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Színház és nemzeti tudat
Még holttestek hevertek az utcákon, még
aranygyűrűt adott, akinek volt, egy
kenyérért, még föl sem költöztünk a
pincékből, még biztatni kellett bennünket a
romok eltakarítására, de már szín-házat
játszottunk, és színházat néztünk
Budapesten. Ha nem olvasnám is
ostromnaplómban már február 8-án, az-

után 10-én újra a már
felszabadult Pestről a még ostromváros

Budára, a befagyott Duna jogén át érkezett híreket: Tapolczay
hallotta, hogy Várkonyi már háromszor fellépett Pesten, akkor is
minden visszaemlékezés, rá-dióbeszélgetés, televíziós műsor,
újságcikk „a poraiból megélemedő Phoenix" első
szárnycsapásaiként a színházat, a színészek kettős szereplését
említi. Kettőset: mert nemcsak a színpadon játszottak szerepet,
hanem a közéletben is, alighogy felgördült a történelem
függönye.

A SZÍNHÁZnak ebben a számában mondja el Alekszandr
Gerskovics, a magyar színház szovjet-ukrán szerelmese és
szakértője, hogyan látta a két nagy öreget, az akkor még nem is
olyan öreg Törzs Jenőt és Csortos Gyulát egy-egy Cschov-
darabban; hadd tegyem hozzá, mint egy másik szerelmes, ha nem
szakértő is: mind a két színházban kétoldalt is, hátul is álltak a
nézők; tudom, mert ott voltam. Mindenki természetesnek érezte
az új Nemzeti Színház igazgatójának, a harmincöt éves Major
Tamásnak azt a mozdulatát, hogy első darabként a Bánk bánt
emelje le a könyvespolcról. Ha csak oratóriumként adták volna
elő a darabot, ha csak valami nyilvános odvasópróbaként
felolvasták volna a színpadról, akkor is más lett volna a súlya,
mondanivalója, a magunkkal vitt üzenete, a személyes és
közösségi katarzisa. Mert a felszabadulás órájától kezdve mást
mond a nemzetnek Bánk, mint addig, más ellen békétlen Petur,
másként hangzik Tiborc panasza a földosztás napjaiban,
felháborodottabbak az indulataink a lézengő ritter ellen, másként
fogjuk fel Melinda szégyenét, és közvetlenebbül érint Gertrudis
dölyfe. Szívesen idézném most fel Lehotay Bánkjának még
Jászais mennydörgéseit és pátoszát, a személyes üldözöttség
gyehennáját is megjárt Bartos Gyula Tiborcának panaszát, Tőkés
Anna felséges Gertrudisát vagy a fiatal Gábor Miklós már új
stílust és játékában is új kort jelző meráni hercegét, de
mondanivalóm útja más-felé visz.

A negyvenötös első napok és hónapok olyan tisztán és fél-
reérthetetlenül mutatják meg ma, harminc év távolából (vagy
közeléből?) a színház helyét, szerepét, jelentőségét az ember és a
társadalom életében, mint a kémiai kísérletek egy-egy anyag
hatását a környezetre. Hiszen az ország maga is laboratórium volt
akkor, csakhogy nem tudtunk róla : az új, a tisztább, az
emberibb, a demokratikusabb élet vegykonyhája, ahol a nagy,
még ismeretlen kísérletre, a szocializmus fel-építésére készültünk
fel, lezárva és lerázva előbbi társadalmi-politikai vegyi
folyamatokat.

A színészek azért kerestek darabot és színpadot, az emberek
azért keresték a színészeket és a ,színházat, mert önmagukat
akarták közösségben megtalálni 6 kifejezni. A háború iszonyata,
az elnyomás légszomja, a pinceélet szorongásai után a
napfénnyel együtt kerestük a másik napfényt, a
mesterségeset, a magunkalkottát: a művészetét. Márpedig
nincsen művészet, amelynek eszköze is, tárgya is, alkotója is
annyira az ember volna, mint a színészet. Az ember jobbik
önmagával találkozik a színházban, a valóság égimásával evilági
alakban, és ezt nem pótolja semmilyen más művészet.

Legközelebb a szépirodalom áll hozzá, s nem mint ma so-

kan gondolnák, a filmművészet vagy a televízió. A jó könyv
olvasása közben, legyen az regény, elbeszélés, dráma vagy vers is
- az olvasó önmaga teremti meg színpadát, ha van hozzá ereje,
ideje és kedve, és úgy azonosul az író alakjaival, hogy tudatában
újraalkotja őket. Ez roppant erőfeszítést kíván meg; és a
legmagasabb fokon is - ha drámáról van szó - elmarad az, amit
csak az eleven színpad tud adni: ember találkozását emberrel. A
színházban a néző úgy azonosul az író teremtette jellemekkel,
hogy megmarad önmaga is. De mert szituációban van, egyúttal
többet is átél, mint amit a szavak kimondanak. A jó színházi
élmény egyszerre igazolja Sztanyiszlavszkijt és Brechtet, a teljes
egybeolvadást és az elidegenedést. Ezt keresték 1945 emberei a
fagyos romok közt, ezt a budapesti tavaszban, és ezt találták meg.
A harmincadik évforduló akkor nem ünnepély, hanem ünnep, ha
a negyven-ötös hétköznapok tanulságait azok is szívükre veszik,
akik nem élték át őket.

Tanulságait, mert van még legalább egy, az elsőtől elvá-
laszthatatlan. Az imént, arra az első Bánk bánra emlékezve
voltaképpen már erről írtam. Gyakran emlegetjük, és így is
érezzük, a külföldinek mint jellegzetességet mutatjuk be, hogy
nálunk az irodalom a nemzeti tudat része. Ha egyetlen jellem-
vonást kellene mondanom a harmincas évek végének, a negy-
venesek elejének elnyomásból fakadó és népámítás ellen fel-tett
kérdésére: mi a magyar? - akkor ezzel az eggyel, az irodalom
szerepével, fontosságával, nyugati szemmel: túlméretezettségével
válaszolnék, tudva, hogy egyúttal arra is feleltem: mi a lengyel,
vagy mi a cseh. Amíg ezt hangoztatjuk, mai közművelődési
politikánk egyik tartóoszlopaként használjuk,
megfeledkezünk arról, hogy a színház milyen nagy helyet foglal
cl, milyen fontos szerepet játszik a magyar nemzeti tudatban. A
felszabadulás utáni színházi felbuzdulás példa erre, de nem az
egyetlen. A színházat, mint a magyar nyelv istápolóját,
fenntartóját, egyszerre édesanyját és gyermekét számon tartjuk,
főképpen a reformkortól fogva. Természetesnek találjuk, s ezért
nem figyelünk fel rá eléggé, hogy Petőfi is, Jókai is a színpadon
fogadta magába az irodalmat. A magyar színházi művészet
legelejéről szól hozzánk Batsányi
figyelmeztetése: „A teátrom a nemzeti nyelv és karakter iskolája."

A karakter, a nemzeti karakter az, amit ma nemzeti tudatnak
mondanánk.

A negyvenötös napok arra is emlékeztetnek, hogy a színház
akkor teljesebben hozzátartozott nemzeti tudatunkhoz, mint ma.
Lehet, hogy akkor nagyobb szükség volt rá? Az alkalom volt
egyszeribb, de a szükség egy nép életében folyamatos. Ma ,sem
csekélyebb, mint akkor volt. Ilyenkor az ember
tollára tolakodnék egy sőt, de visszaparancsolom. Harminc év
után ,más a nemzeti tudat, teljesebb, mert szocialista igényű.
Ennek a teljesebb nemzeti tudatnak adósa a mai magyar színház.

A teljességben nemcsak a hazai dráma és színjátszás foglaltatik
benne. Nemzeti tudatunknak egyaránt része az „emberfaj
sárkányfog-vetemény" és Csongor útkeresése, A Reményhez és a
Karnyóné, a Tragédia és Arany Hamlet-fordítása, az „ügetése
távoli lovasoknak", a Tanítónő, a „mondhatta volna szebben, kis
lovag" és az Éjjeli menedékhelynek az ember méltóságáról szóló
monológja. A színház úgy része és részese nemzeti tudatunknak,
hogy nem áll ,meg a határoknál, a nyelvieknél sem, hanem
beleolvasztja - Batsányi, Vörösmarty, Arany és Hevesi Sándor is
így képzelhette - a világirodalmat, a nagyvilágot.

S éppen azért, mert a színházi művészet eszköze nemcsak a szó,
hanem a mozdulat, a test, a színek, a fények, a jelzések és az
elhallgatások is, egyszóval az egész ember, lehetőségei és
kötelességei a második harminc évben olyan izgalmasan nőnek
meg, mint amilyen jó remegés töltött el bennünket negyvenöt
tavaszán, az első más, új és mégis örök, mert emberi színpad
függönyének felgördültekor.


