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E G R I I S T V Á N

A „FORDULATÉVE"
Derűt, határozottságot vittem magammal
a színházba. Nem gyötörtem, nem kínoz-
tam soha senkit. Sem mint igazgató, sem
mint főrendező. Lelkesen tevékenykedett
körülöttem mindenki. A biztonságos, cél-
tudatos művészi atmoszféra gyanús volt.
Jogos a feltevésem, hogy éppen ezért
nem hagytak hosszabb ideig soha vezető
pozícióban e keserves, kedélytelen évek-
ben. Nem a vezető beosztás érdekelt,
hanem a művészi lehetőség teljes kiélése -
ezt, ha nem zavarnak, bizonyára elértem
volna. Meggyőződésem továbbá, hogy
egész színészetünk másképp alakul, ha a
„színházi diktátoroknak" az enyémhez ha-
sonló otthonuk, családjuk van. Ha munká-
juk után pihenhetnek, jól érzik magukat,
nem hajszolták volna erőszakosan a
sikert, az embereket, a kitüntetéseket, a
díjakat- mások eltiprása árán.

Sztanyiszlavszkijt, a zseniális színházi
reformert ugyanolyan terrorisztikus esz-
közökkel akarták megszerettetni, mint a
politikában Sztálint. Az ellenkezőjét érték
el vele. Nálam ez visszafelé sült el, rám az
ostoba agitáció nem hatott, mert én már
1938-ban - halálakor írott nekrológomban
- hitet tettem a nagy rendező mellett a
Magyar Nemzetben. Holott ez akkor nem
volt divat, nem járt elismeréssel, inkább
veszéllyel.

Nézzük a Vígszínházat! A jó startot nem
követte jó eredmény. A légkör mérgezett
volt, a sajtó gyakran támadott-tudtuk, kik
és honnan irányítják. Jób Dániel elkedvet-
lenedett, elfáradt. Somló István, Marton
Endre és én próbáltuk tartani benne a
lelket - hiába. Ő azt remélte, hogy min-
denki támogatni fogja, és csalódnia kel-lett.
Főleg a színészszakszervezet lépett fel a
színház és vezetője ellen. Ehhez járult az
egyre válságosabb anyagi helyzet. Végül
is Jóbot leváltották, és konzorcium alakult.
Ez a stádium rendszerint a felbomlás
kezdete.

Hogy a Vígszínház megszűnését mega-
kadályozzuk, négyen - Tolnay Klári,

A légkör mérgezett volt

Somló István, Benkő Gyula és én - úgy
határoztunk, hogy a következő évadra a két
színház kettéosztását indítványozzuk. Ők
hárman a nagyszínházat veszik át, én a
kicsit. A Városházán támogattak bennünket
- akkor még ott adták a színháznyitási
engedélyt -, főleg a művészetpártoló
Bognár József polgármester.

Íme, a döntés: „Véghatározat. A
kőzművelődési ügyosztály előterjesztése
alapján - figyelemmel a Magyar Művészeti
Tanács és a Magyar Színészek Szabad
Szakszervezetének pártoló javaslatára -
Egri Istvánnak engedélyt adok arra, hogy a
Révay utca 18. szám alatti színházhelyi-
ségben Pesti Színház elnevezés mellett
1948. évi szeptember hó 1-től 1949. évi
augusztus hó 31-ig egész estét betöltő
színdarabokat előadjon."

A magánszínházhoz pénz kell. Somlóék
hamarosan szereztek egy tőkéstársat. En
is, de az visszalépett. Kétségbeejtő hely-
zetbe kerültem. Életem alapja mindig a
felelősség volt, s most úgy éreztem, elá-
rultam a rám bízott felelősséget. Nem a
cserbenhagyó tőkéstársat okoltam, ha-nem
magamat. Talán szerencsejátékos lettem,
aki azt hiszi, semmivel bankot üt? Megvan
a színházam, a társulatom, vezetési
koncepcióm-és nem tudok elindulni.
Mindenre gondoltam, csak gazdasági
szakemberre és pénzre nem. Romantikus
színházszeretetemben a gépezet egyik
motorjáról egyszerűen megfeledkeztem.
Üzleti szellemmel soha nem rendelkeztem,
de ez nem mentség. Még akkor sem, ha
meggyőződésem, hogy a színházban az
író, a színész, a rendező, az igazgató --
tehát a művészet - az igazi tőke. De az
igazi tőke alá valódi pénz kell

Álmatlan éjszakák. A feleségem segített.
Felajánlotta, hogy eladja kevés ékszerét,
aztán szerezzünk húszezer forint kölcsönt,
a ruhatárat adjuk ki évi bérletbe,
szerződtessünk egy ügyes, tehetséges
gazdasági vezetőt. „Helyes. És ha mindezt
megtesszük, mi a biztosíték arra, hogy
vissza tudjuk fizetni?" - kérdeztem. „Hiszek
benned; hiszem, hogy jó színházat
csinálsz" •- válaszolta. Nagy dióbarna
szeme biztatóan mosolygott rám. Mind-
össze négy hónapja voltunk, házasok. El
olt az első jel, hogy nemcsak szerelmemet,
őmet- élettársamat is megtaláltam benne.
Sikerült összehoznunk mindent,
lindulhattunk. Hozzáfogtam a műsor
ssze-állításához. Dramaturgnak Devecseri
ábort, a kiváló, nagy műveltségű költőt

zerződtettem. Jó segítőtársam lett. Két
emény, termékeny hónap alatt, éjjel-nappal
olgozva egész évi programunkat
lkészítettük. Mikszáth Különös házassá-

ából darabot írattam Örkény Istvánnal és
yárfás Miklóssal. Akkor még ifjú titánjaim

itűnően dolgoztak. A dramatizálás jól
ikerült. Az utolsó felvonás azonban
ehezen készült el. Ekkor - stílszerűen -
őry báró cselfogását alkalmaztam. A két

iatalurat bekérettem az irodámba, ételt,
talt, egy fazék kávét hozattam az asztalra,
ztán rájuk zártam az ajtót... Nemcsak

ehetségük, humoruk is volt - estére készen
ettek. Ezzel a darabbal nyitottunk. Minden
emutatónkra én vettem az első jegyet.
mikor á pénztár árusítani kezdett, én
lltam egyedül „sorba". Ez a kabala bevált.
ellékesen: micsoda akaraterő dolgozik

lyenkor az emberben, mi mindenre képes!
ilmeztem is ekkor, nem is akármilyen
zerepet játszottam, az azóta is
elülmúlhatatlan Talpalatnyi földben. A külső
elvételek Pesttől kétszázötven kilométerre,
iszaörsön folytak, három héten keresztül.
ermészetesen ez idő alatt mindenki Ott élt.
e én ezt az ötszáz kilométert oda-vissza
aponta megtettem, hogy a színházamban
olgozhassak.
kocsiban a Különös házasságot tanul-
ányoztam, jegyzeteket készítettem író

arátaim számára. A filmet éjjelente for-
atták. Hajnalban visszaindultam, dél-előtt,
élután a színházat készítettem elő,

árgyaltam, szerződtettem, darabokat ol-
astam. Estefelé indultam a forgatásra - és
ég fiatal férj is voltam! Hogyan bírtam

nergiával, ma sem tudom. De bírtam -
zínházszeretetem, munkatempóm
imeríthetetlen kút volt. Egyébként e for-
atás alatt kötöttem életre szóló barátságot

nagy tehetségű, örökösen jó kedélyű,
elegszívű Bán Frigyessel.
Új dologgal kísérleteztem. A Különös

ázasságot két nappal a pesti bemutató
lőtt Csepelre vittük. Valóságos ünnep és
nneplés lett az előadás. Kétezer ember
zorongott a nézőtéren. A szünetekben, az
lőadás végén a gyárváros munkássága
etódult az öltözőkbe, szorongatta színé-
zeim kezét, ölelgette őket-szeretetükből
ekem is kijutott. A sajtó elismeréssel

ogadta vállalkozásunkat. „Budapesti
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Egri István a Pesti Színház igazgatói irodájá-
ban

színházban aligha volt olyan lelkes han-
gulat, mint a csepeli munkásokkal teli
nézőtéren. Az újságíró cseppet sem
bosszankodott azon, hogy csak állva
nézhette végig az előadást. Örült annak,
hogy egy munkásasszony ült a helyén,
örült annak, hogy az 1600 férőhelyes
teremben legalább kétezer ember
szorongott!" - írta az egyik újság.

Megtörtént máskor, hogy fővárosi
színház előbb vidéken mutatta be új
előadását, a főispán, a polgármester, a
város előkelőségeinek jelenlétében.
Inkább „sikk" volt ez, mint hiteles
magatartás. Persze arra is szolgált, hogy
az előadás hatását megismerjék. Az én
gondolatom a háború alatta Népszavában
Munkásság és a színház címmel
megjelent cikkeim-nek a megvalósítása
volt: kinyitni a színház kapuit az új
közönség előtt. A csepeliek lelkesedése
igazolta korábbi feltevésemet, amelyet
csak megerősített a darab további sorsa:
több mint százszor játszottuk, s a
közönség tekintélyes része munkás volt.
Még egy újítást vezettem be. Színházunk
előcsarnokában kiállítást rendeztem
kitűnő festőművészünk, Ruzicskay
György munkáiból. Meglévő képein kívül
a Különös házasság próbafolyamatáról
festett művei is szerepeltek a kiállításon.
Ma is őrzök belőlük kettőt.

A következő darabunk megbukott.
A színházak műsora egyre komorabb

lett, szemellenzős, vonalas. A hivatalos

irányvonalat túlteljesítették - ahogy ez
nálunk általában és mindenben szokás.
Főleg a vidámság hiányzott a
színpadokról. Ekkor jutott eszembe, hogy
valami robbanó derűvel kellene eloszlatni
a sötét felhőket. Emlékeztem, hogy
Hevesi Sándor igényes Nemzeti
Színházában is jelen volt a Szabin nők
elrablása. Talán nekem is elnézik. A
Schönthan testvérek tündéri vígjátékát
Kellér Dezsővel leporoltattam, Horváth
Jenővel megzenésíttettem; ahogy ma
mondanák: „musicalesítettem". A
legendás ripacsdirektorra, Rettegi
Fridolinra Rátkai Mártont szerződtettem.
E szerep eljátszása sok nagy művész-nek
olyan vágya volt, mint a nagy klasszikus
feladatok - Nyáray Antal, Rózsahegyi
Kálmán, Sugár Károly, Bassermann, Pal-
lenberg neve jut eszembe.

Egy színdarabocska tetté nő

Hogy a közönség miképpen fogadja a
darabot, attól nem tartottam - a hivatalos
állásfoglalástól annál inkább. Ezért azt a
taktikát alkalmaztam, hogy a bemutatót a
vidámság éjszakáján, szilveszterkor tart-
juk. Hiszen mindössze szórakoztatni aka-
runk - nyilatkoztam. Komolyan gondol-
tam; szórakoztatni bizony, felvidítani az
embert, mert már kezdtük szégyellni a
nevetést.

Egy kritika az előadásról: „Ha valaki azt
kifogásolná a Pesti Színház mulatságá-

ban, hogy azt a színház nem igyekezett
közelhozni a mai időkhöz, mi ezt a bizo-
nyára elhangzott kifogást megismételjük,
de dicséretként. Dicséretként, mert kevés
dolog viszolyogtat annyira, mint némelyik
színházunk ama újkeletű trükkje, hogy
baloldalinak vélt, szemmel láthatólag
beerőszakolt mondatok spanyolfala
mögött, színdarabbal és játékmodorral
egyaránt tovább szolgálják a romlott pol-
gári ízlést. A Szabin nők elrablása, úgy,
ahogyan azt a Pesti Színházban láttuk,
nagyon őszinte dolog! Nem akar mást
mondani magáról, mint ami valójában:
mulattatni akar." (Zelk Zoltán, Színház és
Mozi, 1949. január 5.)

Szép szilveszterem volt. Ezzel az ártat-
lan, egyszerű kis komédiával frontáttörést
csináltunk, akkora örömet szerezve a kö-
zönségnek, színházunknak, amekkorára
nem is számítottam. Állandóan táblás há-
zak előtt játszottunk az évad végéig, ami-
kor is megjelent az utcán a kétszázadik
előadás plakátja; erre évek óta nem volt
példa.

Hogyan is tarthatnám „színházi ese-
ménynek" a Szabin nők elrablását? Mind-
össze rá akartam mutatni arra, hogy a
félelmet árasztó, mesterségesen eltorzított
kulturális atmoszférában egy kedves,
jelentéktelen színdarabocska tetté tud nő-
ni. Micsoda groteszk helyzet!

A siker megengedte, hogy nemesebb
fába vágjuk fejszénket. Gorkij egyik kiváló
művét, az Ellenségeket tűztük műsorra. Ez
egy kis magánszínháztól merész, kockáza-
tos vállalkozás volt. Alaposan felkészül-
tünk, kemény próbákat tartottunk. Szta-
nyiszlavszkij rendszerének mélyen elemző,
aprólékos alkalmazásával igyekeztünk jó
előadást létrehozni. Május elsején, a
dolgozók ünnepén tartottuk a bemutatót,
ingyen előadásban a munkásközönség
számára. Tekintélyes vendégünk is volt
ezen az estén: Lukács György. Elmondta
bírálatát rendezésemről, jót is, elmarasz-
talót is. A nagy tudóssal folytatott több mint
egyórás beszélgetés tanulságos volt
számomra. A közönség és a sajtó nehéz
feladatunk vállalását elismeréssel fogadta.
Néhány kritika másként vélekedett.

Az egész évadban egyetlen szerepemet
ebben a darabban játszottam. Soha nem
éltem azzal a lehetőséggel, hogy magamat
mint színészt előtérbe nyomjam. Ez
hozzátartozik a színész-főrendező vagy
színész-igazgató etikai magatartásához.

Ha összegezem életem első színigazga-
tói évadját, az eredmény a következő:
négy darabot mutattunk be. Két művészi
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s anyagi siker, egy félsiker, egy bukás.
gy fiatal író első színpadi munkája -
rkény Istváné. Néhány fiatal és idősebb

zínész- Kohut Magda, Csernus Mariann,
sákányi László, Solty György, Orsolya
rzsi, Keleti László - elindulása, illetve
ibontakozása; dr. Márkus Éva rendezői,
evecseri Gábor dramaturgi munkássága.
z egész társulat felépítése, összeko-
ácsolása.
Anyagi mérleg: kevés kölcsönpénzzel

ezdtünk, száznyolcvanezer forint ha-
zonnal zártunk (nagy összeg volt ez 1949-
en!). Szociális eredmény: az év folyamán

öbbször emeltem fizetést. Aki mű-vészi
agy műszaki munkája révén kiemelkedett,
nnak anyagi helyzetén azonnal javítottam.
ovábbá néhány sor az egyik újságból: „A
zínészek szakszervezete levelet intézett
gri Istvánhoz, a Pesti Színház

gazgatójához. Örömmel veszi tudomásul,
ogy a színház vezetősége a társulat teljes

izetését (1949. szeptember 1-ig) letétbe
elyezte a Nemzeti Bankban. A levél
zerint ez a cselekedet példa nélkül áll a
agyar színészet történetében." (Világ,

949. március 12.) Mivel nem vagyok
apitalista alkatú ember, évad közben -

óval az államosítás előtt-a színház egész
yereségét felajánlottam az államnak.
Legyen szabad megemlítenem, hogy a
i kis színházunk osztott először prémiu-
ot kivétel nélkül minden dolgozójának.
ét előadás bevételével az ódry Színész-
tthon gondjain igyekeztem segíteni. Vé-
ül, hogy tagjaink nyári pihenését kelle-
essé tegyem, mindenkinek bérletet vál-

ottam a Palatinus strandra, egész nyárra.

Az Ifjúsági Színház élén

A színház bonyolult intézmény. Vezeté-
séhez nem elég a művészi képesség és a
szakmai tudás. Ismerni kell az embert,
tudni kell bánni vele, helyesen kell kezelni.
A színészt különösen. Érzékeny fajta. Mind
egy-egy szeizmográf. Kielégíthetetlen,
sértődékeny, ellenálló, örökös idegfe-
szültségben élő. Mégis, jó pedagógiával,
emberséggel mindent el lehet érni vele és
nála. Egyéniségeket közösségbe össze-
fogni - ez a nagy tét.

A színészt a gázsi nem elégíti ki. Vezető-
jének gondoskodását, humanitását is
igényli, legfőképpen pedig: foglalkoztatást,
jó szerepeket. A sétáló színész"
robbanóanyag a színházban. Talán adtam
jelzéseket, hogy tudok színházat irányíta-

Heltai Jenő, Egri István és Veres Péter 194b ban

ni, de ezek valóban csak jelzések volta Egy
év kevés. Start mindössze. A színház-
vezetés -. hosszútávfutás. Legalább hat-
nyolc év kell ahhoz, hogy az ember
felépítse a maga egyéni arculatú színházát
elképzeléseit, koncepcióit megvalósítsa
írókkal, színészekkel, díszlet
jelmeztervezőkkel, egészen a súgóig, sőt a
műszaki.. Igen, külön-külön mindenkivel és
együtt.

Vajon kapok-e lehetőséget rá?-tette i fel a
kérdést 1949-ben, kezdő szinigazgató
koromban. Úgy látszott, igen. Az
államosításkor kineveztek egy újfajta
intézmény
az Ifjúsági Színház élére. Nyilván előzőé
működésemet elismerve hagytak me
igazgatónak, egyedül a magánszínház
vezetők közül.

A színházak államosítása után behivattak
a Kultuszminisztériumba. Közölté mivel
pénzemet beadtam az államnak bizonyos
összeget jutalmul visszakapok. írjam meg,
mennyi kellene, és mire akarom
felhasználni. Egy idő után a Pénzügy-
minisztériumtól a következő levelet kaptam:
„Beadványára értesítem, hogy a Pesti
Színház zárlati kezelésben lévő pénz-
összegei terhére július hóra a következő
kifizetéseket engedélyezem: személyzeti
fizetésekre 36 390 Ft, személyzeti juta le n
13 700 Ft, Dobó Béla gazdasági igazgató-
nak 5000 Ft, Egri István igazgatónak 30 000
Ft, OTI hátralék 9380 Ft Összesen 94 470
Ft. Budapest, 1949. július i,

dr. Antos István államtitkár."
Antos államtitkár rendkívül szíves volt,

megkérdezte, mennyit kérek vissza. „Egy
kis falusi házat szeretnék venni" - vála-
szoltam. így kaptam harmincezret. Ebből
vettük Tahiban a „kúriánkat".

Ma már nevetséges, de akkor ijesztő
volt, hogy a Pünkösti Andor alapította
nagyszerű Madách Színház élére egy
Moszkvából hazatért, magyarul rosszul
beszélő fiatal nőt (Barta Zsuzsa j- A szerk.)

tettek. Remek társulatot kapott, de
hamarosan kiderült, hogy nem ért a
színházhoz. Innen a főiskolára került -
növéndéknek. Egyedülálló eset - előbb
színigazgató, azután színi növendék.

Ezért nem csodálkoztam, hogy Fábri
Zoltán az Úttörő (gyerek), én az Ifjúsági
Színház igazgatója lettem. A kontár, bü-
rokratikus döntés helyett a biztató, új le-
hetőséget néztem. A fiatalok számára
csinálhatok színházat.

A Pesti Színház majd' egész
együttesét magammal vittem. Kaptam
még néhány jó színészt: Makay Margitot,
Pethes Sándort, Sennyei Verát, Fónay
Mártát, Benkő Gyulát, Berky Lilit.
Devecseri Gábor főiskolai tanár lett,
helyére dramaturgnak Örkény Istvánt
szerződtettem. Ismét őt és Gyárfás
Mik lós t kértem fel a nyitódarab
megírására. z volt A Zichy-pa

l
ota. Négy

növendék kellett egészen fiatal
szerepek-re. Elmentem a főiskolára, és
kiválasztottam a fiúka : Sinkovits Imrét,
Márkus Lászlót, Molnár Tibort, Gera
Zoltánt. Beszédes névsor!



* ÁLLAMOSÍTÁS *

Következő bemutatónkkal - Dzsomárt
szőnyege - mintha megtaláltuk volna a
színház igazi profilját. A közönség és a
kritika is így értékelte.

Legény a talpán

Hiába igyekeztünk színházunk egyéni
arculatát megfogalmazni, a kijelölt
feladatot megoldani, egyre több támadás
ért bennünket, hivatalos helyekről. A
kíméletlen, veszélyes belpolitikai helyzet
- Rajk-per, a kinevezett „belső ellenség"
szervezett üldözése, a volt szociáldemok-
rata vezetők letartóztatása - a színházakra
is kihatott. Mivel 1938 óta tagja voltam a
Magyarországi Szociáldemokrata Párt-
nak, s vezetője színésztagozatának - az
Ifjúsági Színházbán ellenem folyt a játék.
Ez a „játék" igen fenyegető volt. Odáig
ment, hogy Szimonov Legény a talpán
című darabjának előadásain ott ültek a
színészszövetség megfigyelői jegyzeteket
készítve. Utána szinte egy törvényszéki
tárgyalás feszült légkörében vontak fele-
lősségre, hogy nem tudunk szovjet em-
bereket ábrázolni, hősiességüket sem
mutatjuk meg -és ehhez hasonló kiagyalt
vádakat hangoztattak. Természetesen -
bár ebben az időszakban ez egyáltalán
nem volt természetes - szembeszálltam
az infantilis, kiagyalt rágalmakkal. Ekkor
kaptam a szakmától a „Dacos" mellékne-
vet, amely azóta is kísér. Okkal és joggal
tehettem, amit tettem, mert színházunkat
esténként megtöltötte az ifjúság, lelkesen
ünnepelte színészeinket, éppen a szovjet
emberek őszinte, emberi, sőt hősi
ábrázolásáért - hiszen erről szólt a darab.
Persze mi nem sematikus, papírmasé
figurákat alakítottunk - ami akkor divat
volt -, ha-nem árnyaltan, az emberek
hibáit, gyengeségeit is megmutatva, úgy,
ahogyan azt a kitűnő író megírta, s
ahogyan a nagy színházi reformátor
Sztanyiszlavszkijtól tanultam. Ebben az
ügyben az volta disz-szonáns, hogy egy
szovjet író művét a nagy szovjet rendező
módszerével vittük színre, és ezért
vontak felelősségre. Mi-ért? Nagyon
egyszerű. Mert a Szovjetunióban éltek a
szovjet emberek, nálunk a még
szovjetebbek.

E „per" lezajlása után lemondtam. Meg
akartam kímélni a színházat a személyem
elleni hajsza következményeitől. A szín-
házi főosztály vezetője, Berczeller Antal -
akinek szakmai hozzáértése annyi volt,
amennyit Major Tamás barátsága biztosí-

tott számára - két napi gondolkodási időt
kért. Aztán közölte, hogy nem fogadja el
lemondásomat. Ebből már nem volt ne-
héz arra következtetnem, hogy a magam
elhatározásából nem távozhatom, ők
akarnak eltávolítani. így is történt - de
nem ment egyszerűen. Az évad végi
társulati ülésen, amikor befejeztem egész
évi munkánkról szóló beszámolómat,
olyan spontán tüntetés robbant ki
mellettem, hogy a minisztérium kiküldötte
nem merte leváltásomat a társulat
tudomására hozni.

Felmentem az irodába, és - mintha mi
sem történt volna - dolgoztam tovább.
Egy óra múlva megszólalt a telefon: Hont
Ferenc jelentkezett. Ő maga volt kényte-
len megmondani, hogy ő az utódom, mert
Szlovák László a társulati ülés hatása alatt
nem tartotta tanácsosnak ezt ott nyilvá-
nosságra hozni. De ezzel még nem volt
vége. Következett az első színházi konfe-
rencia. Előadó a Nemzeti Színház igazga-
tója. (Major Tamás - A szerk.) Jelentésé-
ben az államosítás első évét pozitívan
értékelte, kivéve az én igazgatói működé-
semet. Jobboldali szociáldemokratának,
bérdemagógnak bélyegzett (ez a vád ak-
kor öt-hat évi börtönt jelentett). Minden
alapot nélkülöző koholmány volt ez, hi-
szen két szovjet, két új magyar darabot
mutattam be, a színház jól ment, új fiatal
közönséget hoztunk be a nézőtérre; a
társulat jól dolgozott, fejlődött, előadása-
inkat a közönség és a sajtó elismerte. Mit
akar ez az ember? Egyetlen előadásunkat
sem látta - igaz, más színházba sem jár-,
és most ő ítélkezik mindenről és minden-
kiről.

Mellettem ült dramaturgunk, Örkény
István, és odasúgta: „Önkritikát kell gya-
korolnod." „Szó sem lehet róla, egyetlen
szava se igaz." „Kell, ha nem teszed,
bajod lehet belőle." „De nem." „Én majd
megírom, te csak mondd el", tette rám a
kezét csillapítólag.

Berohantam a kórházba, feleségem
gyermekágyához. Karomba vettem há-
romnapos elsőszülöttemet: „Nézz a sze-
membe, kislányom, és figyelj rám. így. A
te kedvedért az apád most egy nagyot
fog hazudni" - mondtam. Megcsókoltam,
visszatettem az anyja karjába.

Elmondtam az önkritikát. Ma is szégyel-
lem. Hogy nem volt bátorságom ezt az
egész hazugságot leleplezni, amely ott
körülvett bennünket? De hát mit értem
volna vele? Nálam különb, értékesebb
emberek sem merték.

Az első konferenciát több követte; nem

sok jó emléket hagytak maguk után. A
feszült, szorongó légkör mindig fenyegető
volt. Személyi támadások, alantas
hízelgések színvonaltalan porondja. Ha az
évi művészi munka alapos felmérése lett
volna a cél, ha előítélet nélküli, hasznos
bírálatával színházművészetünk fejlődé-
sét szolgálja, akkor termékenyítő fóruma
lehetett volna a magyar színházművészet-
nek. Szerencsére, ma már nem fenyeget
bennünket efféle ítélőszék.

Gellért Endre telefonált: ne féljek, nem
lesz bántódásom. Tudja, mert Révai Jó-
zsef kijelentette, hogy reflektorfényben
élő embereket nem tartóztatnak le.

Megúsztam hát. Sőt a Belvárosi Színház
főrendezőjévé tettek. Engem, a „jobboldali
szociáldemokratát", a „bérdemagógot". Ki
érti ezt?

Közben felépült a lebombázott Vígszín-
ház. Helyreállítása szép és hasznos csele-
kedet volt. Néphadsereg Színháza elneve-
zéssel kezdte új korszakát. Társulata több
színházból alakult. A Belvárosi Színház
együttesét e célból feloszlatták. így kerül-
tem oda színész-rendezőnek. Szíveseb-
ben mentem volna a Madáchhoz, amely
szintén igényt tartott rám, de hiába: az
újonnan kialakult színházhoz helyeztek.

Részlet az 1980-ban elhunyt kiváló színész, rendező és színházi
vezető egyelőre kéziratos visszaemlékezéseiből

Évadelőzetes
Érdekes műsort hirdetett a kaposvári és a
veszprémi színház. Kaposvárott többek
között Csehov Sirályát, Kleist A Schrof-
fenstein család című szomorújátékát, Cal-
deron Az élet álom című színművét, Ter-
sánszky Józsi Jenő Kakuk Marciját, Dür-
renmatt A nagy Romulusát, Buday Dénes
Csárdás című operettjét, Oldř

i
ch Daněk

Negyven gazfickó és egy ma született
bárány című színművét, valamint a Mici-
mackót és A dzsungel könyvét kínálják a
közönségnek.

Veszprémben az évadot A kőszívű em-
ber fiaival kezdik, majd Caragiale Farsang
című művét Dan Micu rendezi. A további-
akban Pinter Hazatérését, Dosztojevszkij
Bűn és bűnhődését, Maeterlinck Szent
Antal csodáját, Örkény István Macskajáté-
kát, Eörsi István Egy tisztáson című mű-
vét, Shaw Szent Johannáját, Feydeau Egy
hölgy a Maximból című bohózatát és Er-
délyi Mihály Vedd le a kalapod a honvéd
előtt/című hazafias operettjét tervezik.


