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Kosztolányi Dezső versei, és 
felesége, Harmos Ilona szí-
nésznő írásai alapján összeál-
lított produkciót tekinthetett 
meg a nagyváradi közönség a 
hétvégén. A Játszótársak című 
előadás az idilli pajkos játék-
ból könnyed lépéssel jutott át a 
tragédiával fenyegető drámai-
ságba.

 » MOLNÁR JUDIT

Ú jabb emlékezetes előadással 
lepte meg a Partiumi Magyar 
Művelődési Céh a nagyvá-

radi költészetbarát közönséget: a 
Borostyán Produkcióval közösen 
értékes pillanatokat mutattak be 
Kosztolányi Dezső és Harmos Ilo-
na házasságából a költő és felesé-
ge írásai alapján. A közreműködő 
művészek, Némethy Zsuzsa és Bi-
libók Attila Játszótársak című ösz-
szeállítása nem csupán azért volt 
katartikus hatású, mert különböző 
élethelyzetekbe építettek be olyan 
közismert verseket, mint a feleség 
nevére írott impresszionista mű-
remek, az Ilona, vagy a házassági 
eskü parafrázisaként is értelmez-
hető Akarsz-e játszani, hanem mert 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS FELESÉGE, HARMOS ILONA ÍRÁSAIBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT ELŐADÁST MUTATTAK BE NAGYVÁRADON

Suttogástól kiáltásig: pillanatok egy házasságból

Kosztolányiék szerepében. Némethy Zsuzsa és Bilibók Attila a Játszótársak című előadásban 

 » A minden 
fi gyelmet lekötő 
lüktetést, hul-
lámzást, kiabá-
lást és suttogást 
úgy jelenítették 
meg, ahogy az 
a régen együtt 
élők házasságá-
ban mondhatni 
törvényszerű.

az egyórás műsorban folyton váltani 
tudtak a három műnem – líra, epika, 
dráma – hangulatai között. Az idil-
li, pajkos játékból például egyetlen 
könnyed lépéssel jutottak át a tra-
gédiával fenyegető drámaiságba, és 
fordítva, vagy a hétköznapi, már-már 
unalmassá váló rutinból fejest ugrot-
tak az igazi szerelem újra meg újra fel-
ismerhető mély vizébe, majd onnan 
megtisztulva, tökéletes nyugalommal 

sétáltak ki a házastársi szeretet part-
jaira. Ezt a minden fi gyelmet lekötő 
lüktetést, hullámzást, kiabálást és 
suttogást úgy jelenítették meg, ahogy 
az a régen együtt élők házasságában 
mondhatni törvényszerű. Ráadássze-
rű érdekesség volt a már nagybeteg 
Kosztolányi utolsó szenvedélyes fél-
relépésének, a Mária-szerelemnek 
kevésbé ismert bemutatása, illetve 
az, hogy a Mária iránti szenvedélyt 

megörökítő Röpimát a feleség mond-
ja el, ezzel hányva szemére férjének a 
hűtlenséget. A szövegek közt termé-
szetesen megjelenik a halál árnya, 
az állítólag egy félresikerült foghúzás 
következtében fellépett halálhozó 
ínyrák, amit ugyan előbb egyikük 
sem akar tudomásul venni, de na-
gyon gyorsan kiderül, hogy elhallga-
tásnak és különösen hazudozásnak 
nincs helye a már olyan sok próbát 
kiállt kapcsolatukban. Az előadás jó 
érzékkel kerülte el a költő ötvenegy 
éves korában bekövetkezett halálá-
nak túlbeszélését is, nem akarván cá-
folni a közhelyet, miszerint az élet az 
egyetlen, amit nem lehet halál nélkül 
megúszni. Az összeállítás hatásfokát 
az is emelte, hogy az esendő testtel 
szembeni szellemi halhatatlanságot 
biztosító alkotásba a feleség szintén 
egyenrangú félként tudott bekapcso-
lódni. Kiemelendő a játékos, ugyan-
akkor véresen komoly közös ötlet-
gyakorlat a legismertebbnek tartott 
Kosztolányi prózai műnek, az Édes 
Anna című regénynek a kapcsán. 
A műsor végi vastaps nemcsak a je-
lentős vállalkozásnak szólt, hanem 
annak a könnyedségnek is, ahogy si-
került túllépniük a manapság olyan 
nehezen elkerülhető, pletykaszintű 
bulvárcsábításnak, és mindvégig 
megmaradtak a versekhez méltó mű-
vészi színvonalon.
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Újrarendezik az Ady életét, munkásságát bemutató nagyváradi tárlatot 

 » KRÓNIKA

Felszerelték az új táblát a nagyvá-
radi Ady Endre-emlékmúzeum 

homlokzatára. A közgyűjtemény egy 
ideje nem látogatható, mert a Bihar 
Megyei Tanács teljesen felújíttatta 
az épületet, és a budapesti Petőfi  
Irodalmi Múzeummal újrarendezik 
az Ady Endre életét és munkásságát 
bemutató tárlatot – írta az Erdon.ro. 
A budapesti Petőfi  Irodalmi Múzeum 
munkatársai hétvégén Nagyvárad-
ra érkeznek, hogy megkezdjék a le-
endő állandó kiállítás kialakítását. 
A tervek szerint február végén avat-
ják a teljesen felújított, újra beren-

dezett nagyváradi Ady Endre-emlék-
múzeumot. Korábban az épület sorsa 
sem volt biztos, azonban hosszas tár-
gyalások után sikerült megegyezni a 
tulajdonos ortodox egyházzal. A Bi-
har Megyei Tanács RMDSZ-es vezető-
ségének célja az volt, hogy rendezze a 
megyeházával szemben álló Ady End-
re-emlékmúzeum bérleti szerződé-
sének ügyét. Pásztor Sándor megyei 
tanácselnök többször egyeztetett az 
Nagyváradi Ortodox Püspökséggel, 
és hosszas tárgyalássorozat után si-
került megállapodniuk abban, hogy 
tíz évvel meghosszabbítják a bérleti 
szerződést. Ezután kerülhetett sor az 
épület teljes felújítására is.

Új névtábla az Ady-múzeumon
 » K. J.

Hetvenöt éve, 1945. január 27-én halt 
meg Szerb Antal író, irodalomtör-

ténész, műfordító, a Magyar irodalom-
történet és A világirodalom története 
szerzője, akit egy nyilas keretlegény 
puskatussal vert agyon. Szerb An-
tal Budapesten született 1901. május 
1-jén, szülei művelt, asszimilált zsidó 
értelmiségiek voltak. 1907-ben római 
katolikus hitben keresztelték meg, ke-

resztapja Prohászka Ottokár volt. Kö-
zépiskolába a piarista gimnáziumba 
járt, ahol a neves költő, Sík Sándor volt 
a magyartanára, aki támogatta irodal-
mi ambícióit. Széles körű műveltsége, 
csillogó intelligenciája, fi nom humo-
ra a prózában nyilvánult meg igazán. 
1924-ben doktorált, és középiskolai 
tanár lett a Vas utcai felsőkereskedel-
mi iskolában, itt tanított mindaddig, 
míg a zsidótörvények értelmében le 
nem parancsolták a katedráról. Hosz-

szabb-rövidebb időt külföldön, Párizs-
ban, Olaszországban és Londonban 
töltött. 1930-ban az Erdélyi Helikon 
című folyóirat pályázatot hirdetett a 
magyar irodalom történetének megírá-
sára. Szerb Antal tárgyi és mesterségbe-
li tudása méltó terepet talált magának 
a kibontakozáshoz, és az 1932-re elké-
szült Magyar irodalomtörténet elnyerte 
az első díjat. Az 1934-ben Kolozsvárott 
megjelent mű országos hírnevet szer-
zett neki, de egyúttal nagy vihart is 
kavart. A magyar irodalom jeles és ke-
vésbé jeles alakjait ugyanis leemelte a 
piedesztálról, emberközelbe hozta őket 
és műveiket, csodálat és megrendültség 
helyett szeretetteljes iróniával, olykor 
humorral írt róluk. Nem kevésbé olvas-
mányos, s nem kevésbé „szentségtörő” 
az 1941-ben megírt A világirodalom 
története sem, amely a második világ-
háború után nem kis zavart okozott a 
szovjet fejezet miatt, s csak 1957-ben 
jelenhetett meg újra. Nagy sikert aratott 
regénye, a Pendragon-legenda ötvözi a 
kalandregényt, a krimit, a kultúrhistó-
riát és mindezek paródiáját, valamint 
az 1937-es kultuszmű, az Utas és hold-
világ a magát kereső ember önelemző 
regénye. A nácizmus térhódításával 
a katolikus hitben nevelkedett Szerb 
Antal számára kezdtek beszűkülni a 
lehetőségek. Állásából elbocsátották, 
a Magyar irodalomtörténetet indexre 
tették, 1943-ban, majd 1944 júniusá-
ban munkaszolgálatra hívták be. 1944 
novemberében Sopron mellé, Fertőrá-
kosra, majd Balfra vitték. Az állandó 
nélkülözéstől, a kemény munkától és 
ütlegeléstől legyengült írót végül 1945. 
január 27-én verték agyon.

Hetvenöt éve halt meg Szerb Antal író

 » Nagy sikert 
aratott regénye, 
a Pendragon-le-
genda ötvözi a 
kalandregényt, 
a krimit, a 
kultúrhistóriát 
és mindezek 
paródiáját, és az 
1937-es kultusz-
mű, az Utas és 
holdvilág is. 




