
Az Árkád egy éve

Egy kezdeményezés sikerét nem csak a pénztári bevételen lehet lemérni, sőt -
komolyabb, fajsúlyosabb műfajok esetében azon a legkevésbé. Összegszerűségben a
Szolnoki Irodalmi Kávéház nagyon keveset produkált, nyugodtan hivatkozhatunk
azonban országos visszhangra. A kezdeményezés bevonult az irodalmi ismeretterjesz-
tés történetébe, ott rangot kapott és a jelek szerint sok követője akad majd az
országban.

Ügy tudjuk, hogy maga a kezdeményező, a Szigligeti Színház KISZ szervezete
sem gondolta volna, hogy elképzelése ilyen átütő sikert arasson. Hogy egy eszpresszó-
ban hétről hétre egy-egy estén keresztül a legrangosabb irodalom zajos sikert arasson,
hogy a „közömbös" Szolnokon kialakuljon egy olyan lelkes irodalompártoló réteg,
amely képes egy ilyen kezdeményezést fenntartani, sőt szüntelenül növekvő igényei-
vel ösztönözni is. E kis tanulmányban megkíséreljük elemezni a siker okait, de ugyan-
akkor rámutatunk egy-egy helytelen elképzelés veszélyességérc és néhány gátló ténye-
zőre is, amelyeknek leküzdése a közeljövő feladata és az irodalmi kávéház további
sikerének biztosítása is egyben.

1963 őszén néhány lelkes fiatal színész - és itt elsősorban Molnár Miklós nevét
kell megemlítenünk - elhatározta, hogy az Árkád eszpresszóban csütörtökön estén-
ként másfél-két órás műsort rendez, zömmel irodalmi jellegűeket, amelyen elsősor-
ban a színház művészei, de meghívott budapesti előadók is résztvesznek és művésze-
tükkel a szép szó megszerettetését szolgálják.

Meg kell mondanunk, hogy hivatalos szervek részéről a fiatalok a passzív
helyeslésen kívül nem igen kaptak támogatást. A segítséget elsősorban a Szolnok
és Vidéke Vendéglátóipari Vállalat vezetői és a Szolnok megyei Néplap, továbbá
a Magyar Rádió és Televízió Szolnoki Stúdiója nyújtották. Előbbi azzal, hogy helyet
adott a csütörtök esti műsoroknak, továbbá vállalta a szerzői jogdíjak fizetcset.
A Szerzői Jogvédő Hivatal nagyon előzékenyen járt el, amikor jelentős kedvezményt
adott a fizetendő jogdíjakra, megkönnyítve ezzel a vcndcglátóipari vállalatnak saját
felettes szervei felé a dolgát, hiszen ilyen előadásokra nincs anyagi fedezetük.

Azt nem lehet mondani, hogy a bevétel emelkedése miatt történt mindez. Az iro-
dalmi délutánok törzsközönsége nem iszik drága italokat, általában egy-egy dupla,
vagy gyümölcslé esik egy-egy személyre. A vállalat vezetősége azonban, igen helyesen,
úgy értékelte ezt, hogy inkább lemond a jelentős bevételekről, de erkölcsi sikert ér
cl a színvonalas vendéglátás terén, melybe az ilyen rendezvények is szervesen bele-
tartoznak.

A Szolnok megyei Néplap több cikkben méltatta a kezdeményezést, majd az év
során minden csütörtökön reggel előzetes közleményt jelentetett meg és a nagyobb
szabású, magas művészi műsorokat rendre értékelte is. Több interjút is készített a
szereplő művészekkel, így például egy ízben Mensáros Lászlóval, aki elmondotta,
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miért éppen azt a műsort választotta, amelyikkel fellépett. Ugyanakkor a lap nem
hallgatta el, ha nem értett egyet valamelyik műsor koncepciójával, illetve színvona-
lával. Két ízben értékelte a lap egy-egy hosszabb időszak munkáját. A szolnoki
stúdió több hangos riportot adott ezekről az estekről, sőt két ízben a saját költsé-
gén szervezett műsoros esteket.

A támogatók sorában az első félév vége felé megjelentek a fővárosi lapok kép-
viselői is. A Magyar Nemzet, a Népszava, az Esti Hírlap hosszabb lelkes cikkekben
számoltak be az új kezdeményezésről, legnagyobb hetilapjaink is megemlékeztek róla.

Harminchat héten keresztül tartottak az irodalmi kávéház előadásai. A har-
minchat előadáson négyezren vettek részt. Ez azt jelenti, hogy esetenként száznál is
többen voltak. Miután az Árkád befogadóképessége kb. 90-95 fő, elmondható, hogy
az irodalmi estek látogatottsága száz százalékos volt. Természetesen a dolog nem ilyen
egyszerű, hiszen a Básti-estcn kétszázan szorongtak a teremben, viszont volt néhány
előadás, amelyet bizony csak harmincöt-negyvenen néztek és hallgattak végig.

Érdemes kicsit elgondolkodni, kik is töltötték meg csütörtökről csütörtökre az
Árkádot? Ezzel kapcsolatban statisztika ugyan nem született, de miután kialakult
egy körülbelül százötven, száznyolcvan főt kitevő törzsgárda, amely kisebb kihagyá-
sokkal szorgalmasan látogatta az előadásokat, összetételükre következtetni lehet.
Zömmel értelmiségiek, kisebb százalékban alkalmazottak voltak a látogatók. A rend-
szeres törzsvendégek közé tartoztak például a megyei tervező iroda mérnökei és
technikusai, jónéhány orvos, jogász. Külön állandó asztala volt az újságíróknak. Gyak-
ran láthattuk a Nemzeti Bank néhány dolgozóját. A színészek közül is jónehányan
hallgatták meg a műsorokat. A magas színvonal miatt kevés, vagy inkább mond-
hatjuk, elenyésző számban jöttek munkások. Az ő megnyerésük egy későbbi időszak
feladata lesz, esetleg „kihelyezett" irodalmi kávéház útján, mondjuk a Járműjavító
vörös termében. Sajnálatosan kevés volt estéről estére a pedagógusok száma és a
város és megye népművelési vezetői is igen ritkán keresték fel az esteket.

Az a közönség, amelyik azután végül is kialakult, rendkívül jól érezte magát
ezeken a csütörtöki esteken. Ennek oka nemcsak az volt, hogy többségében kiváló
művészi élményben lehetett részük, hanem elsősorban a hely varázsa tette felejthe-
tetlenné ezeket az összejöveteleket. Az Árkád barátságos modern kis helyiség, és
itt a hangsúly talán a kicsiségén van. A dobogó előtt átmenet nélkül kezdődtek
a széksorok és olyan illúziót adtak, hogy a művész az én társaságomnak, baráti
körömnek ad elő, saját otthonomban, sőt a közelség révén őt is nyugodtan a baráti
körhöz tartozónak vélhetem, aki csak az imént állt fel a székről, hogy egy-egy mű-
sorszámmal szórakoztasson, aztán visszaüljön a társaságba beszélgetni. Ezt a sajátos
hangulatot semmivel sem lehet pótolni, ezért vetették el azt az egyesek által fel-
vetett ötletet, hogy nagyobb helyiségbe vigyék át az esteket. Ez a kezdeményezés
halálát okozta volna, szerencsére komolyan meg sem kísérelték.

A belépődíjat helyesen szabták meg öt forintban. Ennyit mindenki, nagyobb
megerőltetés nélkül szívesen kifizet, hiszen még a moziban is többet fizetnek a széles-
vásznú filmeknél egy-egy jobb helyért. Komoly gondot okozott viszont, hogyan old-
ják meg a művészek gázsiját. Meg kell mondanunk, hogy ez a kérdés azért rendeződ-
hetett, mert a fellépő művészek valósággal kultúrmissziónak tekintették ezt a mun-
kát. Básti Lajos és Neményi Lili például a megszabott gázsi 45" o-áért, Zsolnai Hódi
a feléért lépett fel, úgyszintén a többi szereplők. így azután sikerült az előadások
folyamatosságát biztosítani.

A siker jelentős százalékban a magas színvonalnak, az igényes előadásmódnak
volt köszönhető. Nyugodtan állíthatjuk, hogy harminchat előadás közül harminc
bármelyik pesti színház vagy előadóterem színpadán megállta volna a helyét. Művé-
szeink zöme tudása legjavát nyújtotta és ezért a közönség hálás volt. A sok közül
csak néhányat sorolnék fel a teljesség igénye nélkül: Mensáros László előadóestjei;

— 104 —



A kedves hazug előadása Mensáros László és Győri Ilona előadásában; Zsolnai Hédi
sanzonestje; Keres Emil, Jancsó Adrienne, Kohut Magda, Bánki Zsuzsa fellépése stb.

Az előadások színészi mérlege: tizenöt élvonalbeli fővárosi művész és szinte
az egész Szigligeti Színház szolgáltatta a műsorokat. A nagy nevek nagy teljesítmé-
nyekkel párosultak és a közönség erre érzékenyen reagált, amikor bizalmával tisz-
telte meg az új meg új produkciókat.

Kérem a kedves Olvasót, engedjen meg itt egy kis kitérőt. A sznobizmus vád-
járól lesz szó. Jónéhányan fanyalogva sznob irodalmárok szükkörű klikkjének titulálta
a közönséget. Nos, ha akadt is ilyen egynéhány, az már az első két-három est után
elmaradt, a többiek viszont lelkes hívévé szegődtek az irodalomnak. Egyébként az
ilyenfajta sznobizmus még mindig rokonszenvesebb, mint a stupid közömbösség.

Ezután a kis kitérő után a műsorokat magukat próbáljuk meg kissé elemezni.
Tematika szerint azoknak a műsoroknak volt a legnagyobb sikerük, amelyek szín-
tiszta irodalmat adtak. Ilyen volt például Mensáros László emlékezetes Karinthy-
cstje, Mádi-Szabó Gábor válogatása, Tallós Endre versmondása. J. Kilty: Kedves
hazug-ja pedig arra példa, hogy a pódium kiválóan alkalmas két-három személyes
modern darabok játszására. Az irodalom berkein belül pedig azoknak az esteknek
volt nagyobb sikerük, amelyek egy-egy író műveit mutatták be. Ilyen volt például
a Radnóti-est, amelyet két fiatal színész: Fonyó István és Győri EmiL intonált -
kitűnően és maradandó hatással. Nem minden esetben érték el viszont a célt az
alkalomszerű műsorok, ahol az előadó tetszésére volt bízva, mit ad elő. így bizonyos
mérvű csalódást okozott Básti Lajos, aki saját írásaival lépett fel. Más színészek is
adtak elő sok jó, gondosan válogatott vers között olyanokat, amelyek vagy han-
gulatilag, vagy tematikailag nem illettek az est profiljába. Ilyen volt például Tallós_
.Endre előadóestjén a Vén cigány.

Bebizonyosodott az is, hogy a zene önállóan nem kelt megfelelő hatást ezeken
az esteken. A zene csak mint az irodalmi művek kísérője, aláfestése, színezése jöhet
számításba. Zsolnai Hédi is irodalmi sanzonjaival aratta átütő sikerét. Nem ért célt
viszont a Behár-szcrzői est, amely bár színvonalas és szórakoztató volt, elütött az
Árkád kialakult stílusától, mondhatnánk, hagyományaitól. Tehát zenei estek nem
alkalmasak arra, hogy a továbbiakban az irodalmi kávéház műsorára kerüljenek.

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy az Arkád-estet fenntartók számára ez az évad
kísérleti jellegű volt. Az irodalmi kávéház kereste a számára legmegfelelőbb kifeje-
zési formát és közben néha megbicsaklott a hangja. Ilyen „mutálás" volt a megren-
dezett egy-két operett est, amely semmiképp sem alkalmas arra, hogy az Árkád
irodalmi rangját fémjelezze. Érdekes módon, vagy talán nagyon természetesen nem
is volt sikere. Ugyanis az a közönség, amelyik eljutott Kosztolányiig és Brechtig,
természetszerűleg nem igényli az operettet, túlnőtt már rajta.

Még egy érdekes tanulság, a többszereplő, esztrádjellegű műsorok sem váltották
ki a megfelelő visszhangot. A siker egyik titka tehát az est zártsága, műfaji, vagy
tematikai egysége.

A színvonal, amint azt már említettük, az esetek nagy részében átlasjon felülinek
mondható. Sajnos, akadt egy-két gyengébben felkészült, vagy a közönséget eléggé
nem becsülő színész, akinek fellépése nem szolgálta az irodalom népszerűsítésének
ügyét. Ez különösen a záró-műsor esetében volt kínosan feltűnő. A tanulság tehát
az, hogy irodalmat csak magas művészi színvonalon, gondos válogatással és mérlege-
léssel szabad műsorra tűzni.

A szolnoki irodalomszerető közönség nagy örömmel vette tudomásul, hogy októ-
ber elsejétől kezdve ismét gyönyörködhet az Árkád presszó műsoraiban. Az új évad
előtt azonban nem árt egyet mást tisztázni, hogy a folyamatos működés zavartalan
legyen.

Mindenekelőtt a gazda szerepét kellene tisztázni. Ki legyen a továbbiakban
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a felelős az irodalmi kávéház működtetéséért? Az eddigi gyakorlat ugyanis nagyon
esetlegessé tette a műsorok folyamatosságát. A KISZ szervezet ugyanis nagyon gyak-
ran egy személyre, Molnár Miklósra szűkült. Bár az ő példamutató lelkesedése a
siker egyik biztosítéka volt, mégsem lehet egyetlen emberre építeni a továbbiak-
ban az irodalmi kávéházat. Legyen továbbra is a KISZ szervezet a gazda, de úgy,
hogy egy bizottság - három-négy fiatal színész - elnökként Molnár Miklóssal - a
felelős a műsorok szervezéséért.

A pénzügyi kérdéseket is dűlőre kell vinni. Az eddigi gyakorlat szerint a műso-
rok szervezője összegyűjtötte a pénzt, azután zsebből kifizette a szereplő művészt,
illetve művészeket, a pénztárost és a ruhatárost, továbbá azt, aki a világítást kezelte.
Amikor kevés volt a pénz, saját zsebéből fedezte a differenciát, máskor meg száz-
kétszáz forintot tartalékolt arra, hogy legközelebbi alkalommal valamelyik nagynevű
művészt ki tudja fizetni.

Nyilvánvaló, hogy ez az állapot nem egészséges. A megyei és a városi illetéke-
seknek fel kell ismerniük, hogy ez a kezdeményezés sokat használ a város hírnevének
és rendkívül hasznos, éppen ezért állami támogatást kell kapnia, és pénzügyi szak-
ember kezébe kell adni az elszámolásokat. így a fentebb említett anarchikus állapot
kiküszöbölhető. Tartozunk az igazságnak azzal, hogy június folyamán egy bizottság
tárgyak már az Árkád jövőjéről. Ennek azonban volt egy szépséghibája: a bizott-
ságban senki sem rendelkezett intézkedési jogkörrel, éppen ezért sem a pénzügyi,
sem a művészeti vonatkozású kérdésekben nem tudtak dönteni. Az sem emelte mun-
kájuk értékét, hogy közülük ha olyan volt, aki sorozatosan figyelemmel kísérte az
eddigi műsorokat.

Kiszámították: körülbelül harmincezer forint állami támogatásra van szüksége
az irodalmi kávéháznak ahhoz, hogy megálljon a saját lábán. Nem tudjuk elképzelni,
hogy ezt - a megye kulturális költségvetéséhez képest - igen csekély összeget ne
lehetne kiszorítani valamelyik rovatról, akkor, amikor egy országos jelentőségű, kiváló
kezdeményezés további létéről van szó.

Több törődést tehát az Árkáddal. Annál is inkább, mert kitűnő dramaturg,
_Sípos_Tamás, a rádió Glóbusz rovatának vezetője, vette át a szakirányítást és az ő
javaslatára rendkívül érdekes és színvonalas műsortervet állítottak össze az 1964—65-ös
évadra. A terv szerint az előadásokat három fő csoportba sorolják: színművek, egy-
egy költő vagy író estje, és művészek önálló előadóestjei.

Nincs szándékunkban a műsortervet részletesen ismertetni. Az egyes kategóriák
indokolása azonban szükséges.

A színművek két-,illetve háromszemélycsek. J. Kilty: Kedves hazugja, ez a két-
személyes modern színmű átütő sikert aratott az irodalmi kávéházban. Ez egyben
bebizonyította, hogy a modern kamaradarabok kiválóan alkalmasak pódiumon való
előadásra, hatása legalábbis egyenértékű a vers-estek hatásával, gondolati tartalmuk
megértését nem gátolja semmi, hiszen a díszlet és kosztümnélküli megoldás, a színész:
mozgás korlátozott volta csak a szavakra, csak a gondolati lényegre helyezi a súlyt,
mintegy kényszeríti a közönséget, hogy a darab belső lényegébe hatoljon be. És mert
ez a közönség már megérett a nehezebb feladatokra, ezért lehet és kell is azokat
a modern szerzőket bemutatni, akikhez ezen kívül legfeljebb a Nagyvilág hasábjain,
csak olvasmány-élmény formájában juthatnak hozzá.

A műsorban szerepel Dürrenmatt, Jonesco, Albec és több olyan nyugati szerző,
akinek humanista mondanivalója nem mindig egyértelmű világossággal jelenik meg,
sőt egyikével, másikával vitatkozni is kell. Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy
az irodalmi kávéház kiváló vitafórummá válhat, amely közönségének ízlésbeli neve-
lését, tájékozódókészségét, egyben a marxista esztétikában valő fejlődését is szolgál-
hatja egy-egy problematikus mű fölött az előadás után indított vita. Ennek meg-
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szervezése, levezetése, úgy gondoljuk, új feladatként jelentkezik a rendezők és a
dramaturg számára.

A második csoportban egy-egy költő estje szerepel. így Petőfi, Ady, Babits,
emellett a maiak közül Váczi Mihály, Galabárdi Zoltán és fejes Endre bemutatá-
sára kerül sor egy-egy estén. Igen helyes törekvés a ma íróinak, költőinek bemutatása,
bár a névsor túlságosan esetlegesnek tűnik. El tudnánk képzelni a névsor bővítését
is, például olyan tehetséges fiatal íróval, mint Sánta Ferenc, vagy Fábián Zoltán
s olyan költőkkel, mint Fodor András, vagy Hárs György.

A harmadik főcsoportban az eddig követett módszer szerint néhány nagy mü-
vészegyéniség önálló előadóestjét vették tervbe. Major Tamás. Mensáros László,

-Gábor Miklós szerepelnek ezen a névsoron. Ez helyes, de oda kell hatrii~ezeEnél
a művészeknél, hogy eszmeileg, hangulatilag egységes műsort hozzanak magukkal.
Ez a tapasztalatok alapján feltétlenül kívánatos lenne.

A műsorban ezeken a fő csoportokon kívül néhány érdekes, figyelemreméltó
kezdeményezés szerepel: fiatal szovjet költők estje, amerikai néger költők estje, vita
az irodalmi izmusokról bemutatókkal, a színház műhely-munkájának bemutatása és
a szolnoki stúdió nagyszabású műsora. Ezzel kapcsolatban bízunk abban, hogy a
műsorok összeállításánál, figyelembe véve a közönség magas értelmi szintjét, nem
kísérleteznek majd a rosszemlékű szájbarágós magyarázatokkal. Ha esetenként szük-
séges is bevezető, az nagyon rövid legyen és a tényekre szorítkozzék. A felnőtt közön-
séget felnőtt módszerekkel vezessük végig a klasszikus és modern irodalom tarto-
mányain.

Ez 9 kis tanulmány korántsem a teljesség igényével kíván foglalkozni egy nagy-
szerű, életrevaló kezdeményezéssel. Inkább figyelemfelhívó kívánt lenni. Szolnok ez
új, jellegzetes, immár országszerte ismert és elismert színfoltja az eddiginél sokkal
több figyelmet érdemel. Bízunk abban, hogy akiket illet, elsősorban a népművelés
vezető munkásai jobban törődnek ezután vele.

Hernádi Tibor

A szerkesztőség megjegyzése: A cikkben megemlített problémák időközben megoldódtak.
A müsorösszeállitást és lebonyolítást a továbbiakban is a Szigligeti Színház KISZ szervezete
végzi. Az anyagi kérdések megoldását a Szolnok Városi Tanács V. B. Művelődési Osztálya
támogatásával a TIT biztosítja. Reméljük, hogy ez a gyümölcsöző »gyüttmüködés az Irodalmi
Kávéház munkáját véglegesen megoldja.
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