
LUX ALFRÉD

Az Irodalmi Színpad
őszi szezonja

Az Irodalmi Színpadot sem célkitűzé-
seiben, sem azok megvalósításában nem
zavarja az elmúlt évek technikai nehéz-
ségeinek továbbélése. Mire ezek a sorok
napvilágot látnak, talán már elkészül régi-új
otthonuk, s talán már túl leszünk azon a
névadó ünnepségen is, amelyre ebből az
alkalomból készül a Színpad. Az őszt
azonban továbbra is albérletben töltötték,
a Fáklya Klub vendégeként, s
természetesen tovább működtek
„kamaraszínpadai" is, az irodalmi
presszók. (Minden bizonnyal az új otthon
elkészülte után is folytatják nép-szerűvé
vált és magas 'színvonalú estjeiket.)

Amit az elmúlt fél év összegezéseként
elsősorban ki kell emelnünk, az a kö-
vetkezetesség. A színpad vezetőségét sem
sikereik nem tették elbizakodottá, sem
kisebb kudarcaik bizonytalanná. Az a
program, amelyet Keres Emil igazgatói
„székfoglalójában" felvázolt, nem-csak
tovább él, hanem most lép igazán a
megvalósulás stádiumába. Ezúttal sincs
módunkban a színpad hallatlanul széles
körű pedagógiai és vidéki nép-művelő
feladatát elemeznünk - noha ezek is az
„alapdoktrína" következetes
megvalósulásai.

A következetességet a pesti program
önmagában is bizonyítja. Voltak ünnepi
műsorok, köszöntők, klasszikus és élő
irodalmunknak szentelt estek, kétnyelvű
produkciók s színészi (helyesebben elő-
adóművészi) önálló programok. Négy
rövid hónap alatt ennyi látszólag sok is
volna, s mégis azt kell megállapítanunk,
hogy a tempó - szerencsére -
visszafogottabb a tavalyinál. A Fáklya
Klubban ugyanis - a „nagy színpadon"
 mindössze három repertoárműsorral
jelentkeztek az idén, természetesen meg-
tartva jó néhányat a tavalyiak közül. Ezt
színezték aztán az egy alkalomra szánt
ünnepi estek. A Koronában pedig
 híven az elmúlt év hagyományaihoz
 továbbra is az előadóművészi önálló
produkciók maradtak, valamint a két-
nyelvű estek - bár ebből csupán eggyel
jelentkeztek az ősz folyamán.

A nyolcvanéves Péchy Blanka kö-
szöntéséről már beszámoltunk a januá-

ri számban megjelent interjú 'keretében.
Alig egy hónappal később hasonló ün-
neplésre került sor: ezúttal Déry Ti-bornak
adózott ünnepi esttel a színpad. Gáspár
János kitűnő rendezésében és Bihari
Sándor, valamint Réz Pál szak-avatott
szerkesztésében nemcsak a prózaíró,
hanem a mostohán kezelt dráma-író Déry
Tibor is sikert aratott. Különösen Az
óriáscsecsemőből előadott részlet (Bujtor
István és Pécsi Ildikó) tetszett. Bujtor
István és Tordy Géza a Talpsimogatóban
is nyíltszíni tapsot kapott. Keres Emil
születésnapi köszön-tőjére a
nyolcvanesztendős ünnepelt válaszolt
szellemesen szép beszéddel.

A Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalmat ünneplő műsorról már a Szín-ház
februári számában beszámolt Bányai
Gábor, s ezúttal csupán a teljesség
kedvéért utalunk rá.

A három repertoárműsor egytől egyig
komoly sikert hozott. Az évad első be-
mutatója, a Teljes ének (Dél-Amerika
hangja) kitűnő választás volt. A politikai
és irodalmi közvélemény az elmúlt
években egyre intenzívebben, sőt a elli-Ici
tragédia idején a legteljesebb intenzitással
fordult Latin-Amerika felé. (Az Irodalmi
Színpad egyébként már akkor teljes
műsorral reagált az eseményekre.) Most -
mint a cím is [mutabja - teljesebb képet
kívánt adni. A kontinens irodalmának - és
nem kevésbé politikájának - talán
legkitűnőbb magyar ismerője, Somlyó
György szerkesztette a mű-sort, amelyben
Fidel Castro, Allende és Che Guevara
tételesen forradalmi alap-hangja mellett
olyan „illusztrátorok" szólaltak meg, amint
Asturias és Carpentier, Guillén és Octavio
Paz, Borges, Vallejo, Garcia Márquez és
talán első-sorban Pablo Neruda, akinek
költészete nemcsak az est címét sugallta,
hanem vezérszólamává is vált a műsornak.
A szerkesztéssel karöltve produkált ki-
emelkedőt Bencze Zsuzsa rendezése, a szó
legjobb értelmében vett modern, fiatal,
sodró ritmikájú előadást teremtve,
amelynek díszletei (Káplár Ferenc),
jelmezei (Meluzsin Mária) és zenéje
(Fekete Mária irányításával Nemes István,
Grigoriosz Papadimitriu és Zsigmondi
Ágnes) tökéletes szinkront alkottak a
politikai-irodalmi koncepció-val. A kitűnő
szereplőgárda nagy kedvvel „fogta a
hangot" s azonosult a produkcióval. A
legteljesebb találat - úgy érzem - Pécsi
Ildikó Asturias-tolmácsolása volt (részlet
az Elnök úrból). De kiemelkedőt nyújtott
Venczel Vcra és Bálint András is, akárcsak
az est többi

szereplője (Császár Angéla, Juhász Jácint,
Somhegyi György és Vogt Károly).

Ha más témában más jelleggel is,
ugyanekkora sikert hozott Az ezerarcú
lélek, a színpad Karinthy-estje. S ez sem
véletlen. Kaposy Miklós úgy szerkesztette
meg a programot, hogy a „közhely-
Karinthy" helyett - bár az ezer arcban ez
sem lényegtelen és nagyon is értékes vonás
- azt az írót kaptuk, akinek káprázatos
szelleme nem-csak gondolkodásra, sőt
elgondolkodás-ra kényszerít, hanem
akinek váteszlelkét szinte hátborzongva
csodáljuk. Hogy a sokat emlegetett
technikai haladás mit is jelent voltaképpen
- jót s rosszat egy-aránt beleértve -, azt
Karinthy Frigyes-nél világosabban aligha
látták az ő idejében. S hogy az aktualitását
sem vesz-tette el, azt bizonyítják a
nyíltszíni tapsok, amelyek kifejezetten az
írónak szóltak - a maximumot nyújtó és
első-rangú előadógárda máskor [kapta a
tapsokat -, s az sem véletlen, hogy a Ka-
rinthyra „ráérzők" java része a közönség
fiatalabb évjárataiból került ki.

Bozóky István egyik legkiválóbb
rendezése volt Az ezerarcú lélek. Min-
denben igazodott Karinthyhoz, abban is,
hogy nincs olyan műsora az írónak,
amelyből valahonnan fel ne csillogna sa-
játos humora. Az ezerarcúságot bizonyí-
tották a művészek is, hiszen Keres Emil,
Latinovits Zoltán, Mensáros László és
Székhelyi József mind más és más
Karinthyt szólaltatott meg, de mégis
ugyanazt és nagyfokú hitelességgel. Jó volt
Dőry Virág is, aki az örök egy nő ezer
arcát mutatta meg minden jelenetében, s
méghozzá úgy, hogy ebben a nőben is ott
élt Karinthy Frigyes. Latinovits Zoltán
már nem először bizonyítja 'különös
affinitását Karinthyhoz, mégis, mintha
tovább gazdagodott volna palettája.
Egyformán magasat pro-dukált a tragikus
alaptónusú jelenetek-ben és a gyilkos
iróniájú társadalom-típusrajzban, a
Hátbizony Jánosban. Keres Emil a
filozofikus fintort és az iróniával,
szellemességgel átitatott mélységet
bámulatos közvetlenséggel adta vissza, míg
Mensáros László humora, 'különös érzéke
a groteszk iránt s csúfondáros
intelligenciája annak a Karinthynak volt
szócsöve, akitől - illetve akinek átlátó
okosságától - mintha félnénk is egy kicsit.

A harmadik bemutató és a harmadik
nagy 'siker a Tűzből mentett hegedű volt, a
Zelk Zoltán költészetének szentelt est.
Nem lehet eléggé dicsérni a té-
maválasztást. Zelk nevét mindenki is-



meri, költészetének ez a pódiumi
summázata egyfajta felfedeztetés volt,
különösképpen a fiatalság számára. Gelléri
Ágnes úgy szerkesztette meg ezt a
programot, hogy szinte tanítani lehet-ne:
mit és hogyan ragadjunk ki egy gazdag
oeuvre-ből, hogy „teljes" is, elő-adható és
szórakoztató is legyen a mű-sor. Logikus
összetevője a sikernek, hogy a rendező -
Gáli László - ezúttal is alárendelte magát a
bemutatott programnak, illetve Zelk
Zoltánnak. Az es-te első részében,
amelyben Zelk lírájának súlyosabbja kapott
helyet, a rendezés - és ennek megfelelően
az elő-adóművészi produkciók is -
majdnem eszköztelenek voltak, rábízván a
vonal-vezetést a gondolati és művészi tarta-
lomra. A második részben pedig, ami-kor a
gyerekkor lírája és libegő könynyedsége a
clownos grimaszokkal váltakozott, a
rendezés csak hozzáadott ehhez a huncut-
könnyes hangulathoz. Nem önmagára
kacsingatva, hanem megláttatva és
tudatosítva a mégiscsak egységes zelki
világot. S hogy nem is volt talán nehéz
dolga, azt sugallja a színészek (mert itt már
színészi munka is tarkította az
előadóművészetet) névsora. Nehéz bárkit is
kiemelni, mégis ezt kell tennünk Jancsó
Adrienne-nel, akit ritkán látni ennyire
felszabadultnak, derűsen és pa 'j'kosan
játékosnak, mint a Zelk-műsor második
részében. De Gera Zoltán is feltétlenül
említést érdemel Zelk nagy versének, a
Sirálynak tolmácsolásáért. Szép orgánuma
és eszköztelensége példa arra, hogyan lehet
kiemelkedő-t nyújtania az
előadóművésznek anélkül, hogy a költőt
akarná „megelőzni". Somhegyi György és
Várhegyi Teréz kedves komédiázása is
mindenben zelki hangulatú volt. A műsor
első felét Faragó Laura igen szép nép-
dalelőadásai színezték - dicsérvén egy-úttal
a rendezői felfogást is, és bizonyítva, hogy
Zelk lírája is mennyire le-nyúlik a nagy
gyökérhez, a népköltészethez.

*

A várbeli kamaraszínpadon, a Korona
cukrászdában három előadói estet lát-
hattunk. A sort Bessenyei Ferencé nyitotta
meg, természetesen zsúfolt terem-ben, ami
a Koronában már nem újdonság; rövid idő
alatt olyan népszerűségre tett szert, 'hogy
jegyek csak jó előre igényehetők és - nem
utolsósorban (két-nyelvű műsorai révén -
külföldre is el-jutott a híre. Bessenyei
Ferencet - érdekes módon - mintha
elfogódottá tet-

te volna a pódium, mégpedig ez a pó-
diumok közt is legpódiumahb, ahol nem
egyszer a dobogó széléig húzódnak a
nézők-fogyasztók székei. Főleg estjének
első „fejezetében". a szerelmi verseknél
érződött az elfogódottság. Jobban
megtalálta hangját A forradalmár
katekizmusából című részben, amely el-
sősorban Shaw-ra épült. Érdekes volt a
beszélgetés közben - Mikes Lilla part-
nereként - kifejtett ars poeticája s a
színháznak szánt vezető szerepe a kultúra
egészében. Híres szerepeiből (Othello,
Fáklyaláng, Az áruló) is hallottunk
részleteket, úgyszintén a My Fair Lady bők
Különösen érdekes színészi produkció volt
az az egyszemélyes dialóg, amelyet a
Fáklyalángból adott elő, Kossuthot és
Görgeyt párhuzamosan személyesítve meg.

A magyar előadóművészet egyik
legnagyobb alakjának, Jancsó Adrienne-
nek estje következett ezután, Muzsikáló
versek címmel. Találóbbat nehéz lett volna
választani. A versek lényegi zenéjét Jancsó
Adrienne úgy szólaltatja meg, mint talán
senki a magyar pódiumon. Az Ómagyar
Mária-siralomtól Weöres Sándorig kaptunk
költői-zenei antológiát, olyan gazdag
programban és olyan egyenletesen magas
szinten, hogy lehetetlen bármit is kiemelni.
Jancsó Adrienne hangjáról már sokat írtak,
mind terjedelmének rendkívül széles
skálájáról, mind színének lírai gazdag-
ságáról. Most csak annyit jegyzünk: meg,
hogy amikor a műsorban felhangzott
Pertorini Rezső szép gordonkajátéka - egy
pillanatig sem éreztük, hogy eddig
irodalom volt, most 'kezdődik a zene.
Mindvégig muzsikáltak a versek.

Mikes Lilla neve összefonódott a Ko-
ronával. Nélküle már elképzelhetetle-

nek volnának ezek az esték. Közvetlen
háziasszonyként vezeti be az cstek'm,ind-
egyi'két, és teszi oldottabbá a 'légkört
művésznek, közönségnek egyaránt. Most
újból önálló esttel jelentkezett, egy mo-
nokabaréval, amelyben sajátos eszközzel
igyekszik felszabadulásunk közelgő év-
fordulóját ünnepelni. A műsor címe is erre
utal: „Felszabadult nevetés". A háború
utáni romok tragédiájából fél-szeg-
kesernyésen bukkan elő a humor, hogy
aztán gyorsan és valóban megszülessék az
első ülj pesti vicc. Mikes Lilla műsora úgy
öleli át ennek a harminc esztendőnek
nevetéseit, fintorait, mosolygásait és
somolygásait, hogy valóban egy kis
történelmet idéz irodalmi és félig

irodalmi eszközökkel. (Félig irodalmi,
hiszen a humor és szatíra reprezentánsai,
költők és írók mellett olyan „források-hól"

is merít, mint a telefonkönyv, anya-könyv,
sőt néhány háború utáni vendéglői étlap is
terítékre kerül.) Hajdu Júlia zenéje
színesíti a műsor első részét, míg a
másodikat Antal Imrével való beszél-
getése vezeti be. Antal a rá jellemző
szellemes könnyedséggel készít riportot a
művésznővel - mégis felmerül a kérdés,
van-e pódiumi létjogosultságuk uz ilyen
megrendezett spontaneitásoknak. Ettől
eltekintve azonban Mikes Lilla új-fent
bebizonyította különös érzékét a humor, a
komikum, a szatíra és irónia műfajaihoz.

Kétnyelvű est mindössze egy szerepelt
az őszi műsorban: az Anyanyelvünk
vendégszeretete (Hospitality of our
Mother Tongue). Sok szempontból azon-
ban ezt az angol-magyar programot
tarthatjuk az eddigi legjobbnak, nem
utolsósorban a műsorvezető Herskovits
Pál jóvoltából, akinek kitűnő nyelvis-
merete a póztalan, rokonszenvesen sze-
rény és mégis határozott konferanszié
erényeivel párosult. Shakespeare, Shelley,
Shaw és Graham Greene mellett
felvonultak a rendkívül gazdag műfor-
dításirodalom reprezentánsai, s jó szín-
foltnak bizonyult Máté Péter közremű-
ködtetése, aki saját kíséretében adott elő
népszerű világszámokat (Lennon, Mc-
Cartney ; Simon-Garfunkel). Gordon
Zsuzsa, Kovács P. József, Mikes Lilla és
Schubert Éva voltak az est előadómű-
vészei, mindannyian szép produkciót
nyújtva. Kovács P. Józsefet - ezt nem
először állapítjuk meg - szívesen látnánk
gyakrabban a pódiumon.

*

A fent említett - mindössze két pódiumon
bemutatott - tíz műsor már ön-magáért
beszél. Mégsem a számszerűséggel akarunk
érvelni, amikor az Irodalmi Színpad
munkájának színvonalemelkedéséről
szólunk, hanem arról a rendkívül politikus,
művészi és nem utolsósorban műveltséget
terjesztő téma-választásról, szerkesztésről
és rendezés-ről, ami a produkciók java
részét jellemezte, s amihez az egyre
szélesedő elő-adói művészgárda néha
kimagasló - de mindig megfelelő - szinten
csatlakozott.


