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Nem úgy, mint Pajor Eszter Marie-
Thérése-e. Csupa ellenállás anyjával szem-
ben, és öntudatos kékvérűség a külvilág
felé. Néha a kelleténél hangsúlyosabban,
éppen ezért nem belülről fakadóan, ha-
nem megjátszottan.

Bende Ildikó Tissonnéja alázattal és
ragaszkodással tesz-vesz a királynő körül.
Egyetlen apró jelt sem ad, amellyel
elárulná, hogy ő (is) leplezte le úrnője
szökési előkészületeit. Épp ezért a nézőt a
királynő előtti önfeladása éppen olyan
váratlanul éri, mint Mari e-Anto i nette-et,
és értetlenül áll a kisember árulása előtt.

Nem ilyen szemérmes Simon varga.
Paláncz Ferenc a tőle megszokott biz-
tonsággal helyezkedik bele a hirtelen
nagy feladathoz jutott polgár alakjába.
Fanatikusan, a legkisebb utánagondolás
nélkül képviseli a forradalom ügyét, és a
felül lévők fölényével hurrog le minden
arisztokratát. A színésznek a szerepbe vitt
érdessége és az ostobaság hang-súlyozása
is elég ahhoz, hogy megsejtesse, nem ez
az igazán üdvözítő forradalmi út.

Egy másfajta forradalmiságot testesít
meg Maszlay István Hébert-je. A pök-
hendi, a sajtó hatalmát maga mögött tudó,
ezért rendkívül magabiztos túlzó-két,
akiket mindenki utál, de mindenki tart is
tőlük. Es a színész ezt a taszító fir-
kászságot hozza a lehetőségekhez képest
színesen.

Rupnik Károly és Szűcs István hivatal-
nokai a törvények szolgáiként lépnek fel.
Egymást kiegészítve játsszák el a minden
eszközt bevető, félelmetes, de a politiká-
nak bármikor behódolni kész kihallgatók
szerepét.

A sok ellenfél között van egy igazi
barát is, aki nyíltan vállalja a királynő
iránti rajongását. Török András Rouge-
mont-ja igazi romantikus hősként, vér-
ben úszva, de Marie-Antoinette-ért az
utolsó leheletéig kiállva játssza el a ki-
rályasszony lovagját. Nagy vehemenciá-
val, érzelmesen, az előadás hangulatától
némiképp elütően.

Sokkal inkább belülről épül Lamanda
László Saint-Justje. Furcsa szerep az övé.
Haladó, forradalmi gondolatokat kell
közvetítenie, mégsem övé a diadal. A szí-
nész jóval gazdagabb alakot formál, mint
amilyennek Feuchtwanger szánja őt. Egy-
részt azért, mert a rendezői elképzelés
sokrétűbbé teszi, másrészt mert ő maga is
a figura mélyére ás, és egy titkokat rejtő,
érzelmeit jól leplező, bölcs embert húz
elő. Szavaiból nem pusztán a

Rousseau műveiből megtanult ráció szó-
lal meg, hanem az a hit is, mellyel e gon-
dolatokat a sajátjává teszi. Attól kezdve,
hogy kilép Robespierre szobájából, hogy
irányítsa a királynő ügyét, higgadt meg-
fontoltságot sugároz. Tartásában, visel-
kedésében van valami előkelő, hiszen ő is
nemesi származék. Minden reakciójából
az látszik, hogy ha senki más, de ő tudja,
mi az elérendő cél. Elegáns kívül-állása
az irreleváns kérdések hallatán
fokozatosan megszűnik, a kezében tartott
kesztyűt idegességének jeleként metro-
nómszerű ütésekre emlékeztetően moz-
gatni kezdi, majd felpattan, és ő maga
vonja kérdőre a királynőt. Oly szuggesz-
tíven teszi ezt, hogy kettőjükön kívül
jelentéktelenné válik mindenki más. S
ahogy belelendül igéi hirdetésébe és a
vádpontok taglalásába, hangja egyre emel-
kedettebbé válik, mozgása felgyorsul, in-
dulatai elszabadulnak. Ennek végső pontja
az, amikor a kezében tartott kesztyű mesz-
szire repül. Még egyszer hasonlóképp
kivetkőzik önmagából. Fehér kesztyűje
újból a földre kerül, amikor a börtönben
próbálja átplántálni Marie-Antoinettebe a
hitét. Hasztalan, pedig legfőbb vágya ez. S
a színész néhány elengedett, a királynő
felé közeledő mozdulatával jelzi is a
miérteket, hogy a búcsúöleléssel végképp
elárulja magát. A gyűlölet és a szeretet e
bizarr keverékéből alakítja ki Lamanda
László a forradalmár Marie-Antoinette-
hez fűződő kapcsolatát. Finoman jelzett
belső csatában a józan észt hozza ki
győztesen. A deficit pedig ez esetben a
szerelem.

Mint ahogy a Feuchtwanger-mű be-
mutatásának is van deficitje. Éppen annyi,
amennyitől a rendező és színészei tartal-
mas, mához szóló szöveg hiányában
elestek. S ez nem is kevés.

Lion Feuchtwanger: Marie-Antoinette (győri
Kisfaludy Színház)

Fordította: Erdődi Sándor és Vajda György
Mihály. Díszlet: Kis Kovács Gergely m. v. Jel-
mez: Tordai Hajnal. Zeneszerző: Döme Zsolt.
Rendező: Szurdi Miklós m. v.

Szereplők: Gyöngyössy Katalin, Lamanda
László, Bessenyei Zsófia, Pajor Eszter m. v.,
Préts Sándor, Prekop Olivér, Paláncz Ferenc,
Maszlay István, Némedy Árpád, Török And-
rás, Bende Ildikó, Maróti Gábor, Buday István
m. v., Szűcs István, Rupnik Károly, Ajtay
Julianna, Csehi Katalin, Brancsik Vilmos,
Guttin András, Hosztafi József, Károlyi Sza-
bolcs, Koppány Zoltán.

A drámaíró Sarkadi

Beszélgetés Mészöly Dezsővel

- 1981-ben, amikor Sarkadi Imre síremlé-
kének avatása után összegyűltünk egykori
lakásában, örömmelfedeztelekföl az álta-
lam ismert írók, barátok közt téged, akivel
személyesen akkor találkoztam először.
Mindjárt át is gondoltam, te sok olyat tud-
hatsz Sarkadiról, amit csak kevesen. Hi-
szen amikor darabjait bemutatták a Ma-
dách Színházban, ott dolgoztál, s az ötve-
nes évek közepén együtt voltatok drama-
turgok ugyanott. Most, hogy úgy beszélge-
tünk, előttünk a magnetofon, szeretném
megismerni azt a képet, amely benned egy-
kori munkatársadról él. Míg ezt elém vetí-
ted, nem is igen foglak kérdésekkel meg-
akasztani. Aztán ha elmondtad, amit leg-
fontosabbnak tartasz, néhány részlet iránt
érdeklődöm majd: Sarkadi személyiségén
kívül szeretném, ha fölidéznéd a Madách
Színház múltjának azt a szakaszát is, mely
az ő szempontjából érdekes. Kérlek, mondd
hát el, milyennek is láttad barátodat!

- Mielőtt ezt a beszélgetést elkezdtük,
együtt elmentünk a Film Színház Muzsika
szerkesztőségébe, előkeresni egy régi
cikkemet, amit Sarkadiról írtam az
ötvenedik születési évfordulójára. Jó,
hogy ezt az írást előbányásztuk - meg-
mondom a pontos lelőhelyét is: a lap
1971. augusztus 14-i számában jelent meg
-, mert akkoriban, amikor ezt fogalmaz-
tam, sok mindenre pontosabban emlé-
keztem még, mint most. Az alapérzésem
viszont változatlan: Sarkadi ijesztően
korán tűnt el közülünk. Most lenne hat-
vannégy éves. Próbálom őt elképzelni
hatvannégy évesnek. Nagyon nehéz. Én
ugyan, aki hatvanhatodik születésnapo-
mon túl vagyok már, nemis vélem éveim
számát soknak, de amikor Sarkadival
utoljára együtt voltunk, a hatvan fölötti
időket rettenetesen öreg kornak tartottuk.
Azt hiszem, ha Imre élne, és betegség,
alkohol, megpróbáltatások nem tették
volna tönkre a szervezetét, szívós,
fiatalos öregember lenne. Hiszen jó izom-
zatú fiú volt. Remekül úszott. Kitűnő volt
mindenben, amihez testi ügyesség és
kitartás kellett, jól vitorlázott például.

*Csontos Sándor Beszélgetések Sarkadi Imré-
ről című, megjelenés előtt álló kötetének
utolsó fejezete.



No de hát először arról beszélnék, hogyan
ismerkedtünk össze. Azt írom az említett
cikkemben, hogy Sarkadival jó csillagzat
alatt találkoztam. Úgy kell ezt érteni, hogy
az első kezembe került írása olyan volt,
ami nagyon megfogott, és ma is remeknek
tetszik. Ez a Válaszban meg-jelent A
szökevény című novella. Akik ismerik az ő
novellisztikáját, nem lesz nehéz
visszaemlékezniük erre az írásra, ami egy
katonaszökevény utolsó napját mondja el
egészen az elfogatásáig és
agyonlövetéséig - első személyben. Ez
teszi olyan szívenütővé, mert hozzánk
.beszél a főhős végig, és meglepő, amikor
megtudjuk, hogy ott fejeződik be a no-
vella, ahol a hős élete. Mikor A szökevény
kezembe került, s elértem a végére, be-
lém nyilallt valami, aminek semmi köze
irodalmi élményhez. Engem akkoriban
nem az irodalom érdekelt, hanem a tör-
ténelem. A közelről látott, a jelenben
fölismert történelem mechanizmusa. Azt
mondhatom, hogy novellának fogéko-
nyabb olvasója, mint amilyen én A szöke-
vénynek voltam, nem lehet. Forgattam
kezemben a Válasznak a számát, fölka-
varva, kíváncsian attól is: ki lehet az a
Sarkadi Imre? Milyen jó volna meg-
ismerni - gondoltam. Előkerestem régebbi
Válaszokat, elolvastam két más írását.
Ezek is jók voltak, de hatásuk meg se
közelítette A szökevényét. Megtudtam
unokatestvéremtől, Vargha Balázstól, aki
valamikor Debrecenben járt teológiára,
hogy ez az Imre debreceni fiú, de most itt
dolgozik Pesten a Rádiónál. En meg
akkoriban a Madách Színház dramaturgja
voltam, ez jó alkalmat adott rá, hogy
fölhívjam telefonon. Az első beszélgetés
persze nem folyt gördülékenyen. Én
eldadogtam, hogy mennyi drámai anyagot
érzek a novelláiban, milyen jók a
dialógusok, és megkérdeztem, nem lenne-e
kedve drámát írni, hiszen szín-padra
kívánkozik, amit vizionál és papíron
rögzít. Mindez igaz volt, és mégis ürügy.
Mert tulajdonképpen azért hívtam fel őt,
mert titokban barátomnak kívántam A
szökevény íróját. Személyes találkozónkra
aztán egy mesterien meg-írt
parasztnovellát hozott magával. Ebből
később drámát kezdett írni, A Fekete
tanyát. Szerettem ezt az egyszerű, komor
címet. Fekete Antalék tanyájáról volt szó,
de a Fekete itt beszélő névnek tetszett.
Benne volt az egész dráma sűrű, fojtott
levegője. Erről a kifejezésről, hogy „egész
dráma", persze eszembe jut mind-járt,
hogy nem volt az még egész, s biztattam
Imrét, hogy fejezze be. „Ha befeje-

zem, nem adják elő" - mondta ő, erre a
mondatára ma is emlékszem.

 Tudsz-e a Feketéék kilenc holdja
című hangjátékról, mely ugyanezt a törté-
netet mondja el?

 Ez volt a címe a novellának is, ezt
kaptam én meg. Mindenesetre Imre
pesszimista volt, ha arra gondolt,
előadják-e ezt a drámatorzót, ha befejezi.
Ebből lát-hatod, hogy a lezárást másképp
képzelte el eredetileg, mint ahogy később
meg-írta. Pesszimista jóslatára azt
feleltem, hogy lehet, hogy nem adják elő,
de hát fene tudja. „Hát mi az a fene
tudja?" - érdeklődött Imre. Erre én
mondtam, hogy nekem születési hibám az
indokolatlan optimizmus, mire ő azt
válaszolta, hogy igyunk valamit.
(Közbevetőleg jegyzem meg, hogy sose
tudtam az ivásban követni őt. Ő szerette
az alkoholt, az erőset is, én meg úgy
voltam, hogy a jó bort szerettem, de
inkább csak evéshöz. Egyébként Imre
elbűvölő volt olyankor is, amikor ivott.)
Nos, az első dramaturgiai megbeszélés
lezárult, de bennem tovább motozott a
dolog. Éppen szezon végén voltunk.
Ekkor még Barta Zsuzsa volt az igazgató,
a következő évadban barátom, Horvai
István lett. Vele való jó kapcsolatom
onnan származott, hogy valamikor együtt
dolgoztunk segédrendezőként a Nemzeti
Színháznál. Aztán eltűnt a szemem elől, a
Szovjetunióban tanult tovább. Mikor
visszakerült, nagy szükség volt fiatal
rendezőkre, tehetséges, aktív emberekre.
Rövidesen megtették hát először a
Gyermekszínház főrendezőjének, majd
51-ben a Madách igazgatójának. Azon
gondolkoztam, előadja-e ő A Fekete
tanyát. Mindenesetre siker-rel vettem rá,
hogy hívjuk be Imrét, és beszélgessünk a
darab lehetőségéről. Érdekes Sarkadi
egyéniségének szuggesztivitása, varázsa,
bája szempontjából, hogy Horvai először,
amíg meg nem ismerte személyesen,
fölfigyelt ugyan az írás tehetséges
voltára, erejére, de egyáltalán nem volt
még határozott abban, hogy premier lesz.
Az első néhány beszélgetés után azonban
Sarkadi teljesen meghódította Horvait, s
ebből sírig tartó barátság lett. Nos,
igazam is lett, nem is abban, hogy színre
kerül A Fekete tanya. Mert a darabot úgy,
ahogy indult, sohasem fejezte be Sarkadi.
De abból az anyagból, amit Horvai
Pistának megmutattam, lett egy kicsit
felemás színdarab Út a tanyákról címmel,
ami 1952-ben került színre a Madáchban.
Ennek a legerősebb része a második
felvonás, vagyis a Feketéék kilenc holdja.
Dajka Margit és Pécsi Sán

dor sokáig emlegették még Imre halála
után is azt az óriási tapsorkánt, ami kettős
jelenetüket kísérte, mikor Fekete Antal
elkergeti a feleségét. Hatalmas felvo-
násvég volt ez, dörgő taps fogadta mindig.

 A darab kizárólag Horvai és Sarkadi
együttműködése révén jött létre, vagy neked
is volt a megszületésében némi részed?

 A létrejöttében nagyon sok ember-
nek volt része, természetesen nekem is:
szerettem volna minél többet megőrizni
az eredeti anyagból és tervből. De hogy
ne csak a színházon belüli történésekről
beszéljek, el kell mondanom: Horvai
Pista akkoriban még nagyon adott Révai
József szavára. Révai, ha merev volt is, a
művelt emberek közé tartozott. Horvai
elérte, hogy elolvassa a félig kész dara-
bot. Es hát persze, próbálta Pista a darab
érdekében ezenkívül is mindazt belepré-
selni a szövegbe - szörnyű idők voltak
ilyen szempontból! -, amit megkívántak.
Imre viszont képtelen volt az irodalom-
ban a szélhámoskodásra - tehetsége ter-
mészetéből adódóan. S noha meggyőző-
déssel beszélte rá magát, hogy a köve-
telmények teljesíthetők és teljesítendők,
valahányszor kívülről jött hatásra írt bele a
darabjába, az elvált az eredeti anyagtól,
mint olaj a víztől. Mihelyt elkezdődnek a
rossz mondatok, hamis hangok, lehet
tudni: ezek a részek kérésre készültek.
Horvai biztosan elmondta, hogy a földre
rakták ki a különböző változatokat, s így
állították össze a szöveget. Nem lehet így
drámát írni, ma ezt már tudjuk. Én
passzívvá lettem, láttam, hogy itt már
nálam nagyobb erők működnek - teljesen
át-vette az ügyet Horvai, helyettem
dramaturg is lett. Szerettem volna, ha
színre kerül a darab, gondoltam, ha csak
így lehet, kerüljön így színre. Ahol
azonban valamit hamisnak éreztem,
igyekeztem javítani. Imrének megvolt a
bizalma ben-nem, stiláris dolgokban
hallgatott rám. Nos, mert igyekezett
Horvai Pista és maga a szerző is
teljesíteni a korabeli óhajokat, nehogy azt
hidd, hogy az Út a tanyákrólnak valami
könnyű sorsa volt. Éppen csak engedték
bemutatni. Mert hiszen benne volt az a
tragikus mag, ami szinte kívánta volna a
tragikus befejezést. Emlékszem aztán,
Horvai Pista milyen szorongva várta, a
Szabad Nép mit fog róla írni, mert a
pártlap kritikája eldöntötte akkora művek
sorsát, s a többi bírálatot is meghatározta.
Gyárfás Mik-lóst kérték meg, hogy írjon
a darabról. Ő rögtön ráérzett az írói
erejére, s úgy tudom, elismerően írt róla.
Azért mondom így, mert én ezt nem
olvastam, mert



nem jelent meg: a Szabad Nép sokallta az
elismerést, kevesellte a politikai elma-
rasztalást. Végül odaadták a kritikát át-
írásra Fekete Sándornak, és mindkettejük
nevét aláírták. A cikkben sok politikai
kifogás fogalmazódott meg, ami döbbe-
netes, mert ha most elolvasod az Út a
tanyákrólt, mintaszerűen vonalasnak lát-
hatod. Nagy vita lett aztán. A Színmű-
vészeti Főiskola ifjúsága lelkesedett a
Madách Színház előadásáért, és el voltak
keseredve a Szabad Nép elmarasztalása
miatt. Meg is hívták Fekete Sándort egy
előadás megtartására, ahol felelnie kel-
lett a hallgatók kérdéseire. Tanárok is
kérdezhettek, én akkoriban ott nagyon
fiatalként óraadó tanár voltam, s vitat-
koztam a darab érdekében Fekete Sán-
dorral. Azt mondtam többek közt, hogy
olyan ez a kritika, mint amikor két össze
nem szokott lovat fognak egymás mellé, s
az egyik jobbra akar menni, a másik
balra. A lényeg azonban az, hogy fölka-
varta a színházi közvéleményt a darab: a
mai tárgyú drámák közt sokkal izgal-
masabb volt, mint a többi. Ha odateszed
Urbán ugyanekkoriban bemutatott szín-
darabja mellé a Sarkadiét, látod az óriási
különbséget.

- Az Út a tanyákról és a Szeptember
közötti drámákra emlékszel-e?

- Nem, a Szeptemberre viszont annál
inkább. Érett, finom lírájú írás ez. Pécsi
Sanyi gyönyörűen játszotta az öreg Sipos
szerepét. Legutóbb Szirtes Ádám alakí-
totta ugyancsak Horvai rendezésében
ugyanezt a televízióban, szintén nagyon
szépen, de az a légkör, amiben a tv-válto-
zatot láthattuk, nem kedvezett már a da-
rabnak. Figyeltem azokon, akikkel együtt
néztem: a Szeptember mondanivalója tel-
jesen történelemmé vált. Akkor azonban,
amikor a Madách Színházban 55-ben
játszottuk - ez volt az a periódus, amikor
hittük, hogy valami új jön, 55 a bizalom
éve volt, a nagy várakozásoké - nagy
hatása volt a darabnak.

Egy év múlva, 56-ban került sor a Kör-
hintának a cannes-i fesztiválon való vetí-
tésére, amelyen kinn volt Sarkadi is Fran-
ciaországban. A filmről nem is kell be-
szélnem, emlékszem viszont, Imre hogy
el volt ragadtatva Soós Imrétől, Törő-
csiktől. Fülemben van, ahogy mondta:
„Dezső! Van egy olyan színésznőnk!"

Közben kiváló novellákat publikált,
híveket szerzett magának. Egyszer Hubay
Miklós késő este hívott fel elragadtatva:
„Dezső, olvastad a Kútbant? Olvastam
már akkor én is, egymás szájából

kapkodtuk a szavakat. Ugyanakkor egyre
több vitát is kavart Sarkadi munkássága,
de azok, akik támadták, nemis tudtákta-
lán, hogy a vita elsősorban benne magá-
ban zajlott. Senki kíméletlenebb kritikusa
nem tudott lenni önmagának, mint Imre.
De arról aztán utóbb lemondott, hogy
mindent átírjon. Talán épp az Út a
tanyákról szerencsétlen átdolgozása miatt
később semmit se javítgatott. Ha nem
sikerült valami, eldobta, írt helyette mást.
Lelkesedett azon, hogy találtam egy
Victor Hugo-idézetet arról, hogy mi volt
az ő véleménye az átdolgozásokról és
továbbcsiszolásokról: Corriger un
ouvrage dans un autre ouvrage. Vagyis:
egy művet a következő műben kell kijaví-
tani. Írni egy másikat. Esetleg olyat, ami
egész másról szól, de amiben egy kevés-
bé sikerült nekiveselkedésnek a tanulsá-
gai ott vannak.

 Amit mondasz, jól tanúsítják Sarkadi
kéziratai: nincs szinte sehol javítás.

 Tudod, hogy volt egy babonája, hogy
sose szabad másolattal írni semmit. Azt
mondta: amit az ember másolattal ír, az
rossz lesz. Mindent egy példányban gé-
pelt csak - ezért veszett el viszont egy
csomó kézirata. Drámakötete megjele-
néséhez is végül egy színházi példányt
szerzett a felesége annak idején.

 Említetted, hogy Sarkadi milyen szi-
gorú kritikusa volt önmagának. Beszélj
még erről!

 Tépelődő ember volt. Hamleti alkat.
Ezeknek a vonásainak felerősítését szol-
gálták azok az évek, melyek A gyáva című
kisregényének megjelenését megelőzték.
Ekkor aztán úgy érezhette, sikerült olyat
írnia, ami vitán felül áll. De az elismerés-
nek már csak mi, barátai örülhettünk. Elő-
ször a hazainak, aztán a franciának.

Akkoriban, mikor A gyávával párhuza-
mosan születő művei íródtak, már évek óta
nem voltam dramaturg sehol. (Ladányi
Ferenc menesztett, amikor igazgató lett -
nem tudtam vele sehogy se együttmű-
ködni. Az volt az egyik kifogása ellenem:
folyton a barátaid darabjait akarod elő-
adatni. Ezalatt értendő Sarkadi és Hubay
Miklós. Ma is vállalom, hogy őket kellett
volna játszani.) De Sarkadinak színpadra
szánt munkáit ekkor is ismertem, mert
megmutatta nekem kéziratait. Mindig csak
akkor azonban, amikor a dráma kész volt.
Munka közben ezekben az években soha-
se láttam tőle semmit. Nem akarta már,
hogy befolyásolják, nem érdekelték már a
dramaturgi tanácsok. Csak egy dolog érde-
kelte: mennyi őszinteséget bír el a tolla.

Három kész drámájának kézirata várt
bemutatót, amikor váratlan halálának híre
lecsapott. Aztán a hatvanas években nagy
vita zajlott élete művének értékeléséről.
Parázs disputa. Nem tudtam tárgyilagosan
olvasni a vitacikkeket. Néha eszembe
villant, amit József Attila Adyról írt:
„Meghalt? Hát akkor mért ölik naponta?
..." Az irodalmi lexikonban olvasom: élete
tragikus hirtelenséggel zárult, értékes
életműve torzó maradt. Igazat kell
adnom, bármennyire fáj, a lexikon-cikk
írójának, de a torzó szó eszembe idéz egy
Rilke-verset, az Archaikus Apolló-torzót,
amit Tóth Árpád fordított magyarra.
Ebben Rilke arról énekel, hogy a
szobornak minden porcikája szuggerál
bennünket, s azt mondja: Du musst dein
Leben ándern. Meg kell az életedet vál-
toztatnod. „Változtasd meg élted" - így
fejeződik be Tóth Árpád fordításában a
Rilke-szonett szövege. S ezt sugallja Sar-
kadi műve is. Hozzáteszem: mindenki,
aki őt személyesen ismerte, s tudta, mi
lakik benne, és mi van még benne azon
kívül, amit kiírt magából, a műveit is
másképp tudja értékelni. Magamat is kö-
zéjük számítom. Azt hiszem, hogy Imre
tehetsége még nagyobb volt, mint az
életmű, amit maga után hagyott. Jóllehet,
a legsikerültebb írásai csúcsok. Em-
lékszem Somlyó versének, a Halálhímek
- amely Sarkadi egyéniségét nagyszerűen
visszaadja - a hatására. Ismerek olyat, aki
nem szereti Somlyó verseit, de ezt a
művét nagyra tartja. A Halálhír is azt
tükrözi, hogy milyen szuggesztív
egyéniség volt Sarkadi. S ezt ne úgy
értsd, hogy valami agresszív hatás áradt
belőle: végtelenül szerény, szelíd ember
volt. Még akkor is, ha időnként voltak
dührohamai, hiszen minden tiszta em-
bernek vannak dührohamai. Néha úgy
tudott felháborodni, mint Petőfi, akit
egyébként borzasztóan szeretett. (Petőfi
iránti rajongása volt az egyik kapcsoló-
dási pontunk.) Mondom, több volt Imré-
ben, mint ami megvalósult. Ezért olyan
gyógyíthatatlan seb a halála a barátain, az
irodalmon.

 Miket szeretsz az életművében mint
elfogult, baráti olvasó?

 Az Elveszett paradicsomot, a félresi-
került Út a tanyákrólból azt a részt, ami a
Feketéék kilenc holdja anyaga, a Kútban
című novella emléke világít ma is. A szö-
kevényt már említettem. S nagyon szere-
tem azokat a nőalakjait, akiket ő is szere-
tett. Rozikát az Út a tanyákrólból, vagy
Pataki Marit a Körhintából. (Szerencséje
volt Imrének a színésznők alakításaival:



mind Horváth Teri, mind Törőcsik Mari
játéka tökéletesen fedte az írói elképze-
lést. Ezt nemcsak én mondom, hanem
maga a szerző.) Szinte minden novelláját
mohón olvastam.
 Köszönöm, amit eddig elmondtál, s

beszéljünk akkor most már a továbbiakban
a Madách Színház 1951-57 közötti életéről.
Elsőként azt kérdezem, mikortól voltál ott
dramaturg?
 Akkortól, amikor a színházak álla-

mosítása megtörtént. Megelőzőleg a Nem-
zeti Színháznál voltam segédrendező és
segédszínész (a szerződésem így szólt).
Én nem végeztem színművészeti főisko-
lát, a szakszervezetben tettem színész-
vizsgát - akkoriban színész akartam lenni
-, ezután részt vettem a Nemzeti-ben
meghallgatáson. Csehovnak A dohányzás
ártalmasságáról című monológ-ját kellett
előadnom, s Major szerződte-tett.
Ugyanakkor nekem már kész volt egy
fordításom, az Antonius és Cleopatra, ami
már ott volt a színháznál. Amikor Major
megtudta, hogy akit ő felvett se-
gédszínésznek, az Shakespeare-fordító is,
rábeszélt, hogy legyek segédrendező.
1949 őszén kerültem aztán a Madách
Szín-házba, mert az államosításkor a
Nemzetiből elbocsátottak. Pártos Géza, a
Madách frissen odakerült rendezője
beszélt Barta Zsuzsával, hogy vegyen föl
dramaturgnak.
 Mi volt a feladatköröd? Ezt annál is

inkább kérdezem, mert később Sarkadi is
dramaturgtársad volt.
 Majdnem kizárólag az kötött le,

hogy a színházhoz került s már előadásra
elfogadott darabokat át kellett stilizálnom,
ha rosszak voltak a dialógusok vagy a
fordítás. Es persze részt vettem a mű-
sorterv kialakításában - de ebbe nagyon
beleszólt akkor a minisztérium. A tervet
nem az igazgató saját személye és ízlése
határozta meg, hanem a színházi főosz-
tály, amellyel mindig Horvai tárgyalt. S
az elsőként említett szövegjavító munká-
kon kívül megbeszéléseken kellett részt
venni, s a dramaturg ügyeletes rendezői
szolgálatot is teljesített: megnézte az elő-
adásokat, s jelentést írt róluk. Emellett
tárgyaltam új írókkal. Hubay drámaírói
pályája újrakezdésében volt például dra-
maturgi szerepem. Neki már Németh
Antal idejében színre került a Nemzeti-
ben egy darabja, ekkor a Színművészeti
Főiskolán dolgozott mint óraadó tanár, és
kritikus is volt. Én beszéltem rá, hogy
adjon darabot a Madách Színháznak.
Először megmutatta egy félig kész régi
drámáját, aminek a címére nem emlék-
szem, de arra igen, hogy a koleralázadás

idején játszódott az 1830-as években. Ka-
zinczy Ferenc volt az egyik szereplője.
Előttem van egy kitűnő iróniával megírt
jelenete, melyben a kolera elől menekül-
nek, s Kazinczyt más nem érdekli, csak a
kéziratai. Ezt a darabját sohase fejezte be
Miklós, valahogy nem tudta továbbvinni,
pedig Pártosnak is, nekem is nagyon tet-
szett. Rábeszéltem őt egy új drámára, így
született meg az Egy magyar nyár, majd
az István napja. Hubayt én hoztam össze
Horvaival, s szerettem volna, ha Sarkadi-
val együtt ő is megmarad háziszerzőnek.
(Őt csak az tartotta vissza a drámaírástól,
hogy olyan lehetetlen követelmények
voltak akkor.) S miután elmondtam a
dramaturgi feladatokat, hozzáteszem:
Sarkadit dramaturgnak nem munkára vet-
te föl Horvai, hanem hogy állása mellett
szabadon tudjon drámákat írni.
 Kiírtam, milyen darabokat játszott a

Madách Színház 51-től, s a lista önmagáért
beszél. Az 51-52-es szezonban az első
premier az Égő híd volt, Romasov műve.
Eztán került színre Osztrovszkij Farkasok
és bárányok című drámája.
 Erre nagyon jól emlékszem, van

ebben egy öregasszonyszerep, amit Dajka
Margit játszott, illetve Lázár Mária. Ezen-
kívül volt egy kitűnő epizódalakítása
Darvas Ivánnak.
 Folytatom a fölsorolást, hogy lássuk,

milyen környezete volt az Út a tanyákról-
nak. Howard Fast Harminc ezüstpénze
előzte meg még Sarkadi drámáját.
 Pártos Géza rendezte Darvas Iván-

nal együtt, Bárdy György és Tolnay Klári
játszotta a két főszerepet.
 Az Út a tanyákról után következett

egy Szurov-darab: Hajnal Moszkva felett.
 Ez gyönge dráma volt, kevésszer

ment, ebben kapott viszont először jelen-
tős szerepet mint főiskolás Berek Kati.
 Az utolsó bemutató Tabi Lászlóé: A

piros sapkás lány. Tehát mindössze két
magyar szerző jutott e szezonban színpad-
hoz. A következő évad műsora még árulko-
dóbb: összesen négy bemutató volt. Vegá-
nak A hős faluja.. .
 Ennek a címe Gáspár Endre fordítá-

sában eredetileg így hangzott - és így is
jelent meg nyomtatásban - A gyilkos falu.
A spanyol cím, tudod, maga a falunak a
neve: Fuente Ovejuna. Mivel ez nekünk
semmit nem mond, ezért változtatta Gás-
pár Endre A gyilkos falura. De közbeszólt a
minisztérium, hogy egy falu nem lehet
gyilkos, s azt mondták, A hős falu címen
engedélyezik a darabot. A női főszerepet
aztán Tolnay Klári játszotta, de másod-

szereposztásban megkapta a fiatal Hor-
váth Teri. Jelentős feladata volt Pécsi
Sándornak is. A komturt pedig, aki ellen
a falu fellázad, kettős szereposztásban
alakította Uray Tivadar és Greguss Zol-
tán. Lovon jöttek be a színpadra, s úgy
mondták a szöveget.
 Alekszandr Kronnak A halott völgy

című drámájára emlékszel-e?
 Ehhez nagy reményeket fűztünk,

mert az akkori szovjet darabtermésen be-
lül kicsit egyénibb volt, mint a többi.
Ennek is át kellett keresztelni a címét
valamiért, A halott völgy verziót mi ma-
gunk ötlöttük ki. A portás azt mondta:
ilyen című drámára Pesten egy emberbe
nem jön. Majdnem igaza lett.
 Az évad egyetlen magyar bemutatója

klasszikus mű átdolgozása: A körtvélyesi
csíny.
 Karinthy Ferenc és Benedek András

írta át Mikszáth kisregényét színpadra,
Timár Jóska játszotta a főszerepet, Bárdy
Gyuri meg egy palócosan beszélő figurát.
 Az utolsó bemutató pedig a Romeo és

Júlia. Tehát összesen négy premier, ebből
egy a magyar, az is klasszikus. Rettenetes
évadotok lehetett az 52-53-as.
 Nehéz volt új magyar darabot elfo-

gadtatni a felsőbbséggel.
 Folytatom a fölsorolást az 53-54-es

szezonnal. Itt az első premier A nem ma-
gánügy volt, az Iszajev-Konsztantin szer-
zőpáros műve.
 Ez szovjet vígjáték, a legsikeresebb

évtizedeken keresztül.
 Újra volt magyar bemutató végre.

Előbb Gyárfás Miklós Hűség című darab-
ja, ezt követte Hubay Miklós Egy magyar
nyár című műve.
 Az utóbbiról tudok többet mondani.

Ez a korabeli mezőnyből nagyon kiemel-
kedett. Felejthetetlen számomra Uray
Tivadar játéka benne. Öreg nyelvész-
professzort alakított, akit a zsidó szár-
mazása miatt megaláznak. (A figurát
Hubay Munkácsy Bernátról mintázta,
arról az úttörő nyelvészről, aki óriási fel-
fedezéseket tett vogulok közt.) Amikor a
dramaturgiai tanácsban megvitatták a
darabot, sok politikai kifogás merült föl,
de nagy nehezen mégis engedélyezték. S
emlékszem, benne volt a zárójelentésben:
hosszú idő után először kerül elénk olyan
új magyar színdarab, amelyben a szó
nemes, drámatörténeti értelmében nagy-
jelenetek vannak. Erre azért felfigyeltek.
 A Szeptember színre vitelének évad-

jában, vagyis 54-55-ben az első bemutató
Csehov Három nővére volt, a második
Shaw Caesar és Cleopatrája.



- ... nagy közönségsikere volt, Várady
Hédi mint fiatal színésznő főszerephez
jutott itt. Uray játszotta Caesart.
 Zapolska Dulszka asszony erkölcse

című darabjáról milyen emléked van?
 Érdekes vállalkozás volt, ez az

ismeretlen írónő szatirikus bemutatását
adta a lengyel kispolgári világnak. Dajka
Margit játszotta a női főszerepet, a két
kis-lányát pedig Sós Edit és Psota Irén.
Darvas Iván volt a fiatalúr, Horváth
Terike meg cselédlány. Nagyszerű
szereposztás! Óriási is lett a
közönségsiker. A dara-bot a próbák során
teljesen átírtuk, mert a színészeknek
állandó problémáik voltak a kissé elavult
szöveggel. Pártos fölszabadította az
átdolgozásra a társulatot, s engem is
mint dramaturgot. Bátorságunk talán
meg nem engedett szabadságú volt, de
visszaigazolta, hogy az eredeti változat,
mely később a Faluszín-házban ment,
nem ért el sikert. A Madáchban
majdnem százszor adtuk elő a darabot,
hasonló ünneplésben csak klasszikus
művek részesültek, lévén a bemutatott
magyar és szovjet drámák többnyire
sematikusak.
 A nagyszínházban az utolsó premiera

már említett István napja volt. Az akkor
meginduló kamaraszínház előadásait épp
csak felsorolom. Scribe: Egy pohár víz,
Ibsen: Nóra és Halász Péter: Vihar után.
Megkérdezem viszont, hogy ebben az idő-
ben, amiről beszélünk, volt-e olyan dráma,
amit a te fordításodban adott elő a Ma-
dách Színház?
 Volt. A Romeo és Júlia és A király-

asszony lovagja. Mind a kettő nagy siker
lett. Az előbbit Pártos Géza rendezte,
talán kétszáz előadás is ment belőle. A
királyasszony lovagja pedig úgy került
szóba, hogy Horvai elolvasta egy nagyon
régi prózai fordításban, amit Nagy Ignác
készített még a reformkorban Sár és trón
címmel. Pista ebben az elavult szöveg-
ben is megérezte a szinte krimiizgalmú
cselekményt, így hát ő ajánlotta föl ne-
kem ezt a munkát. Először nagyon húzó-
doztam tőle, mert volt a darabról egy
elmosódott, de nem jó emlékem: láttam
1947 telén Párizsban megkopott, retori-
kus előadásban. Elolvastam aztán fran-
ciául, s megéreztem benne a lehetőséget.
Sokáig dolgoztam a fordításon: kihagyá-
sokkal kilenc hónapig, lévén párrímes
szöveg, amiben szabályosan váltakoznak
a hímrímek, nőrímek. Később elolvas-
tam egy Hugo-életrajzot, s megtudtam: a
darabot ő hat hét alatt írta. Ezen nagyot
nevettem, hogy hat hét alatt meg lehet
írni egy drámát, de a lefordításához ki-

lenc hónap kell. A királyasszony lovagját
Vámos László rendezte - akkor huszon-
nyolc éves volt -, főszereplői Gábor
Miklós, Darvas Iván, Uray Tivadar, Tol-
nay Klári voltak.

 Dramaturgi működéseteknek bizo-

nyosan egyik legnagyobb érdeme Németh
László Széchenyijének színre vitele. Ezt
idézd föl végül, légy szíves!
 Régi tervem volt, hogy ezt

eljátszassam. Segédrendező voltam még
a Nemzeti Színházban, amikor a darab a
Fehér Holló kiadásában megjelent.
Óriási hatást tett rám. Somlay is el volt
ragadtatva tőle mint szereptől, s ment is a
szöveggel Major Tamáshoz. Hogy
azután min múlott, nem tudom, de nem
engedélyezték a bemutatását. Én azóta
hordoztam magamban a tervet, hogy
egyszer elfogadtassam. Végre 55-56-ban
kezdődött egy olyan föllazulás a szigor
alól, hogy ennek lehetőségét láttam. Imre
ugyanúgy lelkesedett a Széchenyiért,
mint én, elhatároztuk, hogy fölvétetjük a
műsortervbe. Ez meg is történt,
szerencsére, mert amikor aztán színre
került - már az 56-os tragédia után -, s
felelősségre vontak érte bennünket, azzal
igazolhattuk jóhiszeműségünket, hogy
hiszen ez benne volt a minisztérium által
jóváhagyott tervben. Ha nem így lett
volna, valószínűleg sokkal keményebben
járnak el velünk szemben. A darabot
nem tilthatták be, mert, mint mondom, a
műsorterv akkor már jóváhagyatott.
Timár játszotta egyébként a főszerepet.
Mikor a Széchenyit javasoltuk, akkor
rendezőként még Bozóky István volt
kijelölve, de mire színre kerülhetett a
darab, ő külföldre távozott. Igy átvette a
rendezést Ádám Ottó, s egyik
legsikerültebben megoldott munkája ez,
első korszakában mindenesetre ez a
csúcs. Óriási hatása volt az előadásnak.
A Művelődésügyi Minisztérium nem
vállalta a betiltását, hiszen engedélyezte,
mégis be akarták tiltani, ezért azt a meg-
oldást választották, hogy a Belügyből
küldtek ki valakit megnézni, és a Belügy-
minisztérium állíttatta le a Széchenyit a
kilencedik előadás után. Hogy mi volt az
indoklás, nem tudom neked megmondani,
mert azt a dramaturggal nem közölték.
 Befejezésül idézek egy Sarkadi-doku-

mentumot, amely szintén a Széchenyihez
kapcsolódik. Ezt a levélfogalmazványt,
mely Németh Lászlóhoz íródott, szöveg-
közlésnek is tekinthetjük, mert eddig még
nem jelent meg.

„Kedves Laci bátyám,
bár e levelem jókedvben találna.

Nem háborgatni akarlak ugyanis, ha-
nem a színház (sőt: A Színház) megbízá-
sából kell Tőled bocsánatot kérnem.
Azért, amiért Te hamarébb tudtad meg a
rádióból a Széchenyi-bemutatót, mint
tőlünk, illetve hamarébb, mintsem a be-
leegyezésed adtad. Minden ilyen időbeli
zűrzavarért én mondhatom el a mea cul-
pát: Tihanyból hazafelé jövet elkallódott
az a cédula, amire a lányod telefonszá-
mát írtam. Hírek közé egyébként úgy
kerülhetett, hogy valaki hallotta a szín-
házban, valaki továbbadta; a színház nem
adott ki róla tájékoztatót.

Evvel a mentegetőzéssel a színház és a
magam nevében legalább két hete
vagyok adósod, akkor kellett volna meg-
írni, amikor a Széchenyi-tanulmányod
megkaptuk; volt egy mondata, amiből
érezhettük, hogy van benned valami
neheztelés. Én viszont március második
felében a most vagy soha időpontot érez-
tem, s nem mertünk lemondani a bemu-
tatóról már csak azért se, mert nem tud-
juk, holnap együtt leszünk-e még, ki lesz
a színház gazdája, vagy hány színház lesz
ennek a helyén. Elismerem, hogy Neked
ez másodrangú szempont lehet, s éppen
ezt szerettem volna elmondani szemé-
lyes találkozáson, hozzátéve, hogy a mi
bemutatónk, ha jól sikerül, mégiscsak
valami, ami már színház ide, színház
oda, jó dolog. Amit eddig a próbákból lát-
tam, azt mutatja, hogy Timár élete legna-
gyobb alakítását ígéri, s az együttes többi
tagja a darabért úgy lelkesedik, ahogy -
egyöntetűen - még sohsem láttam eddig
nálunk. Ádám Ottó, a rendező pedig már
több mint egy éve erre a darabra készül,
jóval előbb kezdte, mint Veled az őszön
megegyeztünk. Tehát afelől szeretnélek
megnyugtatni, ha sikerül, hogy örömöd
lesz az előadásban. (Bár, mint mondtad
tavaly, Neked az öröm se nagyon hasz-
nos, de ebben én igazán csak udvarias-
ságból hiszek.)

Az előadással kapcsolatban, megígér-
tük, semmi kérésünk, kívánságunk nincs.
Mégis, ehhez az ígérethez tartva magam,
közlöm, hogy 14-én lesz a bemutató, s ha
addig akármikor történetesen fel akarsz
jönni, akár előtte, akár közvetlen a
főpróbára, táviratozz, és kocsi megy
érted. Mondanom se kell, hogy ez a
színészek-nek lenne nagyon nagy öröm
és segítség - s abban reménykedünk,
hogy a bemutatót megnézed."

A levél végleges változata talán előkerül
majd Németh László hagyatékából.


