
80 ÉVE
SZÜLETETT



 M A J 0 R 

„A színházi főosztály vezetője, Kende István
fantasztikus módon ügyelt a világnézetre.
Jelentéseket kellett írni, hogy ez a jelenet miért
ilyen, meg ehhez hasonlókat. Amikor
meghallotta, hogy a Tragédiát akarjuk bemutatni,
üvöltött, hogy ez rettenetes ... Rettenetes viták
voltak, érdekes módon Lukács György ellenezte
legjobban a Tragédiát. Arra, hogy pesszimista,
még ilyen érveket is elővettek, hogy mi van
ottan a jégvidéken, hát ott elpusztul az
emberiség! Mondtuk, hogy igen, ötmillió év
múlva, és addigra már nem fogja veszélyeztetni
a szocializmust."

„Mikor befejeztem a pártiskolát, és kijöttem
onnan, behívtak a párt kulturális osztályára,
behívták Gellért Endrét is, és ott volta
színház párttitkára. Elég nagy társaság gyűlt
össze, valami hat-nyolc ember, és ott sorra
mondták, hogy engem le kell váltani.
Megkérdezték Gellértet, vállalja-e, hogy ő
legyen az igazgató. Gellért azt mondta, hogy
ő nem vállalja. Mindegy, akkor sorra
megszavaztatták az embereket, és
mindegyik azt mondta, hogy igen, leváltani,
leváltani, leváltani. De hát személyi kultusz
volt, az elnöklő Révai József azt mondta:
tehát marad."



„Csak úgy lehet igazán jó előadást
létrehozni - és minden jó színház úgy érte
el a sikereit-, ha az előadás harci
feladatot teljesít, méghozzá mind
társadalmi, mind színházi értelemben."

„Manapság mindenki azt mondja, hogy
antifasizmus, Hont-estek vagy ilyesmi,
rendben van, ez a párt, a szakszervezetek
megnyilvánulása volt, és ez egyenlő a
baloldallal. Felhívnám a figyelmet arra,
hogy nem csak a párt és nem csak a
szakszervezet viselkedett remekül és
bátran. A baloldal sokkal szélesebb volt, és
ezt mintha ma elfelejtenék."

„Helene Weigelnél volt egy kis sárga könyv:
a Marat halála. Ott volta szerző is. És akkor
Weigel odafordult hozzám: no, ez magának
való. Hazahoztam, lefordíttattam, és amikor
mondtam, hogy most már rajta, rendezzük
meg, akkor Marton Endre fölrohant Aczél
hoz, és előjött az összes sérelmével, hogy
mindent elvesznek tőle, satöbbi ... És akkor
Aczél eléggé el nem ítélhető módon, ahogy
máskor is, beleszólt a színház ügyébe . . . A
mai napig is beleszól, például a
kitüntetésekbe, ami néha szégyenteljes.
Azért, mert averzióval van iránta, Garas
Dezső ne kapjon Kossuth-díjat? . . .
Tulajdonképpen egyedül ő érdemelte meg
ebben az időben."
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„Szerintem igazán az a színház érdemli
meg, hogy színháznak nevezzék, amelyik
meg akarja változtatni a világot. Vagyis az a
színház, amely nem akar a társadalomra
hatni, amely nem akarja fölforgatni az
emberek ízlését vagy látását, amely nem
akarja rádöbbenteni az embereket olyan
feszültségekre, amelyeket mindenki érez, és
csak ott a színpadon oldják meg vagy
mondják ki szinte megdöbbenésszerű
felfedezésként, hát az is színház, de nem az
igazi színház."

(Részletek egy interjúból,
1986. január-április)


