
fórum
működtetéséről. Élőtérben a belállapotok
boncolgatása áll. A. „miért" kérdése is
valóban csak ezzel kapcsolatban tűnik fel:
mintha a Nemzetiben főként azért
csinálnának színházat, hogy valamiféle
„jó műhödés'' elve megvalósulhasson.
Ahogy Zsámbéki. Gábor mondotta:
„Minden egyéb, valóban a lényeget, azaz
az előadásokat érintő kérdésnél is fon-
tosabbaknak (látszanak) az összesimulás
pillanatnyi esélyei." S hogy mi ennek az
összesimulásnak voltaképpeni értelme, azt
így fogalmazza meg: „Mi pedig olyan
színházat szeretnénk, amely minden
egyénében és részlegéhen érzékeny az
egész működtetésére."

Ez valóban fontos cél, különösen, ha
meggondoljuk, hogy az új vezetés olyan,
meglehetősen széteső, egymástól erősen
eltérő érdekektől , céltudatoktól vezetett
társulatot vett át, amelynek java része
évek óta. alig jut színpadra, magánya tele
van sértődöttséggel, foglalkoztatottsága a
túlterheltség panaszaival s az ebből
fakadó ingerültséggel, türelmetlenséggel.
Főképpen azonban. azzal a nyugta-
lansággal, hogy nemigen tudja, miért,
milyen cél, milyen feladatok, ha tetszik:
milyen hivatás érdekében kellene beil-
leszkednie egy olyan egészbe, amelynek
hordozói a Nemzeti hagyományos, bár
sajnos valóban kissé idejétmúlta s eléggé
elhomályosult eszményeitől függetlened-
ni látszanak, s ezért - bennem is - elvi
síkon is visszatetszést váltanak ki.

Itt már egyértelműen a „miért" és a
„mit" kérdései kerülnek a homloktérbe.
Nem a stíluséi tehát. Az a benyomásom,
hogy az új vezetés - igen helyesen
nem akar, mert egyelőre aligha is tudna,
valamilyen egészen új, meghökkentő
játékmodort erőltetni, kialakítani. Székely
Gábor az ilyesmitől egyértelműen el is
határolta magát: „tanúi vagyunk egy külső
jegyeiben divattá lett, főként a formákat
érintő megújulási készségnek, amely
zavarba ejtő előadásokat produkál azok
számára, akik nem. pontosan fel-
készültek. . . . a látványhatás újszerűsége
egy-egy estére tökéletesen elfedheti a
tartalmi silányságot". Ezt a véleményt

Nemzeti állásfoglalásaként. csak helye-
selni lehet. Hogy a színház a gyakorlatban
is követi ezt a magatartást, magam 's
tanúsíthatom; erősítse meg azonban
benyomásomat Mészáros Tamásnak az
interjúban résztvevők egyikétől sem
cáfolt véleménye: „én még a legszolídabb
avantgardizmust sem tudtam felfedezni az
önök munkáiban".

Akkor tehát nem a színjátszói-rendezői

stílus valamilyen kihívó változata váltja ki
egyes bírálók kétkedését, de az
ösztöneikre hallgatókét sem. Teljességgel
talán még a „mit" kérdése sem, az ti. ,
hogy milyen darabok valók a Nemzetibe?
Ez a kérdés természetesen Sziládi János
igazgatónak okozza a legtöbb fejtörést. A
beszélgetés folyamán legalábbis ő fogal-
mazta meg az alapvető kérdést: „Mi
dolga a színháznak?" Persze, ő is csak
vázlatosan felelt: „A művészet azzal se-
gítheti a társadalmi fejlődést, hogy tuda-
tosítja az egyén, a közösség lét- és sors-
problémáit." Ezt, én legalábbis, csak
általánosságnak tartom. De lehetővé teszi,
hogy a színház három új vezetőjének
programját. egyesítve, valahogy így fogal-
mazhassuk meg a célt: a színház kitűnő,
tehát közérdekű darabokat állítson
színpadra kitűnő előadásokban, amelyekre
az egész színház odafigyel. Ezzel már
csak azért is kár lenne vitatkozni, mert
magában foglalhatja a szerző-színész-
rendezőműszak négyes egységének alkotó
harmóniáját.

De hát akkor mi a gond? Ez, azt hi-
szem, főként mégis a „miért" és a „mit"
kérdései körül keresendő. Az igazgató
idézett mondatából hiányzik a „közösség"
ez esetben elhanyagolhatatlan jelző je: a
„magyar nemzeti", vagy legalábbis a
„hazai" ; ugyanúgy, mint ahogyan a szín-
ház ez évadbeli műsortervéből csaknem
egészen hiányoznak. az új magyar dara-
bok; azt ti ., hogy minden évadban sze-
repel egy-egy magyar újdonság, kötelező
udvariassági gesztusnál alig foghatom föl
többnek; különösen, ha azt kell látnom,
hogy a régiek aránya is erősen
megcsappant. Nem szükségeltetik külö-
nösebb rosszindulat hozzá, hogy ebbő l
arra következtessen az ember: a Nemzeti
függetlenedni akar azoktól a kötele-
zettségektől, amelyekről „mindig el kell
számolni a. közvélemény előtt". Székely
Gábor ezt szóvá is tette egy régebbi. nyi-
latkozatában, azt mondván, hogy a Nem-
zetinek nincs külön arcéle: egy színház a
többi között.

Már csak ezért is érdemes itt elgon-
dolkodni nemzeti színházunk történeté-
nek a magyar nemzeti érzés- és gondolat-
világhoz s a magyar dráma történetéhez.
való kapcsolatának néhány kérdéséről.

11.
A színház pontosabban a komédiázás

meg tud lenni komoly drámairodalom
nélkül. Drámát lehet írni pályázatok, ki-
adók, esetleg csak íróasztalfiókok szá-
mára. A színjátszás igazán nagy dolgai

azonban csak drámaírók és színjátszók
szoros együttesében jöhetnek létre, olyan
közegben, amely a jó előadásban
közönségként is egyaránt értékelni tudja
a költőket, a színház embereit és
együttműködésüket. Nagy színház nincs
nagy drámairodalom nélkül, nagy
színjátszás nem jöhet létre megfelelő
társadalmi alap és háttér nélkül.

A régi magyarság világában hiányzott
ennek az egymást feltételező és erősítő
összjátéknak igen sok lényeges eleme.
Amikor a viszonylagos folytonossággal
működő magyar színjátszás elkezdődik, a
művelt vezető réteg töredékes, ha nem
éppen ellenséges, a színjátszók alig emel-
kednek ki a műkedvelésből, az eredeti
drámairodalom pedig, ahol csírázni kezd,
szűk körre szorul, kihamvad vagy meg-
fojtják, A magyar színjátszást nem egy
birodalmi udvartartás vagy egy fejét
fülemelő polgárság célszerű fényűzése
szülte, hanem olyan ellentmondásokkal
telt társadalmi mozgalom, amelynek ki-
bontakozása folyamán sokféle népréteg,
osztály ébredező , tétova és indulatos kö-
zösségösztöne, hazafisága keresett eszkö-
zöket egy megújítandó s megújulni vágyó
nemzet öntudatosítására nagyrészt a
hatalom féltékenysége, erőszaka ellené-
ben. A színház mifelénk -- főként 11. Jó-
zsef föntről reformáló, egységesítő bi-
rodalompolitikája jegyében -- a néme-
tesítés egyik fő eszköze lett. A kalapos
király 1783-ban még csak Budán s főként
hivatalnokai számára alakíttatta át egy
föloszlatott szerzetesrend templomát
szín-házzá; 1812-ben azonban már Pest
legszebb terén épült a kor minden
modern eszközével felszerelt otthon a
német társulatnak.

Érthető, hogy mivel sem a magyar
rendek, sem a magyar vagy magyarosodó
polgárok nem tudtak igazán jelentős tár-
sulatokat fölnevelni., a vándortársulatok
műsorain sokáig csak a németből jól-
rosszul átültetett daljátékok meg a ma-
gyar nevekkel és öltözetekkel magyarossá
fordított-díszített darabok. szerepeltek;
egyre több ,hazapufogtatással". „A.
hazafiság a nemzetiségnek" : ez a jelszó
nemcsak a Dunántúl első magyar kő-
színházának, a balatonfüredinek hom-
lokzatán volt olvasható; nem egy vidéki
nevezte magát „nemzetinek". Jellemző
azonban, hogy az első magyar kőszín-
ház, a kolozsvári, 1821-ben K ö r n e r
Z r ínyíjének előadása előtt húzta föl a
függönyt. A hatvani kapu előtt, az
egykori városfalakon kívül fölépülhetett
Pesti Magyar Színház pedig 1839-ben
csak



prológusként adta elő Vörösmarty alkalmi
jelenetét, az Árpád ébredését; az estet Eduard
Schenk szomorújátéka, a Belizár töltötte ki.

A Pesti Magyar Színház 1841-ben lett
Magyar Nemzeti Színház. A fővárosban
sokáig nem dőlt el a versengés. 1847-ben
ugyan leégett a pesti német színház, de
azonnal új otthonokat kapott, s ezekben a
század végéig jelen volt Pesten. A Nem-
zeti hamarosan elég jó alapokat terem-tett,
közönsége megszilárdult, felszere-lése
gazdagodott, vezetői valamiféle pal-
lérozottabb játékstílus egységét is kiala-
kították. Komoly magyar drámai repertoárt
azonban részben azért sem tudott
kialakítani, mert otthont kellett adnia az
operáknak is. De kezdettől fogva mégis
sokat tett a magyar dráma kifejlesztéséért:
sikerült a kor vezérköltőjéből,
Vörösmartyból kicsikarnia néhány fontos
művet, s a magyar darabírók első
mestereit, Kisfaludy Károlyt, Szigligeti
Edét is ez a színház nevelte fel. A bírálat
kezdetben főként a nyelv színpadi hasz-
nálatának helyes gyakorlatára figyelt;
pedig már Abaúj megye úttörő levele a
hazai színjátszás ügyében - amelyet Ba-
tsányi fogalmazott! -kijelentette: „A te-
átrum a nemzeti nyelv és karakter isko-
lája." A nemzeti karakter példáinak szá-
monkérése azonban azért is nehéz volt,
mert ezt akkor kellett újra és korszerűen
megfogalmazni. A közönség beédesgetése
végett pedig a figyelem inkább a színi
hatásra, mint a jellemábrázolásra irányult.
Örülni kellett a hatásosan eljátszható s a
hazafiságot bár gyakran felszínesen, de
mégiscsak hatásosan ápoló adaptált szín-
daraboknak is.

Még az elmúlt évtizedek folyamán is
egyebek közt azért volt nehéz határozottan
kialakítani a Nemzeti magyar műsor-
politikáját, mert alig volt választék a
vitathatatlanul magyarnak tartott drámák
terméséből. Sajnos, el kell fogadnunk a
tényt, hogy drámairodalmunk sem a
színkép tágasságában, sem
mennyiségében, sem minőségében nem
egyenrangú verses és prózai szépirodal-
munkkal. Néhány magányos orom; elég
változatos és a színjátszás közvetlen cél-
jaira használható, de korához kötött s
ennek elhanyatlása után hamar avuló
rutindarabok; félbemaradt vagy rosszul
született remekműígéretek, s a titkos
drámaírók határtalan vad nádasai: ez az,
ami a magyar dráma múltja felé forduló
műsorpolitikus elé tárul. Műsorainkon
csaknem két évtizeden át jóformán csak
három olyan klasszikussá érlelt magyar

dráma szerepelt, amelyek állandó jelen-
létét szükségesnek tartotta és tartja mű-
velődéspolitikánk: a Bánk bán, A z ember
tragédiája meg a Csongor és Tünde. Bor-
nemisza Elek/rája ereklye; a Csokonai
kedves kísérleteitől Kisfaludy Károly
vígjátékain, Vörösmarty varázslatos
nyelvű, de a mai színpadon használha-
tatlan drámáin, Szigligeti mesterember-
munkáin, Csiky vagy Bródy társadalom-
bíráló, szatirikus színművein át máig
húzódó vonulat darabjai inkább emlék-
ként s bizonyos ó-ízű hangulati értékek
miatt élnek - nagyrészt fölfrissítve a
Nemzeti színpadán, ha élnek. Abból a
lényeges drámatermésből, amelyet még
mindig rossz szokás a Molnár-Szomory-
Heltai-iskola kitűnő műveinek nevezni s
inkább a színház világpiacára készült
daraboknak tartani, a Nemzeti Színház
csak igen módjával válogatott; újabban
teljesen mellőzi. Miért? Nem szabad azt
sem elfeledni, hogy a Bánk, bán több vo-
natkozásban is olyan kétséges, a cenzúra
árnyékában helyenként csonkán vagy ál-
cázottan maradt mű, amelyhez minden
rendezőnek hozzá kellett nyúlnia már
Illyés „átigazítása" előtt. Az ember tragé-
diája voltaképpen drámai költemény, s
Arany átsimítása nélkül talán szerzője más
műveinek sorsára jut, a Csongor és Tünde is
bölcselő tündérjátéknak csodálatos
költészet, nem drámának.

A Pesti Magyar Színháznak termé-
szetszerűleg kezdettől fogva vezető sze-
repet kellett vállalnia az ország színházi
életében. Ebben legfeljebb a kolozsvári
volt hellyel-közzel - néha komoly sikerrel -
- vetélytársa. Magyar színésznek és drá-
maírónak azonban a főváros Nemzeti
Színháza volt a lovaggá ütés színhelye. Ez
a szerep óriási lehetőségekkel, de igen
nagy kötelezettségekkel is járt. Nemcsak
valamilyen reprezentatív játékstílust kel-
lett kialakítani és életben tartani, hanem a
világklasszikusok állandó jelenlétét s a
magyar nemzeti drámairodalom élő,
múltat és jelent összefoglaló ápolását is
biztosítani kellett ott. Az igények és
lehetőségek megnövekedése a század
végén létrehozta Operaházunkat; a vi-
dékről felözönlő tömegek számára fel-
építették a külön Népszínházat; a nem-
zetiségi versengés emlékét őrizte az 1897-
ben még eléggé németes terézvárosi kis-
és középpolgárság asszimilálódását
szolgálni kívánó Magyar Szín-ház; külön
otthona lett 19o3-ban az operettnek: a
Király Színház; s döntő szerephez jutott az
önállósodó nagypolgári igények
szolgálatában, a Lipótvárosban

felépült Vígszínház. A Nemzeti ezeknek a
részfeladatokat megoldani hivatott,
nagyjában önálló arcélű színházaknak
kiválása után még inkább az lett, aminek
fennállása jóformán egész idején szánták:
a nemzeti reprezentációt szolgáló magyar
színjátszás első fóruma.

Ehhez képest ez a színház csak akkor
volt némileg biztos, nyugodtabb vizeken
úszó hajó, amikor a nemzet gazdasági,
társadalmi, politikai élete bizonyos föl-
lendülést és kiegyenlítődést mutatott. A
vezető színházra természetesen odafigyelt
minden hatalom: ennek befolyása a kü-
lönféle külső és belső cenzúrákban, a vál-
tozó intendánsok anyagi és politikai tevé-
kenységében állandóan meg is mutatko-
zott. A Nemzeti történetén a nemzet
legújabbkori történelmének minden vál-
tozása otthagyta a nyomát.

Ismétlem: sokáig játszott itt főszerepet a
nyelv kérdése. Határozottabb szín-padi
beszédnorma mégis csak egy-egy
szakaszban alakult ki, egy-egy nagy szí-
nész vagy egy-egy keményebb kezű igaz-
gató-rendező hatására. A magyar társalgási
nyelv a valóságban is bizonytalan volt.
Nem tisztázódtak eléggé az emelkedett
versnyelv szabályai sem: a világ-irodalom
példadrámái főként a magyar nyelv
természetes lejtésével ellenkező jambus
erőltetése miatt - nemegyszer szólaltak
meg az érthetetlenségig el-torzítva. De
Madách például még aktuális társadalmi
darabjait is jambusokban - s milyen
rosszakban! - fogalmazta meg. Érthető,
hogy Arany, a drámai műfordításban is az
első remeklések mestere, miután a teljes
magyar Shakespeare gazdája ő volt,
többször kötelességének tartotta erről a
kérdésről külön szólni:

.. az áttétel ne annyira az olvasót igye-
kezzék kielégíteni. . . mint inkább... a
színpadot, mely nagy hiányt szenved jó
fordításokban. . . A fordítót nyűgzi sok
helyt s nyelvét feszessé teszi e kettő:
szigorú metrumot akar, és minden közön-
ségestől ment irodalmi nyelvet... A drámai
nyelv az élet nyelve; a színpadon élő
embereket akarunk látni, mi nem azt teszi,
hogy a dráma közönséges prózában
folyjon, de mégis az életén, a szenvedé-
lyes, mozgalmas életén..." A prózában írt
drámát csak a századfordulón tudják egyes
mesterei nem csak színpadképessé, de
divatossá is tenni. De hogy még akkor is
stilizált prózát írtak, eléggé bizonyítják
Bródy, Herczeg, Szomory drámái; még
nemzedékem jelesei is így írtak: Tamási,
Németh, Illyés és Illés.

Ismétlem: a nyelv szolgálata mellett



azért már színjátszásunk. hőskorában is
feltűnik - legalább elvben és jó szándékban
- a magyar tárgyvilág, jellem, társadalom,
sors- és szépségeszmény meg-testesítésére
irányuló igény. De melyek azok a nemzeti
erkölcsök, ki szabja meg a nemzeti
karaktert, milyen írók, milyen hősök,
milyen néprétegek? Magyaros
különlegességeket kell-c kiemelni, vagy az
általános emberi értékeket hazai viszonyok
közt megmutatni? Jelenének for-
rongásaiban, torzult vagy derék indula-
taiban, „régi dicsőségében" vagy ki-
vívandó jövőjében él-e, példaszerű-e az
„igazi magyar karakter"? Ezek a kérdések
fő hangsúllyal kísérik végig Nemzeti
Színházunk egész életét, s vele nemzeti
drámairodalmunkét is. A kérdésekre az
„általános emberi"-nek s a „sajátosan
magyar"-nak dialektikája határozza meg a
választ. Már Kazinczy is azért kedvelte a
Hamletot, mert: „Nagyon analogizál
nemzetünk nek mostani nem rózsaszín
érzéseivel", pedig ő csak a Monarchia
színházi törvényei szerint megnyirbált
Schrőder-féle átdolgozást fordította le. A
cenzúra -- amelynek létében Katona a
magyar drámaírás fejlődésének legfőbb
akadályát látta - az összbirodalmi békesség
eszméjének jegyében irtotta ki a nemzeti
függetlenség és társadalmi igazság-tevés
ügyében megfogalmazott mondatokat, ha
éppen be nem tiltotta a drámákat.
Széchenyi a Bánk bán előadását hely-
telenítette a benne jelentkező s szerinte
káros törekvések miatt. Schiller Haramiái a
nagy reformkor kezdetén a legnépszerűbb
színpadi hősök közé tartoztak nálunk is.

Általában mégis a hazai élet tárgyvilága
tört előre. De persze csak korlátok között.
Ahhoz, hogy a hazai politikai élet
visszásságait színpadról komolyan lehes-
sen bírálni, Eötvös tekintélyére vagy
Nagy Ignác publicista ügyességére volt
szükség. 1848. március 15-én Tiborc
szózata aratta a Nemzetiben a legnagyobb
sikert, s a nyugtalan tömeg már előbb a
„Meghalt a cselszövő"-t énekelte z utcán
Erkel Hunyadi Lászlójából. E
ár példa csak a problematika egyik felére
utal.
Mert hol volt az a magyar világ, amely a

színrevitelre érettnek, alkalmatosnak ítél-
tethetett volna ? Kisfaludy vígjátékaiban,
Vörösmarty romantikus tumultusaiban,
Szigligeti hatásos életképeiben, esetleg
zakó Kalmár és tengerészében vagy épen
Petőfi Tigris és hiénájában? A nemzeti
tudat formálásában emellett csak az
egyik területet képviselte a napi közélet

bírálata. A másik oly korban, amely-ben a
társadalmi reform legfőbb akadálya a
nemzeti szolgaság volt - szükségképpen a
történelmi tárgyvilág lett. A politikai
küzdelem változásaiban vala-milyen
nemzeti egységfrontba fonható társadalmi
rétegek önállósulásának jog-alapjaként is
hangsúlyozni kellett a történelmi
folytonosságot, meg a közös sors
sugalmazójaként is. Érthetően kimagasló
szerep jutott tehát a hazai nagy múlt, a
„régi dicsőség" emlékezetének. Az ab-
szolutizmus évtizedében a forradalom és a
szabadságharc leverése után ezek a a
tárgykörök visszaszoríttattak, a „remények
évei"-ben, az ötvenes-hatvanas évek
fordulóján újra feltámadtak. Hogy a
hatalom nem örült ennek, arra figyel-
meztethetnek az Erkel Bánk, bán operája
körüli huzavonák; s hogy egy olyan okos
intendáns, mint Ráday Gedeon, a Nem-
zetit komoly politikai eszközként is
igénybe tudta venni, igazolhatja az 1857-
ben, Erzsébet királyné megnyerése érde-
kében szereztetett és különös pompával
bemutatott Erzsébet opera.

A Nemzeti Színház létét meghatározó
erőtér összetevői a XIX. század harmadik
harmadában is csaknem azonosak
maradnak. Változatlanul szükségesnek
látszik a klasszikusok színen tartása, a
magyar jelen és múlt hasznosítható
persze, a vezető politikai erők érdekében
hasznosítható munkáinak ápolása, új
kezdemények támogatása. E törekvéseket
nagy tekintélyű intézmények pályázatai is
aláhúzzák; ezekből azonban kevés
eredmény született. Jókai megbukott a
színpadon; Mikszáth feléje se fordult; az
újromantikusok híg Shakespeare-epi-
gonizmusba fulladtak; egyedül Csiky
bizonyult használható színpadi szerzőnek.
Azért is persze, mert kereste ezt a
szerepet. Arra tudniillik, hogy az igaz-
gatók a nehezebben mozduló tehetségeket
- például Aranyt - igyekezzenek
megnyerni, már akkor is alig akadt példa.
A nagyratörő igazgatók szívügye a
klasszikus magyar repertoár kezdett len-
ni: sikert ígérő magyar klasszikus drá-
maciklus összeállítására egyébként Ja-
novich Jenő mert először vállalkozni, s
csak századunk elején, Kolozsvárott. Sok
kísérlet eredményeként végül is csak a
Bánk, bánt sikerült nemzeti tragédiává
fölértékelni, és Az ember tragédiájából a
haza határain túl is hírlelhető magyar
bölcselő színpadi művet formálni.

A színházi élet területén érezhető élénk
pezsgést, a sok ígéretes vállalkozást sem-
mivé tette az első világháború s az össze-

omlás. Ebből a Nemzeti is erősen meg-
tépázva került ki. Főként azért, mert a létét
meghatározó erők is lényegesen át-
csoportosultak. Amikor Hevesi Sándor a
közönségszervezés és a műsorpolitika erős
átalakításával nagyjából rendbe tette a
színházat, nagy sikerű Shakespeare- és
Moliére-ciklusai után magyar ciklust akart
létrehozni. Szóvá tette azonban, hogy a
siker érdekében például a Bánk bánhoz is
hozzá kell nyúlnia. Ezért olyan
felháborodást rendeztek ellene, hogy be
kellett: látnia: az 192o-as, 3o-as évek Ma-
gyarországán főként a Herczeg Csathó-
Zilahy szerzőháromság darabjaiban élet-re
kelő dzsentroid neobiedermeier világ némi
modern pikantériával, felhám-
problematikával fűszerezett ábrázolására
építheti csak a korszerűen nemzeti szín-
házinak minősített magyar műsorpolitikát.
A fokozódó antiszemitizmus, né-hány jó,
de árnyékba került drámával együtt, mégis
eltávolította helyéről, s utána a Nemzeti
egyik válságból a másikba tántorgott.

Az új rendet teremtő Németh Antal
kénytelen volt ugyan engedményeket tenni
az egyre növekvő jobboldali erő-szaknak,
sikerült azonban a Nemzeti egyensúlyát,
bár erősen megváltozott körülmények
között, ismét helyreállítania. Ő is mindent
elkövetett a magyar klasszikus repertoár
kifejlesztése érdeké-ben. Többször is
kezdeményezett ilyen ciklusokat. O sem
ért cl azonban átütő sikert, bár olyan
kiváló dramaturg segítségét, nemegyszer
jelentős beavatkozását vette igénybe, mint
amilyen Galamb Sándor volt.
Elvitathatatlan érdeme, hogy a Nemzeti
színpadára segítette a Nyugat első és
második nemzedékének azokat az íróit,
akik komoly művekkel járultak hozzá a
magyar dráma megújulásához, főként
Németh Lászlót, Tamási Áront, Illés
Endrét. Volt egyebek közt bátorsága, hogy
egy éppen hogy megszólaló kitűnő
tehetség formailag kiforratlan,
mondanivalójában kihívóan bátor darabját,
Somlayval a főszerepben adassa elő.
Hubay Miklós Hősök nélküljéről van szó.

Különös ellentmondása a helyzetnek,
hogy neki sikerült, és éppen a Nemzeti
Színházban, az avantgarde törekvések
aránylag legtöbb elemét hazánkban is
elfogadtatnia, beolvasztván őket persze a
Nemzeti lényegében hagyományos
stílusvilágába. Nem utolsósoron azért is,
mert színházának a nemzeti reprezen-
tációban betöltött sajátos vezető szerepét
nemcsak hogy nem vonta kétségbe,



de kiemelt előadásokkal, külföldi ven-
dégjátékokkal még különösen hangsú-
lyozta is.

III.
Az elmúlt negyedszázad folyamán alap-
vető változásokon ment át a színháznak
mind műsora, mind közönsége, mind
stílusa.

Ennek a korszaknak a Nemzetiben
vitathatatlanul meghatározó embere Ma-
jor Tamás. Hogy a kor történelmének
minden változása otthagyta nyomát a
Nemzetin, neki köszönhető. Működésé-
nek - amelyet bízvást nevezhetünk törté-
nelminek - hatását, mérlegét nem kell itt
és most alaposabban szemügyre venni. A
SZÍNHÁZ 1971. 2., 3., 6. számaiban
közzétett „Major Tamás cirkusza" c. ilyen
igényű vázlat fő vonásaival egyet lehet ér-
teni; legföljebb a fő hangsúlyokat s az elő-
jeleket fogja majd megváltoztatni a törté-
nelmi távlat. Major kivételesen kíváncsi
és tájékozott színházi ember, kitűnő szer-
vező, bámulatraméltó túlélő, próteuszi
alakváltozásaiban is mindig azonos alkatú
egyéniség. Már-már megszállott
küldetéstudattal kötötte össze sorsát a
Nemzetiével. Félelmes hajlékonyságú al-
kalmazkodókészséggel, intelligenciával s
elszántsággal tudta s tudja követni a
számára lényeges áramlatok változásait: a
politika és művészet szféráit nem tud-ja,
de nem is akarja különválasztani. Fő
törekvéseiben egységes pályájának több
szakaszát lehet - kell - megkülönböztetni.

A kezdetek felszabadult lelkesültsé-
gében, az újjáépítés vállalkozó lendüle-
tével új együttest sikerült kiformálnia.
Hozzá újszerű - s korszerű - műsorpo-
litikát is. A magyar múlt élő emlékeiből
főként a már említett, klasszikussá vált
drámákat vette elő, de helyt adott a
kombattáns magyar szerzőknek is; a
drámaíróként akkor kibontakozó Illyés
Gyulán kívül persze nem egy sematikus
szerzőnek is. A világirodalmi választékot
komolyan és korszerűen kiterjesztette:
Csehov, Gogol mellett főként Osztrov-
szkij, Gorkij, a szovjet dráma néhány
fontos darabja, Goldoni meg - amikor már
kiértékelték Brecht tűnt föl. A Nemzeti
felszabadulását s azt, hogy új útján igazi
ormokig hágott föl, mégsem egyedül az
ezerkezű s -szemű igazgató-főrendező-
főszínésznek lehet köszönni. A köréje
sereglő gárda kiváló együttessé alakult,
mert elfogadta olyan vezető mű-vészek
irányító közreműködését, mint Gobbi
Hilda, Mészáros Ági, Tőkés Anna,
Somlay Artúr, Abonyi Géza, Bes

senyei Ferenc -, hogy csak a legmar-
kánsabb egyéniségeket említsem; s fő-
ként olyan sokoldalú s magát mégis
egyetlen feladat ellátására szentelő, em-
berségesen szigorú, jó ízléssel célratörő
vezető rendezőét, mint amilyen Gellért
Endre volt, aki máig szóló érvénnyel
bebizonyította, hogy a Nemzetinek talán
legfontosabb szerve a jó, okosan
kezdeményező, írót és rendezőt szívós
türelemmel segítő dramaturgia. A Nemzeti
fejlődésére végzetes hatást gyakorolt,
hogy kettő e vezető művészek közül,
Somlay és Gellért egy-egy válságos
fordulón az önkéntes halált választotta
kiútnak, s hogy többen, élükön Gobbi,
majd Bessenyei elhagyták a színházat.

Figyelemreméltó teljesítmények után az
ötvenes évek második felében bekö-
vetkezett széthullás jellemzi ezt a korsza-
kot. A játékstílus akkor hirtelen megza-
varodott. A már-már túlhangsúlyozott, bár
a hagyományos stílustól nem idegen
Sztanyiszlavszkij-iskolán nevelődött
szocialista realizmus és forradalmi ro-
mantika mellett jóformán minden elő-
készítés nélkül megjelentek - egy Gol-
doni-vígjáték előadásában s aztán máso-
kéiban - a rehabilitált avantgarde szín-ház
nálunk addig alig ismert, ha éppen
formalizmusként el nem utasított elemei;
nemcsak a Brecht elméletére támaszkodó
elidegenítő színház, hanem sok minden,
ami ezen is lényegesen túlment. A másra
nevelt közönség tájékozatlanul kapkodta a
fejét. Évek következtek, amelyekben a
Nemzeti kísérletező színházzá lett.

Ez volt az a pályaszakasz, amelyet
Molnár Gál Péter említett tanulmányában
úgy jellemez, mint egy örökifjú lángelme
újjászületésének korát. A maga
szempontjából igaza is van. Csupán azt
kell tudnunk, hogy ennek a megújulásnak
művei nagyrészt egy jelen-tős, de magát is
agyonhajszoló rendező kellőképpen elő
nem készített s következetesen végig nem
vitt művei lehettek csak - engedjék el itt jó
néhány év produkcióinak felsorolását -;
ezek is a közönségét és színészeit
Szvengáli módjára médiumának tekintő
szuggesztív kísérletező improvizációi
voltak. De valóban fölkavarták a
Nemzetiben elláposodó állóvizeket s -
miután Major a Főiskolán is tanított -- a
fölnevelődő rendező-nemzedékek
becsvágyóbb tagjait is. A Nemzetiből
azonban a klasszikus repertoár s a magyar
színjátszóhagyomány más színházakba
kezdett átköltözni. Az arcélét föladó
Nemzeti elvesztette vezető szerepét.

A magyar klasszikus repertoár említett
néhány művét egy ideig továbbra is főként
a világirodalmi klasszikusok, elsőrenden
Shakespeare, Moliére, Goldoni, Gorkij
egészítették ki, s a magyar múlt avulóban
levő darabjai közül a fel-frissíthetők,
különösen Hegedüs Géza Csiky-
átdolgozásai. A nemzeti hagyomány iránti
igény azonban állandóan szót kért a
közönség körében, nem utol-sósorban
ezzel magyarázható a Bánk bán, a nehéz
ideológiai vitát, sőt adminisztratív
intézkedést is kiváltó Az ember tragédiája
meg a Csongor és Tünde sikere: ezek az
elmúlt évtizedek során sokkal gyakrabban
kerültek színpadra, mint azelőtt egy
évszázadon át. A leghevesebb változások
idején is eleven maradt tehát - bár néha
elfátyolozódott - a magyar dráma
életbentartásának, korszerűsítésének,
megújításának igénye, s nem szűntek meg
- bár a torzulások idején nem egyszer
túlzott célzatossággal érvényesültek - az
úgynevezett „mai" társadalmi
mondanivalójú hazai dráma létrehozására
tett erőfeszítések sem. A múlt és a jelen
felé egyaránt forduló érdeklődés nem egy
értéket hozott napvilágra: a magyar
drámaírás területén azért is, mert az
általános hazai színházpolitikának
elsőrangú célkitűzése maradt a magyar
színpadi szerzők serkentése.

A Nemzetiben azonban mégis eljött az
ideje annak, hogy a túlságosan szét-tartó,
nem egyszer már összefeleselő áramlatok
valamilyen új egyensúlyba
szerveződjenek. Erre tett kísérletet Marton
Endre. Néhány évvel ezelőtt így fo-
galmazta meg céljait: „A Nemzeti Szín-
ház a magyar és külföldi nagy klassziku-
sok színháza, ugyanakkor a mai rangos
magyar és külföldi drámák igaz otthona
legyen ... Hangsúlyozom, hogy a Nemzeti
Színháznak elsősorban a nagy ha-
gyományok színházának kell lennie. A
nagy hagyományokénak úgy, ahogyan
Vörösmarty Mihály szól hozzánk: »A
múltat tiszteld a jelenben s tartsd meg a
jövőnek. « " Vörösmarty idézése is arra
utal, hogy Marton ahhoz az eszméhez
kívánta visszakapcsolni a Nemzetit, amely
fennállása óta meghatározta mű-
sorpolitikáját. Kicsit naivul sokat markoló
tervét azért sem tudta igazán meg-
valósítani, mert közben egyetlen közepes
nagyságú színházba szorult vissza, s azon
is a homlokegyenest mást csináló Majorral
kellett osztoznia. De mégis folyamatosan
újított föl, mutatott be vagy minősített
immár jogosan klasszi-



kussá egy-egy olyan új magyar drámát,
melyet aztán már bizonyított sikerrel orolt
be az évenként megrendezett ,Magyar
klasszikus és modern drámák Ünnepi
heté"-nek sorozatába.

IV.
hajótörés után igen nehéznek látszik a

partraszállás, a megújuló színház életének
egészséges kibontakoztatása. Nincs, aki
tagadná a megújulás szükséges voltát. A
zavarba ejtett közönség,
szétzilálódott társulat értelmes és újra jól

működő egésszé szervezése, a színházi
életünk vezetésében is esedékes
nemzedékváltás, egész színházi
szervezetünk átalakulása s egyre kínosabb
hiányossá elodázhatatlanná teszik a
reformot. Főként a Nemzetiben meg is van
erre a ehetőség és a készség. Az ott
nemegyszer szokatlanul merész
kezdeményezések meg is történtek; de
nagyrészt, különösen az induláskor: szelet
vetettek, ihart arattak, s ennek elültével
nem megtisztult levegőt, nem az újra
csírázó enyészet friss illatát érezni. Igaza
van Zsámbéki Gábornak, ha azért szomor-
odik, hogy „egy értelmetlen csatát"
kezdenek lassan megnyerni.
Konszolidálódnak - de közben a lényegi
kérdéseken nem jutnak előbbre. Azt
gondolom, ennek fő oka, hogy az új
vezetőség talán nem is gondolta egészen
végig azokat a lényegi kérdéseket,
amelyek kő-ül -- hogy az említett
háromnál marad-

- teljesen tisztázatlan a legfőbb, a
"mit." kérdése.
Ha egyáltalán ragaszkodik az „első

színház" rangjához, úgy látszik, az új
vezetés nem a nemzetien jellegzetes,
hanem a korszerűen kitűnő színjátszás s
műsorpolitika jegyében kívánja ilyen-lé
tenni a Nemzetit. Ma már nyilván-Való,
hogy nem véletlen ötlet vezette az új
főrendezőt, amikor éppen Büchner
.arabjának új rendezésével mutatkozott be,
nagyon is rendhagyó körülmények között.
Úgy gondolom, ebben is van valami, s
nem kicsi része Major Tamásnak. A
Nemzeti két új rendezője az ő leghívebb
tanítványai közül került ki. S mit ő ezek
lelkében, ízlésében, vállalkozókedvében
megindított, amit ő a maga ifjúságának
álmaiból alkalomadtán, rögtönzésszerűen,
színpadra is vihetett, azt a hűséges
tanítványok, már csak a rendezés feladatára
figyelte, kitűnő műhelygonddal, rigorózus
következtességgel megvalósították, sőt,
azon vannak, hogy új stílussá formálják.
Olyan közegben, amelyet ehhez a
stílushoz hoz

zá kell idomítani. Az előadás a maga ne-
mében egyébként kiváló volt. A tanítvány
mind ízlésben, mind végiggondoltságban
fölülmúlta mesterét. Hogy mi-ért éppen
ezt a nem magyar bár itthon már többször
is bemutatott - drámát választotta, azóta
elég világossá lett. Távol áll tőlem, hogy
az alaposan megtervezett és kérlelhetetlen
szigorral megvalósított rendezéssel vitába
szálljak, de a bemutató óta eltelt nem is
olyan rövid időben csak nőtt ellenkezésem
a darab-választással kapcsolatban. Lehet,
hogy Székely nem talált alkalmas magyar
mű-vet a bemutatkozásra? Ha így van,
nyilván túl kényes az ízlése, vagy túl erős
az ellenszenve. Egyik esetben sincs igaza.

Tudom, nehéz jó új magyar drámát
találni, de mindenképpen indokolatlan
szerénység, ha a Nemzeti „nem akarja
elhappolni a belátható időn belül legsi-
keresebbnek ígérkező szerzőket". Ez, ha
jól értelmezi hivatását, egyenesen köte-
lessége! S hogy csak félkész darabok
vannak ? Igaz. De nem az-e a dolga a
Nemzetinek, hogy színpadra segítsen fő-
ként színháztechnikailag éretlen műveket,
ahelyett, hogy olyan akciót szervez,
„amelynek keretében a felkért szerzők
bemutatási kötelezettség nélkül dolgoz-
hatnak"? A dráma a színpadon születik
meg igazán: Madách művei azért lettek
torzszülöttek, mert „bemutatási kötele-
zettség nélkül dolgozott"! I la a Nemzeti
dramaturgiájának van ereje s ideje
klasszikus művek újraértelmezésére, miért
nincs ígéretes hazai tehetségek felkaro-
lására? S miért hanyagolja el a már be-
váltakat?

A magyarság teljesen megváltozott
körülmények és lehetőségei: között építi
újra az országot. Önismeretét, divatosabb
szóval: azonosságtudatát is újra kell
formálnia, hogy annyi megtévesztés után
igazán honjára leljen hazájában. Aligha
véletlen, hogy újra olyan hevesen
lobognak a „mi a magyar?" kérdése körüli
nyílt és bujdosó viták. A nemzeti érzés
egészséges megújulásában, érzelmileg is
megágyazott átformálásában óriási szerep
jut a szépirodalomnak; persze nem a
megverselt pozitív vezércikkeknek, nem a
világ halálveszélyét joggal tükröztető
úttalanság szubjektivitásának. Kivételesen
nagy jelen-tősége lehet ebben a munkában
a szín-háznak is, persze nem az
elidegenítő-nek, hanem a
magávalragadónak. A Nemzeti új
vezetősége is nyugodtan vállalhatja ezt a
küldetést. A színház küldetéstudatába
szervítse bele nagyobb tűz

zel a szeretett s vállalt országot, múltjának
és jelenének minden abszurditásával és
nagyságával, kudarcával és diadalával
együtt. Ma már nem a nyelv ápolása a fő
feladat sajnos, eléggé el is hanyagolódik -;
még a munkamódszer, a stílus kialakítása
sem, amely látszólagos radikalirásában is
elég határozatlan. Legfontosabb a nemzeti
szerepvállalás és szolgálat; Sziládi
szavával: a „sorskérdések" ábrázolása.

Távol áll tőlem, hogy fogadatlan pró-
kátorként tanácsokat adjak a Nemzeti új
vezetőségének -- amelynek vezéreszméit
talán nem is tudom kellő világossággal
fölfogni. Azt gondolom azonban, hogy
igen jó hatást tenne mind a Nemzeti ügye
iránt aggódva érdeklődők, mind az
intézmény működésében érdekeltek
körében, ha egy a legutóbb meg-jelent s
idézett interjúhoz hasonló őszinteséggel és
határozottsággal megfogalmazott
beszélgetésben részletesen is kifejtené az
új vezetőség a Sziládi János meg-
fogalmazta kérdéscsoportot: „Mi dolga a
színháznak ?" Ebből nyilván kiderülhetne,
hogy a Nemzeti gyökeresen szakítani
kíván-e az ottani műsorpolitikának immár
közel másfél százada eleven s nem
érdemtelen alapelveivel vagy sem. I la a
Nemzeti a legszínvonalasabb kor-szerű
színház kialakítására törve elhanyagolja
ezt a hivatását, s nem kívánja a magyar
tárgyvilágú és szellemű drámaírás
elsőrenden fontos műhelyét fönn-tartani,
olyasmitől mond le, ami fönnállása óta
biztosította jól-rosszul, de mégiscsak
betöltött vezető szerepét színházi és
nemzeti művelődésünkben. Kár lenne.


