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Szokatlan kéréssel zavarjuk Muvész Urat, mely részben összefügg az 1956os forradalommal, a Magyar Nemzeti Színház 1957-es ózdi szerepléséveI és
kicsi részben az ózdi gimnáziummal is. Hogy világosabban fejezzük ki magunkat,
engedje meg az alábbiak rövid ismertetétését:
1./ 1956 tavaszán (amikor még Magyarországon nem volt rendszeres televíziós adás) az ózdi gimnázium színjátszói több eloadásban bemutatták Illyés
Fáklyaláng c. darabját a város diákjainak és felnottjeinek. A darab tartalma,
mondandója nagy hatással volt a fiatalokra, idosekre egyaránt.
2./ Az 1956-os forradalom leverése során a budapesti Nemzeti Színház
épülete olyan belövéseket kapott, hogy a színtársulat nem játszhatott benne,
ezért 1957 t3vaszén v-idék-i
-&-loawsGkcttar-to-tt,
így ÓzdTa---istöbbdarabbal
jutottak el. Ezek között szerepelt Illyés Fáklyalángja, amelyben Ön Kossuthot,
Ungvári László pedig Görgeyt alakította.
3./ Miután ez a darab nem volt ismeretlen Ózdon, és a Nemzeti Színház
muvészeit mindíg szívesen nézték meg, ezért az említett eloadásra a közel
ezer férohelyes színháztermet ~súfolásig megtöltötte a közönség. Az eloadást
megtekintették a helyi hatalmi szervekkel együtt a szovjet katonai vezetok
is. Jelen volt a város szovjet katonai parancsnoka, aki egy szót sem tudott
magyarul, de tolmács révén tájékozódott a darabról és az eseményekrol.
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Ezekre a mondatokra olyan fergeteges és szünni nem akaró taps tört
ki, amely a darab folytatását hosszú perceken át akadályozta. (Az eloadás
idopontja 1957. január 31.)
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5./ Az eloadás másnapján a helyi pártvezetés és a szovjet katonai városparancsnok a gimnázium könyvtárából felrendelte a Fáklyaláng szövegkönyvét,
melyben a fent idézett részt meg kellett mutatni. Ellenorizték, hogy Önök
valóban szöveghuen mondták-e az Illyés által leírtakat. Mivel azok betu
szerint megegyeztek az elhangzottakkal, így nem lett folytatása az "ügynek".
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Mindezeket azért írtuk le, mert ezt az epizódot röviden szeretnénk
rögzíten
abban az évkönyvben,
amelyet
az ózdi József
Attila Gimnázium
megalakul ás
ötvenedik évfordulójára
(1995) tervezünk kiadni.
Ezért kérjük a Muvész Ur beleegyezését,
hogy ehhez nevét felhasználhassuk
illetve kérjük a leírtak Önre vonatkozó valódiságának
a megerosítését.
Szíves válaszát várva
BS tanárok nevében!
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