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Színházi kislexikonunk, amely jó másfél évtizeddel ezelőtt, már megjelenésének időpontjában
több vonatkozásban avíttnak mutatkozott, életed első negyedszázadáról nem tudósít. Adata szerint 1919. szeptember 1-én születtél, színi pályádat az 1944-es esztendő végén a debreceni színházban kezdted. Nem hiszem, hogy nem korábban kerültél a színházi világ vonzáskö1
rébe . . .
I !' í
— A z én életem sokszor úgy alakult, hogy az ésszerűnek tűnő, az idő
áramát követő cselekedetek helyett az ellenkezőjére vállalkoztam. Lehet ebben valami családi tradíció is, hiszen amikor a tranoni döntés után az öszszezsugorodott ország tízezrével fogadta menekülni kénytelen honfitársait,
az én szüleim épp akkor keltek vándorútra, s Budapestről Erdélybe költöztek. A p á m foglalkozása szerint újságíró, anyám színésznő volt. Abban az
erdélyi szegénységben nem találtak anyagi biztonságot ahhoz, hogy a megtartás szolgálatosai lehessenek. Szüleim különféle kivárosokban tengődtek,
apám például borkóstolóval próbálkozott, anyám varrt. A gimnáziumot Aradon végeztem, s a színházi világba itt csöppentem bele. Szendrey Mihály
arad—temesvári társulatánál szerepeltem; például Birboud Eltévedt báránykák című darabjában, aztán játszottam a Bikfic tanár úrban. Színház iránti
szeretetem Kolozsvárra vitt, ahol dr. K á d á r Imre mellett tanultam. Nagy
előadásokra emlékszem; ebben az időben itt játszott Kovács György, Nagy
István, Gábor Mara, Fényes Aliz. Egy szép napon a románok kiutasítottak
bennünket, s 24 órán belül el kellett hagynunk az országot. Tinédzser korom keservesen végződött; 1939. szeptember 1-én töltöttem be huszadik életévemet, s ezen a napon kitört a világháború. Azt hittem, kicsúszom a magyar hadi adminisztrációból, de a hatalom ebben a vonatkozásban mintaszerűen végezte dolgát. Behívtak, s mivel román érettségivel rendelkeztem, szakaszvezetői rangban, de bakaminőségemben mindenfelé „védtem" a hazát.
1943-ban leszereltem és a sors egy év menedéket adott ahhoz, hogy a színházi tanulmányokban elmerüljek. Kiss Ferenc, aki a hivatalos színi akadémiát igazgatta, és Németh Antal rivalizált. Ennek eredményeként a Nemzeti
direktora amolyan magán rendezői főiskolát nyitott. Ide jártam én is, egyebek között Varga Géza, a rádió rendezője, Vass Károly, ma nyugalmazott
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színházi rendező, aztán a svéd nagykövet lánya volt a hallgatótársam. Németh Antal tudta, hogy roppant szegénységben élek, maga mellé vett, s kérte, hogy könyvtárát rendezzem. Nagyon sokszor ebédeltem villájában, és
Vass Karcsiéknak is sokat köszönhetek azért, hogy nem haltam éhen.
— Tálán köszönetképp és viszonzásként is, Németh Antalt az ötvenes
évek második felében a pécsi színházhoz hívtad rendezőnek. Első szerződése
volt 1945 után...
— Németh Antal rendkívüli műveltségű, intelligens színházi ember volt,
s nagyon emberséges tudott lenni. Igaz, hogy néha érthetetlen gesztusa is
mutatkozott; akkor például, amikor azért tiltakozott, hogy Gál Gyulát a
Nemzeti Színház előcsarnokából temessék. De talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy Majorék az életüket köszönhették neki.
— Németh Antalt 1945-ben Majorék igazolták; akkor miért nem dolgozhatott színházban?
— Nem tudom. Ha valakinek, hát Majornak igazán hatalmában állt volna, hogy segítsen egykori mesterének. Nem tette meg. Kiszorították a színházi közéletből. Feltételezhetően szakmai féltékenység okán, s az a több mint
tíz esztendő megtörte Németh Antalt. Nálunk Pécsett már nem dolgozott
olyan kedvvel, mint a Nemzeti-beli korszakában. Zárkózottan élt, s megviseltnek mutatkozott. Hívta Pestre a Jókai Színház; a csalódás, a bizalmatlanság, de tán a hozzánk való ragaszkodás is visszatartotta. S maradt Pécsett.
Németh Antalról ma is érdemtelenül hallgatunk.
— Főiskoláján kik tanítottak?
— Cserés Miklós, Szűcs László, akik a Nemzetiben is munkatársai voltak, aztán Pukánszkyné Kádár Jolán, a jeles színháztörténész, Tolnai Pál,
aki a színházak főmérnöke volt.
— A főiskola mentesített a további
katonáskodástól?
— Nem. Egy évig tartott ez a szegénységben, de mégis tanulmányokban eltöltött hátországi élet, majd újra behívó érkezett. Németh Antaltól végbizonyítványt kaptam, de Enyingnél zászlóaljunk bevégzettnek tekintette a
háborút, s megadtuk magunkat. A szovjetek tudomásul vették, s elengedtek.
Pestre nem mehettem, mert ostromgyűrű vette körül. Röpcédulákról tudtam
meg, hogy Debrecenben megalakult az ideiglenes kormány. Odamentem hát,
az első éjszakát a börtönben töltöttem, mert másutt nem volt hol aludni.
Másnap reggel Dalnoki Miklós Bélánál jelentkeztem, s én lettem a város
orosz és román tolmácsa. Románból érettségiztem, oroszul pedig megtanultam az ukrajnai hegyekben mint rádiósjárőr.
— Milyen életet találtál Debrecenben?
— Nagy élet volt, nemcsak azért, mert haboskávét mértek a kávéházban.
Az egyetemen Karácsony Sándor tanított; ott volt például Juhász Géza, Kéry
László. A színház is működött Beleznay Unger István vezetésével, ötvenkét
darabot mutattunk be, hetente két premiert tartottunk. A nagyszínház mellett,
amolyan irodalmi igénnyel egy kamaraszínpad is működött előbb a Déry Múzeumban, majd a zeneiskolában. Kertész Sanyi volt az igazgatóhelyettes, aki
ma az egyetlen nyugati állandó magyar színház, a Torontói Magyar Színház
igazgatója. Fütyülős rendezőnek hívtuk, mert a próbán, ha valamit a színész
helytelenül csinált, sípjába fújt, akár a bíró a futballmeccsen.
— Beleznay csődbe került, s egy háromtagú tanács vette át a direkciót, a
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korabeli híradások szerint a gazdasági kérdések tartoztak hozzád. A színházi
közéletben tudott, hogy anyagi ügyek iránti érdeklődésedet mindig is megtartottad ...
— Mindig is egészben tudtam nézni a színház sorsát. Szép és magasröptű
elképzelések lehetnek, de mit se ér, ha nincs hozzá pénz. Mecénás, anyagi háttér az alapja annak, hogy jó színházat csináljunk. Ebben hajthatatlan és erőszakos voltam mindig is. Nem egy összetűzés és szakítás éppen ebből következett.
— Debrecenből Miskolcon, Pécsen át Szegedre tartottál. Az első többéves
vidéki
körút.,.
— Szegeden főrendezőként dolgoztam, én segítettem színpadra például
Forgács István Boszorkányok című darabját, a János vitézt, a Moszkvai jellemet rendeztem. De csak egy évadot töltöttem a Tisza-parti városban, mert
Benkő Miklós feljelentett. Megfertőzöm a társulatot — ez volt a vád.
— S mivel fertőzted?
— Máig se tudom. Jól emlékszünk, ekkoriban, 1949-ben történt, védelem
és tárgyalás még magasabb, s életre-halálra szóló ügyekben is dilettáns színjátékot jelentett. Engem semmiféle dali akcióban nem szerencséltettek. Egyszerűen a szakszervezet egy papíron értesített, hogy az 1949/50-es évadban
Major elvtárs mellé osztanak.
— Nagy büntetést kaptál. Budapestre, a
Nemzetibe...
— S főképpen, hogy Gellért Endre közelében dolgozhattam. Rendkívüli
egyéniség volt. Nemcsak szakmai értelemben, hanem emberként is a Nemzeti
igazi összetartó egyénisége tudott lenni. Az ő jelenléte nagy adományt jelentett a társulat életében. Gondolj vissza: az ő halálával kezdődött a társulat
emberi és szellemi leépülési folyamata. Gellért mindig tudta, hogy mit s mikor kell mondani a színésznek. Sehogy se tudta elérni például, hogy a Ványa
bácsiban Lukács margit, mint Jelena, egy fokkal kihívóbb legyen. Benső természetétől ezt távol érezte a színésznő. Erre Gellért azt mondta: „Margitka!
Jelena egy kurva!" „Jó, akkor úgy fogom játszani" — mondta Lukács Margit,
s erre enyhén kacér lett az alakítása. Olyan, amilyennek lenni kellett. Tudott
volt, hogy Bajor Gizi nagyot hall. Gellért vele tapintatosan négyszemközt az
öltözőben beszélt.
— Hogyan mutatkozott ebben az időben a Nemzeti vezetése?
— Itt az alkalom, most nagyon lehet alkotni — ez volt a közhangulat.
S valóban: rendkívüli előadások születtek. Rengeteg jó színész dolgozott együtt,
a próbán benn tartózkodtak, egymást nézték. Egy szellemben tudtak naggyá
lenni. Ebben a periódusban még Major se érezte magát olyan teljhatalmú úrnak, mint az ötvenes években, amikor egyre inkább deformálta a Nemzeti
szellemét. A színház megosztottságával, sokan a Vígbe, mások a Madáchba
távoztak, nagyon meggyengült a színház. Somlay, Bajor meghalt, s így a hatalom egyre inkább Major kezébe csúszott át. Nem volt kitől tanulni, napi
praktikák kezdték őrölni a társulatot. Hiányoztak a tekintélyes művészek,
akik szóltak volna Major művészi és emberi gyarlóságai ellen. Számos tanulmány és könyv megjelent Major életéről, munkásságáról; a fentieket bizony nemigen találtam bennük megfogalmazva. Ha pedig az elmúlt négy évtized színháztörténetét számba vesszük, ezeket a szempontokat is figyelembe
kell venni. Mert honi színházi életünkben úgy nemigen történhetett valami,
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hogy ahhoz Majornak ne lett volna köze. Felelőssége is van tehát. Ideje volna már, hogy ezekről se hallgassunk.
— Esztendő múltán Debrecen következett. Emlékezetes
korszak...
— Téry Árpád és Vámos László ekkor szervezte a sokat emlegetett társulatot. Engem kijelöltek, s így érkeztem ismét a Csokonai Színházba.
— Mensáros a Nem magánügy című szovjet vígjátékban debütált.
Rendezésedében.
— Több interjúban is elmondta, dacból találta ki a zsíroskenyeret zabáló zongorakísérőt. Fumigálta a próbát. Kitűnően sikerült. Mensáros nagy
formátuma akkor még nem mutatkozott. E. T. A. Hoffmann-kötettel a hóna
alatt sétált; szerény, használható színésznek mutatkozott. S megcsillant benne valami fanyar intellektualizmus. Márkusról se derült ki igazi képessége,
mint táncoskomikus ugrált egyik operettben, aztán a másikban.
— Mi volt ennek a debreceni életnek a jellemzője?
— Jó közösségi életet éltünk, s telve voltunk hittel. Vallottuk, hogy a
színház nem mesterség, hanem hivatás.
— Miben hittél, hittetek színházcsináló
lázatokban?
— Hogy a színháznak döntő társadalomformáló ereje van. S hogy a magam helyén az én munkám is fontos. Megtanultunk emberekkel bánni, az
emberi lelkekkel foglalkozni.
— S ez a hit egész pályádon elkísért? Hogy a színház valóban olyan
hatalommal rendelkezik, mint véltétek?
— Á hatvanas évek közepére, legalábbis számomra, kiderült: a színházra nincs olyan nagy szükség, mint gondoltuk. Lehetetlen volt nem észrevenni: a hivatásos politikusoknak nincs szükségük az írók szavára. Nem kellettünk, nem kellünk; be kellett látni.
— A rendező, a színházvezető eme hitbéli emyedésében
hogyan tudha'tott i előadást, színházat összetartani?
— Semmiképpen sem ordítozással és rettegtető hatalmaskodással. Azt hiszem, hogy pályám során sikerült elhitetnem, hogy a darabról, a szerepről,
az előadásról határozottabb képem van, mint a színésznek. Ők ezt megérezték. Elhitték, hogy engem nem1 lehet becsapni. Ez talán adottság, amely az
együttdolgozásban erőt és tekintélyt teremtett.
— A kihágásokkal szemben is? Sok renitens színésszel dolgoztál?
— Voltak elegen. Debrecenben is. Szentessy János, aztán Soós Imre is
rendkívül szétszórtan próbált. De előadáson mindig fegyelmezett és összefogott volt. Avar Pista, Fülöp Zsiga pécsi korszakomban szintén intenzív életet folytatott. Tudtam is róluk, de soha nem lehetett őket rajtakapni. Ha reggel az állomási restiben is végezték a tegnapot, hazamentek, megfürödtek és
tízkor pontosan munkára készen megjelentek. Ha az előadás sorsa veszélybe került, akkor persze szigorúbb döntésre is kényszerültem. Harmadik Debreceni korszakomban a Rómeó és Júliában Cserhalmi Gyuri részegen játszotta Mercutiót. Azonnali hatállyal elküldtem a színháztól. Édesanyja, a kiváló énekesnő pedig a városi tanács tagja volt, édesapja pedig a színház
szakszervezeti bizottságának titkára. Sértődés mégsem történt, Gyuri azóta
is nagy tisztelettel üdvözöl. Sajnos, az említett szigorúság egyre ritkábban
fordul elő. Inkább azon vannak, hogy a kedvenc színész vétkét elkenjék.
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Ami pedig nemcsak a színészre, hanem a társulat szellemére is rossz hatással van.
— Debrecenből Szolnokra, majd Pécsre kerültél. Rendezéseiddel
mélyesen is mindannyiszor szerepeltél a vidéki színházak budapesti
jén. Milyen jelentőséggel szolgáltak az évenkénti
találkozók?
— Formailag legalábbis elhitették a vidéki színházakkal, hogy
figyelnek. S az is érdeme volt e sereglésnek, hogy Gellért Endrével
mindenki mindent megnézett...

és szeszemléőrájuk
az élen

— ... Mégis emlékezetes eset, amikor 1955. júniusában Major a Parlamentben rendezett tanácskozáson oktatott, áldást osztott, és korholt, az előadások javát nem is látta. Demeter Imre nyíltan számon is kérte készületlenségét...
— Igen, így történt, de hát Majort nem vettük komolyan. A fontos
mégiscsak az volt, ami manapság nem divat: néztük egymás munkáját,
megismertük a színészeket, rendezéseket. Ha a színház sikerrel szerepelt, az
rangot adott a városnak, s ez a további munkához is némi erkölcsi tőkével
szolgált.
— Karinthy Ferenc az Űj Tükörben nemrég közzétett naplójában azt
írja rólad: „Pestre nem engedik." Az 1956/57-es szezonban a József Attila
Színház rendezőjeként tűntél föl, de a következő évadban már ismét Pécsett
dolgoztál. Aztán majd csak 1969-ben, rövid ideig az Irodalmi Színpad tagjaként, majd nyugdíj előtt a Budapesti Művészeti Hetek művészeti
vezetőjeként kerültél a fővárosba. Valóban nem engedtek Pestre?
— Kérdésedben lappangva talán arra is célzói, hogy 1956-os vétségek miatt kellett bűnhődnöm. Ilyen okkal nem szolgálhatok. A József Attila Színházban semmiféle olyan esemény részese nem voltam, ami indokolta volna távozásomat. A tragikus időben itthon sem voltam, a komarnóí (komáromi) Magyar Színháznál rendeztem vendégként. Zűrzavaros és
bizonytalan helyzetbe csöppentem, előbb A néma leventére kértek, aztán
más mű merült fel. Mégis, végül Heltai művét állítottam színpadra. A
munka elhúzódott. Egyszer átjöttem a komáromi hídon, felutaztam Pestre,
bementem a minisztériumba, s az illetékes szobába bementem. Lepecsételtem az okmányomat, ezzel a komáromi időt hivatalosan is meghosszabbítottam és visszamentem dolgozni. Tavasszal, amikor hazaértem, aztán tisztogatás címen a dilettantéria kezdett szabadon garázdálkodni, s ehhez még
asszisztálni se volt kedvem. Felhívtam Katona Ferit Pécsett, mondta, hogy
van státusz, s így visszaszerződtem. S hogy engedtek, nem engedtek Pestre?
Neked nem kell megneveznem azt a szűk szakmai hatalmi kört, amely a
fővárosi színházakat, főiskolát, szövetséget, s minden más posztot urait. s
részben még ural ma is. Szűk, zárt társaság, ebbe nem fértem bele. De a
minisztériumi szövetség vezetői hagyták nyugodtan, hogy végezzem csak a
dolgom vidéken. Szakmai tudásomban úgy-ahogy hittek, tehát szükség volt
rám. Igazában a szakmában pedig nem számított, amit csináltam. A pesti
társaságnak nem jelentettem konkurrenciát. Ahol gyorsan s nehéz helyzetben segíteni kellett, hazafias kötelezettségemnek mindig igyekeztem megfelelni. Hát így történt, közben elmúlt az életem nagyobbik fele. S hogy
annyi helyen jártam? Egy-egy városban többször is? Azt mondom erre, hogy
egy színész se töltsön négy évnél többet egy városban. Akármilyen kitűnő
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alakítást is nyújt, a közönség megunja. Akármilyen nagy a színész, közönsége egy idő múltán kicsinek látja. Tovább kell állni. Újrakezdeni.
— Pécsett mégis mintha tovább maradtál
volna...
— Nagyszerű színészi erők dolgoztak ott. Spányik Éva, Simor Erzsi,
Tomanek Nándor, Buss Gyula. Mar der Platában, ahol a világfesztiválokat rendezték, el se tudták képzelni, milyen színházi város lehet az a Pécs.
Egyik évben Krencsey Mariann, másik évben Medgyesi Mária érkezett hozzájuk Magyarország képviseletében. Mindketten a pécsi színház tagjai voltak. Eck Imre ambiciózus vezetésével akkor alakult a Pécsi Balett.
— Veszprémbe mégis él lehetett csábítani!
— Igen, mert az újrakezdés mindig izgatott, s Veszprém esetében ú j
színház arculatának a lehetősége is körvonalazódott. Igaz, már működött a
színház, amikor a megyei első titkár Pécsen megkeresett s hívott a színházhoz. Azt mondta, hogy a város és a megye a színházat nagyon akarja, de
az a faluszínházi modor, amely az indulás hónapjait jellemezte, az az igényüknek nem felel meg. Elvállaltam.
— Feltétel nélkül?
— Nagyon sok feltétellel. De amit kértem, megígérték; szavukat be is
tartották. Addig például Balatonalmádiban laktak a színészek, s azt mondtam: számukra Veszprémben kérek lakást. A régi dali időben is az volt a
színésztrupp igazi reklámja, ha a bonviván délelőtt végigsétált a korzón.
Veszprém is lássa csak színészeit! Kiváló erőket sikerült szerződtetni: Buss
Gyula, Nagy Attila, Szabó Ottó, Spányik Éva, Medgyesi Mária, Tánczos Tiobr, Margittay Ági, Fogarassy Mária, Bicskey Károly játszott együtt. Akkor találtam ki azt, ami ma bevett gyakorlat, hogy egy évadban két szerepet játszik a színész, egész éven át kapja a fizetését. A szabad idejével
pedig szabadon gazdálkodhat. Filmezhet, rádiózhat, tévézhet — ez nagy
vonzerőt jelentett. Tájolni nem jártunk, én ezt sose tartottam hasznosnak,
mert nem teremt igazi színházi hangulatot. Sokat támadtak ezért később
Szegeden is. Azon voltam, hogy inkább hosszabb időre telepedjünk meg
egy-egy városban. így lett kitűnő játszóhelyünk Szombathely; még szegedi
koromban is elvittem oda a társulatot, örökké büszke vagyok arra, hogy
Szombathelyen az érdektelenség miatt elmaradt popkoncert helyett is mi
játszottunk; a Nagy család turnéját meg kellett hsszabbítanunk.
— A Nagy család bemutatóját ma már színháztörténeti
eseménynek
látjuk. Veszprémi példa — így szól Németh László esszéjének címe.
— Űgy történt, ahogyan megírta. Sajkodi kis házában élt a „nyugdíjas
tanár"; s Illés Jenő közvetítésével megkerestük őt. ö r ü l t a jelentkezésünknek azért is, mert korábban felkereste az egri színház főrendezője. Nagy
álmairól beszélt Németh Lászlónak, mondván, hogy magyar Weimart akar
teremteni, de Németh László megdöbbenve rájött, hogy az illető a müveit
se ismeri. A megyénél elfogadták a bemutató gondolatát, igaz, egy kis f u r fanggal terjesztettem elő; az mondtam, hogy Németh László nekünk írta.
Valójában a Madách Színházban már megfordult a kézirat, de Ádám Ottó
nem merte eljátszani. Németh László a veszprémi siker nyomán érezte az
iránta való bizalmat, s a továbbiakban újabb darabokkal tüntetett ki.
— „Legyen erejük együttmaradni" — így hangzott Németh László 1974-es
jókívánsága. Az év őszén, október 2-án rendezésedben a Háború és béke mis120

kolci premierjét tartották, három hét múlva még nevedhez fűződik a Nagy
család második részének veszprémi bemutatója. De ezt követően már a miskolci Nemzeti élén üzemeltél. Feltűnően szűk időt töltöttél
Veszprémben.
A példa túl fényesen sikerült?
— Nézd, én csak annyit mondhatok el, amennyi láthatóan s tényszerűen
bizonyítható. A döntések mögöttes indokát legfeljebb magamban föltételezhetem, egyébként rágalmaznék. Színházi életünk keserves történetéhez röhejes
adalék volna, ha most részletesen elmondanám, hogyan zsugáztak nevekkel,
sorsokkal, amikor a Madách és a Nemzeti Színház igazgatói székét intézték.
Az engem érintő végeredményt mondom; Ruttkai Ottó, a miskolci igazgató
Pestre került. Így üres lett a helye. Egy napon, épp Sopronban játszottunk,
értem jött a minisztériumi autó, s Pestre vitt. Egy illetékes politikai tekintély
hívott beszélgetésre; ennek a lényege az volt, hogy vállaljam el a miskolci
igazgatóságot. Nem akartam. Erre azt mondta, eddig sok mindent kaptam a
rendszertől, most nekem kell adni. A hosszú disputa vége az lett, hogy másodállásban vállalom Miskolcot, Veszprém mellett. Elutaztam Miskolcra, ám amikor az ottani vezetők megtudták, hogy- mellékes tisztnek tekintem színházukat, azt mondták: így szó sem ehet róla.- Én visszautaztam Veszprémbe. Ojabb
tárgyalások, ajánlatok és huzavona következett. Azt mondták, határozat van
arra, hogy az egri színházat a miskolcihoz kapcsolják. S ez a momentum számomra vonzó volt. Azért, mert az összevonás új színházi szerkezetet ígért; az
ország legnagyobb színházát.
— A veszprémi példa Miskolcon is folytatódott, előbb a Nagy család ismételt premierjével, majd a Csapda
következett...
— Hittem abban, hogy Németh Lászlót Miskolcon is be kell mutatni. Németh László 1965. december 18-án keltezett leveléhez mellékelve küldte az
irodalmi estre szóló Üzenetet, amely már a Csapda egy részletét is tartalmazta. A darab premierjét 1966 októberében tartottuk. Gyakran meglátogattam sajkodi házában, s beszélgetéseinkben írói tervei gyakran felmerültek.
Ekkortájt Puskinról írt monográfiát, s izgatta a kelet-európai írósors. Bíztattam: írja meg drámában.
— Naplójában Karinthy Ferenc írja, hogy egy-egy alkalommal
Németh
László „fátlyoltáncot lejtett". Kérette magát.
— Jól esett neki, hogy érdeklődünk iránta, s munkára biztatjuk. S érezte,
hogy komolyan gondoljuk az együttműködést. A dicséret is persze, hogy kedvére volt, jó volt hallania, hogy milyen nagy ember. De hát melyikünk az,
akinek nem hízeleg az elismerés? Akkoriban Németh Lászlónak a kultúrpolitikai játékok közepette sok méltánytalan támadást is el kellett szenvednie.
Talán ezért is áhította oly erősen a jó szót és az elismerést.
— Karinthy Ferenccel Miskolcon kezdődött el a dramaturgiai
együttműködés, amely Szegeden és Debrecenben is tartott.
— Cini felfigyelt a veszprémi eseményekre; ha Németh László ezzel az
emberrel tart, akkor őt is érdekli. Megkeresett, elém állt s azt mondta: átugrom ezt az asztalt! Meg tudja ezt Németi László tenni? Attól kezdve együtt
dolgoztunk. Cini kitűnően tudott hangulatot teremteni. Nemcsak a színházban, a városban is. Jelenség volt, s tekintélyt adott a színháznak is. Sokszor
elhangzott vádként ellene, hogy nem rendszeresen tartózkodik a színházban.
Nem az volt a dolga. Leültünk, kávéházi stílusban csevegtünk mindenféléről,
s darabról, színházi teendőkről közben tisztultak a gondolatok. Ügy volt ő re121

mek társ, ahogyan Szűcs László is: könnyed beszélgetésekben a színház fontos dolgai, drámák sorsa körvonalazódott.
— A hatvanas években Németh László írásaiban visszatérően
felmerül:
Szicíliai vecsemye, Gopa, Cromwell, Buddha. Beszélgetésekben
is bizonyára
említette őket. Milyen gondolatok foglalkoztatták e drámatervekkel
kapcsolatban?
— Kettőre emlékszem; a Buddhában Spányik Évának szánt nagy szerepet, a Gopa pedig a szent ügyhöz való ragaszkodás kérdéséről szólt volna.
— A közelmúltig, az Alföld-beli közlésig, s a Horvai István rendezte bemutatóig, a Harc a jólét ellen is csak vallomásaiban tűnt föl. Az
életműkiadásban se olvashatjuk. A hatvanas években írta. Bizonyára Neked
felajánlotta előadásra?
— A szegedi évadot előkészítvén, 1969. május 20-án keltezett levelében
írta nekem: „Azt én is tudtam, hogy a Harc a jólét ellen nem olyan rossz,
mint a Szépirodalminál mondták, de hogy olyan veszélyes: elhittem. Annak,
ha Ti mégis próbálkoztok vele, az egy előnye: ne követeljétek rajtam a Semmelweist." S még ősszel is közösen bizakodtunk a darab előadásában, mert
1969. október 18-án keltezett sorait így kezdi: „A darabot azért nem küldtem, mert egy szentesi barátom levelében arról értesültem, hogy mégis csak a
Harc a jólét ellennek vágsz neki." A helybeli újság tudósítása alapján tájékozódott így. Akkor Cinivel elkövettünk mindent a darab bemutatása érdekében.
Jártunk Orbán Lászlónál, aztán Aczél Györgynél is. Eredménytelenül. Így került sor a Semmelweisre. Eredetileg ő a Bethlen Katát szerette volna színpadon látni, ezt pedig mi nem tartottuk alkalmasnak. Hallgatott ránk, s megírta
az Írás ördögét, ezt az óriási önvallomást. Valóban: ebben a műben búcsúzott.
Két kockás füzetbe írta a darabot, már nagyon nehezen lehetett betűzni kézírását. A szövegnek mi hozzávetőleg a felét játszottuk el. Cini is sokat segített a színpadi anyag véglegesítésében. Az együttműködés során Németh László
Cinit is megszerette. Az írás ördögének ősbemutatóját Vásárhelyen tartottuk.
Már a májusi levélben a Harc a jólét ellen premierjét is ide gondolta, „meg
lenne a pikantériája" — írta nekem. Noha a darab több alakja is vásárhelyi
személyekről mintázódott, mégis reménykedett: „Tán nem vernek meg érte:
az Égető fogadtatása ezzel biztat" — fűzte hozzá javaslatához.
— Debrecenben a Csapdát ismét megrendezted, aztán több
Németh-darab
nem szerepel
munkásságodban.
— A Csapdát azért rendeztem meg ismét, mert elégedetlen voltam a miskolci előadással. Amiért csak magamat okolhatom. Nem teljesítettem Németh
László díszletezési elképzelését; ő a két helyszínt egymás fölé javasolta, én
egymás mellé helyeztem. Ezzel a dráma fojtó atmoszféráját nem sikerült megteremteni. A debreceni előadásban már az ő gondolatát követtem. Az előadás
bebizonyította: neki volt igaza. Sűrűbb lett a Puskin körül fonódó dráma.
A szereposztást is jobban sikerült megoldanom Debrecenben.
— Hozzá való ragaszkodásban elég szűk repertoár az, amelyet
életművéből megrendeztél. Van olyan műve, amelyet nagyon áhítottal és nem valósult meg?
— Az Árulót mindig nagyon akartam, s valahogy nem jött össze. Elévülhetetlen nagy nemzeti drámai gondolat feszül benne: kis nemzetet nem lehet
megverni. Csak áruló van. Anglia megengedheti magának, hogy vereségeit
számon tartsa. Nekünk az életben maradáshoz szükség van hitre. S hogy kevés
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Németh-drámát rendeztem-e? Veszprémtől követően csaknem minden évben
dologoztunk együtt. Közben egy szép közös akaratunk nem sikerült. Még a
miskolci korszakban, amikor Darvas József járogatott udvarlási szándékkal,
egy Duna-medence színházat terveztünk — Székesfehérvárra. Kiáltványt készültünk fogalmazni, s ehhez kértük Németh László erkölcsi támogatását, ö
Az irodalom ellentámadása című írását postázta nekünk. Talán érdekelheti a
folyóirat olvasóit is, hiszen a lap Közép-Kelet-Európa kérdéseit kitüntetett érzékenységgel tárgyalja. A kézirat, s az általa javított gépiratos példánya még
a birtokomban van:
„AZ IRODALOM ELLENTÁMADÁSA
Színigazgató barátom, aki egy dunántúli városkában már bebizonyította, hogy igényes prózai műsorra is tud közönséget toborozni, s ezt a
törekvését új, nagyobb, de kivételesen alkalmatlan állomásán sem adta
fel egészen, érdekes tervvel lepett meg: az egyik közeli megyeközpontban, amelynek állandó társulata nincsen, kamaraszínházat nyit, mely tíztizenkét színésznél nem foglalkoztat többet, de azokat úgy választja meg
s veti be, hogy kis együttese ne csak a megyének legyen szórakoztatója s
nevelője, hanem az irodalmi igényű színjátszásnak is országos élcsapata.
Engem arra kért, hogy írjak egy kiáltványt, mely tervét a közönség s az
illetékesek előtt is népszerűsítheti. Én a kiáltványíráshoz szükséges tüzet
már nem tudom magamban fölszítni, különben se merek a mások zsigereibe, gondolatvilágába bújni s onnan beszélni kifele, annyit azonban
megtehetek, hogy megírom: ha én kapnék csodaszerűen színháznyitáshoz
teret s képességet, az elé milyen célokat tűznék ki. Tán lesz benne valami, amit kiáltványában felhasználhat s ha nem: egy szép törekvést nem
küldtem el útravaló nélkül a kapum elől.
*

Aki a magyar irodalom s a magyar közönség viszonyát szemlélte, bizakodó kedvét 1960 táján még nem kellett elvesztenie. A némaság évei
nem törték meg a magyar irodalom lendületét; a hallgatók nem voltak
tétlenek, meggazdagodva, ú j művekkel léptek elő a homályból s mögöttük s rajtuk át, többszörös hullámban, új nemzedékek törtek elő; a kiéhezett s a szocialista iskoláztatás jóvoltából alaposan felduzzadt olvasóközönség pedig meglepő példányszámokban kicsattanó szerelemmel áradt
viszontlátott s újonnan felfedezett írói felé. Bízni lehetett benne, hogy
közönség s irodalom frigye a közgondolkodást is felfrissíti s értelmiségivé vált társadalmunk eztán másképp áll hozzá történelemadta feladataihoz. Ez a remény azóta elszomorítón megcsappant. Az anyagi javak
megszerzésének lehetősége — az, amit autóvallásnak lehetne nevezni —
a külföldi utak drága kóstolói: új célokat írtak az emberek lelkébe; írók
és olvasók közé egy nyugati jellegű szórakoztató ipar nyomult, élén a
hipnotikus hatású televízióval, mely kegyetlenség és érzékiség, bűnügyek
és dalfesztiválok ingereivel hódítja el a pontenciális olvasókat, míg a
magára adó kisebbség sznobizmusa a nyugati irodalom divatos neveiben
találja meg külföldimádatának méltó táplálékát. Ideje, hogy az irodalom, a viszonyainkban gyökerező irodalom, ellentámadásba kezdjen, 3
hol történhetne ez meg nagyobb hatósugárral, figyelemkeltőbben, mint a
a visszahódított színpadon. Én tehát a magam kamaraegyüttesével (ha
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elképzelhető volna ilyen) ennek az ellentámadásnak a rohamrését próbálnám törni, amelyen át a jó irodalom viszi be a közönség bitorolt
szívét.
De nem akármilyen irodalom lenne az, amelyet győzelemre akarnék
vinni. A színvonal nem az egyetlen feltétel, amelyet repertoáromtól megkívánnék. A mai irodalom egy része, még a művészi szempontból védhető is, veszélyes circulus vitiosusba lépett a kor hibáival: a dolce viták
leleplezik az ifjúság kicsapongását, de kedvet is csinálnak hozzá, börtönbe juttatják a vasútrablót, de még furfangosabb tervek gyártására
késztetik a fantáziát; elszörnyednek a kegyetlenségen, de nem az elszörnyedést, a kegyetlenséget oltják tovább; az életundort, az elidegenedést
ábrázolják, de ugyanakkor mint hamis címkéjű dugárut viszik az emberek szívébe a cinizmust s a tehetetlenséget; bűntudatot igyekeznek ébreszteni, sokszor hatalmi okokból s csak a nézők makacsságát keményítik meg. Lehet, hogy az emberiség ma óriási veszély, az úgynevezett
„Nagy Esemény" árnyékában él, de a szellemnek nem az a dolga, hogy
a veszélyt mint rossz közérzetet, bénaságot költöztesse belénk, hanem
hogy feladatokra bontsa s azokat kiossza. Bizonyos, hogy ezek a feladatok a mi világunkban igen súlyos feltételekkel párosulnak; az én drámáimról például joggal mondták, hogy hőseimre nemcsak képtelen nehéz vállalkozásokat mértem, de öregséggel, betegséggel, idegbajjal is
gúzsba kötöttem őket. Mit tegyek, ha csak így érzékeltethettem a feladatvállalás s lehetőségek valódi viszonyát korunkban! A fő, hogy a
dráma s vele a színház: az élet, a nemzet, az emberiség pártjára álljon
s reálisan súlyos feltételekkel, de a feladatvállalás erkölcsét próbálja tanítani. Ha korunk olyan reménytelen, mint e pokoli közérzet színrevivői
hirdetik, ezek a gúzsbakötöttségük ellenére jóra törekvő alakok a század
tragikumát is méltóbban fejezik ki, mint az a dráma, amely ha művészi
eszközökkel is, a bajjal szövetkezik. Könnyű azt mondani, hogy minden
feladatvállalás értelmetlen; a drámaíró dolga mégiscsak az, hogy ha hőseit elbuktatja is, e feladatvállalás szépségét bizonyítsa.
Igazat adnok színigazgatómnak abban is, hogy színházában elsősorban élők darabjait s a magyarokon kívül annak a tájnak az íróit akarja
— Bécstől Etelközig — bemutatni, amelyben életünk, a dunai népek
élete folyt. A színház legfontosabb feladata: a kellő tapasztalatú, férfikorba lépett írókat a színház csúszós deszkáira odacsábítani s segíteni, hogy
ott megálljanak. Nálunk, ahol a negyvenévesek között annyi a jó költő, s
aránylag kevesebb a prózaíró: e költők s nagyszámú versolvasóik közt oratóriumokban, verses drámákban a színpadon is meg kellene rendeznie a
találkozót. Kelet írói közt persze sok az, aki csak a Nyugat-Európától kapott labdákat adja vissza; a lektorok s erre a célra mozgósított fordítók
dolga: azokat a kevésbé feltűnő írókat felfedezni, akik ennek a földnek
valódi problémáival vívódnak. Az a színház, mely ezeket felkutatná s szószékhez juttatná, nemcsak hiteles, autochton drámát teremtene, de a világdrámában is termékeny ellentámadást készíthetne elő.

Ennyi hozzájárulásom a kiáltványhoz. A színigazgató gondja, hogy a kiáltványhoz írókat találjon."
Milyen tervvel készültetek
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színházalapításra?

— Szerb, osztrák írók darabját szerettük volna bemutatni. Aztán az erdélyieket, Kocsis Istvánt, Páskándi Gézát; a fiatal D. R. Popescut. Gondoltunk Horia
Lovinescura is, akinek az Egy művész halála című darabját ősbemutatóként
Veszprémben játszottuk. Talán most már elmondhatom, hogy az akkor kolozsvári
színháznál dolgozó Rappaport Ottó segítségével a határon átcsempésztük a darabot, s Németh Antal rendezésében, Bicskey Károly főszereplésével így tarthattunk ősbemutatót egy román író művéből.
— Szervezetileg hogyan gondoltátok üzemeltetni ezt a színházat?
— Egy hétvégére sűrítve, péntek-szombat-vasárnapra, három premierrel
számoltunk, s mindig hétvégeken játszottunk volna. A színészek társasága is öszszeállt; egyebek között Némethy Ferenc, Varga Gyula, Margitay Ági szerepelt
a névsorban.
— Miért nem sikeredett ez a ma is időszerű kulturális és politikai gondolat?
— Előbb arról próbáltak lebeszélni, hogy ne Darvas Józseffel csináljam.
S amikor ragaszkodtam személyéhez, akkor az ügy semmisült meg. „Kell ez maguknak? Minek ez" — ilyesfajta, az illetékestől elhangzó joviális, elodázó kérdésekre mit válaszolhattam? Amikor a hangsúlyból éreznem kellett, hogy a felsőbbeknek nem kell. Tudomásul vettem, hogy nekem se kelljen! Így aztán megsemmisült a Duna-medence színházának gondolata. Az számomra mindig nyilván. való és természetes politikai gesztusnak tűnt, ha nacionalista megnyilvánulásokat megtoroltak. De hogy az internacionalista kezdeményezések is gyanússá le, gyenek és megtiltassanak? Felfoghatatlan előttem.
— Feltűnő, hogy egy-egy vidéki városban a magyar drámákat sorozatban
ősbemutatóként vitted színre. S még a hely szelleme, jellege is működni látszik e
műsor szerkesztői elképzelésben.
— Miskolcon az egyik nap estéjén magyar szerző premierjét tartottuk, másnap délelőtt a következő szerző darabjának olvasópróbáját rendeztük meg. Így
az írók még egymás műveit is megismerhették. 1966 októberében a Csapdával indult ez a miskolci sorozat, novemberben Gyárfás Miklós Johanna éjszakái című
műve következett, januárban Hubay Római karneválja, márciusban Sándor Iván
Tiszaeszlárja. Ez utóbbit az országos drámapályázat sikere előtt műsorra tűztük.
A bemutató sorsa nem alakult zavartalanul. A zsidó rabbi például tiltakozó levelet írt, hogy az illetékesek ne engedélyezzék a bemutatót. Más szerzőket is szerettünk volna megnyerni, Zelk Zoltán például előleget vett fel egy bányásztörténetért, de a darabot sose írta meg.
— A pénz elúszott...? Tudom, hogy értek azért támadások, hogy túl könynyen költekezel.
— Anyagi kockázat nélkül, szigorú hivatalnoki szemlélettel ezt nem lehet
csinálni. Költekeztem persze, nemcsak Zelk, más is felvett jelentős summát, de
nem végezte el a dolgát és vissza se fizette. Mondd: most pereskedtem volna egy
kiváló költővel? De más oldalról nézve: Németh László, Gyárfás Miklós, Sándor
Iván a darabjáért nem többszörösét érdemelte volna annak, amennyit én törvényesen fizettem, fizethettem? A dolgok, azt hiszem, kiegyenlítették egymást. S a
fontos az volt, hogy a színházban eseményeket tudtunk teremteni.
— Szegedre 1969 őszén kerültél, s 1971. január 11-én Karinthy már azt írja
Naplójába, hogy „hív Feri", „erősen fúrják". Miért?
— Amikor Szegedre kerültem, határozat született arra, hogy amit kérek,
azt meg kell adni. Az országban egyedül Szegeden nem volt színészház. Azt

mondtam: és a színészt arra szerződtetem, hogy éljen, nem pedig arra, hogy
albérletre költse a pénzét. Megadták a lakásokat, de utolsó pillanatban négy
lakást vissza akartak venni. Azt mondtam: a színház nem indul, s botrány lesz.
Erre mégiscsak kegyeskedtek teljesíteni eredeti ígéretüket. De ezt a vitát nem
tudták elfelejteni. Mindjárt az első évadban elkezdték az akciókat, s három évig
eltartott míg sikerre vitték. Előttem Vaszy Viktor, mint igazgató az általam
nagyra becsült karmester ugyan csődbe vitte a színházat, de a továbbiakban mint
főzeneigazgató rendületlenül kellemetlenkedett, önállósították a zenekart, ezen
az ürügyön jelentős pénzt elvettek tőlünk. Vaszy, amikor nyugdíjba ment, s találkozgattunk, mégis azt emlegette: „Akkor volt jó a színház, amikor te igazgattad."
— Móra, Hunyady Sándor, Mocsár Gábor műveinek előadásával a Hely,
Szeged szelleme nyílt meg a színházban. Arról csak Karinthy Naplójából értesülhettünk, hogy Zilahy-bemutatóra is készültetek, de őt akkor még nem engedték
játszani. Miért?
— A Tizenkettedik óra című művét szerettük volna előadni. Háborúellenes
mű, a felszabadult Szegeden a színház 1944-ben ezzel a művel kezdte ú j életét.
Mi is ezzel szerettünk volna nyitni — huszonöt év múltán. Irtunk Zilahynak, s ő
válaszolt. Belgrádba érkezik, utazzunk el hozzá — javasolta. Azt szerette volna,
ha ú j színdarabját játszanánk. Angolul írta, de lefordítaná. A minisztériumban
bejelentettem szándékunkat, hogy Cinivei Újvidékre utazunk tárgyalni Zilahyval. Erre nevetséges és megalázó módon úgy döntöttek, hogy helyettünk Major
Tamás utazzon. Hogy Majornak mi köze volt a mi szegedi színházcsinálásunkhoz,
nem is sejthetem. Ügy látszik, a mi személyiségünk kicsinek mutatkozott effajta
fontos diplomáciai szolgálatra. Azt csak feltételezhetem, hogy Zilahy mit gondolt
egykori hazájának hivatali észjárásáról, amikor helyettünk Major érkezett. Zilahy-mű továbbra se került színpadra, ezt Major utazása nélkül is elintézhették
volna.
— Helybeli vezetőkkel sok konfliktusod volt, nemcsak
Szegeden...
— Nézd: a nagy hiba akkor következett be, amikor a színházakat a megyei
tanácsok körébe utalták. S olyan hivatalnokok dönthettek a színházak sorsáról,
akiknek fogalmuk se volt róla. Honnan is lett volna, épp elég gondjuk van az
óvodákkal, iskolákkal, múzeummal. A színház is egy külön szakma. Többségük
azonban azzal az intelligenciával nem született, hogy hozzá nem értését belássa.
Okoskodott, s akkor nem ismertem kíméletet. Éreztettem velük alkalmatlanságukat. Taktikai hibákat vétettem, ma már belátom. Volt olyan vezető, aki kuplerájnak tekintette az intézményt. Még arra is merészkedett, hogy színésznőt igényeljen. Nem titkolom, erre az ambícióra egyik helyen már hölgyet is szerződtettem.
— Bizonyára azért kellemes együttműködésre is emlékszel a hivatallal.
— Ismétlem: azon múlott, hogy éppen ki vezette az illetékes megyei művelődési osztályt. Értelmes, intelligens emberek esetén nem volt baj. De aztán ha
„más fontos megbízatásba" helyezték, nézhettem magam, magunkat, ha helyette
például egy járási elvtárs intézni kezdte az egész megye ügyeit. Veszprémben
például kiváló politikai vezetők partnerként segítettek. Miskolcon is. S ha a megye első számú politikai vezetőjét érdekelte a színház, követte a slepp. Máskor?
Küldhettük a tiszteletjegyeket, az apparátus nem jelent meg a bemutatón. Mert
nem volt érdeke. Veszprémben volt Polinszky Károly az egyetem rektora, aki tekintélyével, személyiségével mozgósította a megye értelmiségét. Mert egy színház körül az is döntő, hogy az értelmiség miként veszi körül érdeklődésével, szeretetével. Az értelmiséget én nem rétegkategóriának tekintem, mert ez m a már
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elavult szemlélet. Németh László minőségi gondolatának jegyében inkább,
amelybe tanár, technikus, munkás, gazdaember, s mindenki más beletartozik, aki
benső igényében, cselekvési vágyában magasabbra tekint.
— Ilyen országjáró tapasztalattal körvonalazható-e egy-egy város vagy táj
szellemi karaktere?
— Lehotay azt mondta, hogy ha Szegeden bemész az árkádok alá s azt mondják, hogy „Möglösz, möglösz!", akkor biztos lehetsz benne, hogy sose „lösz mög".
Ez egy kicsit általánosítva az egész Tiszántúlra jellemző. Talán a Dunántúl közelebb van Európához. Még az alkalmatlan hivatalnok is másképp gondolkodik és
cselekszik, mint egy alföldi város bürokratája. De hogy ily szomorúan kicsinyes
összehasonlítgatásokkal játszadozhatunk, annak egy általános és elhibázott Budapest-centrikusság a fő oka. Sokszor elmondtam nyilvánosan is, már évtizedekkel
ezelőtt: Horthynak nem volt érdeke az, hogy a vidéki városokat fejlessze, hiszen
ebben a csököttségben hirdethette politikájának vezető elvéül: „Vissza mindent!"
Az elmúlt évtizedekben mi is elmulasztottuk a vidéki városok fejlesztését. Nekünk pedig sokszorosan az lett volna az érdekünk, hogy kulturális városokat,
centrumokat teremtsünk. Sőt, olyan nagy tradíciójú városokat, mint Sárospatak,
Pápa, hagytunk elsorvadni. Természetes tehát, hogy se intézményben, se vezetői
állományban nem nevelődött ki egy olyan hozzáértő réteg, amely például a színház dolgát, kellő szakértelemmel, hozzáértéssel és méltósággal végezhetné.
— Mi a szerepe a színháznak napjainkban?
— Bizonyára avitt, amit mondok: ugyanaz, mint százötven esztendővel ezelőtt. A színház szabadságharc. A maga eszközeivel kell, hogy azt szolgálja, hogy
Magyarország emberi méltóságban erőt érezzen magában. Elérkezett az idő, hogy
a színház arról tudassa nézőit, hogy kik és mik vagyunk. Hogy szembe tudjunk
nézni sorsunkkal, hovatartozandóságunkkal. ötmillió ember határainkon túl él,
akár nyíltan vállalhatják, akár nem vallhatják be magyarságukat, hozzánk is
tartoznak. S nekünk ezt vállalni kell; gondoskodnunk kell róluk. Nemcsak az ő
életbenmaradásuk végett, hanem a magunk erősítése, megtartása okán is.
(Színházi Beszélgetés-sorozatunk talán legkényelmesebb találkozását Lendvay Ferenccel töltöttük. Az Astoriában kávéval, üdítővel csúsztattuk az együttlét
idejét. Csak az esti Videoton-meccs időpontjához tartotta magát. Egyébként ráért. Ráér. Évente eddig egy mesejátékot vagy operettet rendezett. Ennyi pénz
nyugdíj-kiegészítésként eddig kellett, hogy megéljen. Mert zavarba került volna,
ha a sörre vagy a cigarettára is rászokna. Eseményt jelentő premiert utoljára
1973. szeptember 28-án Debrecenben Szabó Magda Kiálts város !-ának bemutatójával élt. Akkor ötvennégy esztendős volt. A következő évadban a Budapesti Művészeti Hetek Igazgatóságára került művészeti vezetőnek. Jó pénzért, nagy prémiumért az volt a dolga, hogy ne csináljon semmit. Derűsen beszél róla, bár gyanúm, hogy a Városmajorban eltöltött évek fárasztóbbnak tűntek, mint a megyei
hivatalnokokkal, vagy a debreceni direktorral méltatlan harcokat vívni. Ereje
teljében abbahagyta. „Senkit se érdekelt, így hát engem se" — mondja. Ennek is
már több mint öt esztendeje. Jászai Mari-díjas, s négyszemközt, hivatali szobában,
munka érdemrendet is kapott. Ez év tavaszán érdemes művésznek minősült.
Mint mondja: most már vendégrendezést se kell vállalnia, a díj havi biztos kiegészítést jelent. Amint baktatunk felfelé a Kossuth Lajos utcában, ő kérdezget a
mindennapokról. Nem igazán válaszolok figyelmesen. Egy előző napi nyilatkozat elő-előtűnik bennem. Színházi állapotunkról való beszélgetésben egy illeté127

kes mondta: olyan színházi vezető típus, mint R a d ó Vilmos, Lendvay Ferenc,
manapság már korszerűtlen. Senkit sem bántva, képzeletben áttűnik bennem
Lendvay Ferenc többször is bejárt útvonala, vagy ahol legfeljebb vendégként
rendezett: újabb és újabb, színházi szakmában nem jegyzett nevek b u k k a n n a k
fel. Egy-két esztendei kénytelen beismert kudarc u t á n visszatérnek a Hivatalba.
Miközben: Lendvay Ferenc a korszerűtlen. Akire nincs szükség. Talán nemcsak
Chamfort tűnődhetett azon, hogy „nyugton hagyják a gyújtogatókat és azokat
üldözik, akik megkondítják a vészharangokat".)
ABLONCZY LÁSZLÓ

örömmel
adunk hírt arról, hogy
megjelent a hódmezővásárhelyi
Németh László emlékház kalauza. Czine Mihály A templomépítő
író című esszéje után Grezsa Ferenc az
író vásárhelyi éveiről foglalja össze
a legfontosabb tudnivalókat,
Földesi
Ferenc pedig magát a kiállítást mutatja be. Az örömbe azonban üröm

vegyül a bántó sajtóhibák, a tipográfiai szeplők és a gondatlan
tördelés
miatt.
*

A z írószövetség vendégeként Szegeden járt, s a Tiszatáj munkatársaival is találkozott Grendel
Lajos
szlovákiai magyar író, a pozsonyi
Madách Kiadó szerkesztője.

