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A negyvenen túliaknak és ötvenen inne-
nieknek az a nemzedéke, amelyhez én is
tartozom, már nem mint forradalmat,
hanem mint kész eredményt ismerte meg
azt a színészies pózoktól mentes vers-
mondóstílust, amelyet Ascher Oszkár
hozott a hazai versmondásba. E nemzedék
- pontosabban e generációnak azok a
képviselői, akik a harmincas évek legvégén
kezdtek feltűnni a Vajda János Társaság
rendezvényein, a Skót Misszióban, a
Magdolna utcai Vasas-székház
előadótermében - természetesnek találta,
hogy úgy kell például Karinthy-verset
mondani, egyetlen mozdulat nélkül és
elenyészően kevés hangsúllyal, ahogyan azt
a kopaszodó, szigorú arcú Ascher csinálta.
És forradalmian újnak valóban azt a módot
éreztük, ahogyan - többek között - a fiatal
Horváth Ferenc hozta elénk a verset. Ő
ugyanis nem rejtette el azokat az érzéseket,
amelyeket a vers a szavalóban kiváltott. És
mert az általa elmondott versek
többségükben tartalmilag is forradalmasak
(vagy legalábbis abban az időben tilalmasak,
lázítók) voltak, el lehet mondani, hogy az
általa interpretált szavakkal, de az azokat
kísérő mozdulataival és hangsúlyaival is
lázította közönségét. Azzal az ér-

zéssel ültünk a - néha csak egy szűk szoba
néhány széksorát jelentő - néző-téren,
hogy a versmondó nemcsak hozzánk,
hanem helyettünk is szól. És nem-csak
szól, hanem tesz, cselekszik is.

- Az a nemzedék, vagy ha úgy tetszik, az
a társaság, amely a harmincas évek
közepén-végén fejlődött versmondóvá is,
forradalmárrá is, kora ifjúságában még
találkozott azzal a kulisszákat hasogató
versmondással, amely akár még a
haladóbb tartalmat is színészkedéssé
degradálta. És azt is észre kellett vennünk,
hogy a közönségben - még a leg-
érzékenyebben is - egyfajta ijedelem,
megrettenés alakul ki a versmondó meg-
jelentekor. Szemüket is lesütötték, mint-ha
csak azt éreznék, hogy valami kínos,
esetleg botrányos jelenetnek lesznek a
tanúi, ha feltekintenek. Ezért volt szá-
munkra reveláció az a jelenség, amely-
nek. Ascher Oszkár volt a neve. Felsza-
badított bennünket a szorongásoktól, az
előítéletektől, hogy aztán mi is felsza-
badítók legyünk. De itt ki kell mondanom
egy nevet, amelynek viselője hozzájárult
ahhoz, hogy Ascher - és majd mi is -
megtaláljuk a saját nevünket.
Természetesen ódry Árpádról van szó, aki
nekem is igazgatóm volt a Színművészeti
Akadémián. Ó jelentette az Ascherhez
vezető lépcsőfokot a magyar
versmondásban, mint ahogy sok mindent
jelentett még: olyasmit, amiről már be-
széltek, de olyasmit is, amiről még nem.
Nem az én feladatom azonban ódry
méltatása. Itt inkább csak azt az ő éle-
tében nem jelentős - számomra azonban
sorsdöntő - esetet mondanám el, hogy
1937-ben, a Toldi Előhangjának és Első
énekének elmondásával megnyertem az
Akadémia szavalóversenyének 100 pengős
első díját. Pontosabban - és éppen ez
benne a „vicc" - a szavalóversenyt (az
igazi versmondás hiányát és szükségét
felismerve) maga Ódry alapította, és az
említett százast sem az Akadémia
pénztárából, hanem az ő zsebéből fizették.
Különben: a klasszikus szöveget azért
választottam, mert tudtam, hogy tetszeni
fog az „Igazgató Úr"-nak. Azt azonban,
amit belevittem Arany János szövegébe -
szerelmes vallomásomat az igazi
magyarsághoz, megkapaszkodni
akarásomat a szép hagyományokban és
általában a szépségben - már nem
„kiszámítottan" szólaltattam meg. Magam
is akkor tudtam meg, hogy miről is van
szó, amikor barátaim figyelmeztettek rá -
a versmondás után. S a tisztultabb

magyarságnak ez a keresése és vállalása
(a magyarkodás korában) Ódry közvetlen
és közvetett - mindenképpen felszabadító
- nevelése volt.

Bóka László mondta el 196o novem-
berében, Horváth Ferenc egyik önálló
estje előtt az Egyetemi Színpadon (szö-
vege, sajnos, nem jelent meg nyomta-
tásban), hogy Schöpflin Aladár „nagy
huszárbajszának védelme alatt" látogatott
el arra a bizonyos alkalomra, ami-kor egy
fiatal, szőke növendék - „valami Horváth"
- az Előhangot elszavalta. Bókát az
ragadta meg, hogy a koránál is ifjabb,
„kisgimnazista" arcú fiú nem úgy lépett
fel, hogy „tessék kérem, ide figyelni, én
most szent szöveget mondok'', de úgy
sem, hogy „ne is tessék ide figyelni, nem
fontos a vers, nem fontos semmi". A
fiatal Bóka László - az egyáltalán nem
romantikus beállítottság*, antifasiszta
irodalmár - a versmondást hallgatva, úgy
érezte, hogy egy tábortűz mellett ül,
együttérző barátok között, és nem is
verset hall, régi vagy új, szent vagy profán
szöveget, hanem azt, hogy valaki mesét
mond. Értelemhez és szívhez szólót.

- Ascher életében is nagy szerepe volt
Ódrynak. A m i életünkben pedig Ódryn
keresztül, ódry segítségével jelent meg
Ascher. Éppen ezért valójában soha nem
hittem el, amit pedig mondott is, leírt is
Ascher, vagyis, hogy számára a vers:
fekete betűk a fehér papíron. Én azt
találtam meg Ascherben - és viszonyában
a vershez - amit a Túrkevéről Pestre
került fiú, a kiscserkész, a látszerész-
inas, majd segéd, aztán színi-akadémista,
i aki voltam, öntudatlanul is keresett. Azt
tudniillik, hogy egy ver-nek nemcsak
értelme van, hanem többszörös értelme
is, olyasmi, amit sem pusztán fogalmi
közléssel, sem pusztán zenével nem lehet
kifejezni. Es hogy a bánatos vagy
tragikus versek is - ha igazi versek - azt
sugallják, hogy bár-milyen küzdelmes is,
meg ellentmondásos, legbenső
lényegében nehezen érthető, mégsem
értelmetlen az élet. A versek értelmét és a
verseket szülő világ értelmét tudta nem
egyszerűen megragadni és nem is pusztán
csak megfogalmazni, hanem
megtestesíteni Ascher Oszkár, amikor egy
harci ódát is pátosz (legalábbis hamis,

sallangos pátosz) nélkül adott e lő , és

amikor egy kétkedő, szomorkás, ironikus
vagy önironikus versből is ,ki tudta
hozni" azt, hogy



nagyon fáradt, már nem vett részt eb-ben a
szép versenyben. Baló Elemér is mesterem,
mesterünk volt: ha játszani akarnék a
szavakkal, gondolatokkal, akkor tán azt is
mondhatnám, hogy míg Ascher az értelem,
az értelmezés mögött szólaltatta meg az
érzelmeket (tehát nem volt csak
„intellektuális", hiszen igazi művész nem
csupán „intellektuális"), addig Baló a néha
már sivító és vijjogó indulatok mögött vagy
indulatokban jelenítette meg az értelmet.
Műsorom fénypontja - számomra is - a Vén
cigány volt, de ehhez a vershez és ennek a
versnek az elmondásához hozzátartozott
mindaz, amit előtte és utána szavaltam.
Igen, egy versmondó-est összeállítása,
megszerkesztése művészi munka. Ha nem is
azonos egy regény felépítésével - amelyet
az írónak a csak képzeletében vagy
jegyzeteiben meglevő anyagból kell
megteremtenie -, de biztos, hogy felér egy
verseskötet összeállításával. A versek
ez is az ember fegyvere a pusztítás -
esetleg az önpusztítás - erői ellen. Az, aki
szavalni hallotta Aschert, nemcsak egy
stílussal - ahogy többször leírták: „nem-
színészi", „puritán" stílussal - találkozott,
hanem Ascher hangjával, alakjával,
tekintetével, szemüvegével is. Az ő
érzelmei - amelyek voltak és amelyeket a
nézőtéren ülők is éreztek - az ő sajátos
stílusában, visszafogottságában, kemény
fegyelmében, ha úgy tetszik, ko-
párságában tudtak legjobban érvénye-
sülni. Azt is mondhatnám, hogy az ő
versmondói lírája az a makacs szenvedély
volt, amellyel szentimentalizmusra csábító
korokban az érzelgősség legkisebb
árnyalatát is kerülte. Nekem azonban
éppen ez az őt annyira kifejező, „testére
szabott" stílusa azt tanította, hogy
találjam meg a magam stílusát! Prófétai
makacssága azt sugallta, hogy saját
egyéniségem szerint szolgáljam az értelem
költészetét és a költészet értelmét. Azt
hiszem azonban, hogy egy kicsit
fellengzősen fejezem ki magam. Tu-
lajdonképpen csak azt akarom monda-ni,
hogy Ódry Árpád nélkül és Ascher Oszkár
nélkül nem lehettem volna vers-mondóvá.

Csoóri Sándor - akkor még egész fiatal
költő - írta Horváth Ferenc egy régebbi
önálló versmondó-estjéről: „Horváth
Ferenc nem hajlik a felé a nemes
puritanizmus felé, amely - többi közt -
Ascher Oszkár művészetét jellemzi. Ez

nagyobbára előnyére is válik. Ascher in-
tellektuális művészete sokkal inkább a
belső, zártabb formájú cselekvéshez iga-
zodik, mint az övé. Persze, színészi esz-
közeivel, gesztikulációival Horváth is
csak úgy segít a vers megértésében, mint
ahogy mi szoktunk segíteni magunk
megértetésében egy-egy kéz-, egy-egy
fejmozdulattal vagy szemünk, hom-
lokunk ösztönös rándulásaival." S
ugyanennek (a Színház- és Filmművé-
szetben megjelent) tanulmánynak egy
más helyén: „Művészete férfias, in-
dulatokban élő művészet. Nem intel-
lektuális, inkább érzelmi természetű, s
érzelmei, indulatai is akkor fonódnak
ikererővé, amikor a vers mondanivaló-
jának belső fejlődése vagy történése
medrében jut el a befejezésig, vagy ami-
kor maguk az érzelmek fejlődnek. A
szenvedély hullámverésében s az epika
sodrában talál igazán magára. A gondo-
lati részeket is a lélekre hangolja."

-- Hosszú szünet után, 1955 novembe-
rében kezdődött el a „Szállj, költemény"-
sorozat, amely módot adott akkori magyar
versmondók - Palotai Erzsi, Gobbi Hilda,
Ascher Oszkár, Major Tamás - önálló
estjeire. Én is akkor mondtam újra verset
úgy, hogy a műsor megszerkesztése -
amelyet Bóka László egy regény
felépítéséhez hasonlított - szintén
hozzátartozott a versmondáshoz.
Szomorú, hogy például Baló Elemér, aki
ekkor még nem volt nagyon idős, csak

megvannak, ám semmiképpen sem mindegy
az, hogy milyen sorrendben tálalják az
olvasók elé. Nem mindegy az, hogy
miképpen „rímelnek" egymásra a
különböző költemények, hogyan perelnek
egymással, miképpen felelnek egymásnak.
S amikor az ember látszólag nem tudatosan
szerkeszt meg egy ilyen estet, akkor is vall
önmagáról, pillanatnyi lelki-szellemi
állapotáról, arcáról. S a „nyitva hagyott"

versmondó-est vagy annak egy-egy
látszatra nyitva hagyott része, szakasza is
gyötrő gondok eredménye. Befejezetlen
mondatok ezek, kipontozott szövegrészek,
amelyeket a hallgató egészít ki. A
versmondó eze-ken a hiányokon keresztül
is a játékba vonja „partnerét", a
közönséget ...

1941 őszén egy budapesti, Hollán utcai
(ma Fürst Sándor utca) szobában Becsky
Andor lakásán kis társaság gyűlt össze,

hogy meghallgassa Babits Jónás könyvét,
amelynek nyilvános elmondását a
rendőrség letiltotta. A hosszú eposzt
ketten mondták el: előbb Horváth Ferenc,
aztán egy fiatal erdélyi ügyvéd, akinek
művészneve - mint költőnek és mint
versmondónak - Brassai Viktor volt.

- Hosszú ideig „anekdotikusnak" ne-
veztem első önálló versmondó-estém,
estjeim körülményeit, ma már inkább a
„legendás" kifejezést használnám. 1941
nyarán, a háborúba való belépés előtt egy-
két nappal Kolozsvárra hívtak meg, hogy
Zsolt Béla előadását versekkel
illusztráljam. Nem volt rádióm, és Pest-
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ezsébeten, ahol laktam, nem volt telefon
sem, így nem tudhattam meg. hogy
gyülekezési tilalom miatt ezt az előadást is
hatóságilag leállították. Fel-ültem a
vonatra, és a megadott címen - doktor
Resch kolozsvári ügyvédnél - jelentkeztem.
Ott tudtam meg aztán, hogy mi is történt.
Még aznap vissza akartam utazni - alkalmi
fellépésekből éldegéltem, nem hagyhattam
ki egy eset-leges budapesti lehetőséget sem
-, de Resch doktor és felesége, Becsky Irén
orvosnő tartóztattak, hogy csak marad-jak.
És még aznap este, egy magánlakásban,
amely zsúfolásig megtelt sötétedéskor
settenkedve érkezett hallgatókkal,
Vörösmartyt szavaltam, Adyt, József
Attilát. Másnap egy másik, harmadik. este
egy harmadik lakásban ismétlődött meg ez
a furcsa „ciklus". Csak a negyedik nap
tudtam meg, hogy az ügyvéd nem más, mint
Brassai Viktor, és azután néhány estén át
közösen mondtunk verseket. A hallgatók.
ott valóban hallgatók voltak, mert nem
tapsolhattak, mégis sem előtte, sem azóta
nem volt még olyan sikerem, mint azon az -
úgy emlékszem - nyolc estén keresztül, ami-
kor is a versmondás (a száz éve írt Petöfi-
verseké és a csendes Arany-verseké is) a
drámaivá lett, kor elleni tiltakozássá
fokozódott, és amikor a kor drámaisága
különösen érzékennyé tette a versmondót
is, a „nézőtéren" ülőt is a különböző képek,
hangsúlyok, rímek finomságai iránt.
Kommunisták közt, antifasiszták közt,
emberek közt voltam. A háborút gyűlölő
emberek között a háború kitörésének
perceiben! Brassai Viki pedig barátommá
lett, amíg csak el nem vittek bennünket. Őt
a mártírhalálba, engem meg a halál
közelségébe. Hogy aztán majd visszatérjek,
örülve életemnek, az életnek, és gyászolva
mindmáig a Brassai Viktorokat.

A „kísérleti esztétika" különböző mo-
dern - és még modernebb - eszközeivel ma
már mérni lehet, hogy mi tesz széppé
(korszerűbb kifejezéssel, dinamikusan
harmonikussá) egy metaforát, egy szim-
bólumot, egy rímet. És mérni lehet a
versek fiziológiai és pszichológiai hatását
az olvasóra is. Az oly régi vers-mondónak
azonban, mint amilyen Horváth Ferenc is,
„hagyományos" apparátusok is állnak
rendelkezésére. Milyen versek - és költők -
esetében volt a legtöbbször sikere, milyen
volt a közérzete egyik vagy másik vers
elmondása előtt, alatt és után?

- Szinte minden elmondott vershez
fűződik valamilyen - s éppen az aktuális
lelkiállapottal kapcsolatos - élményem.
Alig van olyan vers, amelyet ne szerettem
volna meg még jobban azután, hogy -
akárhogy, még ha kevésbé sikerülten is -
elmondtam. És nincs is olyan vers - olyan
sem, amit pedig már sokszor mondtam el és
mindig sikerrel - amitől ne félnék. Nincs?
Azt hiszem, a Petőfi-versektől nem féltem
és nem félek. Nem azért, mert „egyszerűek"
- a legszebb, a legfontosabb, az igazi
Petőfi-versek. nem egyszerüek -, hanem
mert az ő repertoárja adja számomra (és
azt hiszem, minden versmondó számára) a
legszélsőségesebb lehetőségeket. Szabadon
mozoghatok Petőfi világában.

- József Attila költészete is - köz-hely, de
igaz sokoldalú, nagy lehetőségeket adó.
„Belefér" a hit a világ gyors
megváltoztathatóságában és bele a
feneketlen bánat is. Voltak modoros
korszakaim, amikor - egy történelmi
szükségletet leegyszerűsítőn értelmezve -
úgy éreztem, hogy például József Attila
bánatát némileg fel kell oldani. Ma már
tudom, hogy legharcosabb, legagitatívabb
verseit sem szabad „egy az egyhez", a
versben rejlő hangtani és egyéb játékok,
érzékeltetése nélkül tolmácsolni. Es azt is,
hogy nem a versmondónak kell enyhítenie a
bánatot, hanem a vers egészére - és a
versmondó-est artikulációjára - kell bízni
azt, hogy a hallgató megértse a költő
pokolra szállást is vállaló küzdelmét a
halállal. Ady versei-ben sem csalódtam, ma
is úgy vonzanak, mint amikor - még mint
frissen szabadult látszerészsegéd - először
mondtam el a „Bántott, döfött ..."-et. De
helyesbítenem is kell, mert már nem úgy
vonzanak ezek a költemények, mint siheder
koromban, hanem fájdalmasabban,
mélyebben, ha úgy tetszik, férfiasabban.
Többet értek meg belőlük, és többet is
sejtek bennük. Mégis - néhány verse
kivételével - m a i napig sem tudtam igazán
megbirkózni Ady költészetének
tolmácsszerepével. Azzal, ami más
versmondónak esetleg könnyen vagy
könnyebben megy ... Otthon érzem viszont
magam !Illés költészetében. Amelynek
szintén oly sok színe, íze van. Amelynek
azonban minden színe és íze hamar
meghitté válik számomra .. .

A Színházi Kislexikon adatai szerint
Horváth Ferenc a felszabadulás előtt egy évig
Debrecenben - Horváth Árpád színházában
- volt színész, s a felszabadulás után a
Nemzeti. Színház tagja lett. Négy évig
színigazgató is volt (Bányász Színház,
Hotxvéd Színház, Magyar Nép-hadsereg
Színháza), 1955 Óta a. Madách Színház
tagján. Egy adat még nem szerepel a
Kislexükonban: 1970 tavaszán lett a

Magyar Népköztársaság Kiváló Mű-vésze.
- Más alkat-e a színészé és megint más a

versmondóé? Nem tudom meg-fejteni ezt az
elméleti kérdést. Legfeljebb annyit
mondhatok, hogy ez számomra nemcsak
elméleti, hanem lírai kérdes is. Mindenesetre:
nagyon jól éreztem magam például akkor,
amikor a Nemzeti annak idején kölcsönadott"
az akkori Madách Színháznak: játsszam el a
címszerepét Móricz Zsigmond Ludas
Matyijáank. Otthon voltam - többek között - a
feledhetetlen Hemingway-darabban, az Ötödik
hadoszlopban vagy nemrégiben, mint Öreg
pásztor a Téli regében. És nem szégyellem
bevallani, ma már sajnálom, hogy - rosszul
értelmezett szeméremből - egész szín-
igazgatásom alatt egyetlen szerepet osztottam
csak magamra, Lavrenyov Le-számolásának
Minutka sofőrjét. Ascher Oszkár is szeretett -
v a g y szeretett volna - színész lenni,
szerintem annak sem volt (vagy lett volna)
tehetségtelen. Émlékszünk még, ugye, a
Tizenkét dühös emberre.) A színházban nem függ
annyira az ember a közönségtől, mint a
pódiumon: a színpadon főleg színésztársaitól
függ, ,akik mégiscsak kevesebben vannak.
Bármilyen nagy is a versmondói rutinom -
lényegesen nagyobb a színészinél -, darabban
játszva még soha nem rettegtem attól, hogy mi
lesz, ha belesülök? Ott egyszerűen nem
sülhettem - nem is sültem - bele. Pódiumon

viszont már megtörtént ilyesmi, és minek. is
tagadnám? - tulajdonképpen mindig csodának
érzem, ha nem ez történik. Csak egy ajtónak
kell kinyílnia - akár csak egy centiméternyire
is - valahol hátul, csak egy szót kell
(bármilyen halkan is) odasúgnia az egyik
nézőnek a másik fülébe, csak egy ajaknak kell
lebiggyednie (még ha nem is látom, csak
sejtem), hogy valóságos földrengés támadjon
bennem. Es örökösen ezzel a földrengéssel
megküzdve kell de mit tegyünk, ha csak igy
lehet? - kimondani azt, ami bennünk is ott van,
ami nélkül nem tudunk. még saját közelünkbe
se kerülni, ám amiről az: ember gyalogtáró
szavakkal, a költészet segítsége nélkül csak
dadogni tud.


