
Min dolgozik ?

W eöres Sándor 1938-ban írt Theom achia című 
drám ai költem ényének rádiófelvételén dolgo
zunk, am it az Istenek viadala címmel fogunk be
m utatni. Ezenkívül Shakespeare V ihar című szín
műve rádióváltozatának előkészületei is folynak.
— Gondolom, alkalm azni fogja ezekben a m ü 
vekben  is azt az alkotói m ódszert, am elyet a „fan
tázia” szóval je lze tt az utóbbi évek jelentős m un
káinak címében: Krúdy-fantázia, Futballfantá- 
zia, Betonfantázia. Mit rejt ez a meghatározás? 
Döblin A lexanderplatz  című rádiójátékának h a
zai m egvalósításakor észrevettük, hogy a ha
gyományosan megoldott hangeffektusok, zörejek, 
zajok nem bontják ki teljes gazdagságában a 
darab  gondolatkörét M egpróbáltunk új megol
dásokat keresni. Például az em beri hang játékos 
átalakításával, az élettelen dolgok m egszólaltatá
sával. így érzékletesebbé tehettünk  bizonyos gon
dolati összefüggéseket, ugyanakkor a hallgató 
képzeletére is erősebben hathattunk. Ez tu la j
donképpen a fantázia, m int rádiós módszer a lap 
ja. Rendkívül alkalm as volt e rre  a célra a K rú 
dy világából kom ponált mű. hiszen K rúdy szinte 
az egész világot életre kelti, nem csak az em be
reket, hanem  a term észetet, s a teljes tárgyi 
környezetet is. Megszólalt a  víz. a vonat, a v arró 
gép
— Latinovits Zoltán játszotta Szindbádot a K rú
dy-fantáziában. és a m űvész A dy-lem ezének fe l
vételeit is Ön rendezte. M it írna ajánlásként 
a borítóra?
Ügy hallgassuk, becsüljük ezt a lemezt, hogy 
meglehet, 10—ÍR év m úlva ez lesz az egyetlen 
hangdokum entum , am ely híven őrzi művészetét. 
Szám omra a legfelejthetetlenebb élm ény ezen 
a lemezen A tűz márciusa, s ennek is különösen 
két sora:
„De tűz és tűz én ifjú testvéreim , 
ja j a tüzet ne hagyjátok kihalni ..
Ügy él ez bennem, m int Latinovits Zoltán m ű
vészi végrendelete.
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