
is mesterkéltnek, művinek tűnt. Lénárd például
1919-ben egyedül a munkásszármazású Pelsőczit
ítéltette halálra az összeesküvö rendörök közül,
mert ö, úgymond, kétszeres áruló, osztályát is
elárulta. A rendszer esküdt ellenségeinek meg-
kegyelmez, mert azok elveikhez és osztályukhoz
híven cselekedtek. Egy politikusnál az effajta
különbségtevés adott esetben ostoba és káros
moralizálás lehet.

Az elöadás nem elevenebbé és hangsúlyosabbá
tette, hanem halványította a színdarab olvas-
mányélményét. Ennek elsö oka, hogy a rendezés
színtelenebb a darabnál, az írói ötletek és
lehetöségek nincsenek mind eljátszva. A bajt fo-
kozta a balszerencsés szereposztás. Tánczos Ti-
bor unott, kiégett világfiként pottyan Lénárd
szerepébe. Zsuzsával, feleségével (Spányik Éva)
csak aláhúzza a drámaíró gyöngébb teljesítmé-
nyét, a szerelmi szál elnagyoltságát. Spányik most
is nagyon dekoratív, de keménysége, hangjának
szárazsága lágy kiszolgáltatottság helyett éppen
határozott elszántság érzetét kelti a nézőben.
Dobák Lajos teljesítménye (Pelsőczi fö-
felügyelő) hullámzó. Az elsö felvonásban a mi-
niszterrel folytatott szópárbajban túlságosan
fölényesen, magabiztosan viselkedik. Sokkal hi-
hetöbb amikor Lénárdot, puhítja, majd utolsó
árulása után. A kisebb szerepeket játszó színészek
közül a Schwetz felügyelöt teljes emberi figurává
kerekítő Horváth Sándort kell kiemelnünk. Sajnos
Bicskey Károly elöször nem képes mosolyogva
hátborzongatóvá tenni a dráma miniszterét. Másik
jelenetében, amikor a nyomozási eredményt
sürgetve betoppan Pelsőczihez és ott találja
Lénárdot, már nagyobb súlyt ad a figurának.
Göndör Klára és Szekeres Ilona
epizódszerepeikben biztosították alakjaik hitelét.

A díszlet (Fehér Miklós munkája) egyszerű,
könnyen szállítható, figyelembe veszi, hogy ti-
zenegy dunántúli város különféle adottságainak
kell megfelelnie. A színhelyek változását mind-
össze néhány bútordarab és berendezési tárgy
gyors cseréjével jelzik. Székely Piroska jelmezei
elég idötlenek, csak a miniszter puha, széles ka-
rimájú kalapja és Schindlerné ruhájának hossza
jelzi valamennyire a kort. (A kötelezöen adott
rendörtiszti egyenruháról nem beszélve.)

A hangvisszaadás rendkívül rossz. A dalok és
indulók nyers recsegése zavaró és fülsértö.

Rendezte: Pétervári István, díszlet: Fehér Mik-lós,
jelmez: Székely Piroska. Szereplők; Bicskey
Károly, Dobák Lajos, Göndör Klári, Horváth
Sándor, Joós László, Spányik Éva, Szekeres
Ilona, Tánczos Tibor.
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DEVECSERI GÁBOR

„Vadakat terelő juhász"

Emlékbeszéd Ascher Oszkár sírkövénél

Egy férfi áll a Zeneakadémia dobogóján - s most
már mindörökre -, a szemüvege csillog, ö
vigyázzállásban figyeli belső világát, valóban,
mintha csak valami karmesterre figyelne, aki
ugyancsak ö maga, s aki nemsokára, aki mind-járt
inteni fog neki, hogy megkezdheti a vers-mondást.
Azt az egyidőben elrévült és kemény, egyidöben
fegyelmezett és magaátengedö mondását a versnek
vagy versrangú prózának; egy-szóval tüstént
megszólalhat, ajkán már ott van, már épp kezd
láthatóvá válni a különös kis mosoly, amely
fogadja a meglévö, de általa érvényessé teendő
művet, a választott művet, a nemsoká felhangzót -
egyszóval rögtön, azonnal kezdhetné azt, amiért
ideállt elénk, ezer ember néz rá várakozó
csendben, de ö mégsem kezdi meg; mert
ugyanakkor, amikor arra a belsö világra figyel,
észreveszi a néhány elkésett embert, rájuk tekint,
kíséri, söt tereli öket a tekintetével egészen a
helyükig, lenyomja öket a székükre, megakadá-



lyozza, hogy fészkelödni kezdjenek, s mikor a
csend már templomian áhítatos, mikor már szinte
hallható e csend, akkor kezdi meg varázsos
szózatát, akkor igéz mindünket a mű bűvkörébe,
akkor érezhetjük igazán, hogy az ő, ami egyik
kedves versének, a József Attila Altatójának egy
sorában jelenik meg: vadakat terelő juhász.

Mert dehogyis az a néhány későn érkezett volt
a vad. Vershez-szelídülni érkezett mind. Hanem a
világ, az vad volt köröttünk s bennünk is,
mindannyiunkban, akik ott ültünk, éltek a vadak,
ösztöneink. Az előbbivel szemben felvértezni
hallgatóit, az utóbbiakat valóban rendbe terelni
bennünk - ez volt az ő szavalatának,
hangversenyének, erélyes és bensőséges mű-
vészetének dolga. Folytatta vele maguknak a
műveknek munkáját. A magyar irodalom s ezen
belül elsösorban a költészet huszadik századi
megújulásának, megújításának nemes munkáját.

Ady és Babits, később József Attila és Illyés
nemzedéke kiemelkedö költőinek, íróinak barát-ja
és küzdőtársa volt. Műveikért és műveikkel mint
szövetséges társakkal hadakozott. A Nyugat ez
első két nemzedékének költeményeit, írásait
nehéz volna, nem is akarjuk, és nem is tudjuk
különválasztani az ö hangjától. Régen meg-írtam
már, s ma is úgy vagyok vele, hogy nem-csak az
olyan emlékezetes Ascher szavalta költeményeket
hallom olvastukkor is az ö hangján, mint oly sok
Ady-verset, mint Kosztolányi Hajnali részegségét,
Karinthy Frigyes Pitypang-ját, Halottját, s prózái
közül a Cirkuszt, Somlyó Zoltán Hajnali
imádságát, Tóth Árpád és Nagy Zoltán, Füst
Milán, Szép Ernö, Gellért Oszkár, Illyés, József
Attila, Szabó Lőrinc sok versét - hanem
jelentkezett ez a hang, ez a pendülö, e minden
szót patikamérlegen a maga árnyalatnyi súlya
szerint lemérő és átadó, értelmet és érzelmet
egyensúlyban tartó hang e költők és alkotó társaik
olyan verseiben is, amelyek akkor még nem
kerültek s késöbb esetleg egyáltalán nem kerültek
az ö műsorába. Egyszerűen azért, mert költőik
művészetének egésze járult hozzá Ascher Oszkár
mérhetetlenül gazdag belsö világának
kialakításához. S hogy viszont ehhez az egészhez ö
maga is hozzájárult, azt nemcsak a seregnyi
könyv szívbéli baráti köszönetet közlö ajánlásai
mutatják, hanem az emlékezetes Babits-levél is.
Az, amelyet a költő azután írt, hogy Ascher neki,
a már nagybetegnek, a lakásán elöadta a Jónás
könyvét. „Most értettem meg igazán a saját
versemet" - így Babits. -„A költő úgy látszik
mindig próféta, akár akarja, akár nem" - tette
hozzá. Lényeges közlés. Babits Mihály nem ját-
szott a szavával. Az, hogy a maga költeményét

Ascher még közelebb hozta hozzá magához,
nemcsak Ascher művészetének átvilágító termé-
szetéről tanúskodik. Hanem a költővel való mély-
séges rokonságáról is. Vagyis arról, hogy a több-
let, ami a vershez az Ascher-előadásból járult, a
költő és a kor teljes költészetéböl táplálkozott.

E költészetnek alkotó közvetítöje volt Ascher
Oszkár. Alkotó volt az alkotókkal és befogadó a
hallgatókkal együtt. Ez, egyedül ez magyarázza
azt a már említett különös mosolyt, amivel akkor
is kísérte az általa előadott művet, amikor az
tragikus, keserű, felháborodott és vádoló volt. A
vers-értő és vers-élvező mosolya volt ez; annak
jele, hogy előadásának ő maga egyben első
közönsége is. Annak jele, hogy a maga által
talán már ezredszer is előadott mű ezredszer is
frissen érinti meg. „Ha azt akarod, hogy veled
sírjunk, te tragikus hős - adta hajdan irodalmi
tanácsát Horatius - mindenekelőtt neked ma-
gadnak kell sírnod." Ez volt az a tanács, amit
Ascher Oszkár szerencsére sohasem fogadott
meg. Ellenkezőleg: iszonyodott azoktól a sza-
valóktól, akik érzelmi megnyilatkozásaikkal -
abban a hitben, hogy most valamit hozzátesz-nek
a műhöz - az elöadott vers és a hallgatóság közé
tolakodnak. Az a mosoly nem megoldása volt,
derűs mű felhangzásakor, a jókedvnek, még csak
nem is ellensúlyozása, tragikus mű esetén, a
szomorúságnak vagy keserűségnek - hanem
értöen átszellemült jele annak, hogy míg
erélyével és pontosságával a költő művét képvi-
seli: evvel az elrévült, evvel a szavak hullámain
szinte úszó mosolyával már bennünket, hallga-
tókat is.

A huszadik századi magyar versmondás meg-
teremtője és prófétája volt. Megteremtöje nem a
semmiből, nem elödök nélkülien. Ódry Árpád és
a magyar vers-zene tanítványaként, a meg-újuló
magyar irodalom nagy korszaka tanújaként és
egyik elörevivőjeként lett sokak mestere. Ra-
gyogó nevelő volt és szenvedélyes vallomástevő.
A kettő együvé tartozik. Emlékező könyvében, a
„Minden versek titkai"-ban elmondta pályáját.
Az ö pályájáról még sokan vallhatnak. Barátai,
csodálói, megajándékozottjai. A versmondás-nak
mint önálló művészetnek kialakítója e művé-
szetnek hirdetőjeként is fáradhatatlan volt. Ab-
ban is, ahogyan ezt a művészetet szolgálatába
állította mindannak, amiért szíve hevült. Szol-
gálatába a pontosság áhítatával, a teljesség örö-
mével. A magyar munkásmozgalomnak neveltje
és sorompóba állni mindig kész művészetével
nevelője is volt. Vasas-összejövetelektől, mun-
kás-szavalókórusok szervezésétöl és vezetésétől
a Szép Szó estjeiig, a Holnaposok költészetének



szolgálatától a Nyugat-estekig, és a Vajda János
Társaságban az akkori legfiatalabbak munkáinak
elöadásáig ívelt pályája. Életének utolsó két év-
tizedében a magyar verskultúra szolgálata mellett,
s ettöl nem elválaszthatóan, ismét színmű-vész is
és a Déryné Színház igazgatója. Tér-ben nagy,
időben hosszú, érdemekben gazdag pálya ez.

Most, mikor sírkövét avatjuk - s az itt körül-
állók legtöbbje barátként is emlékezik rá -, s
amikor a bennünk érte élő gyász mellett a hozzá
fűződö derűsebb emlékek is helyet kérnek ma-
guknak, hadd idézzem egy olyan versemet, ame-
lyet több mint harminc esztendövel ezelött írtam,
az ö számos höskora egyikében, akkor, ami-kor
költő-társaimmal együtt Ascher Oszkár estjeinek
állandó és lelkes látogatója voltam, ami-kor
Ascher Oszkár művészete készen és mintegy
csodaként pattant újra és újra elénk. Ennek a
versnek, a Patetikus epigramma címűnek első
soraiban tréfásan hasonlítottam öhozzá a tücsköt.
A tücsköt, amely „nem hallgat el, bár már elszállt
róla az éjjel, göggel és lelkesedéssel szaval a friss
napba, nagyobb hangon, mint amekkorát várna
töle az ember elsö látásra . . ." Tréfás kezdet volt
ez; öt magát, emlékszem, megnevettettem vele. S
most évtizedek után válik világossá, hogy a
tréfának milyen komoly tartalma volt. Mert az a
vártnál nagyobb hang nem más, mint amivel az
egyes ember, ha művész, önmaga fölibé
növekszik, mindaz tehát, amit idáig róla és
pályájáról elmondhattunk. Majd erkély alatt
szerenádot adó dalnokhoz hasonlította a vers
ugyane tücsköt, akit a haragvó, fáklyás rokonok az
erkély alól elvonszolnak, „börtönbe lökik, de ott is
világít, s mint ahogy büszke falait Thébának
építette, göggel lebontja a megalázó falakat a
hang."

Van-e a művészetnek szebb feladata, mint
jobbik énünket zenével építeni, és megalázó fa-
lakat lebontani? Ő egész életében mindig ezen
munkált. Nagy művész volt és tiszta ember. S
azok közé tartozott, akiknek példája arra figyel-
meztet, hogy e kettönek mindig azonosnak kell,
vagy legalább kellene lennie.

M Á R T O N VERA

Kerényi Imre
három vígjáték-rendezése

A Madách Színház sikeres darabjai közül is
kiemelkedik a Kaviár és lencse. (Szerzöi: Giulio
Scarnacci és Renzo Tarabusi.) Túl van a 150.
elöadásán. Szép Ernő Lila akácának tavaly már-
ciusban volt a premierje, az is megért már több
mint 5o elöadást, a Léni néni (H. Keroul és A.
Barré a szerzői, fordítója: Heltai Jenö) ez év
januárjában indult el a siker útján.

Mindhárom elöadást Kerényi Imre, a Madách
Színház fiatal rendezöje rendezte.

Egyik színdarab sem remekmű. Még azt se
lehet állítani, hogy jó darabokról volna szó.
Sikerdarabok? Aki elolvassa a három vígjátékot,
könnyen meggyőzödhet arról, hogy nincs feltét-
lenül „beléjük írva" a siker.

Érdemes egy kicsit részletesebben elemezni a
három előadást, a rendezö és a tervezök munká-
ját, hiszen a siker elsösorban a szellemes, ötletes
színrevitelnek köszönhetö.

A Kaviár és lencse mai olasz vígjáték. Föhőse,
Leonida Papagatto foglalkozására nézve szerény
kis nápolyi szélhámos. Az ő lakásán játszódik a
darab cselekménye, amelynek tárgya egy újabb,
nagyobb szabású szélhámosság.

Amint a függöny felmegy, a nézötéren derűs
mocorgás hullámzik végig. A díszletnek szól az
elsö reagálás: a felismerés, a ráismerés öröme.
Egy igazi nápolyi lakás ! Szedett-vedett bútorok-
kal, mindenféle limlommal, színes rongyokkal
van tele a színpad. A tarka zűrzavar, a rengeteg
holmi egy percig sem hat zavaróan, minden bú-
tor, kellék játszik.

A díszlet „jellemzö" erejére néhány példa.
Mikor a bejárati ajtó felett megszólal a csengő,
felhangzik az elsö hangos nevetés a nézötéren,
Egy madzag végén néhány üres konzerves doboz
és Coca-Colás üveg függ: ez a csengö, kívülröl
ezt kell megrántani. A baloldali ajtó felett ócska,
piros bársony drapéria, rajta egy színházi álarc -
ez Matilde néni szobájának a bejárata, aki régi
színházi ember. (Közelebbről: vécés néni.)
Középen egy lépcsö vezet fel egy kis erkélyre,
onnan




