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„Hiába, Pest csak Pest ..."

Horváth Ferenc előadóestjéről

Ha szabványos, rövid recenziót írnék Horváth
Ferenc előadóestjéről, amelyet a Madách Szín-
ház Kamaraszínházában hallottunk, akkor som-
más véleményemet így fogalmaznám:

Hallhattunk egy kitűnő előadóművészt, aki a
maga által kitűnően összeállított, sok árnyalatú
műsort nem egyszer nála szokatlan új hangvétel-
lel adta elő. Végre valahára sor került egy olyan
Budapest-látomásra, amely a hallgatókkal azt is
megsejteti, hogy pestinek lenni - ez benne gyöke-
redzik a magyarnak lenni fogalomkörében, és a
„budapesti költészet" csaknem olyan ősi, mint
maga a magyar műköltészet. Hallhattunk új fel-
fogásban jól ismert verseket, és új élményeket
adott jó néhány alig vagy egyáltalán nem közis-
mert régi meg új költemény felcsendülése. Antal
Imre művészi Liszt- és Bartók-játéka pedig mél-
tóan egészítette ki Horváth Ferenc előadását,
amely összeállításával is jelentékeny kulturális
tevékenységként veendő tudomásul.

Mindez így igaz. Ugyanakkor Horváth Ferenc
művészi rangja és az összeállítás színvonala
indokolja, hogy ennél a szabványrecenziónál
alaposabb elemzés tárgyává tegyük mind a mű-
sort, mind az előadás mikéntjét.

Buda a hajdani magyar költészetben úgyszólván
jelképe volt a „régi dicsőségnek", a „nemzeti
nagylétnek". Pest, amióta csak említés tétetett
felőle, a polgárvárost jelentette a hősi város Buda
mellett. Éppen polgári jellegénél fogva ismerte fel
a 18. század felvilágosodása Pestben a jövendő
ország hivatott középpontját. De éppen ez a
haladó polgári jelleg ébresztett viszolygó
ellenszenvet a hűbéri álmokat őrző reakciós
lelkekben Pest neve hallatára. Klasszikusaink -
Vörösmarty, Petőfi, Arany - számára Pest már a
hazai kultúra tűzfészke. Az is volt, az is maradt.
Ezért azután a visszahúzó erők körében egyre
ellenszenvesebbé, egyre szidalmazottabbá vált az
egész Budapest. A 20. században már nyugodtan
mondhatjuk: „Mondd meg, mit érzel Budapest
neve hallatára - és megmondom politikai
érzelmeidet." Horthyék számára Buda-pest volt a
„bűnös város". Ez az előfasiszta propaganda volt
nem utolsósorban az oka - ha nem is kizárólagos
oka - a szerencsétlen népies-urbánus ellentétnek.
Már-már voltak, akik a magyar kultúrából
legszívesebben kizárták volna Magyarország
legnépesebb tájegységét, még a sajátosan pesti
hanglejtést - ezt a többi tájszólásunknál
árnyaltabb időmértékű beszédritmust - is valami
alacsonyabb rendű vagy éppen magyartalanabb
beszédnek mondották, mint mondjuk a palócot
vagy a göcsejit. És amennyiben Budapest
költészetéről esett szó, ezt valahová a
kabaréműfajok körébe utalták (magát a kabarét is
alacsonyabb rendűnek bélyegezve, mint amilyen
valójában volt). Igaz, hogy ez az érté-kelés a
felszabadulás óta már a történeti múlté, de
emlékei még kísértenek. Horváth Ferenc gazdag
vers- és idézetgyűjteményének ez olyan érdeme,
hogy a hallgató arra gondol, vajon nem kellene
nagyantológiáig kidolgozni Budapest
sokévszázados költészetét? Igaz, ilyesmire volt
már szórványos kísérlet, de egyik eddigi gyűjte-
mény sem került eléggé a köztudatba. Pedig egy
ilyen antológia előadóművészeinket is arra
ihletné, hogy műsoraikba bele-belefűzzenek az
Alföldet és a Dunántúlt idéző költemények közé
Budapestet idéző nem kevésbé szép költemé-
nyeket is.
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De más egy antológia és más egy olyan elő-
adóest, amely kizárólag erről a tárgyról szól. Egy
gazdag költészetből sehogyan sem lehet tel-
jességet adni egy előadóesten. Es a túlságos gaz-
dagság egyben tehertétele is volt Horváth Ferenc
műsorának. Nem beszélve arról, hogy olyan
versek is csúsztak a műsorba, amelyek kívül estek
a tárgykörön (Szabó Lőrinctől lehetett volna
„budapestibb" költeményt találni, Szécsy Margit
szép verse pedig egyáltalán nem is illett ide).
Olyan sok volta külön-külön érdekes költemény,
hogy a második óra végén már elcsüggedt a hall-
gató, holott a műsor több mint két és fél órát
tartott. Így azután néhány a legszebben mondott
nagy költemények közül - például Illyés Gyula
nagyszerű Kacsalábon forgó vára - már csak a
legfigyelmesebb befogadó elmék számára
jelentett olyan élményt, amilyet a mű is, az elő-
adás is megérdemelt.

A műsor egyik legérdekesebb része az az idé-
zet- és epigramma-összeállítás volt régi költésze-
tünkből, amellyel a műsor kezdődött. Ez érzé-
keltette, hogy már jóval Budapest előtt Pest
mennyire benne élt a hazai irodalmi tudatban. (Az
én számomra a legmeglepőbb ajándék a
méltatlanul sosem emlegetett derék aufklérista
Guzmics Izidor epigrammája volt Pestről, mint
kulturális központról...) Az is igen jó volt, ahogy
Horváth Ferenc válogatása egymás mellé dobta a
legkülönbözőbb hangvételű poétákat Berzsenyi
dübörgésétől Heltai csevegéséig. De éppen ebből
a gazdagságból származott a szerkesztés
problematikussága. Hiszen, ha teljesség-re
törekszünk, akkor nem maradhat ki Arany jó
néhány Őszikéje, sem Reviczky nagyváros-
költészete vagy Kosztolányi Józsefváros-verse...
és még néhány tucat, amely úgyszintén kimaradt.
De ha ezek kimaradtak, akkor az amúgy sem
teljes műsor indokolatlanul volt ilyen csüg-
gesztően hosszú.

Azon vitatkozni lehet, hogyha nem is tartunk be
valamiféle pontos irodalomtörténeti időrendet
(ennek aligha lett volna értelme), mégis nem
kellett volna-e korok szerint csoportosítani a
verseket, hogy a hallgató utólag jobban át tudja
fogni, mit is hallott. Mert így, ebben az össze-
visszaságban formátlanul gomolyog az emléke-
zetben, mi mindent is mondott Horváth Ferenc.

A hallgató sok remekművet is hallott. És nem
egyszer vitára kényszerült az előadóval. Azt
hiszem, eléggé közérdekű kérdés ez ahhoz, hogy
ne kettesben üljek le Horváth Ferenccel és kezd-
jek baráti vitát az egyes versek előadásának hang-
vételéről, hanem így nyilvánosan tegyem meg
észrevételeimet előadóestjének új jelenségeiről.

Horváth Ferenc előadóművészetünk egyik fő-
szereplője. A felszabadulás utáni hazai kultúr-

históriában történelmi jelentősége van annak az
ízlésfejlesztő és kultúraterjesztő munkának, amit
lankadatlan előadóművészetével teljesített. Elő-
adásmódja sajátos, csakis őhozzá tartozó hang-
vételt és hangsúlyozási technikát jelent. Hang-
lejtésének enyhe népiessége, előadásmódjának
pátoszt és jovialitást egyesítő egyedisége már
régóta a nagy művész helyét biztosítják neki
pódiumkultúránkban. Az is igaz, hogy mint
minden egészen egyéni hangú művésznél, sokévi
gyakorlat után a modort kísérteni kezdte a rutin.
Ezt legjobban ő maga vette észre. Az utóbbi
években egyre inkább érezhető nála egy olyan
törekvés, hogy szabadulni akar a rá oly jellemző
népies-joviális hangvételtől, és új kifejezési for-
mákat, új hangtani megragadási módokat keres.
Főleg egyes rádiószerepeiben ismerhetünk fel
nála az újabb időkben merőben szokatlan ízeket
érzékeltető szó- és mondatlejtéseket. Hangja
például néha személytelenné, csaknem skandá-
lóvá válik, máskor borzongató rejtélyekre utaló
fejhangok kerülnek a szövegbe. Gazdagodott ki-
fejezésmódjának variációja.

És mintha minden kísérletezés közben levő
módszerét ki akarta volna próbálni ezen az elő-
adóesten. A hatás igen különböző volt. Egyes
versek mondásánál talán magasabbra is emel-
kedett, mint bármikor eddigi pályafutásán. Kosz-
tolányi Hajnali részegségének látomása úgy vált a
hallgatók tulajdonává, hogy ki-ki érezhette a
szellemnek azt a részegségét, amelyről a nagy
költemény beszámol. Illyés Kacsalábon forgó
várának látomást és szatírát, gúnyt és felháboro-
dást keverő szóáradata szemléletes élménnyé vált
azokban, akik még nem fáradtak ki addig, míg
erre került a sor. Petőfi humora ugyanúgy
érvényesült, mint Heltai egészen másféle humora.

De!
Például Tóth Árpád történelmi pátoszú

Aquincum-elégiájából éppen a történelmi pátosz
és az elégia maradt ki. A végén a hallgató - ha
történetesen eleve nem ismerte jól ezt a gyönyörű
verset - maga sem tudta, miért néz hanyatló napba
a hanyatló nép fia. A sok árnyalatú költemény
elfakult a személytelen hangvételen. Arany
Hídavatásával sem tudok egyetérteni. Horváth
Ferenc úgy igyekezett elkerülni a szokvány-pá-
toszt, hogy elkerülte a poentírozásokat. Igy az-
után a ballada korai-szürrealista arcképcsarnoká-
ból éppen az arcok nem voltak láthatók. De ez
sem lett volna baj, ha az arcok helyett a kavargást
éreztette volna (mint a Zichy-illusztráció).



de ez sem következett be. Csak a téma maradt
meg, és elkallódott a balladaszerűség. A legért-
hetetlenebb azonban Füst Milán emlékező köl-
teményének előadása volt, amelyben a nagy költő
az ifjúkor nagy barátainak emlékét - Karinthyt,
Tóth Árpádot, Kosztolányit - idézi. Már az sem
volt érthető, hogy ezt Horváth Ferenc nem
előadóművészként, hanem színész-ként akarta
megoldani. Az öreg Füst Milánt ábrázolta, aki
tipegve jár az utcákon, és keresi a régi emlékeket.
Ez művészi tévedés! A pódium nem színpad, az
előadó nem színész (még ha életében
hivatásszerűen az is). De félreértette magát a
költeményt is. Ez az átkozódó, sorssal
perbeszálló, dübörgő költemény bánatos pa-
nasszá, a sors elleni nyűglődéssé erőtlenedett.
Végül pedig félrefogás volt Babits Május huszon-
három Rákospalotán előadása is. Ez a diszticho-
nokban írt költemény a gondolkodó ész töprengés
szülte kiállása a haladás mellett. Horváth
Ferencnél lángoló hitvallássá gyulladt, miközben
elveszett eszmékkel bajlódó intellektualitása.
(Csak zárójelben említem, hogy a színpad, oly-
kor céltalanul megvilágított pucér hátterével és
hangulatfüggöny funkcióját betölteni akaró
madzagsorával - egyáltalán nem szolgálta a szép
élmény felkeltését. A versek sokkal szebbek vol-
tak.)

Ha tehát meg akarjuk vonni ennek a jelentő-
ségteljes előadóestnek a mérlegét, összefoglaló-
ként azt mondhatjuk, hogy itt egy nagy művész
kereste és részben meg is találta új kifejező-lehe-
tőségeit, egy olyan műsorban, amely túldimen-
zionáltsága ellenére is fontos kultúrpolitikai-
esztétikai tett volt, és olyan értékekre hívta fel a
figyelmet, amelyeknek meg kell ihletniük egész
további előadóművészetünket.
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Egy romantikus darab

Miskolcon

A miskolci Nemzeti Színház Stendhal Vörös és

fekete című regényének színpadi változatával
nyitotta meg új szezonját. Az előadás jó és ér-
dekes, sikere van. Színházaink kevés romantikus
művet tűznek műsorra, jóllehet ezek hatásosak, és
hálás szereplehetőségeket kínálnak a színé-
szeknek. Ezzel kapcsolatban két kérdés vetődik
fel: előadhatók-e ezek a művek a mai színházi
ízlésnek megfelelő stílusban, és ha igen, nyújt-
hatunk-e komplex színházi élményt a közönség-
nek? Érdeklődik-e a közönség a romantikus
drámák iránt?

Az elmúlt évek során Európa-szerte egyre
gyakrabban tűztek romantikus műveket műsor-ra,
és ennek legvalószínűbb magyarázata, hogy a
közönség igényli ezeket a darabokat. Azért
igényli, mert a mai, rohanó élet, a gépek elural-
kodása az ember felett elnyom minden érzelmes-
séget, kiirtja napjaink élményei közül a roman-
tikát. Valamiféle „legújabb-romantika" kínál
pótlást a művészetek terén. Különösen a fiatalság
megnyilvánulásai jelzik a romantika-éhséget.
Lázadnak hajjal, viselettel, erkölcsi
megbotránkoztatással, vagyis ugyanazzal, amivel
az igazi romantika hősei lázadtak apáik és
nagyapáik életformái és erkölcsei ellen. Ez a lá-
zadás nálunk azok ellen az apák ellen fordul, akik
már az új életforma, az új társadalom hívei és
építői, de otthon képtelenek szabadulni a kis-
polgári előítéletektől. De még ők is keveslik a
romantikát. Az ő életük is szárazabbá, gépiesebbé
vált, de higgadtabbak lévén, már nem lázadnak.
Fogyó gondjaink hősök nélküli életet teremtenek,
legalábbis látványos hősök nélkül valót. A
romantikus dráma iránti érdeklődés tehát papíron
kiszámítható.

Bonyolultabb a felvetett kérdéscsoport első
része: a hogyan.

Túl érzelmesen, dagályosan, giccsesen; egy-
szerű szakmai szóval élve: „züfecesen" ízléstelen
lehet a romantikus előadás. Ha csak a nyüszí-
tések, jajongások, ha csupán a könnyfacsarás




