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Macskajáték 
Örkény István drámája Szegeden 

Gádor István 
kerámiái 

Örkény legújabb drama-
turgiai bombája, a Macska-
játék éppen egy esztendeje 
robbant a szolnoki színház-
ban. A Pesti Színház szin-
te az ősbemutató után 
azonnal műsorra tűzte, a 
drama azóta több vidéki 
színpadot is megjárt, s ha 
jól tudom, már külföldön 
ls játszották. 

Miért, honnan e feltűnő 
siker? A legfőbb ok talán 
a., hogy a Macskajáték — 
akárcsak egy másik Örkény 
dráma, a Tóték — vissza-
hozott valamit a régiségből 
Abból az időből, amikor a 
szórakozás és a művészet 
még nem vált ketté. Nap-
jainkban sajnos, reményte-
lenül elváltak útjaik; talán 
már nem is nyúlnak egy-
más keze után. Ezért aztán 
az egyik színházi előadáson 
unatkozó-értetlenkedő né-
zők ülnek, „élvezik a művé-
szetet", a másikon mulató-
nevető emberek, akik, ha 
jól összeszedik magukat, 
hamar rájönnek, hogy tu-
lajdonképpen semmiségeken 
„szórakoztak". 

A színházak nyilván na-
gyon unják már ezt az álla-
potot. Hát még a közönség! 
Mindketten kapva-kapnak 
hát az olyan dramaturgiai 
dolgozatokon, amelyekben 
a művészet és a szórakozás 
hajdanvolt szép egysége 
úgy helyreáll, mint mond-
juk Örkény új drámájában. 
A Macskajátékon szorongás 
és szégyenkezés nélkül mu-
lathatunk; nem a darabra 
ráaggatott vicceken neve-
tünk. A dráma humora 
mély és ősi, mint a régiek 
színpadi játékai. 

Ehhez képest semmiség, 
hogy a Macskajáték szét-
dúlja a régiek kedvelt for-
máit. Hogy a darab egyet-
len asztala három funkciót 
tölt be — egyszer a főhősé, 
az öreg Orbánnéé, máskor 
a gyerekeié, harmadszor 
egy budai presszóé — a lé-
nyeghez képest oly jelen-
téktelen, hogy a nézők 
szinte nem is törődnek ve-
le. Hát azzal a szintén régi 
szabállyal, hogy a dráma 
dialógusokból áll? Itt csu-
pa monológot hallunk. Ma-
ga a darab is tulajdonkép-
pen egyetlen monológ. A 
szereplők legtöbbször nem 
egymással és nem egymás-
nak beszélnek, hanem nyíl-
tan szembefordulva a kö-
zönséggel mondják szerepü-
ket De kit zavar ez? Sőt 
az az igazság, hogy a pár-
beszédnek és a monológnak 
ez a szokatlan váltakozása-
kavargása még külön izgal-
mat is hordoz. 

A Macskajáték ismét bi-
zonyítja, mennyire jelenték-
telenek a skolasztikus dra-
maturgiák. Mindent szabad, 
ha az életanyag, amelyet a 
dráma megjelenít lényeges 
és érdekes. 

A darab főhőse egy 65 év 
körüli pesti özvegyasszony, 
Orbánné. A darab az ő mo-
nológja. Münchenben élő 
testvérének, Gizának küldi 

H e r n á d i u s z k á r f e lvé t e l e 
A két főszereplő, a két testvér az Örkény-dráma utolsó 

jelenetében: Giza (Barta Mária) és Orbánné 
(Hegedűs Ágnes) 

— hol levélben, hol telefo-
non — tudósításait az éle-
téről. Ez a Giza milliomos 
fiánál él egy München mel-
letti kastélyban, s gyakran 
hívja magához Orbénnét ö 
azonban nem megy, mert 
szerelmes egy kiöregedett 
operaénekesbe, Csermlényi 
Viktorba, aki minden csü-
törtökön hozzá jár vacso-
rázni. 

Ügy tűnhet ebből, a da-
rab az öreg emberek szerel-
méről szól, és hogy külö-
nös humorának éppen ez a 
lényege. Hatvanon felül os-
toba és szomorú dolog sze-
relmeskedni. Valóban: a 
darab erről is szóL De en-
nél több rejtőzik a mélyén. 
Egy élet, egy világ él, lé-
legzik, lüktet ebben a da-
rabban: az öregség szomorú 
és fájdalmas állapota, 
amelyhez egyszer mindenki 
elérkezik. 

Akárcsak Pesten, Szege-
den is a szolnoki ősbemu-
tató rendezője, a fiatal 
Székely Gábor állította 
színre a darabot. Láttam az 
ősbemutatót; az alapelvek 
azonosak. Mindenekelőtt 
azonos a gyors, szinte egy 
lélegzetre, egy „slukkra" 
diktált tempó. 

Es azonos a főszereplő. A 
szolnoki Orbánnét, Hegedűs 
Ágnest látjuk a szegedi 
színpadon. Annakidején én 
is megírtam, milyen hitele-
sen, meggyőző erővel ját-
szotta ennek a slampos, 
erőszakos, életszerető öreg-
asszonynak a szerepét a ki-
tűnő színésznő. Azóta ala-
kítása nemcsak pontosabb 
és precízebb, de mélyebb is 
lett. Akárcsak Szolnokon, 
Szegeden is viszi, hajtja 
előre az előadást 

Az ősbemutatón Csermlé-
nyi Viktor szerepében — 
vendégként — Bángyörgyi 
Károlyt láttuk. Most — de 
már „beltagként" — szin-
tén ő az előadás megkopott 
hangú, állandóan szerelmes 

Ki mit tuti ? 
városi döntő 

Szombaton es vasarnap 
lezajlottak az 1972-es Ki 
mit tud? Szeged városi, il-
letve Csongrád megyei dön-
tői. Szombaton este a JA-
TE Auditórium Maximumá-
ban mutatták be műsoru-
kat a döntőbe jutott szege-
di versenyzők. A 27 műsor-
számot felsorakoztató be-
mutató eredményeit jóval 
éjfél után hirdette ki dr. 
Galgóczi Dezsőné, a városi 
KISZ-bizottság agitacfós és 
propaganda titkára, a zsűri 
elnöke. A városi döntőből 
továbbjutott a két szegedi 
irodalmi színpad, a Miner-
va és az Egyetemi Színpad. 
Két versmondó, Tolnai Má-
ria és Peczka Mihály — 
mindketten a Minerva 
Színpad tagjai — érdemelte 

ki a továbbjutást, Nagy 
András paródiájaval. Grund, 
Gyuláne és dr, Zámbó Géza 
szólóénekével harcolta ki a 
magasabb osztályba lépést. 
A színvonalas kórusverseny 
legjobbjainak a Tömörkény 
István gimnázium és művé-
szeti szakközépiskola kama-
rakorusa és az I f j ú Zeneba-
rátok Kórusa bizonyult. 
Dzsessz-kategóriából az 
arab énekes, Avad Muszta-
fa és Vági László dzsessz-
együttese a továbbjutó. 

Sajnos a nézők egy rosz-
szul összeállított, szerkesz-
tett és rendezett versenyt 
láthattak. És erre még a 
sok műsorszám, a nem ép-
pen optimális helyszín sem 
mentség. 

operaénekese. Az alakítá-
son még érződik az ősbe-
mutató szépsége, izgalma 
és büszkesége. Csakugyan 
jó szerep ez, és jó, hiteles 
a színészi játék is. 

A többi szereplő most ta-
lálkozott először Örkény 
művével. A szeriőz, elegáns, 
és mindkét lábára béna Gi-
za szerepét Barta Mária 
játszotta. Az alakítás jól 
formált munka, némely 
ponton azonban szinte ride-
gen kemény. Fogarassy Má-
ria öregedő és képmutató 
Paulája jó szín a produk-
cióban. Déry Mária Egér-
kéje, ahogyan Örkény meg-
írta, szerencsétlen és tiszta-
szívű ember. Falvay Klára 
Ilusa — Orbánné lánya — 
jó karakter; hiteles rajza a 
mai fiatalok egy jellegzetes 
típusának. Szendrey Ilona, 
mint Cs. Bruckner Adelai-
da, Viktor anyja, vissza-
tartottságában is színes és 
mulatságos. Janka Bélának 
kisebb szerep jutott, de kö-
zömbös tárgyilagosságával 
egy szintén jellegzetes alak-
ját mutatta be a mai fia-
talságnak. 

Az előadás — mint a 
szolnoki ősbemutatón — 
Szegeden is Fehér Miklós 
hangulatkeltő díszletei kö-
zött zajlott le. 

ö . L. 

Beszélgetés 

a művésszel 
A magyar kerámiaművé-

szet megteremtőjét köszönt-
hettük vasárnap Szegeden. 
Kiállításának megnyitására 
érkezett városunkba a 81 
esztendős Gádor István Kos-
suth-díjas kiváló művész. 
Ebből az alkalomból kértük 
beszélgetésre. 

— Hogyan született meg a 
magyar kerámiaművészet? 

— Egy művészeti ág meg-
születésének és kifejlődésé-
nek ipari és kereskedelmi 
alapokra van szüksége. A 
század első évtizedéig ezek 
a feltételek még nem voltak 
meg hazánkban, így a ke-
rámiaművészet sem alakul-
hatott ki. Az 1909-es bécsi 
nagy szecessziós kiállítás 
adta az indíttatást és 1912-
ben megszervezték az első 
magyar kerámiaműhelyt és 
az oktatást. Tizennyolcban 
már nemzetközi kiállításon 
szerepeltünk Szófiában. 

— Miben látja a kerá-
mia lényegét? 

— A kerámia a képzőmű-
vészet sajátosan izgalmas 
területe. Anyagában és fel-
fogásában is a leggazdagabb 
lehetőségeket kínálja. Hasz-
nálati tárgytól a művészi 
térdekorációig, a porcelántól 
az üvegig széles a variációs 
lehetőség. 

— A közelmúltban készült 
faliképein különböző anya-
gokból alkotott harmonikus 
egységet. 

— 1957-től, nyugdíjba-
vonulásomtól foglalkozom 
különböző anyagok egybe-
építésével. Agyagot és üve-
get, rezet és samottot a tűz 
segítségével össze lehet 
fogni, egységgé lehet őket 
izzítani. Ezek új lehetősége-
ket rejtenek. Segítségükkel 
megsokszorozódik a kifeje-
zés, a téma kibontásának le-
hetősége, hatása. 

— Valósághoz kötődőnek 
vagy absztraktnak tartja al-
kotásait? 

— Szerintem nincsenek 
absztrakt dolgok, csak ter-
mészeti jellegűek vannak. A 
szokatlanokat, a még nem 
mindenki által ismerteket 
nevezik elvontnak. ötven 
évvel ezelőtt absztraktnak 

tűnt a tízezer méter magas-
ságban való repülés, ma a 
hétköznapi dolgok közé tar-
tozik. 

— Miben látja a kerámia 
jövőjét? 

— A kerámia lényege sok-
féleségében rejlik. És ez ad-
ja jellegét is, ez határozza 
meg fejlődésének útját. 

Gádor István kiállítását, 
mely átfogja és példázza a 
magyar kerámiaművészet 
egész történetét, fejlődésé-
nek állomásait, vasárnap 
délben Herczeg Ibolya mű-
vészettörténész nyitotta 
meg a Horváth Mihály ut-
cai képtárban. Gádor első 
bemutatott alkotása, egy 
porcelánakt 1912-ben készült 

és 1971-es keltezésű művek 
mutatják a jelen művészét. 
Ez a hatvanéves művészpá-
lya kísérletező, újító alkotó-
művészt mutat. Gádor al-
kotási módszere a felrakás. 
Elhagyja a kerámia ősi 
funkcióelvét, művei díszek, 
esztétikai élményt nyújtó 
műalkotások. Művészetének 
kiteljesedését a legutóbbi 
tíz esztendő mutatja. Ez 
egyrészt az anyag lehetősé-
geinek kutatásában nyilvá-
nul meg, másrészt a kifeje-
zés új minőségében. Művé-
szetét egyszerre' jellemzi a 
biztos kompozíciós készség, 
a plasztikai látás, a virtuóz 
rajztudás, finom színkultú-
ra, kísérletező kedv és játé-
kosság. 

Dobos Lajos 
műemlék fotói 

Izgalmas és tanulságos ki-
rándulásra invitálnak Do-
bos Lajos műemlék fotói, 
melyet a Horváth Mihály 
utcai képtár második eme-
letén szemlélhetünk. Fo-
tóinak segítségével végigjár-
hatjuk történelmünk építő 
évszázadait Jó szemmel és 
érzékkel várja ki a pillana-
tot, a fény-árnyékhatások 
legszebb játékát. Természe-
tes nézőpontból fényképez, 
mindenféle különleges ma-
nőver nélkül véteti észre 
velünk a legrejtettebb s 
mégis tipikus, mégis beszé-
des és gazdag részleteket 

Ritmusok és formák, ará-
nyok és metszések feszes 
harmóniáját teremti meg 
képeinek ragyogó kompozí-
cióiban. Velünk egy nyelven 
beszél, és beszélteti az épü-
letekbe szorított századokat. 

A történelmet fényképezi 
Dobos Lajos és egységet te-
remt A magyar föld egysé-
gét, a formakultúra egysé-
gét, azt, amit ő ért meg, ő 
talál meg és ő fedez fel szá-
munkra és ő értet meg ve-
lünk a múltból, kultúránk-
ból — a történelembőL 

Tan dl LajM 

KÉPERNYŐ 

Dzsézn és Zseltkov 

^Modern est 
€9 konzervatóriumban 

A modern zene népszerű-
sítésére rendez bérleten kí-
vül hangversenyt az Or-
szágos Filharmónia márci-
us 29-én, szerdán este 8 
órai kezdettel Szegeden, a 
Tömörkény zeneművészeti 
szakközépiskola Lenin kör-
úti nagytermében. A Mi-
hály András vezette Buda-
pesti Kamaraegyüttes Ba-
lassa Sándor: Xéniák,, Ma-
ros Rudolf Sirató, Sztra-
vinszkij Dumbarton Oaks, 
De Falla; Cembaloverseny. 
Mihály András: Három té-
tel es Jan Kapr: Etűdök cí-
mű műveit mutatja be 
Szűcs Lóránt (cembaló) ós 
Csengery Adrienne (ének) 
közreműködésével. 

Balassa Sándor öt tételes 
művét a Mihály András ve-
zette kamaraegyüttes felké-
résére írta, címét az iroda-
lomtörténetből kölcsönözte: 
így nevezték a görögök a 
vendégnek átnyújtott aján-
dékokat, később pedig a ró-
mai költészetben az epi-
gammákat. Maros Rudolf 
Siratójának szövege és dal-
lama a Magyar Népzene 
Tárában található sirató-
ének, amelyben a szerző a 
kíséret, során a népi dal-
lam egyes motívumait a 
legkorszerűbb múzenei esz-
közökkel dolgozta fel. Sztra-
vinszkij müve a neves 
komponista „neoklasszikus" 

korszakának terméke: 1937 
—38-ban amerikai koncert-
turnéi során ismerkedett 
ineg a zenekedvelő Bliss 
családdal, nekik ajánlotta 
művét. A három tétel meg-
formálása a barokk concerto 
hagyományait eleveníti fel 
De Falla cembalóversenyét 
a világhírű művésznő, Wan-
da Landowska ösztönzésére 
írta, s maga Landowska 
mutatta be 1926-ban Barce-
lonában, Pablo Casals ve-
zényletével. Nem hagyomá-
nyos versenyműről van szó, 
inkább ..kamaraconcertó-
ról", melyben a zongora 
törtenelmi elődje, a clavi-
cembalo a többi öt hang-
szerrel egyenrangú szerepet 
tölt be. Mihály András 
1968-ban komponált művé-
nek fő problematikája a 
kötött és a szabad zenei 
anyag szembeállítása, a té-
telek ezt a problémát más 
és más oldalról világítják 
meg. Végül a modern mű-
sor zárószámában a mai 
csehszlovák zene egyik leg-
jelentősebb képviselőjének 
Jan Kaprnak műve hangzik 
el. Az Etűdök énekhangra 
és fuvolára írt paródiák, a 
négy tétel mindegyike egy-
egy stílusvilágot figuráz ki, 
mint például a népdalfeldol-
gozást vagy az olaszos 
áriát 

L l e b m a n n Bé la f e lvé t e l e 
Polónyi Gyöngyi és Balázsovits Lajos a gránátköves kar-

ckhcii 

Miközben Roger Moo re, a 
glóriás Templar pesti utcá-
kon osztogatja az autogra-
mot és nyilatkozik: elég volt 
az Angyalból — kollégaja, 
Peter Wyngarde javában 
folytatja. Nem az Angyalt 
— halszálka alkata, írói am-
bíciója es persze a fodrá-
sza más szerepet jelölt ki. 
számára.. A Különleges ügy-
osztály charme-os agytröszt-
jét. Ö a Dzsézn, hiteles he-
lyesírással: Jason. Glóriát 
ugyan ez ideig nem viselt, 
hűvös gesztusai, nagyvona-
lú ötletei, elegáns bravúr-
jai azonban éppoly nyugal-
mat árasztanak, közbizton-
ságot garantálnak, miként 
az Angyaltól megszoktuk. 
Tehát reszkessenek a bűnö-
zők! Ezen túlmenően a 
szakma ügyes üzletemberei 
az Angyal-filmek „méltó 
folytatásáról" gondoskodtak 
a Különleges ügyosztályon. 
Bárgyúságában méltóról. 

Ezt kaptuk a szombat esti 
föműsorban. Sajnos, a va-
sárnap estiben sem telt gyö-
nyörűsége a nézőnek. Pe-
dig a nyersanyag hasonlít-
hatatlanul különb, az Olcsó 

Könyvtár-sorozatban elol-
vasható. A. I. /íuprmnak, a 
századforduló Oroszországa 
jeles író-elemzőjének 1911-
ben készült kisregenye (A 
granatköves karék) a lelki 
folyamatok finom rajzával a 
legtisztább embert érzések-
be, a szerelembe is beles „o-
ló társadalmi különbségeket 
irta meg egy szomorú tör-
tenet apropóján — amiből a 
képernyőn csak a cselek-
mény sápadt sziluettje, 
szentimentális árnyképe ma-
radt. Hogy valamiféle érzé-
kelhető dráma bontakozzon 
ki, ahhoz többet kellene 
tudnunk Zseltkovról. a szen-
vedő hősről,, az áldozatról 
(Csikós Gábor) — helyet-
te azonban Vera Nyikola-
jevna névnapi társaságát fo-
tózza a kamera, balettbete-
tekkel, Csajkovszkij-zené-
vel illusztrálva. A rendező 
Esztergályos Károly nem 
talált meggyőző közös gon-
dolati fedezetet a darab sza-
lonjelenetei és balladai vo-
nala mögött, így a szerep-
lők is igazi szerepek nél-
kül, üres terben mozogtak. 

K , L 


