óriási erővel élt, hogy valóban azt a

haté.st keltette, hogy ott vagyunk, Ott vagyunk és

ez az egészen képtelen, abszurd t'örténet velünk f.s

megeshet, akár holnap. Tehát itt a sztereó annyiban

jelentett nagyon nagy segitséget a darab mondani

valójának és hatásának fokozásában, hogy olyan va

lóságteremtő ereje volt, amilyennel a manó nem ren

delkezik, Ugyanezzel a problémával kerültem később

kapcsolatba, amikor az "A indián Bronxba vágy" c,

tipikusan színházi, szinpadi egyfelvonásost ren

deztem. Itt megint csak az volt a legfontosabb,

hogy a rengeteg akció, színészi fizikai c se Iekvé s

és maga a környezet a lehető legerőteljesebben

éljen és megszólaljon, amit manóban nagyon nehéz
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lett volna megcsinálni. Aztán hall13attuk Braunnak

a.felvételeit, ahol a sztereó szintén ugyanezt szol

gálta, az erőteljes környezetfest~st - más müfajban.

Késöbb aztán elkészült a Kaspar, ahol a sztereónak

egy egészen más felhasználhatóságát, nagy kifejező

erővel rendelkez5 bu Lajdonaágát; ismerhettük meg:

az egyidejüséget. Azt hiszem semmilyen más müvószet

ben nem valósitható meg, még szinházban sem, hogy

együdejüleg két, vagy három ember beszél és ezt én

tökéletesen fel tudom fogni. Se film, se szinház

nem tudja, azt hiszem, csak a sztereó rádió. Hasonló

eredménye van a Crueland felvételének is. Nagyon

érdekes párhuzamot; lehet vonni /legalább is számom

ra érdekes/_a Kaspar és a Crueland között, illető

leg az egyidejüség kétféle ,használata között.

Szerintem a Kaspar sokkal jobb. Itt az egyidejü-

ség a sugalmazóknak a rettenetes hipnotikus hatá

sát, a több oldalról.egyszerre érkező, magávalraga

dó és ellenállhatatlan szuggesztiv hatását ábrázol

ta nagyon következetesen és nagyon jól. A Crueland

nak szintén megvolt a dramaturgiai ötlete ahhoz,

hogy az egyidejüséget indokolja és felhasználja,

Itt egy epilepsziás fiatalembernek a széteső tudat

világát, az önmagának és környezetének a .negsokszoro

zódását ábrázolta rendkivül jól, brilliánsan. Ameny

nyivel ez kevesebb volt számomra, mint Kaspar, az
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az, hogy a történet nem mutatott tul önmagán.

'J'ehát megmaradt amellett, hogy egy ilyen epilep

sziás fiatalembert és a kegyetlen világot ábrn

zolja és megállapitotta azt, hogy borzalmas epi

lepsziásnak lenni és a világ bizony nagyon ker;,vet

len. Olvasáora és m,,sodik hallgatásra felfedeztem

a darabban három olyan mondatot, amely tulajdonkép

pen kulcsa lehetne a darabnak és az egész sokkal

általánosabb és megr end í.tiőbb lehetne minden hallga

tó számára. Ez körülbelül igy hangzik: "más mint

mi, pusztuljon", "nem lcözénk való", "más mint mi,

pusztuljon". Ez, vnlahogy igy el is hangzott vala

melyik oldalnak a távoli fertáján, csak éppen nem

kapott hangsulyt és elsikkadt. Tehát brllliáns

módon használta a sztereofóniát, csak éppen az

ügy, aminek szolgálatába állította, nem olyan köz

érdekű, mint amilyen a Kaspar,

Amit még el kell mondanom, hogy a Kaspart először

csak olvastam és nagyon 'jó hangjátéknak tartottam,

nagyon tetszett, semmi több. Aztán meghallgattam

és az élményan megháromszorozódott. Azt hiszem,

hogy ez az a dolog, amitől a rendező nem müsor

realizáló ember, hanem müvész. De csak akkor mü

vész, hogyha ilyen dolgokra képes. Számomra a
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kisérleti studió, legalábbis sztereóval kapcso

~atos munkái, ezeket a tanulságokat szolgáltatták.

El-re azt mondhatja bárki, aki a sztereóval kapcso

latban elolvasott két könyvet, hogy azért nem lehet

sok százezer forintért egy kisérleti studiót müköd

tetni, hogy ilyen tanulságokat vonjál le magadnak ,

Ha elolvasol két szakcikket, abból is megtudhatod,

egy hét alatt a dolog elintézhet5, Azt hiszem, hogy

ez nem igy van, Igaz, hogy elolvashatom, megtudha

tom belőle, de amit olvasok, az nem az én tapasztala

tom, tehát nem is tudok vele ugy gazdálkodni, mint

ahogy a saját és kollégáim tapasztalataival.

M6g egy dolog, ami ugyancsak a Kaspar kapcsán

jutott az eszembe. A Kaspar és a Crueland esetében

két olyan felvétel készült itthon, a mi rádiónkban,

ami·a jó hangjáték mércéjét borzasztó magasra emel

te. Mi rendezők, az osztályainkon végezzük a dol

gunkat, némelyek szerint sokat, némelyek szerint

keveset. /Szerintem a kötelező, az éppen jó, el

lehet végezni./ Hol jó anyagokat kapunk, hol rosz

szat, hol szeretjük, hol nem. Amit szeretünk, azt

rendszerint igyekszünk jól csinálni, amit nem szere

tünk, azt igyekszünk tisztességesen megcsinálni.

Amennyire ismerem a rádió rendezőit, lelkiismere

tesen, rendesen felkészülve mennek le a studióba.

Ez többé-kevésbé meg is látszik a munkájukon. De

fehér holló az olyan hangjáték, vagy olyan müvészi
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mürJor, amelynek a megba l Lgauáea után azt mond.ia

ar. ember: "ez igen, igy kell ezt c s Inální,", Kie:nel

kenő ós nagyon j6 ügyek ritkán vannak, Viszont ab

ban o rádióban, ahol elkészült a Kaepar, a Crueland,

a Faust, a Szabó Magda darab, hogy hirtelen csak

o.z ut;óbbi hónapok legjobbjait monnjam, nem eléged

hetünk meg azzal, hogy tisztességgel dolgozunk,

tisztességgel elvégezzük a munkánkat. Ezek a hang

játékok köteleznek, Én ugy vagyok vele, hogy ezek

állandóan ott vannak a hátam mögött és idegesite

nek , nyugtalanitanak, Elégedetlen leszek o. saját

korábbi munkáimmal és a jelenlegi, vagy az éppen

most folyó dolgaimat nem a régi saját legjobbjalm

hoz viszonyitom, hanem ezekhez. Ha ez igy van,

akkor már nem lehet az ember nyugodt. De hát, én

nem is akarok nyugodt lenni, mert nem lenne jó,

ha ezt a mesterslget nyugodtan üzném, mert attól

már csak egy lépés a kényelem, aminek semmi köze

nincs a művészethez. Tehát én ugy érzem, hogy a

kísérleti studi6nak ezek a legjobb alkotásai na

gyon hatásos doppingszerek a mindennapi munkánk

hoz.

Még egy kérdésre szeretnék visszatérni, ami már

a Cruelanddal kapcsolatban is felmerült. Éspedig



az, hogy a rendecö keze Lhe t i.e-e szuverén módon a

kezébe került irói anyagot? Akkor abban állapod

tunk meg, a~t hiszem, egyhanguan, hogy igen. A

Grueland és a Kaspar apropójából én kezdek arra

a mr.ggyő7,ödésl'e jutni, hogy csakis akkor szü Ie t -

het igazán magas szinvonalu müvészi eredmény, ha

a r-oudező t;el,iegen szuverén módon kezeli az irói

anyagot és pontosan olyan forgntókönyv,~t, illetve

akusztikai f'o rgauókönyve t készit a darabról, mint

amilyet a filmt•fmdezö kés'.tlit filmjéhez. Persze,

nem arról van 1:rnó, hogy ugy gázolhatunk bele egy

darabba, mini; elefánt a porcelánboltba és ha a1.

iró a feketéről azt akarja beb í ·1onyitani, hogy

fekete, akkor mi nem használhatjuk fel arra, hogy

saját meggyőződésünk szerint fehérnek láttassuk

azt. A mondanivalót tiszteletben kell tartani, de

ugy érzem, hogy feltétlenül szükséges, hogy szuverén

módon kezeljük az anyagot.

Befejezésül elnézést kérek, hogyha a Kasparról

viszonylag keveset szóltam, ugy érzem, hogy az

erényei annyira nyilvánvalóak, annyira hatásosak

a megoldásai, hogy nem is kell róluk sokat beszél

ni. Különben a nivódij, amit Kőváry Kati ezért

kapott, jobb helyre nem is kerülhetett volna és
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ne haragudjon meg, ha ezt mondom, de ugy érzem,

hogy ez a nivódij a kisérleti studiónak a hivatalos

elismerése is volt.

Bocsána~, hogy beleszóltam, de én szerettem volna

visszaragadni a szót. Én az elszívott cigaretta

óta olyan rosszul érzem magam. Én már nagyon r,:gen

é reztem ilyen rosszul magam. Nem tudom, hogy mi

hárman voltunk-e unalmasak, vagy itt még valami

külön konfliktus van, Nekem az az érzésem, én

teljesen külső vagyok. Ugy, hogy én bármibe bele

gyalogolhatok, Itt valami feszültség van a leve-

gőben, nem tudom pontosan, hogy ez mi, én tulaj

donképpen nem tudom, hogy nekem mi a feladatom,

hogy én hogy kerültem ide, miről kellett volna

beszélni, vagy miről kellene beszélnem, de mégis

szeretnék valamit elmondani, Nekem volt kis idő

vel ezelőtt valami konfliktusom a rádióval. Valaha

leírtam valamit a rádióról, hogy hogyan néz ez ki

a színészekkel kapcsolatban. Valamelyik rendkívül

müvelt rádiórendező, aki egy egész mondatot nem

tud elolvasni, csak egy felet, reagált is rá.

Ebből volt patália, nem tudom, hogy értjük-e

egymást, hogy miről volt szó? Szívesen megmagya

rázom, ha nem kell, akkor eltekintek tőle,
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Szóval változatlanul fenntartom azt a vóleménye

~et, nem arról van szó, természetesen soha nem

gondoltam rá, hogy a rádió nem lehet müvészet.

Ez a mai lehallgatás is azt bizonyitotta, hogy

természetesen lehet müvészet, de nekem nem is az

volt a problémám, hogy a rendezők felkészülten,

vagy nem felkészülten fognak hozzá egy hangjáték

megrendezéséhez, valószinüleg felkészülten. Miért

ne készülnének fel, ez a hivatásuk, ezt szeretik,

csinálják. Aproblémá.m nekem mindig az volt, hogy

a szinész megérkezik az ismert állapotban, kihasz

náltságban, szöveg a portán, elolvassa a pagodában,

mikrofon elé áll, gyerünk ••• Lehet-e igy müvésze

tet csinálni? Természetesen müvészetet mindenféle

képpen lehet csinálni. Lehet ugy, hogy a büdös

életben nem is olvasta azt a szöveget, elolvassa,

és zseniális. Tehát minden előfordulhat, de hát

azért a dolgok legnagyobb részében mégsem attól

Lasz müvészet, hogy b la.t to Inak, ott rögtönöznek

_valamit és különösen azt hiszem, komplikáltabb

hangjátékokra és rádiójátékokra ez nem áll. Nem

hiszem, hogy le lehet hadarni pár óra alatt egy

darabot és abból valóban müvészet lesz. Na itt

nem szeretnék egy Köváry himnuszt tartani, mert
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ami itt eddig elhangzott, már az is egy kicsit

sok, hogy ilyen csodálatos, meg olyan csodálatos,

amit vógze1;t, F.sYszerüen arról van, hogy pontosan

szólaltak meg a hangok. Nem arról van szó, hogy

sokat dolgoztak rajta, hogy nyolc évig próbálták,

tiz évig próbálták, hanem az az érzésem, amikor

hallom, hogy sehogy másképp nem szólalhat meg,

csak ugy, Az a gyufa csak ugy gyulladhat meg és

csak annyi ideig tarthat a hangja, vagy az üveg

csörömpölés hangja ugyanugy, ahogy a fiatalember

megszólalásai is precizek, pontosak és amiről szó

van, az - az és nem valami más, Amit én itt hal

lottam a német felvételből, ott nem volt ugyanez

az érzésem, Amikor a négy ougalmazó sznl egyszerre,

akkor olyan "szinészi", egy szavalókórus beszél és

játszik, hogy artisztikus törekvése van, ez nincs

ebben a Kasparban, a Kőváry rendezésben, ez nem

artisztikus, itt minden megszólalás, minden szünet,

itt minden hangeffektus -inögött gondolat van, vala

mit akar, valamire nézvést történnek ezek a dolgok,

valamit bele akar sujkolni a hallgatóba. Ez vagy

sikerül, vagy nem sikerül, De precizen szólalnak

meg, még a szünetek is, Azt hiszem, hogy ettől

válik a mii müvészetté a rádióban és hát még sok

egyébtől.
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Itt egy érdekes dolog történt. Az egész valahogy

ugy kezdődött, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy a

csudába lehet az, hogy nekünk jó technikusaink

vannak, jó rendezőink vannak, és ugyanakkor nem

rugwik labdába sehol. Valami oka kell, hogy legyen,

Hogyan lehet az, hogy éveken keresztül kiküldünk

tisztességeGen megcsinált darabokat a Prix Itáli

ára, de sikereket nem érünk el, Hogy lehet az, hogy

teljes joggal irhatják le a kritikusok, hogy a

rádió nem müvészet. Nem müvészet, persze hogy nem

müvészet, ha nem lépünk fel azzal az igénnyel,

hogy a rádió müvészet legyen. A rádió politikai

intézmény, természetes is az. A hátra lévő időben

zenei informó.ciót kell sugározni, zenei miivekkel,

irodalmi információt kell sugározni irodalmi mü

vekkel, sugározni kell költészetet, meg mindent.

Végeredményben a rádió alkalmazottai azért vannak,

hogy ezt a politikai társadalmi funkciót minél ma

gasabb szinvonalon, egyenletes szinvonalon csinál

ják. Ezt csináljuk is, De ettől még a rádió nem

lesz rádiómüvészet soha. Két darabot hallottunk

itt, két egymás után következő hónapban, Mindkettő

meglepetést keltett. Nagyobbára döbbenten ülünk

és hallgatunk. Ezt is lehet? Azonban valamire



azeretn&m felhivni a figyelmet, hogy mind a kettő

import anyag. Ez az egyik Crueland a tavalyi Prix

Italia győztes hangjátéka volt. Kiderült, hogy

jobban megceináltuk,mint ami a Prix Italia-ra

került, Ila e:rnel a hangjátékkal mi ki tudtunk

volna monni a Prí.x Haliára, btz tos vagyok benne,

hor,y ngy fél Prix Italiát hazahozunk, Miért?

Mart ez rendezííl mestermunka. Éa technikusi mes

termunka, minden hang ott szólal meg, ahol kell.

Ezt mondta Molnár Gál Péter. Igaza van. Mi tud

juk, mi.lyon nehéz egy hangot ugy megszólaltatni,

hogy az legyen az érzésünk, hogy ezt másképp nem

lehet. Hát valahol itt keziődik a művészet.

Egy valamire felhivnám a figyelmet, hogy a forma

nem tiltott. Senki nem kap fegyelmit azért, ha

rádiószerü roiisort produkál. Igen ám, de szerkesz

tőinknek ez eszébe se jut. Vagy ha esetleg eszébe

jut, akkor hirtelen arra gondol, hogy le kell ad-

nom tiz kéziratot három hónapon keresztül, nincs

én nekem időm arra, hogy a fizetésemért még arra

is odafigyeljek, hogy az hogy szól és milyen for

mában. Nem tudom elhinni, hogy a szocialista mon

danivaló ellene mondana ennek a formának, Én nem

hiszem azt, hogy egy munkástémáju hangjátékot
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Mehrlii.nder csak Berlinben tud megrendezni, mert

csak ott van munkástémáju hangjáték, Magyarországon

ez elképzelhetetlen. Én nem hiszem azt, hogy Braun

aki a Csirkék Eldorádóját megcsinálta, azt mondta

volna annak idején, hogy neki könnyü volt, mert

felfedezte a csirkegyárat, meg a kapitalista tár

sadalmat. Egy német szerzö csinált egy dokumentum

játékot, ami a lótenyésztésről szólt. Ha arra gon

dolok, hogy nálunlj: is vannak lovalc, meg egyéb ilyen

tenyészetek. Nálunk is lehetne ilyesmit csinálni.

Rendezőink és riportereink, akik itt voltak Braun

előadásán, arrá gondoltak, hogy milyen jó hangjá

tékokat tudnánk mi is csinálni a hiénákról. Mert

hiszen lehetne utazni Afrikába, meg nemzetközi

összefogás, meg minden.

Hazai hiénák is vannak.

Bozó László folyt.: Voltaképpen a művészet itt kezdődik. Helyes-e,

ha egy olyan követelményrendszert állitunk fel a

rendezők előtt, önmagunk előtt, aminek egyszerü

en a napi munkában nem lehet eleget tenni? Vajon

ez a követelményrendszer alkalmas lesz-e arra,

hogy bizonyos holtpontokon tovább vigyen 'bennün

ket? Az is biztos, hogy lényegében ami itt folyik,



Molnár Gál Péter:

- ?4 -

az nagyobbára félkaru óriások, vagy féllábu óriá

sok lábemelgetése, hiszen ezt szerkesztői, drama

turgiai és koncepció nélküli munkával nem lehet

megcs1.náln1. Most itt ül két dramaturg, a kísérleti

stu<lió külön megbizottja és voltaképpen motorja

az egész munkának, Előbb-utóbb felmerül a kérdés,

hogy mi lenne, ha egyszer a Dramaturgián saját

munkájukban is megpróbálnák alkalmazni azokat a

tanulságokat, amiket itt megtanultak?

Valamifajta erjedés feltétlenül van! A rendezők

szeretnének tovább jutni és hogyha a legkisebb

lehetőségük van arra, hogy ezt meg tudják csinál

ni, megcsinálják. A másik gondom az, hogy ezt a

lehetőséget előbb-utóbb biztosítani kell számukra.
'

Én megint hozzászólnék,

Itt azért én valami veszélyt érzek, mert több nap,

mint Hand.ke és hát azért itt van egy ipar, amit

nyomni kell,Egyazerüen bizonyos dolgokat meg kell

csinálni a rádióban. Most tul azon, amit mondtál,

egyszerüen olyan hangjátékokat, rádiójátékokat,

amelyek picik, hosszuak, a Faustot is meg kell

csinálni, nem kell felbontani külön hangokra és

semmiféle különlegesebb trükk nem kell, s egysze

rüen, mint népmüvelés, közmüvelés, nem tudom mos

tanában ezt hogy hívják Kazimir után, És tudom,



- 35 -

hogy nagyon fontos valóban egy rádiós nyelvet gaz

d_agitani és uj lehetöségeket keresni, de hogy a

Köváry legyen a bezzeg és a Handke legyen a bezzeg,

hogy ez most mérföldkő a rádiózás történetében,

és innentöl kezdve másképp lehet rendezni, és igenis

mindenkinek meg kell keresni azokat az uj kifejezé

seket. Nem, szerintem a legtradicionálisabb for

mában is el lehet érni ugyanazt a hatást, Ugyanis

az intenzitásra kell törekedni, Arra, hogy azt a

mondanivalót, amit a rendező az iróból kihó.moz,

vagy akár meg is ·l;alál, azt minél erőteljesebben

közvetitse a hallgató felé, És hogyha ennek a mon

danivalónak a közvetitéséhez más formára van szük

ség, akkor persze el kell lépni a tradiciótól,

Nem akarok neveket mondani, nagyon gyorsan minden

kit meg lehetne sérteni, kis fáradsággal, hogy kitö1

mit hallottam és még azokat is meg lehetne sérteni,

akik nincsenek itt, mert ugye irókról nagyszerü

dolgokat lehetne mondani, előadni egy ilyen rádió

játék paródiát, de nem tudom, hogy elég világosan

fejeztemTe ki magam. Nem kell feltétlenül az egész

rádió összes rendezőinek átállni az avantgardera,

kisérletezni és reggeltől estig azon törni a fejét,

hogy mi ujat lehetne kitalálni és hogyan lehetne a

sztereofóniát,felhasználni, Nem! Azért mégis élet-



veszély volna, hogyha a gyerekadáaok is valami

formai kisérletben merillnének ki és egy mesét is

ugy mondanának el tizennégy hangra szétbontva,

Nem akarom ezzel kicsinyíteni ennek a studiónak,

a kísérleti studiónak az eredményét és azt, hogy

erre tényleg szükség van és azt, hogy tényleg el

kell mozdítani egy megrekedt állapotból a magyar

hangjátékirodalmat és a hangjátékrendezést is,

és játszást főképp.

Mesterházi Márton: Az első, ami a nyelvem re kivánkozik, az, hogy

ami óta az ember a fáról lemászott, vagy hogy

más szóval éljek, mióta megteremtette az Isten

ae1agból, a kellene és a lehet konfliktusa hatá

rozza meg az embert is, Ábel az, ahogy kellene,

és Káin ahogy lehet, és aztán a végén a lehet

mindig agyonveri a kellenét, de ez egyszerüen

olyan, amibe nem vagyok hajlandó belemenni, mert

egy nyolcvanszor agyonjátszott, mélyszántott le

mezt tennék fel, hogy honorárium, meg tabu, meg

studió, meg szinészek; kár, Szerintem akkor kö

zelítjük meg jól a kísérleti studi6 kérdését, ha

más példát keresünk, Itt vannak a tankönyvek.

A rádió, mint nagyüzem olyan mint a tankönyv.

Elég hosszu ideig jártam iskolába, és elég válto-



cabos tört.,,ndmi ko r-scakok alatt, és flZt az isko

lábajúrást, f:1;.}'el"mekdm r0vén folytatom, Tankönyvet

a;; ember í ség if,inbh nemcedókének most már vagy nógy

szúc éve Lrnak , de Lntozmcnyesen is kiadnak nyolcvan

vagy ssáz eve . A tankönyv hosszu ideig minden gyorek

nek ,,s értelmes í'eLnőt.t.nek lidt'r,~T\YOmás volt. Az

a _valanli, a:.,. a jelens6G, amitől a hidet5vü. kiverte

álmában, hogyha sokat, eve t t előzö eoce , A tankönyv

a:.,. ilyen, nem is tudom milyen papirra vol t í rva

apró és mocskos bet;ükkel; a tankönyv az össze

vissza volt kötve, oIyan pap í rba , hogy s:.,. .-~tmállott;

bele voltak ópitve a sz.H.mó.rfülek; a fényk,•peken a

te l í r ások össze voLbak c ser-ó Ive , vagy ha j6 voLt n

felirás, ak~:or sem lehetett felismerni, kit ábrá

zol, Arany Jánost, vag_y József Attilát. A?. olvas

mányok nem szóLtiak másról, mint Szása Tüskevics

ről, vagy mit tui>m én, hasonló. Mostanában, ha

az ember megnézi, j6néllányszor kiderül, hogy még

jól nem, de szépen már lehet tankönyvet csinálni,

Jobb papirra lehet nyomtatni, jobb kötése lehet,

jobb betütipusa lehet, és a többi. Ezt csinálja

most a kisérleti studió, Egy további lópés, amit

már feszegetnek gyermekirodalom üe;yben, hogy meg

lehet-e csinálni a tankönyvet ugy is, hogy az



6lvez€:tet jehmtsen a diáknak, hat évtől huszon

háromig, A tankönyvn ek nemcsak a kézbevétele,

hogy jó szaga van, kinyitja, jaj de szép, elolvas

egy mondatot éa azt mondja: "Jézus Mária" Hanem

ké sbeveaz í , kinyitja, elolvas egy mondatot és azt

mondja: "jaj de szép!" El lehetne ide is ,iutni,

és ez a kisérleti atudiónak egy későbbi stádiuma

lesz, hogy ne csak az unalmas tankönyvanyagok

jobb tálalását szolgálja, hanem a tankönyvanyag

megujitását is. Hogy az előző képhez térjünk visz

sza, mint Hanclke mondja, a tankönyvben a kétszlkii

ek kétsziküek maradnak akkor is, ha vacakok a mon

datok és akkor is, ha szépek, és a Kőmüves Kelemen

né balladájának a három változata akkor is Kőmüves

Kelemenné balladájának a három változata marad,

ha bornírt baromságokkal tömik meg a magyarázatot

és akkor is, ha a vers szépségével kapcsolatban szeret

nének valamilyen érzést, vagy gondolatot ébreszteni

a diákban, Tehát arról, amit Bozó Laci mondott

- semmiféle szoclalista e szme í ség és mondanivaló

nem árultatik el, hogyha szebb fonnában - egyrészt -

és másrészt a formán tul élvezetesebben, lényegre

látóbban, kevésbé sematikusan, tehát tartalmilag

is ujszerübben és értelmesebben csináljuk meg,



- 39 -

Miután a hozzászólók nem tolonganak, csak ugy

j_nformációkent elmondom: A Kisérleti studiónak

egy évben 200.000.-- Forintja van. Ml sokkal ol-

csóbban termelünk, mint bÁ.rmelyik oszt!Í.lya a rá

diónak. Ez a darabocska belekerült l').oou-16.ooo

Forintba. 'Pehát mi iényegóben minimális penaae í ,

rendkivül nagy ráforditással, ha jól tudom, ma.id

nem nyolc hétig készült, ez amit itt ml hallot

tunk. f~s azt is meg kell mondani, hogy emel] ett

a rendezők - termfszetesen - a napi munkájukat

is ellát,ják, scmmifaj t;a könnyit.ést nem kapnak,

hogy ezt csinálják. Az alapvető dilemma az,

amit Mesterházi Marci fes:t.egP.tett. Találtunk egy

picike kis pontot, egy egész pici pontot, amire

belöttünk egy emelőrudat, és vagy az emelőrud fog

eltörni, vagy a föld fog kimozdulni. Való igaz,

a Jó éjszakát ·gyerekeket nem lehet tiz hangra

bontva felvenni. De egy klasszikus hangjátékot

azÁrt fel lehet venni ugy is, hogy odaáll négy

szinész a mikrofon elé, végigmondja a szöveget

és utána a rendező megy és felveszi a nivódijat.

Erre egyre kevesebb lesz a lehetőség. Egysze1üen

azért, mert önmagunkban támadt nagyobb igény.



v,,,v:', 1·,y Ka t, i: f~y-két nolr,ot. Én nP.DI azórt nem foglalkoltattam

ebben a produkcióban nagynevű színészeket, mert

nem szerlltek jó szint'.:szekkel dolgozni, hanem

azért, mert nehé?. volt négy embert találni, akit

ebbe a vú Ll a Ikczásba bele Lehe t e t t ugrasztani.

Nagyon kevés az olyan magyar szinósz, aki hajlan

dő lett volna ezt végig cslnálni. Ezek a szdnó szek

a végén azt mondták, hogy de jó tréning, de jó

vállalkozás, de jó munka volt és szerették és

megszállottként csinálták. Az más kérdés, hogy

szerintem a szinésze·l;et csak megszállottként

lehetne, vagy lenne szabad csinálni. De annak

a vezetőmüvésznek, aki ugy jön be hozzám, hogy

"na mikor van ennek a felvétele, kettőtől hatig?

De aztán többet már nem kell bejönni?", azzal

én nem mertem volna belevágni a Kasparba, ahol

nyolcvankétszer csináltuk azt, hogy rendezd,

állítsd, fektesd, ültesd, és már álmában is min

denki ezt mondta. Ehhez még egyet hozzá kell

tenni, A.produkcióban résztvevők a felvétel be

fejeztekor sem tudták, hogy mennyit fognak kapni.

Nem azért, mintha nem kérdezhetté~ volna meg,

hanem azért, mert nem jutott eszükbe. És amikor

a gázsit megkapták, akkor nagyon meg voltak lep

ve és nagyon örültek neki. De egyetlen egyszer
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nem hangzott el a nyolc hét alatt - mert valóban

~ddig dolgoztunk - hogy mit fizetnek? Az volt az

alapelvünk, hogy az idő nem számit. Ez volt a jel

szó. Mindig volt valaki, aki azt mondta egy-egy

vitás kérdésnél, csináljuk mégegyszer, az i.dö

nem s zámi t. Amit szint ón nem lehet minden produlc

c í óná L, minden nap megvalósitani. Az tán egy ilyen

münél a rendezést nem lehet egy emberhez kötni,

Az biztoo, hogy nem tudom megcsinálni, ha nem

olyanok a munkatársak, és azt én is ugy éreztem,

amikor a nivódijat átvettem, ami különben nagy

öröm és meglepetés volt számomra, hogy ez tényleg

az egész vállalkozás elismerését is jelentette.

A szinész számára lehetne müvészet a rádiómüvészet,

hogyha ö ugy jönne egy szerephez, hogy ezt most

én megcsinálom, ez a szerep, amit meg kell csi-

nálnom. Én nem hiszem, hogy a Latinovits a

Faustot ugy csinálta, hogy hát akkor most ötkor

én innen elmegyek, És az érződik a hangszóróból

is, A szinész a napi munkában is romlik, olyan

fiatal szinészek, akikkel egy évig nem dolgoztam,

egy év alatt is romlottak. Ennek most semmi köze

a Kasparhoz, De attól, hogy nem tréningnek fog

ják fel az esti mesét sem - az is feladat - a

szinésznek a napi beszédgyakorlatához tartozik,

Minden szinészi feladatot fel kellene használni

valamire. De csak arra felhasználni, hogy minél



Boz6 László:
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előbb tul legyek rajta és minél előbb felvegyem

a. pénzt, hát akkor a rendező nem nagyon tud mit

csinálni, nem hivja többet. Köszönöm.

Még egy információt szeretnék csak mondani,

Békés harmadéves szinész-osztálya már két dél

utánt töltött el, hogy mikrofongyakorlatokat

tanuljanak. A rádió rendezöi elött szeretnének

bemutatkozni ugy, hogy december elején, 16.-án

minden rendezőt szeretettel meghivunk, akik előtt

egy kis ötperces produkciót csinálnának. Minden

kit felveszünk majd piciny kis hangszalagra,

hogy a hangszinüket meg tudjuk jegyezni a nevük

kel együtt. A kazettás felvétel minden rendező

rendelkezósére áll majd Mészáros Veránál. Ezek

a szinészek már januártól kezdve hivhatók, Jó

lenne, ha nem várnánk meg, amig sztárok lesznek

és nem lennének javakorabeli harmincasok, mire

először érkeznek a rádió mikrofonja elé.




