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Tizenöt év
az Irodalmi Színpadon

I. Előzmények

„Szállj költemény"

Az Irodalmi Színpad tizenöt éve számomra
nemcsak a kinevezett színigazgató letöltött
hivatali idejét jelentette. Sokkal inkább egy
élethivatás megvalósítását, amely minden
buktatójával, szépségével, gyötrelmes
belső és külső harcaival tanúságtétel, hit
volt a „szellem napvilága" szolgálatában.

Színházi és kulturális tevékenységem
alatt mindig erősen foglalkoztatott a
dobogó- vagy pódiumi műfaj sokirányú
lehetősége. Az első indítékot még a háború
előtti munkásmozgalom különböző
irodalmi, műsoros előadásaitól kaptam.
Mindehhez - 1936 után - a Hont Ferenc
vezette Független Színpad szín-házi

produkciói és az ismert zeneakadémiai,
vigadói irodalmi estek kapcsolódtak, majd
a felszabadulást követő Munkás
Kultúrszövetségi és az 1949-től kezdődő
színházvezető-rendezői évek következtek.

A két világháború közötti munkás-
előadások - a kimondottan munkás-
színjátszói rendezvényeken kívül - a
pódiumi műfaj legkülönfélébb változatait
képviselték. Különböző versmondó, ének,
mozgásművészeti (tánc), zenekari számok,
ének- és szavalókórusok, monológok,
szatirikus és drámai jelenetek váltakoztak.
Ez alkalmas volt arra, hogy elmossa a
színpadot és a nézőteret mereven
szétválasztó „hagyományos" szakadékot, és
megteremtse az új típusú munkásszínházat,
amely a mai „modern" színház
kialakulására is hatást gyakorol-hatott.
Érdemes lenne végiggondolni, hogy a
musical számos formai-tartalmi megoldása
is visszavezethető a munkás-színpadokra.

Mennyi kitűnő szakembert - írót,
művészt - találunk a két világháború között
az egyes munkás kultúrcsoportok-nál! Ők
igazán vonzóvá és izgalmassá tudták tenni
az ott folyó művészi munkát. Csak néhány
név a sok közül: Palasovszky Ödön, Tamás
Aladár, Tiszay Andor, Kassák Lajos,
Ligeti József, Knopp Imre, Braun Irma,
Szabó Ferenc (zeneszerző), Hollós Korvin
Lajos, Hárs László, Vándor Sándor,
Szalmás Piroska,

Ascher Oszkár, Hont Ferenc, Jákó Pál,
Balogh László, Vásárhelyi Zoltán, András
Béla, Dési Huber István, Szentpál Olga.
Ez a teremtő műhelymunka csak úgy
tudott létrejönni, hogy ezek a művészek a
munkásokkal való együttműködést saját
alkotó munkájuk szerves részének
tekintették. Úgy gondolom, nem túlzott az

a következtetés, hogy a hivatásos és az

öntevékeny művészetnek ma sokkal szo-
rosabb alkotói viszonyban kell állnia,
mint bármikor. A „két kultúra" (elit- és
tömegkultúra) megszüntetésének egyik
alapfeltétele annak felismerése, hogy nem
két, egymástól független, sokszor
szembenálló kultúráról, hanem sokkal
inkább egy és ugyanazon kultúrának két,
egymást kiegészítő és megtermékenyítő
tényezőjéről van szó.

A két színház (Petőfi és Jókai) vezetése
sok szép és izgalmas feladatot nyújtott
számomra. De őszintén szólva nem elégí-
tett ki teljesen. Kerestem valami olyan új,
korszerűbb színházi formát, amely-ben a
magam elképzeléseit maradéktalanabbul
tudom megvalósítani.

Már 1955 elején mindenki számára
észrevehető volt szellemi életünk egyre

erősödő zűrzavara. A DISZ keretén belül
megalakult Petőfi-kör vitafórumain
magasra csaptak a szenvedélyek hullámai.
A megbolydult élet felszín alatti és feletti
áramlásai jelezni kezdték, hogy a számos
követelés mellett olyan erők és hangok is
jelentkeztek, amelyek már nemcsak a
hibák gyökeres felszámolását, kijavítását,
hanem a fennálló rend megdöntését vették
célba. Idegeinkben, nem is olyan mélyen,
még ott élt a tragikus közelmúlt
lidércnyomása. Nagyon is ismerősek
voltak azok a hangok. .. A tudatot ideig-
óráig meg lehet téveszteni, de „az
ösztönöket idebent" soha.

A hazánkban oly gazdag hagyomá-
nyokkal rendelkező versmondómozgalom
legtöbbször az erőteljesebb társa-dalmi
mozgásokkal lendült előtérbe. Így volt ez
a Horthy-korszak munkás-mozgalmában,
de különösen a 40-es évek antifasiszta
függetlenségi harcainak idején. 1955
őszén már a „kizökkent" idő légköri
nyomása tettre késztető kérdéseket adott
fel. A közeledő fenyegető áradással
szemben valamit tenni kellett. Ekkor
kezdett kialakulni bennem

Ascher Oszkár verset mond



egy irodalmi est-sorozat megrendezésé-
nek a gondolata.

Az 1955/56-os színiévad elején a Petőfi
és a Jókai Színház (volt Ifjúsági és Úttörő
Színház) hivatalos színházi programja
mellett meghirdettem a Szállj költemény
című előadóest-sorozatot. A műsorra hat
vezető előadóművészt kértem fel. Ascher
Oszkár, Major Tamás, Gobbi Hilda,
Palotai Erzsi, Horváth Ferenc örömmel
vállalta a felkérést. Jellemző az egész ügy
spontaneitására: Palotai Erzsit színházba
menet, az utcán kértem fel az előadásra.
Legutóbbi kis könyvében így ír erről az
utcai „leszólításról": „1955 késő őszén a
Népköztársaság útján bandukoltam, mint
mindig, most is. . . verseket mormoltam
magamban. . . és akkor megszólít Szendrő
Ferenc, hogy valami terve van velem.
Terve? velem? egy színigazgatónak? - Öt
önálló előadóestet tervezett. - Önálló est!
Máris ott ültem az isten jobbján." - stb.
stb. - „Az est ígérete... egyszeribe tótágast
állította bennem a világot. Sietősen kezet
fogtam Szendrővel, mint akinek hirtelen
megsokasodtak a tennivalói - pedig a
nyakába szerettem volna ugrani, és a hátát
püfölgetni örömömben. És sikoltozni.
Igen, a sikoltozás jót tett volna." Annyi év
után visszagondolva, nem tudom, hogy
nekem mi tett volna jobbat: a „nyakba
ugrás" vagy a „hátba püfölgetés"?!
Sajnos, mindkettő elmaradt, de az
előadóest-sorozat megvalósult.

József Attila egyik szép versének a
címe, illetve első fél sora: „Szállj költe-
mény..." adta az egész sorozat címét. A
verssor másik fele: „szólj költemény", pár
év múlva, már az Irodalmi Színpad újabb
sorozatának az élén jelent meg.

Múltat idéző hangulati háttérként álljon
itt a vers néhány sora:

Szállj költemény, szólj költemény
mindenkihez külön-külön,
hogy élünk ám és van remény, -
van idő, csípjük csak fülön.

Mind a hat előadásra bérletet hirdet-
tünk. Ezt nagy lelkesedéssel a színház
szervezőtitkára, Dutka Sándor végezte.

A műsorok összeállításáról külön-kü-
lön tárgyaltam az előadókkal. Semmiféle
megkötést a program összetételére vo-
natkozóan nem tettünk. Mindenki a maga
meglevő repertoárjából állította össze a
saját műsorát. Két közös irányelv-ben
állapodtunk meg: az egyes műsorok
középpontjában a kortárs magyar köl

tők, írók művei álljanak, továbbá: az
összeállítás minél színesebb és változa-
tosabb legyen. Gondolni kellett arra,
hogy a közönség érdeklődését kétszer 50-
60 percig kell az előadónak fenntartania.
A kész műsort több alkalommal közösen
megbeszéltük. Vigyázni kellett az egyes
versek fedésére, mivel számítani lehetett
arra, hogy a közismert nagy sikerversek
mind az öt versmondónál szerepelnek.
Ilyenkor kellett a „lebeszélés" különböző
fogásait alkalmazni úgy, hogy végül is
maga az előadóművész örüljön, hogy a
kérdéses verset nem ő, hanem a másik
mondja. Lehet, hogy a „trükk" ilyen
hatásában csak én hittem, de a lényeg az
volt, hogy a viták végül is a régi,
kipróbált barátság jegyében mindig
elsimultak.

Mára sorozat kidolgozása folyamán ki-
derült, hogy a versek pódiumra állításában
milyen fontos szerepet játszik a versműsor
dramaturgiája és rendezése. Különben
ezzel a kérdéssel igen kimerítően Hont
Ferenc foglalkozott a Költészet a dobogón
című füzetében, amelyet az 1941-42-es
vigadói irodalmi estek tanulságairól írt.
Jóllehet, ezeken a rendezvényeken
magam is részt vettem, sőt a régi „gárda"
is majdnem együtt állt, mégis, az azonos
problémák mellett sok mindent át kellett
értékelnünk: önmagunkban és rajtunk
kívül.

Nagyon következetes és szigorú belső
gondolati, érzelmi, logikai kapcsolatok
teremtik meg az egész műsor egységes
szerkezetét. Ugyanis ennek megfelelően
válik a teljes előadás élő, drámai produk-
cióvá. Sok éjszakán át „sakkoztunk"

Ascher Oszkárral, Horváth Ferenccel,
Palotai Erzsivel, az egyes verseket he-
lyezgetve, hogy így megrajzoljuk a mű-
sor egyre felfelé ívelő vonalát, és ezzel
biztosítsuk az eszmei mondanivaló mi-
nél hatékonyabb kifejezését. Miután
mindez véglegesen elrendeződött, kez-
dődhetett az egész műsor megállás nél-
küli elmondása végkimerülésig. Először
négy fal között folyt ez a próba, majd a
családi, baráti környezet kíméletlen
kontrollja mellett. Most már jöhetett a
gyötrelmes árnyalati mérlegelés, az egyes
versek felcserélésére, esetleg kihagyására
vonatkozóan.

Nehéz, küzdelmes munka ez, de min-
den kínlódásért kárpótol a közönség
tapsa, a siker, mely egyedül igazolja a fá-
radságot, egyben az előadó helyes kon-
cepcióját, vagyis a művészi eredményt.
Kint a dobogón a versmondónak egyedül
kell kifejeznie a vers egész világát,

egyetemességét, minden látható (érzé-
kelhető) és láthatatlan kozmikus kisu-
gárzással együtt. Vagyis olyan metamor-
fózis jön létre, amelyben a vers újjáte-
remtődik. Ebben rejlik a versmondó
művészet önálló alkotó jellege. Ezért
nem túlzás azt állítani, hogy a versmon-
dó többet dolgozik (ha lelkiismeretes) a
műsorán, mint a színész, még akkor is,
ha történetesen abszolút főszerepről van
szó.

1955. november 17-re esett a Szállj
költemény bemutatója. Ascher Oszkár
nyitotta meg a sorozatot. A Petőfi Szín-
ház zsúfolásig megtöltött nézőterének
feszült ünnepi várakozásában mindenki
érezte, hogy a függöny felgördülte után a
színpadon az eddigi irodalmi esteknél
több, valami más fog történni.

Benedek Marcell bevezetőjében többek
közt elmondotta: „Ascher Oszkár volt az
első, aki végérvényesen meggyőzött az
előadóművészet önálló létjogo-
sultságáról, magas művészi rangjáról és
felmérhetetlen népnevelői hatásáról."

A műsoron Petőfi, Arany, Vörösmarty,
Ady, Juhász Gyula, Radnóti művei
szerepeltek. De elhangzottak Ascher régi
nagy sikerű számai: Móricz: Hét krajcár,
Karinthy: Ki kérdezett ... ?, Babits: Jónás
imája stb.

Nem várt, hatalmas siker született. A
közönség hosszú perceken keresztül ün-
nepelte Ascher Oszkárt, a magyar vers-
mondóművészet „szabadságharcának"
úttörő alakját. Előadásában felvillantotta
sajátosan leegyszerűsített, puritán
versmondásának minden virtuozitását.
Ellenállhatatlan szuggesztivitással tudta
a költő és a vers legbensőbb világát ki-
bontani, és azt a beszédművészet leg-
magasabb fokú hangszerelésében újjá-
költeni. Babits Mihály írta, mikor elő-
ször hallotta Aschertől a Jónás könyvét
(Az Est, 1940): „Ez a leghatalmasabb
versmondó-teljesítmények egyike, amit
életemben hallottam. - Különös tükör a
költő számára az ilyen szavalat. Azt
mondhatom: most fedeztem föl a saját
versemet. Most látom, mi mindent rej-
tettem én ebbe, szinte magam előtt is
titokzatosan. - Hogy micsoda aktuális
vonatkozások vannak a költeményben?
... amint Aschert hallgatom, folyton nap-
jaink legizgatóbb problémáira kell gon-
dolnom. A költő, úgy látszik, próféta,
akár akarja, akár nem." A jó versmondó
felfedezi a közönség számára a verset, de
- amint látjuk - sokszor a költő számára
is.

A sajtó egyöntetű elismeréssel írt



Ascher estjéről és annak távolabbra mu-
tató jelentőségéről. Az egyik cikk azonban
ráérzett az előadás társadalompolitikai
vonatkozására is: „A Petőfi Szín-házat
illeti az elismerés a Szá l l j költemény-ciklus
megindításáért. Még sokan emlékezünk
arra, milyen nemes és hatásos fegyvere
volt a fasizmussal szembeni szellemi
ellenállásnak a 40-es évek sza-
valóestjeinek és matinéinak sorozata. A
Vajda János Társaságban, a Zeneakadé-
mián, a Vigadóban, a Skót Misszió területi
védettséget élvező termében találtak
otthont maguknak." (Színház és Mozi, 195
5. XI. 25. Barabás Tamás)

A sorozat második bemutatójára de-
cember 15-én, Major Tamás estjével ke-
rült sor. Darvas József mondott bevezetőt.
A Szabad Nép így írt az előadásról:
„Major estjét sokan várták, mind-azok,
akiknek szívéhez nőtt harcos, politikus
művészete. Major a legnehezebb időkben,
a munkástömegek előtt nőtt fel,
oroszlánrésze van abban a harcban, amely
a költészetet a munkásmozgalom
fegyverévé avatta. Major előadóművé-
szetének fő jellemvonása a pártos forra-
dalmiság." (Szabad Nép, 1956. I. 20.

Horváth Gabriella) Darvas is kiemelte
bevezetőjében: „Major Tamás versmon-
dásának egyik fontos jellemvonása: a vers
politikai gondolatainak teljes vállalása."

Major műsorán Csokonai, Petőfi,
Arany, Ady, Radnóti, József Attila, Illyés,
Majakovszkij, Benjámin művei
szerepeltek. Az est egyik legforróbb pil-
lanata József Attila A Dunánál című ver-
sének két utolsó verssoránál született meg:

„s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk és nem is kevés."

Major a költő szavaival mindannyiunk
gondolatát és érzését fejezte ki.
Hosszantartó tapsorkán követte a számot.

1956. január 12-én Horváth Ferenc állt
a dobogóra, a sorozat harmadik be-
mutatóján. Erdei Sándor tartotta a beve-
zetőt.

A Magyar Nemzet (1956. I. 20.) így írt
Horváth estjéről: „Alighanem az ő
versmondó művészete fejezi ki legsajá-
tosabban azt az újat, amit szavalómodor-
ban, előadástechnikában ma olyan nagyon
szeretünk." Szabad Nép (1956. I. 20.):
„Horváth Ferencnek valami újat sikerült
alkotnia: ez a sajátos, erősen népi ihletésű
versmondás."

A három bemutató után bontakozott ki
végérvényesen a Szá l l j költemény-sorozat
teljes sikere. Felfedezték újra a vers-
mondást. Elővételben keltek el az összes
jegyek. Napokkal az előadások előtt már
kint volt a pénztár fölött a Minden jegy
elkelt-tábla. Társadalmi eseményekké vál-
tak az előadások.

A Magyar Nemzet jellemezte legjobban
az egyes előadások hangulatát: „A Petőfi
Színház előadóest-sorozatán immár
megszokottá válik, hogy a hivatalos
műsor befejezése után a távozni nem aka-
ró közönség hívására ismét a függöny elé
lép az előadóművész, és új meg új
verseket mond el. Az idő éjfélre jár. A
nézőtéri rend felbomlott. A közönség egy
része egészen a színpad közelébe
nyomul, mintha egyetlen szavát sem
akarná elveszíteni a reflektorfényben
beszélő művésznek."

Palotai Erzsi estje, 1956. február 14-én,
még fokozta a sikert. Idézet Illyés Gyula
bevezetőjéből: „Mintha valami különösen
emelkedett szertartásra jöttünk volna itt
össze. - Úgy érzem, a templom
bemelegedett, küldhetem a papnőt."

A „papnő" valóban megjelent, hosszú,
földig érő fekete bársony ruhában, és az
„istentisztelet" megkezdődhetett a vers
templomában, melynek oltárán a költé-
szet áldozati lángjai magasra csaptak.
Palotai Erzsi különleges intellektuális
előadóművészete felejthetetlen varázs-

latot teremtett a színpadon. Először szinte
lopva, észrevétlenül suhantak a verssorok,
majd egyre szélesebb skálán sikoltva
szállt, örvénylett a költemény, és
diadalmasan zengte: „Harsány him-
nuszodat, százszor-szent égi szabadság."

Még számos n a g y pillanatot teremtő szám
következett, többek között Ady: Krónikás
ének 1918-ból, Radnóti: Hetedik ecloga,
valamint részletek Bek: Volokalamszki
országút és Victor Hugo : Nyomorultak című
regényéből.

Márciusban a Hazafias Népfront és a
Magyar-Szovjet Baráti Társaság meg-
rendezte a Szovjet Barátság Hetét. Gyors
váltással, a sorozat utolsó bemutatója előtt,
március 22-re beillesztettem a programba a
Szovjet Költők Estjét. Ez a dátum
egybeesett a Magyar Tanács-köztársaság
37. évfordulójával is. Erdei Ferenc, az
MSZBT elnöke mondotta az ünnepi
bevezetőt. A közreműködők reprezentatív
névsora: Gobbi Hilda, Bánki Zsuzsa,
Szörényi Éva, Tőkés Anna, Simonffy
Margit, Palotai Erzsi, Sándor Judit, Ascher
Oszkár, Major Tamás, Újlaky László,
Ladányi Ferenc, Horváth Ferenc, Simándy
József, Ungár Imre, Garai György.

A Szovjet Költők Estje egyértelmű
kiállást és elkötelezettséget jelentett. A
Szabad Nép cikke mutatott rá: „A Petőfi
Színház buzgalmának köszönhető, hogy a
színházi évad elején megindult a »Szállj
költemény«-sorozat, s azóta legjobb
versmondóink önálló estjei vallják:
költészet kultuszához, állandó és
bensőséges hatásához kell az élő szó ereje,
a legjobb előadóművészek igyekezete,
hogy - másfelől -- a közönség is kívánja,
örömmel fogadja a szavaló művészet fel-
virágzását. A »Szovjet Költők estje«
azonban nemcsak irodalomtörténeti
szempontból volt tanulságos, izgalmas,
érdekes, de jelentékeny eredményeket
hozott versmondó művészetünk tekin-
tetében is. Mert ezen az estén igen vilá-
gosan mutatkozott meg, hogy olyan
realista szavalóművészetünk van, amely
színes és változatos; egymástól sok min-
denben különböző művészegyéniségek,
irányzatok mutatkoznak, amelyekben
azonban közös a társadalmi tartalom és
cél. -A» Szállj költemény« -sorozat, s ben-
ne ez a mostani est bizonyítja: sokféle
művészi törekvés összeötvöződéséből
kialakul a magyar versmondás nemzeti
stílusa, s ez lehetővé és szükségessé teszi,
hogy a vers kultusza a mostani szétszórt
kísérleteknél, s még egy jelentékeny so-
rozatnál is állandóbb művészi »keretet«



- önálló színházat kapjon." (1956. III. 31.

Horváth Gabriella)
Ezek az értékelések két alapvetően

fontos és a továbbiakra döntő megállapí-
tást tartalmaztak. A magyar versmondás
jelentős művészeti és társadalmi „felvi-
rágzása", az új realista „nemzeti stílus"

jegyében. Továbbá: versmondásunk szá-
mára az „önálló színház" igénylése.

Eredeti tervünkben Gobbi Hilda estje
is szerepelt. Sajnos, váratlanul közbejött
egyeztetési nehézségek miatt erről le kel-
lett mondanunk. Nagyon sajnáltam ezt,
mert egyrészt Gobbi versmondását az

említett új stílus szerves részének tartot-
tam, másrészt vele már a 40-es évek anti-
fasiszta ellenállási mozgalom irodalmi
rendezvényein a Vigadó-estek és a népli-
geti Duda Gyuri produkciói folyamán ki-
alakult barátság kötött össze. Pár hónap
múlva a Vers és Dal Színháza új soroza-
tában pótoltuk az elmaradást.

A Szállj költemény utolsó bemutatójául
Neményi Lili önálló dalestjét rendeztem
meg.

A magyar dalkultúra is gazdag hagyo-
mányokkal rendelkezik. A vers és a dal
már Balassitól, Tinóditól kezdve - a ku-

ruc költészeten, Petőfin, Csokonain ke-
resztül Adyig, József Attiláig erősen
összeforrott. Bartók-Kodály népdalfeldol-
gozásait - nem beszélve az Ady-Reinitz-
dalokról - a munkásmozgalom mindig a
forradalmi tömegdalokkal együtt magáé-
nak tartotta. Basilides Mária, Medgyasszay
Vilma, Sólyom Janka is ennek a költői
dalkultúrának voltak leghivatottabb hor-
dozói. Legközelebbi műsorunkban tehát a
vers és a dal együtt szólalt meg.

Neményi Lili önálló dalestjét április 16-
án tartottuk meg. Bevezetőt Apáthi Imre
mondott. A műsor költői: Shakespeare,
Burns, Csokonai, Ady, Juhász, József
Attila, Brecht. Zeneszerzők: Bartók,
Kodály, Veress, Ránky, Kadosa, Farkas,
Reinitz, Kozma stb. Ezenkívül különböző
songok, spirituálék, sanzonok hangzottak
el. Neményi Lili nagy-szerű tehetséggel
tudta a megzenésített vers legapróbb,
leheletnyi finomságait megragadni és a
dal cizellált eszközeivel a műfaj minden
szépségét kitárni. Játék és költészet, vers
és muzsika sziporkázó fényei ragyogták
be a Szállj költemény utolsó estjének
színpadát.

Nem lenne helyes a múlt megszépítő
optikájában valami szubjektív túlértéke-
lésre törekedni. Hiszen a sorozat közre-
működői valamennyien már ismert és
értékes versmondó múlttal rendelkeztek.
Azonban alapvetően új volt, hogy a Szállj
költemény-sorozat közös demonstratív
kiállást jelentett az önálló magyar
versmondó előadóművészet mellett. A
magam számára pedig a sorozat
megrendezése további szilárd alapot
teremtett a következő lépésekhez.

A magyar versmondás hosszú utat tett
meg idáig. Az első világháború után a
deklamáló, teátrális szavalás uralkodott a
pódiumokon. Széles gesztusok, érzelgős
megjátszás, öblögető hang-hordozás
jellemezte ezt a színészi szavalást.
Eredetileg a „szavalás" kifejezést
pejoratív értelemben, a hamis színpadi
beszédre használták. Később, mikor a
szavalás különvált a színjátszástól, to-
vábbra is megtartotta leértékelő mellék-
hangzását. A realista stílus képviselői a
rosszul csengő „szavalás" helyett
tudatosan a versmondás fogalmát kezdték
használni. Ez a kifejezés kétségkívül
közelebb állt a költői mű reálisabb elő-
adásához. Később, mikor már az új kife-
jezés közhasználatúvá vált, a túlzottan
leegyszerűsített és elszürkítő „naturalis-
ta" előadásmód jelzését is felvette.

A kor nagy színészei: Jászai Mari,

Neményi Lili az Irodalmi Színpadon



Gál Gyula, Beregi Oszkár, Ódry Árpád -
igaz, alkalomszerűen - már rendszere-
sebben adtak elő verseket. Szavalatuk
azonban saját színészi stílusuk jellegzetes
jegyeit hordozta magán. Rendkívül
figyelemreméltó: Ódry elsőként fogal-
mazta meg a reális előadóművészet
lényegét, ami teljes egészében a mára is
érvényes: „A színpadon kívüli előadás
nem rendelkezik semmi segédeszközzel. A
hozzá szükséges hangulatot sem díszletek,
sem világítás, sem táncművészek segítsége
nem támogatja. Ezen felül teljesen
hiányzik az idő a hangulat elő-
készítéséhez, az érzések fellobbantásához.
Ezért az előadóművészetek között a
legnehezebb. De éppen azért, mert az
előadó teljesen magára van utalva,
egyúttal azonban nem is függ sem más
művésztől, sem pedig külső hatásoktól; a
legnagyszerűbb művészetek közé tartozik
- abszolút." (Németh Antal: Színészeti
lexikon)

A következő színészgeneráció szavaló-
művészei már reálisabb stílust képviseltek:
Somlay Artúr, Tímár József, Abonyi
Géza, Nagy Adorján, Péchy Blanka és
nem utolsósorban Baló Elemér, aki a
munkásszervezetek egyik legnépszerűbb
előadója volt. Baló Elemér sokáig
magányos farkasként járta a
munkásszervezeteket forradalmi költők
verseivel. Többször letartóztatta a rend-
őrség, de végső munkabírásáig semmi sem
tudta eltéríteni erről az útról. Ascher
Oszkár a patetikus, deklamáló szavalással
szemben hirdette meg „a minden színészi
eszköztől mentes, le-egyszerűsített, önálló
műfajú versmondó művészetet".

Fontos rámutatni arra, hogy a polgári
színészi szavalással párhuzamosan, már a
20-as évek elejétől folyt a baloldali
szocialista munkás-avantgardizmus vers-
mondó mozgalma. Ide tartozott első-
sorban Kassákék Munka Köre, Pala-
sovszky, Tamás Aladár, Tiszay Andor,
Szalmás Piroska munkás szavaló- (sza-
valókórus) csoportja. Egyénileg kiemel-
kedtek a többiek közül: Simon Jolán
(Kassák felesége), Lányi Olga, Szántó
Judit (később József Attila felesége). Ezt
követően: Simonffy Margit, Kelen Dóra,
Demján Éva, Gyarmathy Anikó, Jákó Pál
folytatták a sort, akik a radikális
értelmiségi szervezetek (Vajda János
Társaság, PTOE, KAOSZ, Skót Misszió
stb.) irodalmi összejöveteleinek is
közismert szereplői voltak. Ez a
szavalómozgalom már szoros kapcsolat-
ban állott a munkásmozgalommal, és

annak világnézete formálta művészeti
stílusukat is.

Tulajdonképpen ehhez a vonulathoz
zárkózott fel közvetlenül a 30-as évek
második felében kialakuló antifasiszta
versmondómozgalom. Főleg a Független
Színpad köré csoportosult baloldali színé-
szek: Major Tamás, Gellért Endre, Gobbi
Hilda, Bán ki Zsuzsa, Ilosvay Katalin, Gö-
rög Ilona, Várkonyi Zoltán, Gábor Mik-
lós, Halász Kálmán vállalták „az ember és
társadalom alakító művészet" hivatását.
De ez már az a versmondás volt, amely a
verset, mint Petőfi, Ady, József Attila, a
„nép nevében" politikai fegyvernek
használta.

Vers és Dal Színháza

A Szállj költemény-sorozat befejezésével
már a színházi évad végéhez köze-
ledtünk. Azonnal hozzáfogtunk a követ-
kező évad előkészítése mellett a sorozat
folytatásának a kidolgozásához. Magától
értetődőnek éreztem - s már a „levegő-
ben" is benne volt -, hogy a megkezdett
úton nem lehet megállni.

Két sorozat: a Szállj költemény foly-
tatása és a Dalok szárnyán (önálló dal-
estek) féléves műsorterve készült cl.

Közben azonban történt valami. Június
végén felkeresett Béres Ferenc, az ismert
népdalénekes, akit még a fel-szabadulás
utáni évekből mint népi-táncost
ismertem. Béres Ferenc elmondotta, hogy
többek támogatásával Vers és Dal
Színháza tervét szeretné meg-valósítani.
Ehhez kéri az én támogatásomat és
egyben segítségemet is. Örömmel
fogadtam a jelentkezést. Baráti
beszélgetés alakult ki közöttünk,
megmutattam a már elkészült progra-
munkat, de szóltam a távolabbi tervekről
is. Végül felvetettem, mivel terveink

teljesen azonosak voltak, valósítsuk meg
együtt a Vers és Dal Színházát. Béres
Ferenc azonnal elfogadta javaslatomat.
Azon nyomban felkértem, hogy vállaljon
a most már közös színházunk veze-
tésében aktív szerepet. Ezt elhárította
magától, mondván, hogy nem ért a
színházszervezési munkákhoz. Inkább a
művészi közreműködést vállalja. Ebben
meg is állapodtunk. Így történt, hogy a
végleges program fölé most már a Vers
és Dal Színháza név került.

A kész terv a következőképpen alakult:

I. „Szállj költemény"-sora t
(versmondó estek)
1) „Nagyvilág" (külföldi költők)
2) Önálló előadóestek

(Gobbi Hilda, Szörényi Éva, Ladányi
Ferenc, Szabó Sándor)

3) Magyar költők
(Illyés Gyula, Füst Milán, Heltai
Jenő, Benjámin László)

4) „Forr a világ"

(Ady Endre, Babits Mihály, Kosz-
tolányi Dezső, Juhász Gyula)

II. „Dalok szárnyán"-sorozat
(önálló dalestek)
1) Medgyasszay Vilma-Rácz Aladár
2) Török Erzsébet-Jancsó Adrienne
3) Palló Imre
4) Béres Ferenc

Szeptemberre már kint voltak az utcán
a plakátok. Szervezőink a Szállj költe-
mény sikere nyomán kitűnő eredményt
értek el. Összesen 19 szakszervezet, a
Hazafias Népfront, a DISZ, az OKISZ és
az egyes minisztériumok közösen
mintegy 4000 bérletet jegyeztek.

A Vers és Dal Színháza 1956. októ-



arcok és maszkok

ber 17-én a Magyar vers ünnepe című
műsorral nyitott. Bevezette: Szabó Pál a
Hazafias Népfront, Képes Géza az
Írószövetség részéről. Közreműködtek:
Ascher Oszkár, Major Tamás, Horváth
Ferenc, Bodor Tibor, Gobbi Hilda, Palotai
Erzsi, Demján Éva, Szörényi Éva, Sándor
Judit és Szabó Miklós.

Az Esti Budapest így írt a bemutatóról:
„...Nemcsak arról van szó, hogy a színház
egy vájtfülű törzsgárdának szolgáljon
szórakozásul, s rendszeres találkozóhelyül,
hanem arról, hogy a szellem, a kultúra
fényességét terjesztő tanítóként minél több
közönséget hódítson magának."

Október 18-án Török Erzsébet és Jancsó
Adrienne balladaestje zajlott le, Tamási
Áron bevezetőjével.

19-én Ady-est, Dutka Ákos bevezető-
jével. Közreműködtek: Gobbi Hilda, Péchy
Blanka, Medgyasszay Vilma, Major
Tamás, Szakács Miklós, Mádi Szabó
Gábor.

Felemelő, forró érzéssel ünnepelte a
közönség a nagy költő emlékét, a még élő
barátaival és harcostársaival együtt; a
színpadon Medgyasszay Vilmával, Dutka
Ákossal, a nézőtéren ülő Bölöni
Györggyel, Földessy Gyulával, Hatvany
Lajossal, Füst Milánnal, Gellért Oszkárral,
Dénes Zsófiával.

Illyés Gyula október z3 -r a hirdetett
szerzői estjét már nem tudtuk meg-tartani.
Á műsorlap a következő közre-működőket
közölte: bevezető: Szabó Lőrinc, előadók:
Bessenyei Ferenc, Tímár József, Simonffy
Margit, Horváth Ferenc, Gáti József, Török
Erzsébet, Mészáros Ági és Palotai Erzsi.

A további előadások, részletes műsor-
tervvel, szereposztással készen állottak:
magyar dalköltők, klasszikus orosz dalest,
Béres Ferenc-, továbbá Gobbi Hilda-,
Ladányi Ferenc-, Füst Milán-, Babits
Mihály-estek.

A Vers és Dal Színháza elnémult,
befejezte pár hetes életútját. Az ellen-
forradalmi események miatt egy időre
nekem is fel kellett adnom a munkámat.

De már 1956 decemberében ismét
megérlelődtek mindazok a feltételek,
melyek lehetővé tették, hogy a Szállj
költemény és Vers és Dal Színháza az
Irodalmi Színpad új formájában
feltámadjon.

1957. április 4-én az Irodalmi Színpad
„megnyitotta kapuit". Egyelőre még nem a
sajátját, hanem vendégként a MEDOSZ
(Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezete)
Jókai utcai székházában.

PÁLYI ANDRÁS

Napló színészekről

Übü mama szépsége

Egy közismert, három hangzóból álló,
illetlen szóval kellene kezdeni ezt a
méltatást a pécsi Übü mama szépségétől,
ugyanis Pásztor Erzsi alakításának „kul-
csa" itt keresendő: abba, amit a színpadi
közönségesség és költőiség viszonyáról
tud, már első megszólalásával beavat; ám
ezt a bizonyos szót, melynek nem-csak a
pesti (pécsi) utca közhasználatában,
hanem irodalmi - és színpadi! - nyel-
vünkben is magasra ívelt a karrierje,
színibírálatban továbbra sem illik leírni,
olyannyira nem, hogy akadt kritikus, aki
a Jékely Zoltán kitűnő magyaritásából
ismert, enyhített kifejezéssel élve, úgy
tudósított, hogy a pécsi nézőknek Übü
papa, majd Übü mama valósággal a
szemébe vágja a „szahar"-t, noha ez
egyszerűen tévedés. Pécsett ugyanis
megváltoztatták Jékely fordítását (mely
pontos és hű Jarryhoz, aki szintén
„merdre"-t ír „merde" helyett), vagyis
visszatértek ahhoz a közönséges kifeje-
zéshez, mely hovatovább a mai színpadon
nem is hatna trágárságnak, ha.. .

Ez a „h a
" Pásztor Erzsi Übü mamája.

Paál István rendezése, melyről a
SZÍNHÁZ 1977/5. számában már kritika
jelent meg, patkányoknak értelmezi

Übü mama: Pásztor Erzsi (Murányi Zsófia felv.)

Übü papát, Übü mamát és seregüket. Az ő
előadásában a shakespeare-i Nagy
Mechanizmus az ereszcsatornából elő-
kandikáló patkányok alantas játéka, s ezzel
Jarry kamasz-nyelvöltéssel írt komédiáját
nemcsak érdekessé teszi, ha-nem
alighanem azt tapintja ki e darabban, ami a
leginkább időálló. És alkalmat teremt egy
színésznőnek a kiteljesedésre, olyan egyéni
eszközök felfedezésére, melyre eddigi
szerepkörében nem is lett volna
lehetősége.

Mi az tehát, amit Pásztor Erzsi a
patkánylétről tud? A feladat könnyebbik
része a pamflet. Ez a pécsi Űbü király,
mondhatnánk, első szinten pamflet, mint
ahogy Jarry is annak szánta; de ez
önmagában kevés lenne. Pásztor Erzsi
tökéletesen érzi a pamfletet, játssza és éli a
paródiát; de ha már é l i , úgy teljesebb kört
rajzol, mint amire a pusztán szatirikus
eszközök lehetőséget nyújtanának. Van
benne valami Madonna-paródia, melyhez
húsos, festett ajkát úgy csücsöríti, mint a
cseresznyeajkú nagynénik, de van cinkos
hunyorítása is a trágársághoz, ám
miközben beavat minket ama intimitásba,
hogy élvezi a patkánylétet, oly
gusztustalan tud lenni, mint a
legálszentebb rimák, úgy kelleti magát,
hogy közben „pipisen" finomkodik, s
egyszerre „keményen" és gonoszul a
szemünkbe néz, mint aki ön-tudatosan
vállalja is a sorsát, büszke is
hovatartozására (nevezzük ereszcsator-
nának): a szája szélén élesen, letagadha-
tatlanul keserű vonás húzódik.

Ez a keserűség kiszolgáltatottá teszi.
Felfedezzük riszáló járásában az ügye-
fogyottságot. Gonosz szikárságában a lágy
nőiességet. Az ember-alatti létezésben az
emberi szenvedést. Nem akar meghatni, s
eszünkbe se jut elérzékenyülni. Csak
éppen megváltozik valami a színpadon,
ahol eddig emberek tolmácsolásában
néztünk egy patkánytörténetet. Most
meglátjuk magunkat a patkány-
történetben. Az embert. Übü mama
ösztönösen is abba kapaszkodik, ami még
az ereszcsatorna-lakókban is emberi. Ez a
„kikacsintás", melyet inkább befelé
kacsintásnak neveznék (hisz Übü mama
saját maradék-emberségének magvára
utal), bizonyos humán töltet az Übü király
pécsi előadásában. Pásztor Erzsi
alakításában oly elementáris és nyers ez az
effektus, akár egy pofon.

Teljes emberi személyiségével jelen van
a Jarry megálmodta szörnyetegben. Az ő
trágár szavától végigfut a hideg a
hátunkon. Nem ugyanazért, amiért a


