
szemle

más volt hozzájuk az érzelmi viszonyuk.
s ez az, amit nehéz továbbadni. Ha ma
valaki megnéz egy történelmi esemé-
nyekről szóló darabot, akkor a szóban
forgó események kortársai természetesen
felindulnak és kijelentik: „Nem, ez
egyáltalán nem így volt!" Shakespeare
esetében senkinek se jutna eszébe, hogy
ilyet mondjon.

A színház feladatai közé tartozik, hogy a
dolgok lényegét kutassa. Keressetek, és
majd találtok? A Bibliának sok minden-
ben igaza van, de ebben téved: néha az
ember egész életén át csak keres, és nem
talál semmit. De ezen nem szabad bán-
kódni, örömet kell találni a keresésben is,
feltéve, ha nem élet-halálról van szó. Új
gondolkodásmód van kialakulóban, a
Szovjetunióban, más szocialista orszá-
gokban, nálunk is. Egy csak a biztos: a
változás! Másként nemis lehet. Bár azért
nem feltétlenül örülnék, ha ezt a monda-
tot választaná a beszélgetés címéül.. .

 Ön olvas a gondolataimban! De hát
értelemszerűen ugyanezt mondta az az úr is,
akinek mellszobra itt áll ebben a szobában.
 Hát akkor, hogy Leninnel szóljak:

csak az ostoba ismétli meg a régi hibáit,
az okos újakat követ el. Ő mondta azt is,
hogy a marxizmus eleven lelke a konkrét
helyzet konkrét elemzése. Nagyszerű gon-
dolat: ez alakította, ez határozta meg egész
életemet. s mivel már nem áll rendel-
kezésemre annyi idő, amennyit szeretnék,
és mert ez a keresés, ez a konkrét elemző
munka sok felfedezői örömet is szerzett,
hát nem kívánok eltérni az elvtől. Ha a
helyzetet konkrétan elemezzük, egymást
is jobban megértjük. Beszélgetésünkben
hallgatólagosan abból indultunk ki, hogy
új korszak kezdődött, ám ez a korszak
még nem szilárd. A rakéták,
meghatározott célpontokra irányozva,
még állnak. Még nem tudjuk, hogyan
birkózhatunk meg a környezeti és ener-
giaproblémákkal. A világ még nem me-
nekült meg attól a veszélytől, hogy elpusz-
títsa önmagát. Politikai színházra van
szükség, hogy az embereket mindezek
felismerésére mozgósítsa és felrázza.
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ANTAL GÁBOR

Új színházat!

Németh Antal válogatott tanulmányairól

„A tanulmányútjáról hazatérő, állástalan
Németh Antalt végül Tormay Cecil veszi
maga mellé a Napkeletbe, segédszerkesz-
tőnek. Időközben, a Paulay Ede-ősbe-
mutató ötvenedik évfordulójára, megje-
lenik Az ember tragédiája színpadi törté-
netét földolgozó könyve. Nem sokkal ké-
sőbb, 1934-ben, váratlanul meghívást kap
egy külföldi kongresszusra, ami valószínű-
leg döntő befolyással lesz sorsának ké-
sőbbi alakulására."

Abból az előszóból idéztünk, melyet
Koltai Tamás írta Németh Antal színibí-
rálataiból, esztétikai és dramaturgiai mun-
káiból összeálló Új színházat! című válo-
gatás elé. Ezen a bizonyos - különben
Rómában megrendezett - kongresszuson
a még viszonylag fiatal (színházi!) doktor
nemcsak érdekes olasz és német nyelvű
előadásokat tart, hanem megismerkedik
Gerevich Tiborral, a római Magyar
Akadémia igazgatójával is. A „hivatalos"
Magyarországon „elfogadott"-nak, sőt
többnek is számító - de semmi esetre sem
jobboldali - Gerevich lesz majd az, aki a
már gyakorlati rendezéseket is felmutató,
de főállásban az akkor már jelentéktelen
Napkelemél „hivatalnokoskodó" Némethet
először a Magyar Rádióhoz ajánlja be
főrendezőnek. Az-tán - 1935. május 29-én
- Hóman Bálint, a neves történész, a
jobboldalinak, sőt már Hitler-tisztelőnek
is tartott kultuszminiszter egyszerre csak
leváltja Voinovich Gézát a budapesti
Nemzeti Színház élé-ről, s Németh Antal
mint új igazgató pedig elküldi a Hevesi
Sándor (és, tegyük hozzá, a Bethlen
István) nevéhez kapcsolódó „klikk"-et -
például Csathó Kálmánt, Bálint Lajost,
Rózsahegyi Kálmánt -, és másfél-két nap
alatt a Nemzetihez szerződteti a fél
Vígszínházat, de például a rákoshegyi
zsidó hitközség elnökét, Gózon Gyulát is.
„Hóman-boy" - ez lesz Németh Antal
neve; olyan harcosan Gömbös-ellenes
színházi újságírók mondják rá ezt, mint
Kárpáti Aurél és Pünkösti Andor. De még
a Nyugat híresen „szelíd" színibírálója,
Schöpflin Aladár is támadja a
kormánysajtóban ismertetett Németh
Antal-i koncepciókat, sőt Herczeg Ferenc
is - akinek műveit (Csathó Kálmánéival
együtt) az új direktor szívesen kidobná a
repertoárból, de ezt azért

nem teheti - negatív megjegyzésekkel
bírálja (vagy inkább: bíráltatja) az Új
Időkben Németh tevékenységét.

Ugyanakkor egy idő múlva nemcsak
az derült ki, amit ellenfelei különben
már kezdetben is tudtak, hogy tudniillik
az új „Hóman-boy" széleskörűen művelt
és Voinovichnál valóban értékesebb fér-
fiú, hanem hogy jeles rendező is, akinek a
színházi gyakorlatban is megvannak a
maga egyéni elképzelései. Aki nemcsak
zsidó származású szerzőket mutat be, sőt
rendez - például Boross Elemért, Andai
Ernőt vagy a szélsőjobboldal részéről
botrányt kiváltó Székely Júliát -, hanem
ő „fedezi fel" az élő színház számára
Németh Lászlót, Márai Sándort, Tamási
Áront, Illés Endrét. Es 1939 - a második
világháború kezdete - után a jobboldali
sajtó már kifejezetten támadja a volt
„Hóman-boy"-t, akinek színházában
akkor már olyan „lázadó és lázító"
fiatalok működnek, mint Major Tamás,
Gobbi Hilda, Olthy Magda, Várkonyi
Zoltán, Ungváry László, Pásztor János.
Érdekes, hogy maga Hóman - akit köz-
ben többször is leváltanak, de azért to-
vábbra is szélsőjobboldali nagyhatalom-
nak számít - nem bántja egykori felfede-
zettjét; igaz, az 1944-es évad végén -
pedig ekkor is volna hatalma hozzá - már
nem védi meg. Másfelől Németh akkor
már szívesen távozik a Nemzeti éléről.

Ahová nem kerül vissza a felszabadu-
lás után, s több mint tíz esztendeig más
színházhoz sem. Pedig Major Tamás és
Gobbi Hilda a sajtóban is kiállnak mel-
lette; Várkonyi Zoltán viszont a népbíró-
ság elé is viszi a volt direktor ügyét.
Végül is nem lett „Németh Antal-per",
de Németh sokáig csak mint lektor és
tanácsadó működhetett. Hogy milyen
színvonalon, azt bizonyítja az 1948-as
Shakespeare-összkiadásról írt hosszabb
véleménye - lektori jelentése? -, melyet
a kötet sajnos csak rövidítve közöl. Re-
mek telitalálatokban bővelkedik ez az
írás, melynek csak egy megállapításával
nem lehet egyetérteni, azzal tudniillik,
hogy Babits Mihály Shakespeare-hez -
tehát a színpadi szerzőhöz - méltón for-
dította le A vihart. (Magam még gimna-
zistaként láttam a Margitszigeten, 1939
nyarán a Babits fordította Vihart, Né-
meth rendezésében. Akkor - merthogy
látványos előadás volt, s éppen mert
Babits fordította - tetszett is, természe-
tesen... Azóta azonban - hogy illetlenül
nagyképű legyek - rájöttem, hogy ez a
fordítás túl „irodalmi", például ahhoz
képest, amit Szabó Lőrinc Macbeth-for-



dítása kapcsán Németh oly érzékletesen
fejez ki: „A láttatóan képszerű és izmos
magyar szöveg az érett Shakespeare
metaforavillanásokat egymásba szikráz-
tató képzeletének szakadatlanul nyugtalan
mozgását híven követi, és mégis pon-
tosan, világosan mutatja a beszélő hős
lelki mechanizmusának működését.")

A vaskos kötetben - amely csak egy
részét tartalmazza az ifjúkorától hatvanöt
éves korában bekövetkezett haláláig szí-
vesen és mindig nívósan író Németh
Antal írásbeli munkásságának - szerepel
két beszélgetés is. Ezeket Németh 1936
kora tavaszán folytatta Kárpáti Auréllal, s
először a Színpad című folyóiratban
jelentek meg. Bár Koltainak - már emlí-
tett előszavában - igaza van: Kárpátinak
nem válik dicsőségére, hogy O'Neill Ame-
rikai Elektráját „vitatható költői értékű
drámamonstrum"-nak minősítette, nem
egészen áll az, hogy Kárpáti alapjában
(és főleg kezdetben!) rosszul ítélte meg a
„Hóman-boy" törekvéseit. Igaz, hogy
Németh szélesebb színházi műveltséggel
rendelkezett, mint a nem pusztán
színházzal foglalkozó - és rendezőként
sohasem működött - Kárpáti, mint ahogy
igaz az is, hogy Kárpáti - különösen az
említett dialógus első, Színház és üzlet
című részében - határozottan kiáll az
„üzlet" mellett. („Azt mondod - állítja egy
helyütt partnerével szemben -, hogy a
színház sohasem lehet üzlet. Én ezt nem
osztom. Ellenkezőleg: állítom, hogy jó
üzlet is lehet. Shakespeare színigazgató
volt és vállalkozó. Költészetet adott,
hiszen maga írta színháza legtöbb darab-
ját, és nemcsak jó színházat, hanem jó
üzletet is csinált.") Ne feledjük: ezt Kár-
páti akkor állította, amikor még élt és
működött Gömbös Gyula, aki - nevezetes
„nemzeti munkaprogram"-jában ki-kelt
minden „üzlet", nem utolsósorban a
„kulturális üzlet" ellen. (Más kérdés,
hogy - nagyon is „üzleti alapon".) Ha
Németh Antal színvonalasabban fogalmaz
is, mint vitatársa - és elvben igaza van
Kárpátival szemben, amikor ezt állítja:
„az, hogy egyesek jómódhoz jutottak a
színház révén, nem bizonyíték, hogy a
színház maga mint üzem önma-gát
kifizetheti" -, az adott pillanatban, ha nem
is tudatosan, de végeredményben
mégiscsak Hóman - és Gömbös - szociá-
lis demagógiáját segítette. (S egy helyütt
még azt is hozzátette, hogy „a magán-
színház felesleges paradoxon". Akkor ez -
és megint hozzátennénk, hogy mindez
inkább Németh Antal taktikai érzéket-
lenségéből, mint világnézetileg megala

pozott „hómanboyságá"-ból fakadhatott! -
csak az akkori kormányköröknek kedve-
zett, amelyek azt akarták, hogy a Víg-
színház végül is megszabaduljon Jób Dá-
nieltől, és hogy a Belvárosi Színház igaz-
gatását Bárdos Artúrtól Németh akkori,
később vele szemben is fellépő drama-
turg-titkára, Patkós György vegye át.)

Nyilvánvaló, hogy pusztán a színházi
elméletben - és a gyakorlatban - Németh
Antal, már a Nemzeti Színházhoz
kerülése előtt is, jártasabb volt, mint
Kárpáti Aurél vagy a Kárpátival lénye-
gében „egy vonalon" működő Schöpflin
Aladár vagy Pünkösti Andor. Politikailag
azonban Németh csak később ébredt rá
azokra a viszonyokra, amelyek között a
Nemzeti Színház igazgatójává - hogy úgy
mondjuk - választódott. (Más kérdés,
hogy 1939 után már közelebb érezte
magához Kárpátit, Schöpflint és különö-
sen Pünköstit, vagy akár az akkor már
félig ellenzékben működő és Bethlen Ist-
ván szűkebb köréhez tartozó Csathó
Kálmánt is, mint eredeti pártfogóját,
Hómant.) Annak ellenére, hogy Németh
Antal már egész fiatalon megismerte (és
elismerte) külföldi útjai során nemcsak
Sztanyiszlavszkijt, de például Mejerhol-
dot is, minden színházi és dramaturgiai
érzékenysége ellenére sokáig nem volt
kellő politikai érzéke ahhoz, hogy a kora-
beli magyar társadalom veszélyes pontjait
felismerje. A színházi műveltség - és az
egyéni tisztesség - nem elég ahhoz, hogy
valakiből a politika ne csinálhasson, ha
csak ideig-óráig is, „majmot".
(Gondoljunk csak az 1948 utáni magyar
színházi vagy színházi jellegű vitákra;
arra például, hogyan lehetett a maga ne-
mében kiváló Sztanyiszlavszkij nevéből
és életművéből a legkülönbözőbb jellegű
és értékű érveket és ellenérveket előál-
lítani, és hogy kik és miképpen kerültek,
minden tehetségük és képzettségük mel-
lett is, hasonló helyzetbe, mint a „Hó-
man-boy"-já lett Németh Antal.)

Külön érdekes, sőt izgalmas fejezet
Németh Antal életében és munkásságá-
ban Az ember tragédiájával való kapcso-
lat. Nem sokkal halála előtt, 1967 szep-
temberében, már évek óta nyugdíjasként
(azután, hogy 1956-tól kezdve különböző
vidéki városokban engedélyeztek számára
egy-egy rendezést) írt is egy dolgozatot
vagy inkább lírai vallomást, Egy
emberöltő Az ember tragédiája szolgálatá-
ban címen. Ezt az eddig sehol meg nem
jelent írást is közli a kötet. Németh itt
elmondja: már a harmincas évek legelején
kapcsolatot keresett különböző né

met színházakkal, hogy felkeltse érdek-
lődésüket „az európai szellem talán leg-
nagyobb inkarnációja" iránt, s megjegyzi,
hogy már a húszas évek vége óta kap-
csolatban állt Jaschik Almossal, akit fel-
kért „egy reménybeli előadás" díszletter-
veinek kidolgozására. Azt is megtudjuk,
hogy az 1925-ben Párizsban megtelepe-
dett kiváló magyar bábost, Blattner Gézát
is rávette 1932 tavaszán, hogy készítsen
bábjáték-előadást Madách művéből, s neki
is komoly szerepe volt abban, hogy 1938-
ban a párizsi világkiállításon Az ember
tragédiája francia nyelven először báb-
színpadon került színre. A Tragédiát
később Németh többször is megrendezte.

Németh Antal jogosan írja: „Amikor
1935 nyarán átvettem a Nemzeti Színház
vezetését, megörököltem a Voinovichféle
szerencsétlen előadást, mely már
megszületése pillanatában elavult volt."
Az azonban tény, hogy bár Némethnek va-
lóban komoly érdemei voltak Madách
remekének színpadi megújításában, még-
sem érte el a Tragédiával azt a hatást,
melyet majd 1955-ben Major Tamás ki-
vív (igaz, több kísérlet után és nem utol-
sósorban Németh Antal eredményeit is
felhasználva). Az ember tragédiája ugyan-
is azon művek közé tartozik, melyeket
nem mindegy, hogy mikor mutatnak be.
Bár Németh egyik Tragédia- rendezésé-
nek bemutatója 1942. november 15-én volt
- tehát történelmileg (és a rendező lelkiál-
lapotát tekintve is) enyhén szólva izgalmas
pillanatban -, ez a körülmény valahogy
mégsem érvényesült. Amikor pedig 1964-
ben felkérték Németh Antalt a Tragédia
megrendezésére, ő, aki, mint írja, „húsz
esztendő alatt teljesen újjáértékeltem
Madách művének szcenikai megoldását",
a szereposztás miatt - melyről nem kér-
dezték meg - kénytelen volt visszalépni a
veszprémi rendezéstől.

Mindenképpen hasznos ez a távolról
sem teljes Németh Antal-gyűjtemény.
Egyrészt, mert - ha úgy tetszik - „újra
felfedez" egy jeles és sokrétű magyar
színházi személyiséget. Másrészt, mert
kiderül belőle, hogy számos, az új ma-
gyar színházzal kapcsolatos mai igényt és
gondolatot részben megfogalmaztak, ha
igazából meg nem is valósítottak, már fél
évszázaddal ezelőtt is.

(Múzsák Közművelődési Kiadó)
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Szatmári István A kis csillag is csillag címen
összegyűjtött színházi tárgyú írásait. A kötet
várható ára: 80 forint.


