
hogy szinte a hiányát sem érezzük a
nagyzenekari effektusoknak. László End-
re, a karmester, pedig jól beszél e kicsiny
zenei együttes nyelvén, és olyan hangzá-
sokat csal ki belőlük, amely színben, di-
namikában egyaránt gazdag.

Szcenikai változatosság és sok lele-
mény jellemzi a négy operaelőadás szín-
padát. A Székely fonóról szóltam már, en-
nek a cselekménnyel együtt játszó dísz-
leteit és erdélyi hitelességű jelmezeit Nagy
Sándor tervezte. Ugyancsak Nagy Sándor
tervei alapján elevenedik meg előttünk az
udvar egy kis délolasz falu
vendégfogadója előtt a Ritában, amely-
nek szellemesen karikírozó kosztümjeit
Rimanóczy Yvonne gondolta el.

Külön fejezetet érdemelnének a debre-
ceni Hovanscsina-előadásban Varga Má-
tyás díszletei és Márk Tivadar jelmezei,
részben mert a produkció erőteljes lát-
ványhatásához nagymértékben hozzá-
járulnak, részben mert mindketten a ma-
gyar színháztörténetnek fontos szereplői.
Márk Tivadar készítette a már említett
Dobrowen-Oláh Gusztáv-féle Ho-
vanscsinához is a kosztümöket, Varga
Mátyás pedig immár harmadszor fogal-
mazta meg gondolatait erről a Muszorg-
szkij-operáról. Langmár András szín-
padképének egyik jelentős értéke, hogy a
viszonylag szűk helyen jó és elegendő
alkalmat teremt a monumentális tömeg-
jelenetekre, amellett díszletei gyorsan
mozgathatóak, és roppant praktikusak;
ennek köszönhetően az Aida előadása
meglepően korán véget ér. A szegedi
Villonhoz Csikós Attila tervezte meg a
rendkívül artisztikus, hatásukban kelle-
mesen archaizáló, hol kecses hangulatú,
hol erőteljesebb megfogalmazásra törekvő
díszleteket, Vágvölgyi Ilona a színekkel,
ruhavonalakkal valósággal zenei ritmust
kifejező jelmezeket.

Néhány kiemelkedő képességű mű-vész
közreműködése tanúsítja, hogy a vidéki
operajátszásban sok még az értékes
tartalék és felfedezésre váró tehetség. A
pécsi Aidában Németh Alice, Kő-vári
Anikó, Németh József, a debreceni
Hovanscsinában Tréfás György, Horváth
Bálint, Györgyffy József, a szegedi Vil-
lonban Gyimesi Kálmán, Juhász József,
Gregor József, Berdál Valéria, Karikó
Teréz, a Székely fonóban Kocsis Katalin,
Toldi Nagy Miklós és Bordás Dezső, a
Ritában kiváltképp Kálny Zsuzsa, de
Vajda Dezső is azt a reményt erősítik,
hogy a vidéki operaéneklés - bár a játék
már kevésbé - ma sem halad rossz utakon.

Verdi: Aida (Pécsi Nemzeti Színház)

Fordította: Závodszky Zoltán.

Díszlettervező: Langmár András m. v.

Koreográfus: Eck Imre. JelmeZtervező : Torday

Hajnal m. v. Karigazgató: Károly Róbert.

Maszkmester: Léka László. Asszisztens:
Bucsky Csilla. Rendezte: Kertész Gyula m.

v. Vezényel: Breitner Tamás és Hirsch
Bence.

Szereplők: Bognár András, Kővári Anikó,
Piróka Éva, Németh Alice, Szabadits Judit,
Albert Miklós, Juhász Pál, Marczis Demeter,
Németh József, Rácz Rózsa, Kecskés Sándor,
Kovács Zoltán.

Németh Amadé: Villon (Szegedi Nemzeti Szín-
ház)

Díszlettervező: Csikós Attila m. v. Jelmez-
tervező: Vágvölgyi Ilona. Karigazgató: Dé-

kány Endre. Koreográfus: dr. Baróthy Zol-

tánné. Vezényel: Pál Tamás és Szalatsy Ist-

ván. Rendező: Horváth Zoltán.

Szereplők: Gyimesi Kálmán, Juhász József,
Vargha Róbert, Gregor József, Sinkó
György, Réti Csaba, Fekete Imre, Börcsök
István, Szűcs István, Szabady József, Marti-
nek Csaba, Laczó András, Herczef Ferenc,
Berdál Valéria, Perei Irén, Karikó Teréz,
Harmath Éva, Bálint Ilona, Vámossy Éva,
Tas Ildikó, Badóczy Zsuzsa.

Muszorgszkij: Hovanscsina (Debreceni Csoko-
nai Színház)

Fordította: Nádasdy Ferenc. Karigazgató:
Tarnay György. Koreográfus: Pethő László

m. v. Rendezőasszisztens: Iványi Csilla. Dísz-
lettervező: Varga Mátyás. Jelmeztervező: Márk

Tivadar. Rendezte: Kertész Gyula. Vezényel:
Szabó László és Kováts Zoltán.

Szereplők: Krémer József, Börcsök István,
Horváth Bálint, Györgyffy József, Berczelly
István, Virágos Mihály, B. Tóth János,
Tréfás György, Varga Magda, Tibay Kriszta,
Hegyes Gabi, Marsay Magda, Tóth József,
L. Bíró János, Bán Elemér, Bárány Pál
László, Baráth Ibolya, Sterba Zsuzsa,
Poroszlay Éva, Malonyay Nani.

Donizetti: Rita; Kodály Zoltán: Székely fonó
(Állami Déryné Színház)

Mindkét darabot rendezte: Kertész László. A
rendező munkatársa: Révész Ilona. Kama-
razenekarra alkalmazta: Németh Amadé.

Díszlettervező: Nagy Sándor m. v. Jelmez-
tervező: Rimanóczy Yvonne. Tánctervező:
Barta Judit. Karmester: László Endre. A Rita
című énekes komédiát fordította: Huszár
Klára.

Szereplők: Kocsis Katalin, Toldi Nagy
Miklós, Romhányi Attila, Bihari Tóth Zsu-
zsa, Zöld Ildikó, Bakonyi Ilona, Bordás
Dezső, Szele Margit, Németh József, Vajda
Dezső, Kálny Zsuzsa, Virágh Dezső, Nemes
Lajos, Papp Anikó, Andor Edit.

SZENDRŐ FERENC

Tizenöt év az Irodalmi
Színpadon II.

Az önálló színházért

A Vers és Dal Színházát - hirtelen meg-
szűnése után - mindenképpen folytatni
akartam, természetesen nem úgy, ahogyan
abbahagytuk. 1956. november végén, bár
túl voltunk a nehezén, még sok
rendezetlen társadalmi, politikai kérdés
várt megoldásra. Általános viszonylatban,
tehát kulturális téren is a legfontosabb
tennivaló az volt, hogy a minden-napi
termelő, alkotó munka a rendes hét-
köznapi kerékvágásba terelődjön.

Bizonyos voltam benne, hogy a kezdeti
lépések után, a Vers és Dal Szín-háza még
csak ezután bontakozhat ki valójában.
Lassan megfogalmazódott bennem az
eddiginél szélesebb körű, állandó jellegű
előadói színpadi forma. Ehhez kevésnek
éreztem csak a verset és a dalt, valami
összetettebb pódiumi mű-fajra gondoltam,
ami nem köt, hanem szabadabb
kezdeményezésekre nyújt alkalmat, és
egyben mozgalmi lehetőségeket is kínál.

Ez az átmeneti színházon kívüli álla-
potom fokozatosan az új színpad gya-
korlati megvalósításának előkészítő stá-
diumává vált. Ebben az időben még sem a
párt-, sem a kormányszervek apparátusai
nem voltak abban a helyzetben, hogy az
én „színházalapítási" tervemmel
foglalkozzanak, vagy egyáltalán ilyen
kérdésben döntsenek. Arra gondoltam,
hogy inkább a szakszervezetek felé kel-
lene kezdeményező lépéseket tenni. Egyik
november végi vagy december eleji napon
felmentem a SZOT Dózsa György úti
székházába, és a még meglehetősen
elhagyott, foghíjas folyosók egyik
szobájában a kulturális osztály vezetőjét,
Baranyai Tibort találtam. Még a
„hőskorban", 1945 után a Munkás
Kultúrszövetségben dolgoztunk együtt.
Minden köntörfalazás nélkül előadtam
tervemet az új színpadról, és felvetettem,
hogy legyen ez a szakszervezetek, illetve a
SZOT vállalkozása, amelynek egyik fő
feladata a szakszervezeti kulturális munka
segítése. Mivel ekkor még, az általános
helyzetből adódóan, komolyabb
„adminisztráció" nem volt, Baranyai Tibor
egyből rámondta az áment: „csináljuk
meg!" Nagyon gyorsan szót



értettünk. Rövidesen, most már a közös
elgondolások jegyében, a szakszervezeti
öntevékeny mozgalom összefogására és
irányítására megalakult az Egressy Klub
(1957. március), melynek vezetőségében
én is részt vettem. Párhuzamosan ezzel, a
további terv szerint mint társszerv meg-
kezdi működését, hivatásos közremű-
ködőkkel az Irodalmi Színpad. Tehát az
alapelképzelés a következő volt: a SZOT
égisze alatt, külön-külön autonómiával, de
egymást kiegészítő tevékenységi körrel
működik együtt a két létesítmény. Nem
tudom pontosan reprodukálni akkori
érzéseimet, de biztosan nem valami
határozott „materialista talajon", hanem
valahol a valóság és az álom megvalósu-
lásának magasabb régióiban lebeghettem.

Az Egressy Klub a Síp utca és Dohány
utca sarkán levő több összetartozó he-
lyiségben (ma Metró Klub) kezdte meg a
működését, Lantos Árpád, majd Pallós
János vezetésével. Az Irodalmi Színpad
pedig a SZOT anyagi és erkölcsi
„szárnyai" fedezetében mint a SZOT
színháza született meg. Egyelőre még az
„újszülöttnek" sem bölcsője, sem ott-hona
nem volt, de ez is rövidesen meg-oldódott.

Szűkebb baráti, munkatársi körben
sokat beszélgettünk az új színpad mun-
kájáról. Sokáig nem sikerült a színház
nevét megtalálnunk. Csokorba szedve
néhány felvetődött név: Szép Szó Szín-
pada, Vers-pódium, Vers-színpad, Elő-
adó-színpad stb. Nehezen tudtam dönteni.
Tapasztalatból tudtam, milyen fontos
szerepet játszik a „cím", a „név". Jelzi a
programot, a színház tartalmi-művészi-
műfaji arculatát, nemcsak „profil"-ból,
hanem szemtől szembe is. Egyben be-tölti
a „propagátor" és a szervező szerepét is.
Mintha előre éreztem volna a későbbi
viták viharainak előszelét, nem akartam
leszűkíteni a színpad műfaji keretét. Olyan
összetett fogalomra volt szükség,
amelynek központjában a vers áll, de
mellette a különböző kis műfajú költői,
irodalmi, dobogó jellegű formák is
(nagyobb verses elbeszélés, drámai
költemény, eposz, sanzon, song, zene,
tánc, jelenet, egyfelvonásos stb.) helyet
kaphatnak. Végül is úgy vetődött fel a
kérdés: egyszemélyi vers-színpad vagy
több szereplős, változó műfajú, de jelle-
gében egységes, homogén, komplex iro-
dalmi színpad. Előttem mint hagyomány a
régi munkás irodalmi, kultúrműsorok
állottak, melyek mindig különböző szá-
mokból: szavalat, zene, ének, tánc (moz-
gásművészet), jelenet stb. tevődtek össze.

Továbbá a „cím" kérdéséhez most már
döntő feltételként az öntevékenységgel
kapcsolatos feladatok, mondhatnám
misszió is csatlakozott.

A név kérdésében tehát „a kocka el volt
vetve": Irodalmi Színpad! Igen, ez az a
sok húrú hangszer, amelyet meg kel-lett
szólaltatni. „Szezám"-varázsszó, amelyre
most már megnyílhattak az Irodalmi
Színpad kapui.

Hogyan is állt ebben az időben az ön-
tevékeny mozgalom? Sajnos, a felszaba-
dulást követő első három-négy év forra-
dalmi kulturális tömegmegnyilvánulásai
visszaestek, és 1950-től a túlcentralizált,
adminisztratív formában irányított „nép-
művelés" bontakozott ki. A sematizmus
évei az öntevékeny mozgalmat megfosz-
tották a forradalmi munkáskultúra kül-
földi és hazai hagyományaitól. Meg kell
mondani őszintén, hogy ezekben az évek-
ben szocialista társadalmi körülmények-
nek megfelelő új kulturális tömegmoz-
galom nem tudott kialakulni. Az erőtel-
jesebb társadalmi, politikai harcok ide-jén
rendszerint az öntevékeny tömegmoz-
galom is előretör. De az építés korszaká-
nak is megvan a magasabb fokú kultu-
rális, egyéni és közízlést, vagyis a köz-
művelődést fejlesztő fontos szerepe. Az
1956-ot közvetlenül követő időkre inkább
a kulturális fellazulás volt a jellemző. A
különböző munkásotthonok és a gomba
módra szaporodó, alkalmilag ősz-
szeverődött haknibrigádok - felhasználva
a zavaros helyzet kínálta „szabad vásárt" -
ismét a régi giccsáradatot és kul-
túrszemetet kezdték terjeszteni. Szinte
gátat szakítva öntötte el a tömegszínpadok
nagy részét ez a szellemi szenny-hullám.

Az Egressy Klub és az Irodalmi Szín-
pad ilyen körülmények között kezdte meg
munkáját.

1957. március elején teljes apparátu-
sunkkal - velem együtt hatan - bevonul-
tunk a MEDOSZ kis portásfülkéjébe. Két
íróasztalunk volt, két székkel és egy
írógéppel. Eszerint egyszerre csak ketten
ülhettek, a többinek állnia kellett. Erre
viszont nem nagyon volt időnk, mert az
Irodalmi Színpadot április 4-re meg kel-
lett nyitni. Számításunk szerint heti két-
három előadás biztosíthatja a Színpad
játszási folyamatosságát. Műsorterve-
zésünket minden tekintetben a

versközpontúság irányelvei határozták meg.
Ugyanakkor az egysíkúság veszélye is
fenyegetett, amit egyedül az egyes mű-
sorok minél változatosabb, színesebb
összeállításával lehetett elkerülni.

Viszont nyilvánvaló volt, hogy a „Szállj
költemény" és a Vers és Dal Színháza
eredményei után tovább kellett lépni. Ez
elsősorban az összetettebb, új műfajú
műsorokra vonatkozott, melyek
dramaturgiai és rendezői téren alkalmasak
arra, hogy az Irodalmi Színpad ön-álló
művészi stílusát kialakítsák. Mind-ezek
mellett, nem kisebb mértékben tisztázni
kellett a különböző elvi, eszmei
kérdéseket is. Döntőnek éreztem, hogy a
színpadunk váljék az élő magyar költészet
otthonává, de úgy, hogy az igazi irodalmi
hagyományok képezzék műsorter-
vezésünk állandó alapját. Kísérletező
műhelymunkára volt szükség, amelyben
helyet kapnak a régi szocialista munkás-
avantgardizmus hagyományai mellett a
modern művészi, irodalmi törekvések is.
Ugyanakkor azonban különös tekintet-tel
kellett lenni az öntevékeny mozgalom
szükségleteire. Az Egressy Klubbal való
együttműködés is elsősorban azt igényel-
te, hogy műsoraink modellként szolgál-
janak az öntevékenyek számára. Ebben az
időben a műkedvelő mozgalom teljes
ziláltsága mellett - legfőképpen műsor-
anyaghiánnyal küszködött. Ennek or-
voslását várta elsősorban tőlünk az
Egressy Klub.

Eddigi előadóestjeink többek között azt
is bizonyították, milyen gazdag és ki-

Zsolnai Hédi az Irodalmi Színpadon



Horváth Ferenc

tűnő versmondókkal rendelkezünk. Ál-
talában véve versmondóinkat két cso-
portba sorolhatjuk. Az elsőbe tartoznak a
hivatásos versmondók, akik színpadi
munkájuk mellett a versmondást mint
művészi és társadalmi önkifejezési formát,
önálló alkotó tevékenységnek tekintik. A
többiek alkalomszerűen mondanak verset,
színészi munkájuk kiegészítéseként. Ter-
mészetesen ez a kettéválasztás nem minő-
ségi jellegű, mégis bizonyos különbözősé-
get kell megállapítani. A hivatásos vers-
mondó rendszeresebben és elkötelezet-
tebben műveli a műfajt, így több lehető-
sége van a versmondás önálló, egyéni
eszköztárának és stílusának a kialakításá-
ra. Továbbá a hivatásos versmondó sza-
kadatlanul együtt él és lélegzik a költé-
szettel, így annak „újjá"-élését (-költését),
megszólaltatását, közvetítését állandóbb
belső szükségletnek érzi. Ezek száma
mindig meglehetősen szűk körre
korlátozódott. A felszabadulás után a
szavalás szinte tömegmozgalommá vált. A
nagy árhullám levonulása után ismét
leszűkült a kör, jóllehet a régiek mellett
több új kiemelkedő képességű versmondó
jelentkezett: Keres Emil, Mádi Szabó
Gábor, Gáti József, Gordon Zsuzsa,
Jancsó Adrienne, Surányi Ibolya, Mikes
Lilla, Lászlóffy Kata. De a hivatásos vers-
mondás belterjes, mondhatnám monopo-
lisztikus helyzete továbbra is fennmaradt.
Lényegében az Irodalmi Színpad megin-
dulásakor is ez volt a helyzet. Az önálló
versmondó- színház megszületése szük-
ségszerűen maga után vonta ennek a
körnek elsősorban a színészek soraiból
való kibővítését. De emellett fontosnak
tartottam, hogy színpadunkon fokozatosan
helyet kapjanak a legjobb öntevékeny
szavalók is.

Végül nem kisebb problémaként ve-
tődött fel a közönség kérdése. Tárgyila

gosan meg kell állapítani, hogy a „Szállj
költemény" és a Vers és Dal Színháza
előadásait a „versbarátok", az úgynevezett
„vájtfülűek" szűkebb, két-három-ezres
tábora tekintette meg. Nyilvánvaló volt,
hogy ez a már „beprogramozott"
érdeklődő réteg a rendszeres, színház-
szerű előadások megtartásához nem elég.
Újabb irodalmi színpadi közönségre volt
szükség. Igen, mindez szépen hangzik
tervben, papíron, de a valóságban - pesti
színházi nyelven szólva -, ha felmegy a
függöny, nincsen mese ! Tapasztalataink
bizonyították: tisztán verses műsorral egy-
egy előadásra meg lehet tölteni a
nézőteret, de az állandó jellegű színházi
folyamatosság biztosítását, a versszínpad
új formáinak, műfajainak a kikísérlete-
zését többek között a pódiumi műfaj
hagyományainak továbbfejlesztésével le-
het megvalósítani.

Mindezek a kérdések tornyosultak
előttünk, mikor hozzáfogtunk az új kis
színházunk, az Irodalmi Színpad meg-
indításához.

A meghatározó színház- és műsorter-
vezői tényezők az akkori adott társadalmi,
politikai helyzetből fakadtak. Az MSZMP
már 1956 novemberében megkezdte a párt
újjászervezését. Létrejött a Magyar
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány.
Decemberben újra erősebb politikai-
kulturális akciók kezdődtek. Januárban az
Írószövetség és az Újságíró Szövetség
működését felfüggesztették. Megalakult
az Irodalmi Tanács, Bölöni György
szerkesztésében megindult az Élet és
Irodalom. 1957 márciusában megkezdte
működését a KISZ.

Bölöni Györggyel még az októberi na-
pokban a Táncsics Körben kerültem kö-
zelebbi munkatársi kapcsolatba. Itt több
alkalommal megbeszéltük, Lengyel Jó-
zseffel, Hevesi Gyulával, Goda Gáborral,
Gereblyés Lászlóval együtt a felmerült
irodalmi, kulturális problémákat. Bölöni
Györggyel rendszerint a Majakovszkij és
a Rózsa Ferenc utca sarkán levő kis kocs-
mában, az Arany Fácánban ültünk össze
egy-egy tál bográcsgulyás mellett, gyak-
ran Gereblyés László is csatlakozott hoz-
zánk. Szerette ezt a helyet, emlékeztette őt
a párizsi Quartier Latin kis bisztróira.
Ezeken a kispörköltös beszélgetéseken
egyeztettük terveinket. Gereblyés a
Nagyvilág első számait állította össze,
szervezte a Pen Clubot. Felvetettem előt-
tük, legyen az Irodalmi Színpad a két lap
élő fóruma, rendezzünk közös Élet és
Irodalom- és Nagyvilág-esteket. Ilyen
formában kölcsönösen bővíthetjük ol-

Vasó-közönség táborunkat. Ez az együtt-
működés, legalábbis az Irodalmi Színpad
számára igen gyümölcsözőnek bizonyult.
Későbben az újjáalakult Írószövetség,
személyileg Darvas József és Dobozy
Imre is messzemenő értékes segítséget
nyújtott számunkra. Így el tudtuk érni,
hogy az Irodalmi Színpad ne elszigetelten,
önmaga kis körében mozogva kezdje meg
munkáját, hanem be tudjon kapcsolódni a
meginduló új irodalmi élet áramkörébe.

Tizenkét műsorból álló tervet dolgoz-
tunk ki, áprilistól júniusig, a színiévad
végéig terjedő játszási időszakaszra. A kis
portásfülke mindenre elszánt gárdája
gőzerővel kezdte meg a színházi és kö-
zönségszervezői munkát. Határtalan lel-
kesedés fűtötte valamennyiüket. Feljegy-
zem a nevüket, hiszen nélkülük semmire
sem jutottunk volna. Pallós János gazda-
sági vezető, Endrényi Magda dramaturg,
Földváry Magda titkár, Varga István
szervező, Kún Gábor műszaki, Szép
Tivadarné hivatali alkalmazott.

Ha most felidézem ezeknek az időknek
(1956 utolsó, 1957 első hónapjai) zavaros
filmkockáit, szinte kíváncsian keresem -
túl a már megjelent párt- és
kormányprogramokon -, mik voltak azok
az impulzusok, amelyek a talpra állás, a
tettrekészség, a továbblépések belső
erőforrását képezték. Azt hiszem, végső
fokon: a népben, az emberben való
mélységes hit. Továbbpergetve a filmet, a
tört mozaikképekre rámontírozódnak a
felszabadulás utáni város rom-
halmazképei. Most az összetört lelki
(érzelmi) és szellemi romokat kellett
újjárakni, összeforrasztani.

1957. április 3-án, a felszabadulás év-
fordulóján, a MEDOSZ Móricz Zsigmond
Kultúrotthona színháztermében az Új
tavaszi seregszemle című műsorral meg-
nyílt az Irodalmi Színpad. Az ünnepi
megnyitót Fodor József tartotta. Ady
Endre, Juhász Gyula, József Attila,
Radnóti Miklós, Bálint György, Gábor
Andor, Balázs Béla, Kassák Lajos, Illyés
Gyula, Jankovich Ferenc, Benjámin
László, Várnai Zseni, Szüdi György,
Fodor József, Simon István, Juhász
Ferenc, Heltai Jenő, Gereblyés László,
Karinthy Ferenc neve szerepelt a műso-
ron. Előadók: Major Tamás, Ascher
Oszkár, Gáti József, Kelen Dóra, Gyar-
mathy Anikó, Surányi Ibolya. A Vándor-
kórus Révész László vezényletével régi és
új mozgalmi dalokat adott elő. Rösler
Endre Bartók és Kodály műveiből éne-
kelt.



A megnyitó műsor költőinek minden
szava, minden hangja a még nem is telje-
sen megnyugodott tragikus külső körül-
ményekre visszhangzott, és adott meg-
rendítő hangsúlyt és választ.

„Vörös csillag, ragyogj és trónolj,
Mióta ember néz az égre,
Vörös csillag volt a reménye."

(Ady)

„A történelem futószalagára
szerelve igyen készül a világ,
hol a munkásság majd a sötét gyárra
szegzi az Ember vörös csillagát."

(József Attila)

A hosszú percekig zúgó lábdübörgéses
tapssal felforrósodott légkörben el-
hangzott költői szavak jelképesen a nem is
oly régen sárba tiport vörös csillagot
emelték a magasba.

Ascher Oszkár Heltai Jenő: Szabad ság

című versével zárta az előadást:

„A szabadság, nem perzsavásár. Nem
a te árud. Milljók kincse az, Mint a
reménység, napsugár, tavasz.

A véröntözte magból most kikelt.
Ápold! Vigyázz rá! Őrizd! Ünnepeld!

Április 13-án József Attila-est követ-
kezett. Goda Gábor vezette he az elő-
adást.

Programadó bemutatkozásunk a két
műsorral vált teljes egésszé. Április 16-án
megismételtük Neményi Lilinek a Szállj
költemény-sorozati estjét, változatlan
sikerrel.

Mindig úgy képzeltem el, hogy az
Irodalmi Színpadon a komoly hangvételű
versműsorok mellett a vidám, szatirikus
irodalom és költészet is helyet kap. Ascher
Oszkárral megbeszéltem, hogy készüljön
fel egy önálló Karinthy-estre. Ascher
örömmel vállalta a felkérést. Karinthyt -
régi jó barátságuk révén - szívügyének
tekintette, szatirikus művei-nek és sajátos
humorának szinte egyedül-álló, virtuóz
tolmácsolója volt.

A műsor három részből állott.
Próza: Találkozásom egy fiatalemberrel,

Háth-Bizony-János, A Cirkusz,
Dr. Ugyanaz.
Az Így írtok ti-sorozatból: Móricz
Zsigmond, Szomory Dezső,
Kemény Simon.
A Tanár úr kéremből: Két magyar
dolgozat.

Vers: Mindszenti litánia, \z emberke

tragédiája, Nem mondhatom el
senkinek, Martinovics, Ősz. Műfordítás:

Részlet Heine Lazarusából
és Morgenstern A ló című verse.

Az előadás április 20-án Ascher előadói
pályájának egyik csúcsteljesítményeként
zajlott le. Minden szám külön-külön
tűzijátékként sziporkázott. A műsort so-
rozatban sokszor játszottuk. Most már
nézőterünkön a szélesebb színházi kö-
zönség is kezdett megjelenni. A Karinthy-
est sikerén felbuzdulva, április 30-án
Heltai-estet rendeztünk. Hegedüs Géza
tartotta a bevezetőt. A Heltai-versek
könnyed, játékos hangulattal idézték a
századforduló utáni pesti utcák, kávé-
házak, szerkesztőségek sokszínű világát.
Előadók: Palotai Erzsi, Péchy Blanka,
Mikes Lilla, Ascher Oszkár, Horváth
Ferenc, Horváth Tivadar és Zsolnai Hédi
megzenésített Heltai-verseket éne-kelt.
Orömmel fogadtuk a közönséggel együtt
Bulla Elma első fellépését is a
színpadunkon.

Gereblyés Lászlóval, a Nagyvilág fő-
szerkesztőjével, régebbi megállapodásunk
alapján összeállítottuk a Nagyv i l á g első
irodalmi estjét. Aprilis 3o-án került
bemutatásra. A bevezetőt Gereblyés
László mondotta. A műsor összeállításá-
ban nagy segítséget nyújtott Fáy Árpád is,
a lap főmunkatársa. A nézőteret a
folyóirat olvasói, előfizetői zsúfolásig
megtöltötték. Számításunk várakozáson
felül bevált. El is határoztuk, hogy ne-
gyedévenként rendszeresen rendezünk
Nagyvilág-esteket.

Az 1957 elején megszűnt MNDSZ
helyett megalakult Nőtanács (Magyar
Nők Országos Tanácsa) közreműködé-
sével az Anyák napja alkalmából, május
5-én Fényes koszorú címen irodalmi ma-
tinét rendeztünk.

A kezdeti időben színpadunkon elég
gyakran szerepeltek költői, társadalmi
évfordulókra rendezett estek. Későbben
csökkent ezek száma. Nem lehetett tel-
jesen kitérni az ilyen „musz" műsorok
elől, amelyek mögött mindig egy-egy
társadalmi, politikai, irodalmi szervezet
állott, ugyanis ezek is biztosították a
Színpad állandó közéleti jelenlétét. A hi-
vatásos „protokoll" jelleg ellensúlyozá-
sára, igyekeztünk az ilyen produkciók
szerkesztésében és szereposztásában ma-
gasabb színvonalat tartani.

Közben egyre nagyobb mértékben
éreztük a MEDOSZ alkalmi színpadának
súlyos technikai hiányosságait. Szín-padi
értelemben vett világítási vagy han-
gosítási eszközök nem léteztek. Ahhoz,

hogy a végsőkig lecsupaszított dobogón
vagy pódiumon a legegyszerűbb mű-vészi
effektust el tudjuk érni, bizonyos elemi
feltételekre van szükség. Anyagi
helyzetünk viszont semmiféle szcenikai
fejlesztést nem engedett meg. Pusztán a
kis apparátusunk fizetését és a közre-
működők honoráriumát tudtuk fedezni. Ez
az állapot azonban rákényszerített
bennünket arra, hogy csak a „színpad"

nélküli dobogóval számoljunk, ame-
lyen csak a t é r és az előadói eszközök:

mozgás, hang uralkodik. Különben is a
vers, a költői szó a lemeztelenített do-
bogón jobban tud élni, hatni. Nem zavarja
semmi idegen tényező (díszlet, bú-tor,
kellék stb.). Tulajdonképpen ezekben a
„kényszerű" felismerésekben és
helyzetekben kezdett kibontakozni az új,
sajátos irodalmi színpadi formavilág,
műfaji jelleg, ami minden megkötöttség
nélkül, szinte parttalanul magába foglalja
az összes irodalmi műfajt. Mindennek a
tudatosítása, továbbfejlesztése és népsze-
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rűsítése rejtette magában azt a folyamatot,
amely idővel - sokkal előbb, mint-sem
gondoltam volna - egy szélesebb ön-
tevékeny mozgalom létrejöttét mozdította
elő.

Rövid szünet következett. Időnk, de
módunk sem volt arra, hogy a kisebb-
nagyobb zavaró körülményeken változ-
tassunk. Sokszor kissé furcsán éreztük
magunkat, mikor egyes előadás nélküli
estjeinken is bent tartózkodtunk az iro-
dánkban. Kint a színpadon különböző
haknibrigádok, alkalmi együttesek „fal-
rengető" produkciói folytak: A francia
szobalány, a Sybill, Tíz pár csókot egyvégből
stb. Bent a teremben szinte a „csillárokon
lógtak a nézők". A kis portásfülkében
bizony elkeseredetten hallgattuk a
„frenetikus" sikerek hozzánk beszűrődő
hangfoszlányait. Nekünk pedig minden
egyes látogatóért külön-külön meg kellett
küzdenünk. Ezekben a hervadt pillana-
tokban gyakran elkapott a kísértés, hogy a
csüggedő munkatársaknak ilyenkor illene
valami okosat mondani a „tömegek
kulturális elmaradottságáról", „a kultúr-
forradalom dialektikus ellentmondásairól"
stb. Ehelyett inkább még szaporábban
címezgettük tovább a legközelebbi
előadásunkra szóló meghívókat, abban a
csendes reményben, hogy azokból kerül
nekünk is közönség, ha nem is a csillá-
rokra (mellesleg szólva nem is volt), de
legalább minden második székre. A félre-
értés elkerülése végett még el kell mon-
dani, hogy közülünk mindenki mindent
csinált: adminisztrált, közönségszervezett,
jegyszedősködött, súgott, díszletezett,
ügyelt, világosított, öltöztetett, sminkelt,
plakátokat, meghívókat kézbe-sített.
Természetesen csak akkor, ha kellett.
Egyelőre a „kellett" volt a gyakoribb.

Eddigi műsoraink, a sajtó is elismerte,
egyértelműen bizonyító erejűek voltak az
önálló Irodalmi Színpad létezése mellett.
De engem mindez nem elégített ki. Úgy
éreztem, ezen az úton legfeljebb egy ma-
gasabb fokú hivatásos irodalmi kör szint-
jére juthatunk. Új pódiumi, irodalmi
színpadi formák kikísérletezésére volt
szükség ahhoz, hogy az Irodalmi Színpad
valóban újat nyújtson, a mindezzel járó
buktatókkal, nehézségekkel és tévedé-
sekkel együtt.

Műsortervünkben szerepelt Arany János
Toldijának a bemutatása. Színpadra
állítására több megoldás is kínálkozott.
Legkézenfekvőbb lett volna, ha vezető
előadóművészeink közül valaki egymaga
elmondja mind a XII. éneket, mint aho

gyan ezt már sokszor csinálták. Nem erre
gondoltam. A költői mű drámai cselek-
ményességét és hatalmas epikus hangsze-
relését kellett egységbe foglalni, de nem
dramatizált formában. Maga Arany sem
jelölte meg külön a Toldi műfaját, mint
például Madách, aki drámai költeménynek
jelezte a Tragédiát. Arany 1879-ben, a Toldi
szerelme előszavában maga is játszik a
műfaji meghatározással, hol „népi költe-
mény"-nek, „népies éposz"-nak, „quasi
népies epopeiá"-nak nevezi munkáját.
Valószínűleg ezzel az egész trilógiára
gondolt.

A verses elbeszélés („népies eposz")
több szólamú, azaz több előadóval való
megszólaltatása mellett döntöttünk. Hat
versmondó vállalta a közreműködést:
Ascher Oszkár, Horváth Ferenc, Gáti
József, Mádi Szabó Gábor, Pálos György
és Ladányi Ferenc. Weiner Leót kértem
fel a zenei kíséret (összekötő, aláfestő
zene) megkomponálására. Tudtam, hogy
régebben már foglalkozott a témával,
amiből néhány részletet a Rádió be is
mutatott. Weiner Leó, legalábbis szá-
momra meglepő lelkesedéssel és segítő-
készséggel fogott hozzá a munkához.
Napokon keresztül dolgoztunk együtt
Lovag utcai lakásán (ma Weiner Leó
utca), míg elkészült az egész anyag. Blaha
Márta zongoraművésznő, Weiner
tanítványa vállalta a zenei közreműködést.
A szokottnál több próbát tartottunk, hogy
a zene és a szövegmondás teljes
harmonikus egységbe kerüljön. Érdekes és
izgalmas produkció jött létre. A hat
versmondó sötét civil ruhában, szemben a
nézőtérrel egy sorban állt, és énekenként
egymást váltva adták elő a tizenkét éneket,
Blaha Márta zenekíséretével. A zene több
volt, mint kíséret, mert egyenrangú drámai
tényezőként egészítette ki az előadást. A
zenei alap-téma dramaturgiai változatban
a műsor több pontján önálló számként is
szerepelt.

A május 3-i bemutató, Weiner Leó je-
lenlétében meggyőző sikert ért el.

A több hangon megszólalt előadás, a szóló
elmondás helyett, az egyhangúság el-
kerülésével változatosabban, megeleve-
nítőbben tudta a költői művet bemutatni.
A hat versmondó semmit nem játszott
meg, mindent csak a hang előadói esz-
közével, „szóbeli cselekvéssel" (Szta-
nyiszlavszkij), vagyis összformában: ora-
torikusan fejezett ki.

Úgy látszott, megtettük az első lépéseket
egyik új műfajunk: az „irodalmi koncert"
(mikor a zene is egyenrangú

szereplő) kialakítása felé, ami fokozatosan
elvezetett bennünket az „irodalmi
oratórium" különböző formáihoz. Ezek
után, a kis versformák mellett színpa-
dunkon nagyobb költői művek: drámai
költemény, verses elbeszélés, eposz stb. is
rendszeresen megszólalhattak anélkül,
hogy a régi rosszízű versdramatizáláshoz
tértünk volna vissza. Ilyen formában nagy
mértékben kibővítettük, gazdagítottuk az
Irodalmi Színpad műsoranyag-repertoárját
is.

Ezalatt az Egressy Klubbal való
együttműködésünk tovább erősödött.
Megalakítottuk közösen az Irodalmi
Színpad Baráti Körét.

Felhívásunk programjából:
„A Baráti Kör kettős célt szolgál : egy-

részt az Irodalmi Színpad számára állandó
törzsközönséget teremt, másrészt lehetővé
teszi, hogy az előadóművészek és az
irodalomszerető közönség között
személyes, alkotói, baráti kapcsolat jöjjön
létre."

Közös rendezvények az Egressy Klubban :
1. Klub-estek: Jankovich Ferenc, Ka-

rinthy Ferenc, Móricz Virág, Bölöni
György, Ortutay Gyula, Szántó Judit
előadásaival.

2. Előadássorozat a versmondás művésze-
téről. Előadók: Major Tamás, Ascher
Oszkár, Horváth Ferenc, Gáti József,
Gobbi Hilda, Palotai Erzsi, Jancsó
Adrienne, Surányi Ibolya.

3. Filmvetítések irodalmi-művészeti
témakörökből, a Filmmúzeum közremű-
ködésével.

4. Vitaestek az Irodalmi Színpad és más
színházak műsorairól.

5. Rendezői, kultúrvezetői tanfolyam a
különböző üzemi, vállalati, szakszervezeti
aktívák számára.

A Klubban több önálló szavalókör is
működött Jancsó Adrienne, Kelen Dóra és
Surányi Ibolya vezetésével. Tagjai fiatal,
tehetséges munkásversmondók voltak,
akik közül többen hivatásos elő-
adóművészekké váltak, mint Zakariás
Klári, Kézdy György (ma a kecskeméti
Katona József Színház tagja), Tihanyi Pál,
Kozmann Gusztáv, Takács Márta, Köny-
ves Tóth Katalin, Borhi Gergely, Szilágyi
Péter, Sándor György.

Az öntevékeny csoportok elszigetelt-
sége, a kulturális élet perifériális területére
való kiszorultsága régi probléma-ként
létezett. Ezen az áldatlan állapoton
akartunk segíteni úgy, hogy bizonyos
időközönként az Irodalmi Színpadon a
legjobb öntevékeny csoportok minta-



bemutatóját rendeztük meg a szélesebb
kultúraktívák számára. Ezekre az elő-
adásokra meghívtuk a sajtó képviselőit,
kritikusokat, a színházak egyes rendezőit,
akik szívügyüknek tekintették az ama-tőr
mozgalmat. Előadás után a szereplők és a
nézők megvitatták a látottakat. A
szakszerű, mindig segítőkész megbe-
szélések értékes segítséget nyújtottak a
résztvevők nek.

Műsorainkat nemcsak a Jókai utcában
mutattuk be, hanem gyakran kivittük az
üzemekbe, kultúrotthonokba, majd kezd-
tünk vidékre is járni. Ilyenkor az előadás
előtt vagy utána beszéltünk az. Irodalmi
Színpad munkájáról, szerepéről. Ven-
dégfellépéseink egyre rendszeresebbé,
szervezettebbé váltak. Könnyebben tud-
tunk mozogni, mint más színház, mert
nem kellett díszletet, jelmezt stb. szállí-
tani. A szereplők saját ruhájukban léptek
fel. Azt a pár bútordarabot (szék, asztal)
v a g y egy-egy szabványemelvényt mindig
megtaláltuk a helyszínen. Az érdeklődés
növekedésével állandó megállapodásokat
kötöttünk Pesten a MOM-mal, az Egyesült
Izzóval, a csepeli József Attila
Munkásotthonnal, vidéken a duna-
újvárosi, székesfehérvári, tatabányai, váci,
gyöngyösi tanácsi szervekkel a rendszeres
fellépésekre vonatkozóan. A SZOT
lehetővé tette, hogy nagyobb üdülőkben
körműsorokat tarthassunk. Mi pedig
vállaltuk az üdülői kultúrcsoportok pat-
ronálását. Patronálási hálózatunkat foko-
zatosan igen széles körben kiépítettük.
Ebbe a munkába bekapcsolódtak elő-
adóink is. Szívesen vállalkoztak erre, mert
a patronálás súlypontját nem a rendezésre,
hanem elsősorban műsorszerkesztési,
dramaturgiai és versmondói tanácsadásra
helyeztük. Kőzben a gyakorlati
tapasztalatok vezettek rá bennünket a
szűkebb körű, kis irodalmi klubdélutánok
tartására. Ilyenkor a munkásotthon egyik
könyvtár- vagy társalgószobájában „asztal
melletti" beszélgetésre ültünk össze, amibe
előadóink egy-egy vers elmondásával
kapcsolódtak be. Nem volt szükségünk
színpadra, még dobogóra sem. Szereplők
és „közönség" között indult meg a
beszélgetés az Irodalmi Színpadról, a helyi
kultúrcsoport munkájáról. Észre sem
vettük, és már spontán peregni kezdett a
„társalgói" irodalmi műsor, melyben nem
létezett nézőtér és színpad. Szereplők és
közönség egymást váltva cserélődtek.
Előadóink ilyenkor a versmondás mellett
beszéltek egyéni felkészülésük módszerei-
ről, a verstanulásról, saját versmondói

stílusuk kialakításáról, ennek techniká-
járól, eszközeiről. Sok maradandó baráti
kapcsolat alakult ki így színpadunk és
közönsége között, de az öntevékeny mű-
vészekkel is. A közös szellemi áramkört
akkor is éreztük, mikor barátaink az
Irodalmi Színpad nézőterén mint közön-
ség foglaltat: helyet. De ez a bensőséges
kapcsolat alakította ki azt a sajátos családi
légkört, ami előadásaink hangulatára
legtöbbször jellemző volt.

Előttünk állt azonban évi műsortervünk
hátralevő részének a megvalósítása. Az
Országos Béketanács felkért bennünket,
hogy a nagy amerikai költő, Henry
Wodsworth Longfellow szülerésének 150.
évfordulójára. emlékműsort rendezzünk.
Az évfordulót a Béke Világtanács
programjában ünnepelték meg világ-
szerte. Lutter Tibor irodalomtörténészt, az
egyetem irodalomtudomány szakának
professzorát kértem fel a műser
összeállítására és a műsor bevezetőjének a
megtartására.

A Longfellow-estet május 22-én tar-
tottuk meg. Közreműködtek: Demján Éva,
Jancsó Adrienne, Lászlóffy Kata, Ascher
Oszkár, Gáti József, Jákó Pál, Keres Emil
és Németh Anna operaénekesnő.

Műsorunkról az egyik magyar nyelvű
New York-i újság is beszámolt. Ezen az
előadásunkon két új fiatal, tehetséges
versmondó tűnt fel: Lászlóffy Kata és
Keres Emil, akik friss hangvételükkel,
szakítva minden eddigi teátrális, úgyne-
vezett „szavalói" stílussal, rövidesen a
versmondói új hullám hosszú sorát nyi-
tották meg. Sajnos, Lászlóffy Kata
rendkívül ígéretes művészi pályája, tra-
gikus, korai halálával derékba tört. Keres
Emil versmondói útja viszont gazdag és
síkeres pálya felé indult el.

A szerelmi költészet világirodalmi
anyagából két műsort állítottunk össze.
Május 11-én a Halhatatlan szerelem című
műsorunk Vas István bevezetőjével került
a közönség_ elé.

Június 8-án Felsült szerelmesek címen - az
előbbinek pandanjaként -- vidám,
szatirikus szerelmi összeállítást mutattunk
be. A műsor anyagát Arisztophanész,
Shakespeare, Molière, Rostand, Heine,
Beaumarchais, Csokonai, Petőfi, Arany,
Móra, Móricz, Heltai, Karinthy stb.
műveiből válogattuk.

Június 12-én Villon-műsorunk kivet-
kezett. Villonnak nálunk mindig nagy
közönségsikere volt. Tapasztalatból tu-
dom - néhány párizsi élményem alapján ,
hazánkban népszerűbb költő, mint sa

ját országában. Különösen a két
világháború között: Faludy György
Villon-átköltései tették népszerűvé. Most
az eredeti Villont kívántuk bemutatni,
Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, József
Attila, Szabó Lőrinc, Vas István, Mé-
szöly Dezső fordításaiban. Előadásunk
hagyományos versmondóelőadás volt.
1961-ben Én, François Villon című mű-
sorunk kavart nagyobb viharokat, de erről
majd később, a maga idejében.

Neménvi Lili sikeres sanzonestjei el-
kötelezték színpadunkat a műfaj mellett.
Kerestem ezen a vonalon is az utánpót-
lást. Egyik este elmentem a Pilvaxba,
hogy meghallgassam az ott éneklő Zsol-
nai Hédit. Még a helyszínen felkértem az
Irodalmi Színpadon való fellépés-re.
Zsolnainak már ekkor ismert neve volt,
de eddig inkább kávéházi, vendég-látói
vonalon dolgozott. Meg voltam
győződve, hogy ennél jóval többre képes,
Már a Heltai és a Halhatatlan szerelmesek
című műsorunkban fellépett.

Június 29-én megtartottuk Zsolnai Hédi
első önálló estjét. Somló István vezette
be. Kísérői Buday Dénes és Vécsey Ernő
voltak. A műsor költői: Burns, Villon,
Prevert, Anouilh, Sartre, Juhász Gyula,
József Attila, Karinthy, Somlyó Zoltán,
Szép Ernő, Heltai, Aragon, Kästner.
Zeneszerzők: Kozma József, Gershwin,
Rimszkij-Korszakov, Szenkár Dezső,
Buday Dénes, Vécsey Ernő stb.

Kiugró, szép siker született. Zsolnai-
nak kivételesen jó érzéke van a vershez.
Elsősorban nem a zenét, hanem a verset,
a költőt tolmácsolja, ami döntő tényező
ebben a műfajban, különösen az Irodalmi
Színpadon. Operaénekeseink gyakran
agyonéneklik a verset. A sanzon: mini-
atűr zenés versjáték. Nem bír el sok motí-
vumot. Három-négy versszakban egy-egy
felröppenő érzés és gondolat. Pár perces
mikrokozmosz. Örültem Zsolnai sikeré-
nek, mert úgy éreztem, hogy rendelkezik
mindazzal a képességgel, amivel a
megrekedt műfaj fellendítését biztosítani
tudja.

Még két műsor bemutatására készül-
tünk. Valahányszor az Irodalmi Színpad
megvalósításának „eszményi" profiljára
gondoltam, ebben a komplex képben
mindig benne láttam a vidám, szatirikus
irodalmat, költészetet is. Voltak sokan,
akik az Irodalmi Színpadot valami fenn-
költ, emelkedett költészet „templomának"

szerették volna tekinteni. Jóllehet, én
magam is elmondtam ugyanezt, az iro-



arcok és maszkok

dalmi Színpadot propagáló dobogókról.
Igen, de én olyan „templomra" gondoltam,
amelyben úgy istenigazában nevet-ni, sőt
kacagni (röhögni) is lehet, éppen az
olümposzi hagyományok alapján.

Nem lehetett azonban ajtóstul törni a
„templomba", illetve a színpadra. Először
is meg kellett keresni a vidám irodalmi-
pódiumi hagyományokat. Nem kellett
olyan messzire menni. Nagy End-re
Pódiumának egykori „nagy reményű"

tagja: Ascher Oszkár mint az Irodalmi
Színpad jelenlegi tagja, személyes élmé-
nyein keresztül, „kézből" hozta az anyagot.
Jómagam eléggé ismertem Nagy Endre
irodalmi és úttörő kabarémunkásságát.
Még diákkoromban, a Gresham-palota
szuterénhelyiségében működő kis
Pódiumának néhány műsorát,
konferálásával együtt láttam. Jól emlék-
szem a pénztár fölött lógó feliratra: Be-
lépőjegy ügyében „Sem rokona, sem is-
merőse nem vagyok senkinek".

Május 31-én tartottuk meg a Nagy
Endre-est bemutatóját.

Közreműködtek: Keleti László, Peti
Sándor, Benedek Tibor, Gózon Gyula,
Gáti József, Balázs István, Ascher Oszkár,
Keres Emil. Neményi Lili, Mezey Mária,
Zsolnai Hédi sanzonokat éne-kelt.
Eredetileg Medgyaszay Vilma is szerepelt
a műsorban, de a próbák közben
megbetegedett. A plakátok még őt
hirdették, a bemutatón azonban már nem
tudott részt venni. A következő évadban a
műsort, a nagy érdeklődésre való
tekintettel átvittük a Nagymező utcába, és
akkor már ő is fellépett.

Sikerült Nagy Endre egyik konfe-
ranszáról készített filmkópiát megszerezni.
Az előadást úgy indítottuk, hogy a teljesen
lesötétített nézőtéren a függöny-re
vetítettük a filmet, amelyen Nagy Endre
éppen konferálásra kilép a függöny elé, és
elmondja a számát. A végén meghajol,
halljuk magnóról a közönség tapsát, és
eltűnik a függöny mögött. Eb-ben a
pillanatban, de most már a valóságban,
fölmegy a függöny, és ott áll a szín-pad
közepén „élőben" Nagy Endre tökéletes
maszkjában Ascher Oszkár, és tovább
konferál. Döbbenetes volt a hatás, mert az
első percekben a közönség nem tudta
megkülönböztetni a filmbeli és az Ascher
által tökéletesen ábrázolt figurát. Ascher
ragyogó parodizáló képességét csak
szűkebb baráti körben is-merték. Ő maga
mesélte, hogy annak idején a Nyugat
baráti körében gyakran utánozta Nagy
Endre mellett Babitsot,

Karinthyt és a többieket, amivel mindig
nagy sikert aratott. (A műsort különben,
mint a többit, egyelőre én rendeztem,
mivel vendégrendezőre még anyagilag
nem tellett.)

A Film Színház Muzsika 1957. június
i7-i számában így írt az előadásról: „Az
Irodalmi Színpadon vérbeli, szórakoztató
kabaréműsort láttunk, ízléses és igényes
irodalmi összeállításban. Az Irodalmi
Színpad nem élt azzal a csábító lehető-
séggel, hogy a régi kabaré felújításának
ürügyén mindenféle kabarébohózatot
újítson fel, hanem egész műsorát - egy-két
sanzon kivételével - Nagy Endre írásaiból
állította össze. A dramaturgia nem akart
»aktualizálni«, s mégis (vagy éppen ezért)
az előadás friss és életteli volt, mert úgy
látszik, hogy a múlt és a közelmúlt igaz
problémáit ábrázoló tré-fák maibb
érvényűek, mint a ma álproblémáit
feldolgozó kabarétréfái. - Még valamit a
színházról is. Nem szerencsés az Irodalmi
Színpad számára jelenlegi (reméljük,
ideiglenes) »beutalása« a Móricz
Zsigmond Kultúrotthon színháztermébe.
Erre a terem sem akusztikailag, sem az
irodalmi műsorok bensőséges műfajára
való tekintettel nem alkalmas. Az Iro-
dalmi Színpad terveit és jövőjét figyelem-
be véve, nem »társbérletet« érdemel, film
és egyéb rendezvények mellett egy
kultúrotthonban, hanem saját, barátságos
és otthonos »főbérleti« kis színházat. A
Nagy Endre-műsor például a Vidám
Színpadon - ismert népszerűségét
figyelembe véve - bizonyosan elérne száz
táblás előadást is." (Somogyi Pál)

Addig is, amíg „főbérlőkké" nem vál-
tunk, az előttünk álló nyár folyamán ösz-
sze akartuk kapcsolni a hasznost a kel-
lemessel. A Budapesti Műsor Tanács
(szintén SZOT vállalat) vezetője, Fodor
Lajos kéthetes Balaton körüli turnéra kért
fel bennünket, amit örömmel vállaltunk.
Régi műsoraink számaiból vidám
„esztrád"-műsort állítottunk össze.
Sennyei Vera, Zsolnai Hédi, Gáti Vilma,
Ascher Oszkár, Ráday Imre, Keres Emil
és az éppen Debrecenből a Madách Szín-
házhoz szerződött Márkus László vettek
részt ebben a nyári kirándulásban. Műso-
runkat a Balaton körüli szabadtéri szín-
padokon mutattuk be. Megírták a helyi
megyei lapok, hogy az Irodalmi Színpad
műsorai bebizonyították; lehet nyári szó-
rakoztató műsort irodalmi szinten is
nyújtani a kikapcsolódni vágyó nyaralók-
nak. Kölcsönös volt az eredmény, mert ez
a kiruccanás számunkra is kikapcsolódást
jelentett.

BERKES ERZSÉBET

„Embert adjatok!"

Kettős értelemben is idézetre utalnak a
címet közrefogó macskakörmök: tíz
esztendővel ezelőtt ezzel a címmel írtunk
Gogol remekének pesti színházi
bemutatójáról (Egy őrült naplója), s már
akkor is úgy, hogy Gogolt citáltuk. Hőse,
a megalázott, sikertelen kishivatalnok,
Popriscsin kiáltja ezt a mondatot a téboly
előtti utolsó pillanatokban. Vedlett kis
odúját mind gyakrabban népesítik be a
meghasadó tudat képzetei, a környezet
nyomorúsága a gondolat nyomorult fi-
guráitól nyüzsög: Szofi, a Kegyelmes úr
lánya iránt érzett szerelem úgy válik
Popriscsin számára kibeszélhetővé, hogy a
leány kutyája s egy másik öleb intim
levelezésében - mintegy önmagát is már
kívülről látva - jelenik meg Popriscsin
szánandó alakja. „Embert adjatok!" - üvölt
a már alig-ember, mert tudja még, hogy
megkapaszkodnia, visszaevickélnie a
„túlsó partról" csak ilyen fogódzóval lehet.

Tíz esztendővel ezelőtt fergeteges taps-
vihar ünnepelte a monodráma alakító-ját,
Darvas Ivánt. A kritikai visszhang nem
volt ilyen egybehangzó. Néhányan úgy
vélték, hogy a színészi teljesítmény ebben
az esetben nem művészet, hanem
virtuozitás. Hevesi Sándor fogalmazására
utalva, aki szerint: van komédiás, van
virtuóz és igazi művész; az első csak
alkalomszerűen interpretál, a másik csak
technikája csillogtatásával kápráztat, s
csak a harmadik, a művész képes arra,
hogy árnyalt emberábrázolást adjon,
tehetségét a szerep szolgálatába állítva.
Nos ebben az értelemben a tíz évvel ez-
előtti kritikák szerint Darvas nem érte el a
lehetséges legnagyobb magaslatokat.

Mi nem így vélekedtünk, de nem ez
döntötte el a polémiát: Darvas Iván tíz éve
változatlan magas színvonalon és
változatlan sikerrel játssza Popriscsint a
Pesti Színház színpadán s vendégjáté-
kokon is. Most, közel a négyszázötvenedik
előadáshoz láthattuk alakításának töretlen
frisseségét, s boldogan voltunk egyike az
őt ünneplő közönségnek. Ugyanaz a
Popriscsin ez, mint az 1968-as? Igen, és
mégsem. Nem változott a


