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Tizenöt év
az Irodalmi Színpadon III.

Előre látható volt, hogy az Irodalmi
Színpad nem maradhatott tartósan a SZOT
védnöksége alatt. Úgy éreztem, hogy
eddigi pár hónapos működése, ha többet
nem is, de igazolta létrejöttét, és várakozó
figyelmet keltett. Tudtam viszont, hogy az
igazi bizonyítás még csak ezután
következik.

Az MSZMP 1957. június végén meg-
tartotta országos pártértekezletét, amely
meghirdette az ország minden erejének
mozgósítását a népi hatalom megerősítése
érdekében. Az értekezleten többen
felvetették az „irodalmi nemzeti egység",
az „irodalmi népfront" kérdését. Sürgették
a haladó, forradalmi szocialista művek
mellett az irodalmi örökség demokratikus
hagyományainak szélesebb körű átvételét
és a párt művelődési politikájának a
kidolgozását.

1957-58-ban még elég „rázós" út-
viszonyokkal kellett számolni. Bizony
erősen kellett vigyázni arra, hogy az Iro-
dalmi Színpad gyenge szekere abban az
irányban haladjon, amerre menni akar-
tunk. Az 1957-58-2.5 évad előkészítése
mára megerősödő állami irányítás mellett
folyt.

Jancsó Adrien ( MTI fotó)

Egy augusztus végi napon a Művelő-
désügyi Minisztérium színházi főosztá-
lyának vezetője, Kenyeres Ágnes közöl-
te: az új évadtól kezdve az Irodalmi
Színpad önálló színházként a miniszté-
rium hatáskörébe kerül, és a volt Pódium
kabaré, majd a Faluszínház Nagymező ut-
ca 11. sz. alatti helyiségébe költözik. Ter-
mészetesen mindez nem ilyen egyszerűen
bonyolódott le. Valójában Kenyeres
Ágnes megértő együttérzéssel és
messzemenő segítséggel egyengette
számunkra a Jókai utcától a Nagymező
utcáig terjedő alig százméteres utat. A
költözködés gyorsan megtörtént. Most
éreztem először, hogy elfogadtak
bennünket, és számítanak ránk.

A Nagymező utcai színház homlokza-
tára tehát felkerültek az IRODALMI
SZÍNPAD-ot hirdető neonbetűk. A be-
költözködés után elkészült az 1957-58-as
műsortervünk. Most már nem albérlő-
ként, hanem mint főbérlőnek, magunk-
nak kellett biztosítani a szabályos önálló
színházi apparátust, amely sajnos mint-
egy négyszeresére emelkedett. Így saját
magunkon mérhettük le a növekedés
mechanizmusával járó adminisztráció
„fejlődését".

Irodalmi Színpad a Nagymező utcában!
A pesti „Broadway" közepén! Az első
napokban, mikor átléptem a 360 fé-
rőhelyes kis Színpad küszöbét, elfogott a
szorongás, vajon egyszerre nem túl nagy
ugrás ez ? Őszintén szólva, kevesen hittek
akkor az Irodalmi Színpad jövőjében.
Még nyitás előtt, 1957 októberében a
minisztérium hatóköréből a fővárosi ta-
nács felügyelete alá került az Irodalmi
Színpad. Ekkor zajlott le a budapesti
színházak „tanácsosítása". Pesta László,
akkori elnökhelyettes adta át baráti sza-
vakkal, de némi ironikus hangsúllyal az
igazgatói megbízólevelemet, kereken ki-
jelentve, hogy fél évnél többet nem jósol
nekem. Az igazság kedvéért el kell
mondanom, hogy tizenöt év alatt az Iro-
dalmi Színpad egyik legjobb segítő ba-
rátja és leghűségesebb látogatója lett.

1957 szeptemberében az Irodalmi
Színpad hosszútávú programjának meg-
hirdetésére 5000 példányban ismertető
füzetet adtunk ki. Fontosnak tartottam,
hogy még az indulás előtt konkrét for-
mában megfogalmazzuk célkitűzéseinket.
A kis füzet pontosan és részletesen
megjelölte az utat, amelyen haladni kí-
vántunk.

A füzet részletesen közölte az egyes
sorozatok pontról pontra kidolgozott
tematikus, műfajok szerinti tervezetét.

Úgy érzem ma is, hogy ez a program teljes
anyagával az Irodalmi Színpad alap-
okmányának tekinthető. Jóllehet a cím-lap
Az Irodalmi Színpad 1957-1958 . évi
műsorát hirdette, de emellett perspekti-
vikusan legalább tizenöt év programját
tartalmazta. A füzetek nagy részét sze-
mélyesen vittük el a színházakba, és min-
den színész öltözőasztalára letettünk egy-
egy példányt. Gyakorlatilag arra építet-
tünk, hogy az önálló versmondó szín-pad
létesítése serkentőleg hat majd színészeink
többségére, és bekapcsolódnak az eddig
eléggé szűk körű hivatásos vers-mondók
táborába.

Az 1957-58-as évad
1957. november 6-án A föld ébresztése
című bemutatóval nyílt meg az Irodalmi
Színpad. Műsoron magyar költők a Nagy
Októberi Forradalomról szóló versei,
írásai szerepeltek. Az ünnepi meg-nyitó
beszédet Barabás Tibor tartotta.

November 19-én Jancsó Adrienne ma-
gyar balladaestjét rendeztük meg, Ter-
sánszky J. Jenő közreműködésével. Jancsó
balladamondása külön fejezetet jelent a
magyar előadóművészetben. Rendkívüli
szuggesztivitással fel tudja idézni -
stilizált formában - az eredeti népballadai
dalmondás hangvételét. Ugyanakkor
mindezt igen plasztikus, egyéni formában:
gesztusokkal, mozgással, testtartással
jeleníti meg.

Tersánszky közreműködése abból állott,
hogy a régi Képeskönyv műsorából adott
elő részleteket: szavalt, énekelt, tán-colt és
furulyázott kétágú sípján. Fel-lépése
közben elmondta a közönségnek, hogy ezt
a hangszert „nemrégiben ki-ásott,
darulábból készült avar síp nyomán, ami a
magyarok ősi hangszere is lehetett", ő
maga rekonstruálta. Nagyon büszke volt
erre, talán még többre is tartotta, mint
egész irodalmi munkásságát. Többször
beszélt róla, hogy tulajdonképpen ez az ő
igazi hivatása, és kedve lenne
produkciójával rendszeresen fel-lépni az
Irodalmi Színpadon. Meglehet, hogy ez a
terve is csak puszta játékos ötlet volt.

1957 októberében meghalt Szabó Lő-
rinc. December 2-án megrendeztük em-
lékestjét. Németh László tartotta az em-
lékbeszédet.

1957. december 17-én került sor Kassák
Lajos szerzői estjének bemutatására.
Bevezette: Gyergyai Albert. A vers-
mondókon kívül közreműködött a Bartók
Vonósnégyes, Fodor Lajos kamara-kórusa
és Petri Endre zongoraművész.



Szerepelt az előadáson Heimer Jenő - a
volt Kassák Munkakörének a tagja - külön
erre a műsorra szervezett szavaló-
kórusával. Régi adósság törlesztésének is
szántam az előadás megrendezését.

1958. január 2-án Nyugat-estet rendez-
tünk, a folyóirat megjelenésének 50.
évfordulója alkalmából. 1z ünnepi mű-sor
elnöki asztalánál, többek között a Nyugat
még élő szerkesztői, munkatársai foglaltak
helyet. A bevezetőt Gellért Oszkár
tartotta. Hatvany Lajos, Tersánszky, Füst
Milán, Bölöni György, Kosztolányi
Dezsőné, Móricz Virág és Fodor József
beszélt a Nyugattal kapcsolatos
emlékeiről.

Az előadáson közreműködött
Medgyasszay Vilma is. Még egy
alkalommal szerepelt színpadunkon, az
1958. szeptember 22-i Ady-estünkön.
Előre elhelyeztünk a színpadon egy
karosszéket, hogy ha elfárad, leülhessen.
Az utolsó számait, bocsánatot kérve a
közönségtől, már ülve énekelte. Könnyes
meghatódottsággal és szeretettel
ünnepelte a közönség és a műsor
szereplőgárdája. Mindannyian éreztük,
hogy talán utoljára hallhattuk
Medgyasszay Vilmát pódiumon énekelni.

1958. január 4-én Majakovszkij-estet

rendeztünk. Illés Béla vezette be az elő-
adást.

1958. január 18-án mutattuk be Brecht-
emlékestünket, születésének 60. évfor-
dulójára. A műsort Székely György ren-
dezte. Az előadás gerincét az író Rézvásár

(Messingkauf) című művének részletei
alkották. A darab tulajdonképpen a
brechti színpad eszmei, dramaturgiai
tantételeit mutatja be, a különböző
brechti darabrészletek, jelenetek, songok
illusztrációin keresztül. Székely György
kitűnő stílusérzékkel igazi „Brecht-
színpadot" teremtett. Bulla El-ma a Zsidó
feleség című jelenetben (Rettegés
birodalma) felejthetetlen alakítást nyújtott.
(Film, Színház, Muzsika, 1958. I. 24. H.
Ottó.)

Ez az előadás egyben mást is bizonyí-
tott. Színpadunk egyik fő jellegzetessé-
gének, az irodalmi összeállításoknak
összecsengését a brechti színpaddal.

Magyarországon a brechti színpad csak
nagy lemaradással tudott - 1956 után -
kibontakozni. A két világháború között
(1930-ban) a Vígszínház majdnem
visszhang nélkül, két-három alkalommal
mutatta be a Koldusoperát. De a magyar
munkás kultúrmozgalomban sem tudott
mélyebb gyökereket ereszteni. Ennek
egyik okát abban látom, hogy a magyar

avantgardizmus a 20-as évektől kezdve,
elsősorban Kassákék és Palasovszkyék
tevékenysége nyomán a francia és az
olasz avantgardizmus irányában bonta-
kozott ki. Másrészt, ugyanebben az idő-
ben már a szovjet proletkult, az egyre
erősödő pártkritika hatására visszavonu-
lóban volt. Ennek hatása nálunk is erősen
érződött, és ezzel az egész brechti
színház a „kitagadott" proletkult nem-
kívánatos bélyegével kiszorult a munkás
kultúrmozgalomból. Szalmás Piroska
kórusegyüttese az 1930-as évek végén
már egyre több Brecht-számot mutatott
be.

1958. január 20-án az Irodalmi Ta-
náccsal közös rendezésben Gábor Andor--
emlékestet tartottunk, a költő halálának
ötödik évfordulójára. Ebből az alkalom-
ból került először kiosztásra a Gábor
Andor-díj, amit Györe Imre kapott. Az
ünnepi beszédet Bölöni György mon-
dotta.

Nagy Lajos-emlékestre 1958. február 4-én,
az író halálának ötödik évfordulója
alkalmából került sor. Bevezette Barabás
Tibor. Az összekötő szöveget Nagy La-
josné írta. Rendezte: Gál István.

Tajtékos ég címen február 19-én a ma-
gyar mártír költők estjét rendeztük meg.
Fodor József mondott nagy hatású be-
vezetőt.

Felsorolom a műsor költőinek a neveit:
Bálint György, Fenyő László, Gelléri
Andor, Karácsony Benő, Kemény Simon,
Lukács László, Molnár Ákos, Nagy
András, Pap Károly, Pásztor Béla,
Radnóti Miklós, Sárközi György, Szerb
Antal, Turcsányi Elek, Zsigmond Ede.

Tarkónlövés, megkínzás, tífusz, éhhalál
. . . Dermedten, visszafojtott lélegzettel
hallgattuk a megmásíthatatlan ítéleteket. -
Alig másfél évtizede! Hát lehetséges volt
mindez? És mégis mozog a föld ? S mi,
akik átéltük a legfájdalmasabb
tragédiáknak ezt az iszonyatos kor-szakát,
könnyes meghatódottsággal a mártír
magyar poétáknak és prózaíróknak szavát
lestük. (Élet és Irodalom, 1958. II. 21. B.
T.)

Fodor József szerzői estjét rendeztük meg
6o. születésnapjára (1958. április 24.).
Jankovich Ferenc méltatta a költő élet-
útját és munkásságát.

Az Országos Béketanács közreműkö-
désével, április 10-én, Paul Robeson 60.
születésnapja tiszteletére ünnepi estet
tartottunk. Mihályfy Ernő beszélt a nagy
kommunista énekes életéről és harcairól.

Március 21-én a Magyar Tanácsköztár-
saság kikiáltásának évfordulójáról Zúgó

Ilosvay Katal in (MTI fotó)

szelek szárnyán címmel ünnepi műsorral
emlékeztünk meg.

Az előadás rendezésében mindenkép-
pen el akartam kerülni a hasonló politikai
műsorok megszokott, sematikus
protokollszerűségét. Kölcsönkértem a
Munkásmozgalmi Intézet archívumából a
Tanácsköztársaság legendás plakátjait. Az
eredeti példányokat kaptam meg, mert
akkor még nem voltak reprodukciók. A
színpad különböző mélységeiben
húzótablókra szereltük fel a nagyméretű,
magával ragadó Bíró-, Uitz-, Pór-, Berény-
, Vértes- stb. plakátokat, melyek váltakozó
mozgatással szinte élő drámai szereplőkké
váltak.

1958. április 22-én Lenin születése 8o.
évfordulójára Árad tiszta fényed című
műsort, mutattunk be.

Hajnalfény című produkciónk - március
18-án új kísérletként szerepelt. A XIll.,
XVIII. századok líráját és dalköltészetét
mutattuk be, „zenés irodalmi est"

formájában.
A rendezés, szakítva az irodalmi zenés

műsorok hagyományos formáival, a
fényhatások, a kórus, az átkötő és alá-
festő zene, művészi egységbe fogta össze
az előadást.

A műsort Fodor Lajos rendezte és ál-
lította össze.

Ebben az időben már egy újabb mű-
fajunk kezdett kibontakozni: az irodalmi
kabaré, vagy még inkább az irodalmi
szatirikus műsortípus. Elsősorban a műfaj
költői anyagát és irodalmi képviselőit
szólaltatnak meg.



A Nagy Endre-műsorunkat áthoztuk a
Jókai utcából a Nagymező utcába, ahol
már sorozatban játszottuk.

Az Így írtok ti című műsorunk az iro-
dalmi paródia műfaját újította fel. (1958.
V. 15.) Ennek a sikere újra népszerűvé
tette ezt a közkedvelt irodalmi játékot.
Természetesen Karinthy Frigyes volt a
kiindulási pont, de kezdeményezésünk
nyomán többen kezdtek irodalmi paródiát
írni: Benjámin László, Bárány Tamás,
Tímár György, Gombó Pál stb.

Még ez év februárjában bemutatásra
került Egy kis chanson című Emőd Tamás-

műsorunk. Az est egy méltatlanul elfelejtett
humanista költő emlékét idézte.

Ezek a vidám hangvételű műsoraink
nagymértékben növelték közönségünk
sorait. De színészi törzsgárdánk is tovább
bővült. Keleti László, Peti Sándor,
Rátonyi Róbert, Benedek Tibor, Horváth
Tivadar, Kiss Manyi, Mezei Mária,
Faragó Vera, Szendrő József fémjelezték
előadásainkat.

Színpadunkon Rátonyi, még szakmai
körökben is, nagy feltűnést keltett egyes
komolyabb művészi, drámai alakításaival.
Mikes Lilla különösen szatirikus,
irodalmi paródia műsorainkban tűnt ki
éles karikírozó képességével.

Műsorainkban egyre fontosabb szerepet
kezdett betölteni a zene. Ezért állandó
zeneszerzői körünk is értékes tagokkal
bővült. Alkalomszerű feladatokkal Kósa
György, Szenkár Dezső, Buday Dénes,
Farkas Ferenc, Ránky György, Tardos
Péter, Lendvay Kamilló, Petrovics Emil,
Szokolay Sándor, Vécsey Ernő
nagymértékben hozzájárultak az Irodalmi
Színpad zenei arculatának kialakításához.
Ebben Arató Pál, Varsányi László,
Reményi József nagy lelkesedéssel és
hozzáértéssel vettek részt mint az
Irodalmi Színpad állandó munkatársai.
Fodor Lajos kamarakórusával állandó
közreműködőként csatlakozott hozzánk.
Egy év múlva már mint a Színpad zenei
vezetője működött.

Az ugrásszerűen megszaporodó mű-
sorok szükségessé tették állandó rendező
beállítását. 1957 végén Gál István szer-
ződött hozzánk erre a feladatkörre. Már a
Karinthy-, Gábor Andor-, Emőd-műso-
rokat is - sikeresen - ő rendezte. Emel-lett
a színházvezetés munkájában is hasznos
segítséget nyújtott.

Egyfelvonásosok

1958. január 17-én került sor az első
egyfelvonásos-estre, amelynek műsorán
szerepelt G. B. Shaw: A szonettek fekete

asszonya, S. O'Casey: Hajnali komédia,
Maurice Druon: Amerikából jöttem - Tiszay
Andor, Takács István és Bajomi Lázár
Endre fordításában. A főszerepeket
Komlós Juci, Schubert Éva, Benkő Gyula,
Mányai Lajos, Rátonyi Róbert és Dajbukát
Ilona játszották.

A nagy siker főleg Mányai Lajos, Rá-
tonyi Róbert, Komlós Juci, Benkő Gyula
és Schubert Éva tűzijátékszerű, sziporkázó
alakításának volt köszönhető. A színészek
kezdték felfedezni az Irodalmi Színpadon
a közvetlen hangvételű pódiumi
színjátszás új színeit és eszközeit. A
műsor százas szériát ért el.

A későbbi évek folyamán az egyfel-
vonásosok miatt, mivel az „nem irodalmi
színpadi műfaj" - az irányító hatóságok
gyakori kritikájában részesültem. A
sajtókritika és a közönség viszont
egyöntetűen a műfaj mellé állt. Végül is az
egyfelvonásosok mellett, minden vihar
ellenére 15 éven keresztül kitartottam.
Nem azért, mert „igazi színházat" akartam
csinálni, hanem azért, mert az
egyfelvonásosokat, a verses műsorok el-
sődlegessége mellett, az irodalmi szín-
padi műfaj szerves részének tartottam.

Az évad folyamán még a következő
programok szerepeltek:

Csokonai-, Petőfi-, Vörösmarty-, Arany-
, Juhász Gyula-, József Attila-műsor.

Orosz, francia, csehszlovák költők estjei.
Egy-egy előadás a könyv ünnepe, a

nemzetközi nőnap és a világbéke napja
alkalmából.

Mindemellett még hat bemutatóból álló
ifjúsági sorozatot is rendeztünk.

Az évadot június 13-án a Fiatal magyar
költők es jével zártuk. Végül is összegezve:
az első évadban 40 műsort mutattunk be,
amiből 36 kimondottan verses produkció
volt. Kísérletező munkánk középpontjában
a verses műsorok új pódiumi változatainak
a megkeresése állott. Ezek lehettek sikeres
vagy sikertelen próbálkozások, sőt
előfordultak kimondottan hibás
elképzelések, de az Irodalmi Színpad
művészi alapkoncepcióját lényegében nem
léptük túl.

Egy alkalommal a minisztérium egyik
vezetőjének azt mondtam, ha történetesen
olyan felsőbb utasítást kapnék, hogy az
Irodalmi Színpadból „igazi"
(hagyományos) színházat csináljak, nem
vállalnám, és újra kitalálnám az Irodalmi
Színpadot.

Nehézségek, új megoldások

Az első teljes színházi évad tapasztalatai
szerint egy-egy versműsor érdeklődési
köre mintegy 3000 látogatóból állott. Ez
viszont azt jelentette, hogy havonta
körülbelül két műsort, mintegy évi 35-40
bemutatót kellett tartanunk. Ezek a számok
súlyos konfliktusok kialakulását jelezték.

Természetesen, ha a műsor nagyobb
érdeklődést keltett, több előadást tudtunk
tartani. A megoldás tehát: kevesebb
műsor, több előadás!

Nagy erőfeszítéseket követelt a színészi
egyeztetés. Mivel önálló társulattal nem
rendelkeztünk, minden műsorra, minden
előadásra egyeztetni kellett a szereplőket
nemcsak az anyaszínházzal, hanem külön
a Rádióval, Televízióval, filmgyárral,
szinkronnal, ORI-val, Filharmóniával és
persze egyéb haknizásokkal. Mindezt
napról napra, óráról órára kellett nyilván-
és számon tartani, mert a legkisebb eltérés
esetén - sokszor percek is számítottak -
már felborult a nagy gonddal
megszerkesztett műsor. A sajtó is többször
kifogásolta egyes műsoraink szerkezeti
hiányosságait. Ezek majdnem minden
esetben színészi kiesés, elcsúszás miatt
keletkeztek. Hányszor állottunk előadás
alatt órával a kezünkben a színfalak
mögött. Az elő-adó kint a színpadon már a
vers utolsó sorait mondotta, és a következő
szereplő még nem érkezett meg. Ilyenkor
intettünk a színésznek, hogy ne jöjjön ki,
adjon ráadásokat. Ha megérkezett az
előadó az utolsó pillanatokban, a kabát-ját
mi húztuk le róla, és toltuk ki a szín-padra.
Előfordult nemegyszer, hogy a szereplő
nem jött meg. Ekkor vagy ki-hagytuk a
számát és azt küldtük ki, aki éppen kéznél
volt, vagy megtörtént, hogy nem tudtuk az
előadást folytatni, és jött a vég:
függönyleeresztés, kiállás a közönség elé,
bocsánatkérés, felszólítás: „a jegyek
visszaválthatók a pénz-tárnál". Az akkori
visszatérő lidérces álmaim ezekből a
színészváró, szív-verést elállító
rémképekből állottak.

Első időben verses műsoraink, egy-egy
zene-, énekszám beiktatásával az előadók
egymásutáni kijövetelének a sorrendjében
folytak le. Előbb-utóbb ez a sztereotip
műsorforma - az önálló elő-adóestek
kivételével - monotonná, egy-síkúvá vált.
Feloldásként, hiányos technikai
felszerelésünk ellenére, különböző
variálásokban használtunk élő és gépi
zenét. Váltakozó világítási fényhatásokkal
színesebbé, plasztikusabbá tudtuk



tenni a színpadot. Következő lépésként
megszületett az a megoldás, hogy a sze-
replők bent maradtak a színpadon, és
meghatározott térbeli elhelyezkedéssel
megszüntettük a versmondó magányos-
ságát. Így élő közegben, együttesben
szólalt meg a vers, ami által a vers dra-
maturgiai, rendezői szerepe megnőtt, és a
versszínpad új összefüggései mind formai,
mind tartalmi, drámai vonatkozásban
bontakoztak ki.

Egyesek, akik megszokták a régi for-
mát, először idegenkedtek ettől a be-
népesített pódiumtól. Azzal érveltek, hogy
ez a megoldás megfosztja a vers-mondást
egyéni ünnepi hangulatától, és önálló
alkotó jellegétől. Kifogásolták, hogy az
állandó színpadi jelenlét és mozgás
megakadályozza a mélyebb koncentrálási
lehetőséget is. Tény, hogy az ilyen
„koncertszerű" versműsor kidolgozása
több és részletesebb próbát, rendezői
kimunkálást igényelt. A puszta, egysíkú
dobogói tér felbontása, lépcsők,
emelvények, variált idomok (kockák,
hasábok stb.) beállítása pódiumunkat több
dimenziójúvá változtatta, ami által az
emberfeletti szavalás helyére az emberek
közötti versmondás lépett. Természetesen
a régi formát sem vetettük el, hanem
felváltva - a versanyagtól és
műsorkoncepciótól függően - alkalmaztuk
az egyik vagy a másik előadástípust.

Ez a több hangszerelésű versszínpad
szükségszerűen maga után vonta a diffe-
renciáltabb versrendezést, mint új pódiumi
művészi tevékenységet, ami az ön-álló
irodalmi színpadi műfaj kialakulásának és
fejlődésének szerves feltétele volt.

1957 végétől tehát adva voltak azok az
alapfeltételek, amelyek lehetővé tették,
hogy munkánk hatására és kezde-
ményezésünkre megszülessenek az első
öntevékeny irodalmi színpadok.

1957 novemberében megalakult Pécsett,
Hajnal Ernő vezetésével az első
öntevékeny irodalmi színpad, majd 1958
első felében a szegedi, győri, kaposvári,
egri, székesfehérvári, nyíregyházi, deb-
receni és a veszprémi követte.

Az irodalmi színpadi mozgalom meg-
születése tehát valóságos ténnyé vált.

Az első évad tükrében az eredmények
mellett már a negatívumok, sőt a veszélyes
buktatók első körvonalai is kezdtek
mutatkozni. Jóindulattal sokan fel-hívták a
figyelmünket műsoraink „túl-
zsúfoltságára", verses előadásaink „ter-

jengősségére" és egyéb „szerkesztési
zavarokra".

Valójában az a helyzet alakult ki, hogy a
Színpad elért sikereit nem követte
ugyanolyan mértékben a közönség nö-
vekedése. Választanunk kellett: vagy
növeljük az egyes műsorok számát, a több
érdeklődésű réteg-közönség meg-nyerése
reményében, vagy egyelőre meg-
elégszünk az elért közönségkörrel, és
csökkentjük az egyes előadások, illetve
bemutatók számát. A felsőbb hatóságok
álláspontja az volt, hogy hetenként
játsszunk egy-két alkalommal, és az üres
estekre adjuk albérletbe a színpadot kü-
lönböző üzemi, társadalmi rendezvények
megtartására. Ez inkább a színház
elhalásához, mint életben tartásához ve-
zetett volna. De joggal lehetett attól is
tartani, hogy ez a felemás „kentaur"

állapot az Irodalmi Színpadot valamiféle
kultúrotthonná változtatva megfosztja
önálló színházi jellegétől.

Az 1958-59-es évad
Szóval a két „malomkő''" között őrlődve,
helyesebben lelkesedve, nagy lendülettel
fogtunk hozzá az új évad előkészítéséhez.
A színház megmaradásához újabb és
újabb közönségrétegek bekapcsolódására
volt szükség. Ezt pedig nem szűkítéssel,
hanem a műsortípusok és az ezzel járó
előadásszámok reális fenntartásával lehet
elérni. Almainkban végcél-ként
természetesen egyes műsoraink „százas"
szériái lebegtek. De addig még sok víznek
kellett lefolynia a Dunán.

1958-ban megjelent az MSZMP KB
kulturális elméleti munkaközösségének
állásfoglalása a népi írókról, ami nagy-
mértékben hozzájárult e kérdés körül a
múltban kialakult félreértések, mind-két
oldalon elkövetett hibák, téveszmék
tisztázásához,

Nem sokkal ezután (július-augusztus) a
párt megjelentette művelődéspolitikai
irányelveit. Többek között megállapította:
az MDP kultúrpolitikája nem fordított
kellő figyelmet a munkásmozgalom
kulturális hagyományaira. Különösen
vonatkozott ez „a Tanácsköztársaság
örökségére, a két világháború között
kifejlődött proletár kultúrára, -
Ugyanakkor dogmatikus szűkkeblűség
érvényesült a nem szocialista szemléletű,
de a nemzet kulturális örökségét gazdagító
művészekkel szemben". Az „irány-elvek"

leszögezték, hogy a „nemzeti irodalmi
egység" csak így alakulhat ki. Továbbá
hangsúlyozták a teljes nyilvánosság
biztosítását „... a jó szándékú,

Palotai Erzsi (Tormai Andor felvétele)

a népi demokrácia iránt lojális, de nem
szocialista alkotásoknak és állásfoglalá-
soknak".

Mindezek a gondolatok segítették és
megerősítették munkánkat. Úgy éreztem,
hogy az Irodalmi Színpadnak ezeknek a
megvalósításában fontos szerepet kell
vállalnia. Az Irodalmi Színpad nem-csak a
múlt irodalmi örökségének a fel-tárásával
foglalkozott, hanem feladatának tekintette
a kortársi haladó, demokratikus irodalom
széles körű népszerűsítését, hogy azok
társadalmi, szellemi életünk szerves
részévé váljanak,

Az 1958-59-es évad programjának
gerincét a nyolc sorozatból álló, összesen
48 műsor terve alkotta,

A Dalok tüzes szekerén című Ady-mű-
sorral nyitottunk. (1958. szeptember 23.)
Majd Jancsó Adrienne előadóestje kö-
vetkezett. (Szeptember 25.)

Ebben az időben tetőzött az algíri nép
szabadságharca. Henri Alleg: Vallatás
című megrázó írásából Vécsey György és
Gellért Endre dokumentum-szerű irodalmi
műsort szerkesztett, az arab költészet és
zene felhasználásával. Trópusi vihar címen
került bemutatásra. Az előadás első
kísérletünk volt a későbbi, úgynevezett
„irodalmi keretes" műsorok kialakítására.
Ezeknél a mű-soroknál egy-egy központi
témához kapcsolódó irodalmi, költői,
zenei, dokumentumanyagot
szerkesztettünk. Még ebben az évadban
már sikeresebb „keretes" műsorok
születtek:



Hazai görbe tükör sorozat:
Urak és betyárok (1958. X. 3.). Régi szép

idők, Gábor Andor szatirikus írásai (1958.
XI. 21.). Közéleti kitűnőségek (1959. II.

16.), Kosztolányi Dezső, Mikszáth
Kálmán, Hunyadi Sándor, Tamási Áron,
Nagy Lajos írásai. Kísértetek napvilágnál
(1959. V. 8.), Heltai, Molnár, Emőd stb.
írásai. Mai görbe tükör, Gádor Béla, Darvas
Szilárd, Nagy Lajos, Goda Gábor, He-
gedűs Géza, Illés Béla, Kellér Dezső stb.
írásai (1959. VI. 12.).

Költői estek

Majakovszkij elmondja életét. Keret: a költő
naplója (1959. II. 18.). A menetelők dala. A
nyugat-európai antifasiszta, ellen-állási
mozgalom költészete (1959. IV. 13.) Én is
Amerikát éneklem. A haladó amerikai
költészet (1959. V. 17.).

1959. január z8-án Horváth Ferenc új
előadóestjét tartottuk meg. Műsorában
csak prózai műveket mondott. Mikor
Horváth először vetette fel ezt az ötletet,
magam is megijedtem, vajon egy teljes
műsor idejére kizárólag prózai anyaggal le
tudja-e kötni a közönség figyelmét.
Valójában ő maga is „szalto mortálénak"

tekintette a feladatot. De úgy látszik, volt
ehhez bátorsága. Úgy tudom, először
fordult elő ilyen vállalkozás a magyar
előadóművészet történetében. Műsorán
Petőfi, Móricz Zsigmond, Stefan Zweig,
Cervantes, Csehov, Móra Ferenc, Karinthy
Frigyes és Illés Béla prózai írásai
szerepeltek.

Álarcos komédiák címen 1958. október
19-én vidám szatirikus népi jeleneteket
mutattunk be, egy-egy XVIII. századbeli
olasz, francia, spanyol commedia dell'arte
játékkal, Hubay Miklós fordításában és
feldolgozásában, továbbá Vargha Balázs :
Csoda doktor című népi bohózatával. Az
előadás megrendezésében igyekeztem a
régi vaskos vásári komédiák stílusát és
hangulatát felidézni. Az egyik jelenet
koreográfiáját ( A maszka tánca) az
Operaház fiatal tagja: Eck Imre ritmikus
színészi mozgással oldotta meg. Ennek
további irodalmi színpadi folytatását is
terveztük. A zenét Szöllősy András
komponálta. Gobbi Hilda, Váradi Hédi,
Pápai Erzsi, Rátonyi Róbert, Mádi Szabó
Gábor, Besztercei Pál alakítása tette
sikeressé az előadást. Ezzel a műsorral
kezdődött az Irodalmi Színpad és Hubay
Miklós tartós együttműködése, aminek
számos értékes produkció meg-születését
köszönhetjük.

Néhány alkalommal próbálkoztunk a
pantomimmal is. Arra gondoltam,

hogy belső stúdiómunkával kikísérle-
tezhetnénk egyes költői művek mozgás-
művészeti, illetve pantomimikus illuszt-
rálását. Ennek a hagyományai is régebb-re
nyúlnak vissza.

Ferencz László önálló pantomimestjét
két alkalommal mutattuk be. Nagyobb
volt a várakozás, mint a tényleges
eredmény.

Ezután László Bencsik Sándor Pantomim
58' együttesének Mesék az emberről című,
egész estét betöltő műsora került a
színpadunkra (1958. XII.). Zenei vezető:
Petrovics Emil. Figyelemre méltó volt
Gera Zoltán alakítása.

Legtovább és legkitartóbban Kárpáti
Zoltán kísérletezett nálunk a műfajjal. Ő
már néhány műsorunkban egyes költői
anyagot kiegészített pantomimetűdökkel.
Végül is a műfaj nem tudott ön-álló
művészi létjogosultságot megteremteni.
Pár év múlva más formában, a musical
pódiumi elemeinek felhasználásával már
több eredményre jutottunk. (Viet-rock,
H e j cigányok, Angela Davis stb.)

Előadóest-sorozatunkban Ilosvay Ka-
talin és Gáti József közös önálló műsorára
került sor (1958. X. 25.). Mindketten a
hivatásos versmondó művészet vezető
képviselői közé tartoztak.

Közös előadóestjükön klasszikus és élő
magyar költők művei szerepeltek. Ilosvay
tiszta intellektusos eszközökkel szólaltatta
meg a verset. Gáti emellett kiváló
képességgel rendelkezett ahhoz, hogy a
vers zeneiségét a mai életérzés pátoszával
ötvözze. Gáti műsorának középpontjában
Babits: Jónás könyve állott. Ez a
produkciója az új versmondó művészet
csúcsteljesítményének számított.

1959. június 4-én négy fiatal színész:
Berek Katalin, Kohut Magda, Bitskey
Tibor és Keres Emil közös előadóestjét
rendeztük meg. Fellépésük újabb tagokkal
gazdagította hivatásos versmondó
művészetünket. A sajtó is elismeréssel
üdvözölte jelentkezésüket.

Még az évad első felében Ascher Oszkár
újabb előadóestjére került sor. A műsor
első részeként előadta Petőfi: A helység
kalapácsa című „hőskölteményét". Sokáig
készültünk erre az előadásra. Ascher
először arra gondolt, hogy valamiféle
nótáriusi vagy íródeákjel-mezben áll a
színpadra. De erről többen lebeszéltük, és
sötét, mai ruhánál maradtunk. Ezzel a
műsorral nemcsak az Irodalmi Színpad
egyik legemlékezetesebb előadói
produkciója, hanem Ascher

versmondói pályájának is egyik leg-
nagyszerűbb, felejthetetlen bravúrja szü-
letett meg.

Bár ezzel az előadásával kapcsolatosan
vita támadt közöttünk, ami későbben
erősen elmérgesedett. Egyik akkori
írásomban azt bizonygattam, hogy Ascher
„ . . . rendkívül finoman kidolgozott
beszéd- és hangmegoldások mellett
minden esetben ugyanilyen magas fokon
kidolgozott belső színészi eszközöket is
használ. Legjobban ezt Petőfi: A helység
kalapácsa című művének elő-adásával
lehetett megfigyelni. Itt már külső színészi
eszközöket, figurális meg-oldásokat is
alkalmazott, például a cím-szereplő
alakjának jelzésszerű megformálásában."
Ascher szenvedélyesen visszautasította
azt, hogy ő egyáltalán, de még A helység
kalapácsa esetében is „színészi" eszközöket
használt volna. Talán attól tartott, hogy a
versmondás önálló művészi jellege ezzel
kérdésessé válik. Ma is meggyőződésem,
hogy az előadóművész felhasználhat belső
„színészi" elemeket is. Másként mondunk
Petőfi-, Ady- vagy József Attila-verset.
Természetesen nem a régi naturalista
megjátszó szavalásra gondolok. Szüksé-
gesnek tartottam abban az időben ennek a
kérdésnek elvi tisztázását, mert a vers-
mondás elidegenítése a színészi munkától
megnehezítette volna a színészek
szélesebb körű bekapcsolódását az egyre
növekvő versmondó mozgalomba. Ez a
probléma az Irodalmi Színpad számára
akkor szinte létkérdésként vetődött fel.

1958. november 19-én Bánki Zsuzsa és
Benkő Gyula előadóestjét rendeztük meg.
Benkő Gyula, mivel elsősorban nem mint
versmondó szerepelt, Csehov Hattyúdalát
adta elő. Bánki Zsuzsa - aki még a háború
előtt, a Független Színpad rendezvényein
jelentkezett - határozott karakterű, széles
érzelmi és gondolati skálán mozgó
előadóművészetével reprezentálóan
gazdagította színpadunk műsorait.

Reinitz Béla-műsorunk (1959. III. 14.)

mindannyiunk szívügye volt. Az Ady-
dalokat Neményi Lili, Sennyei Vera és
Radnay György énekelte. Spiegel Annie
mesteri remekléssel Klabund-, Mühsam-
és Emőd-versekre komponált Reinitz-
dalokat adott elő.

Komját Aladár neve és költészete nem-
csak a szélesebb, de még a szűkebb
irodalmi közvélemény köréből is sokáig
kimaradt. A munkásmozgalom két világ-
háború közötti időszakában alig lehetett
verseivel találkozni. Ebben az időben
kezdték újra felfedezni és megfelelően



értékelni mint a ma g ya r költészet első
kommunista költőjét. Waldapfel József
szerkesztette a műsort és tartotta az ünnepi
bevezetőt, melyben meghatározta Komját
költészetének méltó irodalom-történeti
értékét és helyét. Az előadók közül
Horváth Ferenc kitűnő intuícióval ragadta
meg verseinek különleges népi, forradalmi
avantgardista hangvételét. Keres Emil a
költő két nagy versét: A proletárforradalmat
megölni nem lehet és a Proletár-Magyarország
marsol címűt olyan bravúros technikával és
szenvedélyes azonosulással tolmácsolta,
amit elő-adói pódiumon eddig nemigen
lehetett hallani.

Á Tűz-tánc estünket. (1959. VI. 6.) a
hasonló című kötet anyagából szer-
kesztettük. Az 1958-ban megjelent fiatal
költők antológiája a megszilárduló tár-
sadalmi viszonyok mellett határozott, nyílt
kiállásként hatott.

Egyfelvonásos-sorozatunkat is folytat-
tuk.

Bemutatásra került (1959. II. 26.)
Csehov, Gogol és Nyekraszov egy-egy
egyfelvonásosa. Majd Heltai Jenő három
egyfelvonásosát állítottuk színpadra.

Még az évad folyamán Jancsó Adri-
enne, Palotai Erzsi, Komlós Juci-Ráday
Imre, Neményi Lili-Radnay György új
előadói estjeit mutattuk be.

További műsoraink: Shakespeare, Gá-
bor Andor, Tóth Árpád, Babits Mihály,
Schiller-Goethe-Heine, Puskin, József
Attila, Radnóti Miklós, Victor Hugo,
Kosztolányi Dezső, Walt Whitman-Mark
Twain-E. Poe műveiből szerkesztett
összeállítások.

Az évad folyamán Tiszay Andorral
közös szerkesztésben kiadtuk a z Irodalmi
Színpad műsorfüzet-sorozatunkat, melynek
anyagát a legsikeresebb produkcióinkból,
külön rendezői, dramaturgiai jegyzetekkel
ellátva állítottuk össze. Ezzel elsősorban
az országban működő több mint 50
öntevékeny irodalmi szín-pad
műsorigényén kívántunk segíteni.

Az évad végére ugrásszerűen megnőtt
előadóink száma. Ungvári László, Básti
Lajos, Bilicsi Tivadar, Erdődy Kálmán,
Kamarás Gyula, Ladányi Ferenc, Tolnay
Klári, Majláth Mária színészi feladatokat
is vállaltak. Tallós Endre, Bodor Tibor,
Egressy István, Kovács P. József, Gordon
Zsuzsa, Sütő Irén, Szentpál Mónika, Kohut
Magda mint előadók is egyre gyakrabban
tűntek fel műsorainkban.

Surányi Ibolya is elég korán
kapcsolódott be előadói tagjaink sorába.
Határ

talan versszeretete és a versmondás tuda-
tos népnevelői vállalása tette őt az elő-
adóművészet elismert képviselőjévé.
Egyetemi színpadi működése az új, fiatal
versmondók nevelésében nagy szerepet
töltött be. Együttműködésünk folyamán
többször beszélgettünk a két színpad
bizonyos fúziójáról. Erre azonban, azt
hiszem, helyes megfontolás alapján, nem
került sor. De az Irodalmi Színpad és az
Egyetemi Színpad továbbra is egymást
kiegészítve munkálkodott ugyanazon cé-
lok szolgálatában.

Most már bátran vallhattuk, hogy mi
rendelkezünk az ország legnagyobb tár-
sulatával. Ugyanakkor azt is el kell
mondani, sohasem éreztem, hogy bárki
„hakni"-nak tekintette az irodalmi szín-
padi munkáját. Pedig sokszor egy-egy
nagyobb produkciót négy-öt hétig naponta
próbáltunk, amiért semmiféle díjazást
nem nyújtottunk.

Összegezve: ebben az évadban (1958-
59) több mint 60 bemutatót tartottunk,
256 előadásban. Visszatekintve a meg-tett
útra, szinte hihetetlennek tűnik: hogyan is
lehetett mindezt végigcsinálni.

Igen! Sok volt mindez! Á mennyiség
hullámai átcsaptak a fejünk felett. Előze-
tes jelzéseket már többször kaptunk: „a
műsortervezés aránytalansága", „a
mennyiség növekedése a minőség
rovására", „a sokfajta műsorforma
elszaporodása" stb. - a felsőbb
hatóságokkal sok gyötrelmes vita zajlott
le a fenti kérdésekről. Meg kell azonban
mondanom, hogy ezekben a vitákban,
bármilyen kiélezettekké is váltak,
legtöbbször segítő, jóindulatú szándékot
tapasztaltam, bár nem minden esetben a
kellő szakszerűség és a megfelelő lélektani
megközelítés formájában.

Lényegében azzal a nézettel álltunk
szemben, hogy az Irodalmi Színpad
maradjon csak a versmondó színpad
határain belül. Eszerint a szereplő bejön a
színpadra, szaval, kimegy és így tovább, a
függöny végső leeresztéséig. Állandó
jellegű versszínpadon ez az egysíkú forma
elfogadhatatlan. Ha ezt csináltuk volna,
sem önálló színház, sem öntevékeny
irodalmi színpadi mozgalom nem született
volna. Erről ma sem változott meg a
véleményem. Á kiterebélyesedett vitákba
ellentmondások is keveredtek. A
Népszabadság az évadunk munkáját
értékelő cikkében (1959. VII. 2.) számos
tényleges hiba felsorolása mellett meg-
jegyezte: „Az egyes irodalmi esteket meg
kell szabadítani ismeretterjesztő jel-
legétől és még inkább közelebb hozni a

színpadi formákhoz." (B. T.) De én
tudatosan vállaltam az irodalmi estjeink
„ismeretterjesztő" (ma azt mondhatnám:
„népművelő" vagy „közművelő") szere-
pét. Másfelől, ugyanez a cikk arra bizta-
tott, hogy még inkább közeledjünk a
színpadi formákhoz. Emiatt viszont az
állami szervek mosták fáradhatatlanul a
fejemet. Mindezzel együtt természetes-
nek tartottam munkatársaimmal együtt azt
az alapvető tényt, hogy a szocialista
színház kialakításához az állam nyújtja az
anyagi alapot, tehát nemcsak joga, hanem
feladata is: intézményeinek elvi, eszmei és
szervezeti irányítása.

Még 1957 őszén, a színházba költözé-
sünkkor kértem annak teljes technikai és
műszaki rekonstrukcióját. Szükség is volt
erre, mert közvetlen a Faluszínház után
foglaltuk el a helyiséget. Az újjá-építési
engedélyt megkaptuk, de időpont nélkül.
1959 júniusában közölték, hogy a nyár
folyamán megkezdik az újjáépítést. Ekkor
még nem sejtettem, hogy mi-be léptünk
bele. Az évad végén természetesen a
színpad bezárt. Ősszel azonban nem
tudtunk nyitni, mert az építkezés tengeri
kígyója egyelőre reménytelenül,
végeláthatatlanul tekergődzött.

Ez még jobban elmélyítette a válságot,
és számos szóbeszéd, félreértés (meg-
szűnik az Irodalmi Színpad stb.) támadt
ebből az áldatlan helyzetből.

Még a nyáron sikerült felkészülni arra,
hogy a színház zárva tartása alatt rend-
szeres külső - üzemi, művelődési otthoni,
vidéki - előadásokat tartsunk.

Az öntevékeny irodalmi színpadi moz-
galom pedig nőtt, gyarapodott, amit már
egy „színházi felújítási építkezés" sem
tudott megállítani.


