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A sommás ítéletek ellenszere minden időben
a tények ismerete, legyen szó történelmi
eseményekről, korszakokról vagy az egyes
ember cselekedeteiről. A tényeknek ugyanis
meg-van az a kellemetlen tulajdonságuk - ér-
telmezőikkel, értékelőikkel és átértékelőikkel,
netán elhallgatóikkal szemben -, hogy
változatlanok. (Feltéve, ha nem másítják meg
őket, de erről sem a tények tehetnek.) S mint
ilyenek sokféle tévképzettől óvhatnak meg.
Például a-ti ól, hogy a két világháború közötti
időszak kultúrpolitikáját egyértelműen
liberalizmusával jellemezzük, szembeállítva az
elmúlt negyvenegynéhány évvel. Mert azon
tények ismerete történetesen, amelyek arról ta-
núskodnak, hogy milyen nehézségekbe
ütközött a két világháború közölt egy finn
kommunista írónő, Hella Vuolijoki darabjának
bemutatása Magyarországon, hogy mennyit
kellett ennek érdekében ügyeskednie a
Nemzeti Színház akkori igazgatójának, Németh
Antalnak, s hogy milyen diplomáciai erők
mozdultak az ügyben - legalábbis
elgondolkodtató. Es ez igazán csak egy
porszemnyi konkrétum kultúránk legújabbkori
történetében.

A pro és kontra tények- és még az sem
feltétlenül egyértelmű, hogy mit tekintünk,
mit fogadunk el ténynek- kétségtelenül
megnehezítik az ítélkező utódok dolgát,
sőt nem ritkán, történelmi kataklizmák,
„őrségváltások" idején a kortársakét is.
Erről árulkodik az alábbi, levéltárakban ma
már (és még?) nehezen nyomon követhető
történet: Németh Antal, a Nemzeti Színház
1935-1944 között volt igazgatója,
színháztudós, rendező 1945 utáni
igazolásának története, amelyet nem az
igazságtevés szándékával, hanem szín-
háztörténeti jelentősége (és tanulságai)
miatt kíséreltünk meg feltárni. Hiszen az
ügyben megszólalók vallomásai nemcsak
önmagukért (és Németh Antal személye
miatt) értékesek, hanem mint kordoku-
mentumok is.

Á direktori székből a Sztójay-kormány
által 1944-ben eltávolított Németh Antalt a
háború után a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium III. számú igazolóbizottsága
igazolta. (Ennek dokumentuma, a 603/
1945. III. Ig. biz. számú határozat pillanat-
nyilag a Fővárosi Levéltárban nem lelhető
fel, jóllehet az igazolóbizottsági anyagok
egy részét - így a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium ilyen tárgyú iratait is - itt
őrzik. Hogy a dokumentumok mégis
hozzáférhetőkké váltak, az Mártonfi Péter-
nek köszönhető, aki Dr. Németh Antal
váz/a-

Németh Antal

tos életrajza című, a Színházi Intézet
Könyvtárában található kéziratában -- a
meglévő eredetiekkel való összevetés ta-
núsága szerint- bőven és pontosan idéz a
korábban egy helyen tárolt dokumentu-
mokból.)
Az igazolási tárgyaláson a Magyar

Kommunista Pártot Aczél György képvi-
selte, s Németh Antal mellett vallott többek
közt Gózon Gyula, Gobbi Hilda, Major
Tamás és Baló Elemér, a '19-es kommu-
nista színész. Ekkor, 1945 szeptemberé-
ben még a rövid, tömör tanúvallomások is
elegendőnek látszhattak az igazoláshoz.
Íme, az egyik nyilatkozat:

Alulírott Gobbi
Hilda, a budapesti
Nemzeti Színház tagja,
művészi és be-
csületbeli kötelessé-
gemnek érzem az
alábbiak kijelenté-
sét:
Dr. Németh Antal urat

10 év óta személyesen ismerem, mert
amíg ő a budapesti Nemzeti Színház
igazgatója volt, én a színháznak tagja vol-
tam. Jól ismerem általános művészi tevé-
kenységét, színigazgatói tevékenységeit
pedig az előbb említett kapcsolat folytán
közvetlen tapasztalatból ismerem. Tudom,
hogy kategorikus művészi elvei miatt több
felterjesztésben ellenkezett az intendánsi
jogkört gyakorló kultuszmi-

niszterrel szemben is. A budapesti Nem-
zeti Színházat tisztán művészi hajléknak
tekintette, és mindig féltékenyen vigyázott
arra, hogy oda ne hatoljon be semmi-féle
illetéktelen befolyás vagy politikum.

Emberi és politikai beállítottságára
nézve azt mondhatom, hogy mint embert
kizárólag a tudomány és művészet érde-
kelte, soha n m nyilvánított sem jobboldali,
sem baloldali érzelmeket, és egyáltalában
soha n m politizált. Ezen nyilatkozatomat
szükség esetén kész vagyok bár-mely
bíróság agy hatóság előtt eskü alatt
megteendő tanúvallomás keretében
megerősíteni Gobbi Hilda s.k."

Ekkor még valószínűleg sem Gobbi Hil-
da, sem a szinte szóról szóra ugyanilyen
nyilatkozatot evő Major Tamás nem sej-
tette, hogy valóban szükség lesz vallomá-
suk megerősítésére, s hogy az ügy végül
is bíróság elé kerül.

Hogy minden azért
már ekkor sem me-
hetett simán, azt jelzi,
hogy Major 1945.
november 20-án
fontosnak tartotta
említett nyilatkozatát a

következőkkel
kiegészíteni:
„1. Az elmúlt években,

annak ellenére, hogy baloldali
beállítottságom köztudomású volt,
igazgató úr állandóan megfelelő
mértékben foglalkoztatott engem a
Nemzeti Színlázban, főszerepek eljátszá-
sával, darabok rendezésével bízott meg.
2. Mikor támadások értek engem és raj-
tam keresztül őt is amiatt, hogy sokat
szereplek munkásegyesületekben és
egyéb hangúlyozottan baloldali helye-ken,
négyszemközt felhatalmazott arra, hogy
ezt csk folytassam nyugodtan, mert
szemet fog húnyni a dolog felett.
3. Mikor a német megszállás után kényte-
len voltam illegalitásba vonulni, fizetése-
met saját felelősségére tovább is folyósít-
tatta egészen szerződésem lejártáig.
4. Utasította Járfás dr. nemzeti színházi
főorvost, hogy számomra a minisztérium
által megkívánt orvosi bizonyítványokat
produkáljon.
5. Tudok arróI is, hogy Kiss Ferenc
kormánybiztossága alatt néhány
megbízható ruhatári alkalmazottal
értéktelen tartalmú csomagokat
készíttetett össze, hogy a színház
ruhatárának esetleges kitelepítésénél
azokat vigyék ki Németországba.
Budapest. 1945. november 20-án. Tiszte-
lettel Major Tamás s.k. a Nemzeti Színház
igazgatója."
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December 5-én Major személyesen és
önként megjelent az igazoló bizottság előtt,
hogy vallomást tegyen Németh Antal
mellett. Az ügy ekkor még - mint említet-
t ü k - Németh Antal igazolásával zárult.

A második igazolási eljárásra akkor
került sor, amikor a Központi Híradó (a
Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt.
jogutódja) kezdeményezett újabb vizsgá-
latot Németh Antal nyugdíjkövetelésének
érvénytelenítése érdekében. Ennek során
ismét tanúvallomást tett Gózon Gyula,
Gobbi Hilda, Major Tamás és Baló Ele-
mér. Gobbi Hilda tanúskodását a jegyző-
könyv ekként rögzíti:

„Az igazgató úr mint ösztöndíjas nö-
vendéket szerződtetett. Hozzánk, akiknek
baloldali magatartása közismert volt, a
legmesszebbmenően mellettünk állott.
Amikor a németek bejöttek, hozzámjött,
és azt mondta, rohanjak Majorhoz, ne-
hogy bejöjjön, elküldi a fizetését. Mikor
illegalitásban voltam, azt tanácsolta,
menjek különböző helyekre, ahol a kom-
munisták vezetői találkoztak, és segítsé-
gét ajánlotta fel, többek között fegyvere-
ket is. A jobboldali színészekkel rossz vi-
szonyban volt.
Németh: Tapasztalta, művésznő, hogy a
hetven tag közül előnyben részesítettem
volna a jobboldaliakat a baloldaliak rová-
sára?
Tanú: Ha ilyen kérdés felmerül, akkor mi
baloldaliak játszottunk többet.
Közbeszólás: Kovács Károly sokszor sze-
repelt, volt ennek politikai tendenciája?
Tanú: Kovácsra most is szükségünk vol-
na, mert nincs intrikus színészünk."

Értesülve az újabb eljárásról, Szekfű
Gyula, Magyarország akkori moszkvai
nagykövete az alábbi levelet intézte az
igazolóbizottsághoz:

„A budapesti napilapokban megjelent
közlés kötelességemmé teszi, hogy Né-
meth Antal dr. igazoltatási eljárásával
kapcsolatban megírjam e levelet. Jól tu-
dom, hogy a közéletben hosszabb ideig
szerepet játszott férfi, különösen, ha saját
elgondolásai vannak, gyakran kénytelen
megtagadni egyéni ambíciók és érdekek
kiszolgálását, és ezért számos ellensége
van olyanokból, akik elvi jelentőségűnek
szeretnék elhitetni egyéni - vélt vagy
kénytelenül elszenvedett - sérelmeiket.
Ha ezek is meghallgatást nyerhetnek
olyankor, amikor egy ember sorsáról tör-
ténik döntés, úgy érzem, nem Németh
Antalnak teszek szolgálatot, hanem az
igazolóbizottság munkájának elvi magas-
laton való megmaradását támogatom, ha

A táblát tartó kisfiú: Németh Antal

elmondom az alábbiakat. Németh Antal
dr.-t nemcsak a színházművészet törté-
nelme és esztétikája terén való tökéletes
felkészültség és ritka tudományos lelki
készség jellemzi, hanem a felismert igaz-
ságokba vetett őszinte hit. Akárki, akármi-
lyen irányból igyekezett befolyásolni őt,
végletekig kitartott művészi eszményei
mellett, és így gyakran nemcsak a Nem-
zeti Színház egyes tagjainak érdekei kerül-
tek konfliktusba álláspontjával, nemcsak
az elmúlt évtizedben mindnyájunk által
korruptnak tartott színházon kívüli világ
egy része került szembe vele, hanem fö-
löttes hatóságával is szembenállónak kel-
lett éreznie magát attól a pillanattól kezd-
ve, amikor a politikai szempontok dön-
tően kezdték befolyásukat éreztetni kul-
turális életünkre. Ebben az időben történt,
hogy Kiss Ferenc hajszát indított Staud
Géza ellen egy keményebb kritikája miatt,
amely folyóiratban jelent meg. A Színmű-
vészeti Kamara el akarta tiltani őt az írói
működéstől, ami Staud tanári állására is
kihatással lett volna. A Kamara jogtalan
intézkedéseinek egyetlen orvosló eszköze
a Színművészeti Tanács volt, amelynek
Németh Antal is tagja voltállásánál fogva.
Én Németh Antalhoz fordultam Staud
ügyében támogatásért, hogy ne engedje
ennek a kitűnő fiatalembernek a karrierjét

kettétörni. Németh készségesen tett
eleget kérésemnek, és a Tanács megvál-
toztatta a kamarai döntést. Németh Antal
jellemzésére meg kell még említenem,
hogy tette ezt akkor, amikor Staud a
Nemzeti Színház több produkcióját szintén
szigorúan bírálta. (...)

Budapest, 1946. június 12-én. Szekfű
Gyula s.k. egyetemi tanár, Magyarország
moszkvai követe."

Ezúttal azonban nem a fenti s az itt nem
idézett további sorok hatására szüntették
meg az eljárást, hanem mert az Igazság-
ügyminisztérium jogellenesnek minősí-
tette azt.

Időközben a debreceni egyetem igazo-
lóbizottsága is igazolta Németh Antalt,
ennek ellenére 1946 szeptemberében
újabb eljárás indult ellene, ezúttal a Ma-
gyar Színészek Szabad Szakszervezete,
azon belül is Nagy Adorján színész kezde-
ményezésére. Hogy a feljelentésben, il-
letve az igazolási eljárást újra kezdemé-
nyező petícióban mi állt, azt pillanatnyilag
nem lehet pontosan tudni, ez Mártonfi
kéziratából sem derül ki. De tartalmát
sejteni engedi a Magyar Radikális Párt
Ha/adás című hetilapjában 1946. decem-
ber 5-én aláírás nélkül megjelent alábbi,
támadó hangvételű cikk:

„Hóman Bálint nagyon
tapintatlan miniszter
volt, mert Németh
Antal úr, a Nemzeti
Színház igazgatója
hiába kér-
te,hogy leveleit
semmisítse meg,
Hóman Bálint meg-

őrizte a leveleket, és ezek alapján Németh
Antalt állásvesztésre ítélték. Ez nem volt
szép Hóman Bálinttól, de hát Németh
Antal barátja, akivel az igazgató (mint
maga írja) lélekben mindig együtt érzett,
sok egyéb nem szép dolgot is művelt.
Németh Antal szociáldemokrata terrorról
panaszkodik Olti (sic!) Magda szerződte-
tésénél, és felhívja Hóman miniszter
figyelmét - amit egyébként élőszóval is
megcselekedett -, hogy nézzen végre
szembe a ténnyel. De még ennél is jobban
megborzong Németh Antal attól, hogy
zsidó tiszteletbeli tagokat neveznek ki a
Nemzeti Színházhoz. »Felhívom bölcs fi-
gyelmedet, Kegyelmes Uram, egy körül-
ményre. A Nemzeti Színház statutumai
értelmében a tiszteleti tagnak minden kö-
rülmények között a Nemzeti Színház elő-
csarnokából jár a temetés. Ha Gál Gyula
meghal, Hevesi Simon főrabbi vonul be a
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Somogyi Erzsi A roninok kincse előadásában

(1936)

Nemzeti Színház előcsarnokába a teme-
tésre. Még egyszer kérlek, Kegyelmes
Uram, ne vedd ezt a pár sort semmi
másnak, mint a Veled lélekben mindig
együttérző, Téged szerető fiatal barátod
szomorú töprengésének.« Németh Antal
számára szomorú töprengést jelentett a
rettenetes gondolat, hogy Gál Gyula ha-
lála esetén a főrabbi vonul be a Nemzeti
Színház előcsarnokába. Mindentől más-
tól, ami bevonult a Nemzeti Színházba,
nem rettegett, sem Kiss Ferenc szellemé-
től, sem hitlerista színésznők propagan-
dájától, sem a selejtes jobboldali darabok
bukásától, sem a Nemzeti Színház
nívójának süllyedésétől. Gál Gyula
azonban tapintatos úriember volt, s
meghalt éppen olyan időben, amikor
Hevesi főrabbinak nem állott módjában
bevonulni a Nemzeti Színház
előcsarnokába és amikor zsidó színészt
még akkor sem temettek volna ebből az
előcsarnokból, ha a szabályzatok előírják,
hogy minden körülmények között onnan
kell temetni. Például olyan tiszteleti tagot,
aki esetleg Aueschwitz-ban halt volna
meg, bajos lett volna a Nemzeti Színház
előcsarnokából végtisztességre kísérni,
beledobták hulláját a gázkamrába minden
végtisztesség nélkül. Es ennek a
korszaknak az útját Magyarországon Né-
meth Antal lélekből szeretett barátja: Hó-
man Bálint csempészte be a magyar kul-
túréletbe. Ha Németh Antal felteszi a kér-
dést, hogy ki volt tapintatosabb úriember:

Gál Gyula-e, aki úgy halt meg, hogy Né-
meth Antalnak nem kellett a temetésére
főrabbit beeresztenie a Nemzeti Színház
előcsarnokába, vagy Hóman Bálint, aki
minden kérés dacára sem semmisítette
meg Németh Antal baráti leveleit, az
elcsapott direktor alighanem Gál Gyula
mellett döntene."
Ez van tehát a mérleg egyik serpenyőjében,
a másikban pedig az alábbi tanúvallomások,
jobbára levél formájában, mert a
tanúskodásra önként jelentkezők többségét
a Nemzeti Bizottság XIV. Értelmiségi
Igazoló Bizottsága nem hallgatta meg,
közreműködésükre az ügyben nem tartott
igényt. Baló Elemérnek Adorján Antal
igazolóbizottsági elnökhöz intézett levele
mindenesetre következtetni enged a
feljelentő személyére és indítékaira is: „A

múltkori ülés utáni
beszélgetésünkhöz

legyen szabad ennyit
hozzáfűznöm: Ön
akkor a dr. Németh
Antal ügyre vonatkozó
politikai motívumokat
taglalván, arra a
konklúzióra jutott, hogy
mindazok bűnösök (s

pláne azok, akik exponált társadalmi pozí-
cióban voltak), akik kétkulacsos politikát
űztek, vagy passive viselkedtek. Ez így
van, ezen nem is vitatkozhatunk! De ha
végignézünk a mai közéleten, rengeteg
olyan egyént láthatunk, simán igazolva,
sőt, nagy posicióban, akik nem is kétkula-
csos politikát, de kimondottan jobboldali

meggyőződésüket hangoztatták. Termé-
szetesen még a katasztrófa előtt, még
Szálasi uralma előtt, gyorsan átállították
magukat. Ezek persze nem voltak nyila-
sok, de határozottan reakciósak voltak.
Ezek az urak akkor nagyon ártottak főleg
nekünk magyar kommunistáknak. Ezzel
szemben Németh A. dr., aki 1922-ben egy
forradalmi és baloldali beállítottságú
színpadforradalmi avangard mozgalom
buzgó tagja, azóta is állandóan érintkezett,
tárgyalt, barátkozott (pedig ez veszélyes
volt 1920-1943 között) aktív baloldali
írókkal és színészekkel. A Nemzeti Színház
mindenkor a reakció fellegvára volt. Csak
most nem az! Es N. A. alatt lehetett a
Nemzeti Színházban baloldali propagandát
kifejteni. Előtte és ő utána nemzeti
színházi tag munkáskultúr-előadáson fel
nem léphetett. Az ő igazgatása alatt lépett
be Major Tamás a mi pártunkba. Jómagam
fekete listán szereplő, büntetett előéletű
kommunista voltam (1919), s ő szer-
ződtetett. A társulat tagjai közül kb. hatan
állandóan szerepeltek tiltott vagy nyilvános
munkáskultúr-előadásokon. Ajánlásomra
egy külföldről visszatért emigráns
szocialista színészt szintén szerződtetett.
Rádión az utolsó percig játsztatott baloldali
és zsidó színészeket. Így folytathatnám
még oldalakon át az ő gescioinak leírását,
amit javunkra tett, de talán ennyi is elég.

Azt nem állítom, hogy dr. N. A. baloldali,
azt azonban állítom, hogy hasznunkra és
segítségünkre volt.

Ha a demokrácia befogadja Szekfű Gyu-
lát, Zilahy Lajost és még egy sereg ha-
sonló nagyságot, u.akkor megbocsájt a
kisnyilasoknak, sőt, Zsafka Kálmán ron-
gyos gárdista, turulvezér, fasiszta szerve-
zőnek sima igazolást ad, rettentő igazság-
talanság volna csak dr. N. A. kiebrudalása.
Az igazságnak nem lehet két arca.

Dr. N. A. ellen hajsza indult. Vádolja őt
Nagy Adorján, akinek egyetlen gesztusa
sem volt 1919 óta mifelénk. Könnyű ma jó
baloldalinak lenni!

Akik őt vádolják, teszik ezt a legönösebb
önérdekből. Akik őt üldözik: egocentrikus
exhibicionisták. És nem hiszem, hogy ilyen
nulla Értékű individuumok tönkre tehetnek
egy tudós, gazdag tehetségű embert.

Mindnyáján bűnösök vagyunk, azokat
kivéve, akik az életüket kockáztatták a
mostani Magyarországért. Magamat sem
tudom kivételnek, mert az eszméért erőn-
kön túl is 'harcolni kell. Tudom, hogy
Elvtársamat nem lehet befolyásolni, nem
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is ez volta célom, csak azt akartam
elmondani még erről az ügyről, amit ott a
hideg folyosón nem lehetett elmondanom.

Maradok készséges híve: Baló Elemér
s.k."

A sajtóból, il letve egymástól értesültek
a Nemzeti Színház nagyjai, Bajor Gizi,
Somlay Artúr, Gombaszögi Ella, Ajtay
Andor, Olty Magda az újabb igazolási
eljárásról, s mellettük ismét jelentkezett
tanúként Gózon Gyula, valamint Gobbi
Hilda és Major Tamás is. Gózon Gyula a
korábbiaknál részletesebb vallomást tett:

„Hetek óta figyelem-
mel kísérem a sajtó-
ban Németh A. dr.
ellen indított igazolási
eljárást. Bár én mind
a VKM igazoló-
bizottsága előtt, mind
pedig a Köz-ponti
Híradónál le-folyt
vizsgálat során már

tettem tanúvallomást, fontosnak tartom,
hogy az igazolás alá vont személyt
illetőleg az alábbiakról az Elnök Ur
vezetése alatt álló bizottság is tudomást
szerezzen.

Németh Antal dr. 1935-ben vette át a
Nemzeti Színház vezetését. Igen sok régi
tagnak felmondott, és ezt a lépését egye-
sek úgy igyekeztek beállítani, mintha Né-
meth Antal antiszemita lenne. Szerződte-
tésem ténye eleven cáfolata volt ennek-a
hiedelemnek. Én azelőtt Németh Antalt
személyesen nem ismertem, mégis a kö-
zött a 12 művész között voltam, akiket
igazgatói kinevezése előtt 48 órával szer-
ződtetett. A jobb- és baloldal
szempontjaira annyira nem volt tekintettel,
hogy az új Nemzeti Színház-i tagok között
szerepelt még rajtam kívül Gombaszögi
Ella, Jávor Pál, Titkos Ilona és egy évvel
utóbb Góth Sándor. Együttműködésünk
ideje alatt soha nem tapasztaltam, hogy
szereposztásoknál, színészek
foglalkoztatásánál művészi
szempontokon kívül más, napi politikai
szempontok közrejátszottak volna. 1938-
ban lejárta szerződésem - mivel akkoriban
már erősebben érvényre jutott a hivatalos
kormányintézkedésekben is a zsidóság
visszaszorításának törekvése, ennek
ellenére engem és feleségemet újabb 3
évre leszerződtetett, azért, hogy
megelőzze a törvény életbe lépését,
amely naptól kezdve már nem lehetett
volna szerződést kötnöm a Nemzeti Szín-
házzal, viszont így »birtokon belül« vol-
tam, és újabb szerződés lejártáig zavarta-
lanul szerepelhettem az ország első szín-
padán. 1941-ben, amikor lejárt a második

szerződésem, felhívatott magához, és
könnyes szemekkel hozta tudomásomra:
»Gózon, el kell válnunk, rajtam kívül álló
ok miatt nem tudom a szerződését meg-
újítani.« Ekkor megkérdeztem tőle, hogy
ez a feleségemre is vonatkozik? Mire ő azt
felelte: »Amíg a színházat én vezetem,
addig ő is itt fog maradni, és igyekezni
fogok megközelítőleg annyi fizetést adni,
hogy kárpótoljam a kiesett jövedelmet
is.« Ezután nem játszhattam sehol.
1944-ben a legnagyobb meglepetésemre
- a legnagyobb elkeseredésemben -
meghívást kaptam a Rádióhoz
szereplésre. El-mentem a próbára. A
kollégák alig fogadták köszönésemet, és
amikor Németh Antal megérkezett, a
kollégák előtt megölelt és megcsókolt.
Arra a kérdésemre, hogy mi történt, én
ismét játszhatom a Rádióban? Erre ő azt
felelte: »Ez még csak a kezdet, lesz itt
még folytatás is.« A fent említett esetek
után, azt hiszem, felesleges lenne
tovább beszélnem. A velem szemben
gyakorolt gesztionál világosan kitűnik
Németh Antal szociális és emberi
magatartása és a művész hitvallása, aki
mindig csak a színpadnak és a munkának
élt. Fentiekre kívántam az igen tisztelt
Elnök Úr és az igazolóbizottság figyelmét
felhívni, és kész vagyok ezt bárhol esküvel
is bizonyítani. Budapest. 1946. november
24. Teljes tisztelettel Gózon Gyula s.k. a
Nemzeti Színház tagja."

Németh Antal 1937-es Tragédia-rendezése

Tőkés Anna a Tragédia párizsi színében (1937)

Az újonnan megszólalók ekként
nyilatkoztak Németh Antal védelmében:

Bajor Gizi:
„Igen tisztelt Elnök Úr!
Dr. Németh Antal
igazolási
kapcsolatban bátor-
kodom Elnök Ur szí-

ves tudomására hoz-
ni, hogy Németh Antal
dr.-t igazgatóságának tíz
esztendeje alatt úgy

színházi, mint magán vonatkozásban
jobboldali érzelműnek soha sem ismertem
és fenti idő alatt tőle ilyen irányú
megnyilatkozást soha sem hallottam.
Közismert, hogy igazgatásának első tény-
kedései közé tartozott, hogy a színházhoz
arra érdemes nem árja származású művé-
szeket szerződtet. Zsidó írók darabjait-az
akkori hangulat ellenére is - előadatott.
Ami németországi rendezéseit illeti, azok
tudtommal felsőbb utasításra történtek, ha
ezeket szívvel-lélekkel végezte, ez csak
magától értetődik, mert mint vérbeli mű-
vész ezt másképp nem is tehette. Akár
Németországban, akár bárhol másutt a
magyar színművészetet szolgálta, és an-
nak magas színvonalát akarta a külföld
előtt dokumentálni. Ténykedésében szo-
ciális érzelműnek ismertem. Budapest.
1946. november 22. Tisztelettel Bajor Gizi
s.k."
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Somlay Artúr: „Németh
Antal dr.-t több mint tíz
esztendeje ismerem.
Ez idő alatt soha sem
tanúsított szélsőséges
magatartást. Mint a
Nemzeti Színház

igazgatója, ha kény-
telen volt is fölöttes
hatóságának, a kul-

tuszminisztérium utasításának eleget tenni
- azokat mindig késleltette és csak
többszörös felszólítás után hajtotta végre,
és nem egy esetben szabotálta a kultusz-
miniszter jobboldali parancsait. Á szín-
háznál egyetlen értékmérője a tehetség
volt, és soha faji szempontok nem befo-
lyásolták intézkedéseit. Fanatikus művész
volt és a munka őrültje. Politika nem
érdekelte. Tudtommal semmiféle pártnak
tagja nem volt.

Budapest. 1946. november 24. Somlay
Artúr s.k. a Nemzeti Színház tagja."

Gombaszögi Ella: „Igen
tisztelt Elnök Úr!
Tudomásomra jutott,
hogy dr. Németh Antal,
a Nemzeti Színház volt
igazgatója ellen az
igazolási eljárás fo-
lyamatban van, és
ennek során egyesek
részéről olyan állítások

hangzottak el, melyek dr. Németh Antal
demokratikus és szociális beállítottságát
helytelen színben tüntethetik fel. Ezért
kötelességemnek tartom, hogy kije-
lentsem a következőket:

Dr. Németh Antal igazgatói kinevezése
alkalmával engem elsőként szerződtetett
újjászervezendő társulatához, és a szer-
ződtetési tárgyalások során közölte ve-
lem, hogy az együttes összeállításánál
nem hajlandó semmiféle más szempontot
figyelembe venni, mint a tiszta művészi
szempontokat. Ehhez képest túl akarja
tenni magát az akkori sajtóban már erő-
sen kiütköző jobboldali fajelméleti szem-
pontokon, és minden alkalommal biztosí-
tott afelől, hogy programját kizárólag mű-
vészi szempontok fogják irányítani. A
mindinkább erősödő jobboldali irányzat
ellenére is kitartott ezen álláspontján,
mindaddig, míg az egyetemi ifjúság ré-
széről nem történtek olyan atrocitások
(tüntetések, bűzbomba stb.), amelyek az
előadások megtartását komolyan veszé-
lyeztették. Midőn ez a sajnálatos irányzat
megerősödött, és helyzetem valóban tűr-

Bajor Gizi és Makay Margit az Amerikai Elekt-
rában (1937)

hetetlenné vált, minden tekintetben segít-
ségemre volt anyagi természetű igényeim
rendezésénél, és olyan egyezség
megkötését szorgalmazta felettes hatósá-
gánál, amely igényeimet legmesszebb-
menő módon kielégítette. Tudomásom
szerint a felettes hatóság részéről Haas
Aladár súlyos nehézségeket támasztott
ezen kérés elintézésénél, dr. Németh An-
tal azonban saját pozíciójának veszélyez-
Németh Antal A makrancos hölgy rendezése
(1939)
(Gál Gyula, M. Tasnádi Ilona, Kiss Ferenc,
Gózon Gyula)

tetésével exponálta magát jogos követe-
lésem mellett, mely közbenjárása folytán
honoráltatott is. - Dr. Németh Antalt a
vele való érintkezés során mindig demok-
ratikus gondolkodású, nagy szociális ér-
zékű és a tiszta művészetért rajongó, igaz-
lelkű embernek ismertem, és nagy örö-
mömre szolgálna, ha a jövőben vele
együttműködhetnék. E nyilatkozatomat
megidéztetésem során a t. Igazolóbizott-
ság, mint bá mely más hatóság előtt sze-
mélyes vallomással is hajlandó vagyok
megerősíteni. Őszinte tisztelettel: Gom-
baszögi Ella s.k. Bp. Diószegi út 48/b.
Előttünk mint tanúk előtt: Sárkány Lajos
s.k., Szülner Gézáné s.k."
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Ajtay Andor:
„Dr. Németh Antalt
szegedi rendező ko-
rából ismerem, a fő-
városban számos al-
kalommal szerepeltem
rádióbeli rende-
zéseiben, és közvet-

len kapcsolatba ak-
kor kerültem a Nemzeti Színházzal, ami-
kor a »Fatornyok« férfi-főszerepének el-
játszására kért fel. A színházi társadalom-
ban akkor az a vélemény alakult ki, hogy
legalább olyan bátor tett volt Németh
Antal részéről a darab előadása, mint
Zilahy részérő l a darab megírása. A pró-
bák folyamán a darab nemzeti szocialista
mozgalommal ellentétes mozzanatainak
kiélezése Németh igazgató intenciójára
történt. A bemutató 1943. április 28-án
volt és a közönség a közel 200 előadás
során tökéletesen megértette a színház
mondanivalóját a magyar társadalom felé,
amit bizonyít az is, hogy a felszabadulás
után a Vígszínház újra műsorába iktatta
előadásunkat. Akkor a második bemutató
kritikusai sorban megemlékeztek a
Nemzeti Színház, illetve Németh Antal
két évvel előbbi bátor kiállásáról.
Fentieket akartam a t. Igazolóbizottság

tudomására hozni, és
maradtam megkü-
lönböztetett tisztelettel:AjtayAndors.k."
Olty Magda:
„A »Világosság« című
napilapból értesültem,
hogy is-
mételten igazolás alá
került volt igazgatóm,
dr. Németh Antal.

Tudva, hogy személyével kapcsolatban
elsősorban németországi szerepléseit
szokták kifogás tárgyává tenni, kívánom
a t. Igazoló Bizottság tudomására hozni
azt, amit ebben a vonatkozásban
tapasztaltam.

Én ugyanis 1941 májusában több más
nemzeti színházi kollégámmal (Major Ta-
más, Gobbi Hilda, Tímár József, Somogyi
Erzsi stb.) együtt résztvettem a színhá-
zunk frankfurti és berlini vendégjátékain.
Ki kell jelentenem, hogy az egész idő alatt
semmi olyan mozzanatot nem tapasztal-
tam, amely mai szempontból, akár a leg-
szigorúbb szemmel is, részéről kifogás
tárgyává tehető lett volna. Résztvettem a
hivatalos fogadásokon, végighallgattam
az üdvözlő beszédeket és az arra adott
válaszokat, de azokban politikai vonatko-
zás soha elő nem fordult. Németh igaz-

gató mindig és kizárólag a magyar klasszi-
kus irodalomnak csinált propagandát, ez
alkalommal Vörösmarty »Csongor és
Tünde« című mesejátékának megismer-
tetésére irányult minden törekvése. Meg-
győződésem, hogy ennek a darabnak lel-
kes szeretete, valamint az »Ember tragé-
diájá«-ért folytatott nemzetközi propa-
ganda irányította minden lépését.

Különben ugyanez volt a meggyőző-
dése megboldogult nevelőapámnak, dr.
Bánóczy, Lászlónak - aki a Szociáldemok-
rata Párt által rendezett munkáselőadások
szervezése terén a legjobban tudott
együttdolgozni Németh igazgatóval.

A fentieket az igazolási eljárás kapcsán
kötelességem volt az I.T. Bizottság tudo-
mására hozni, és közléseimet hajlandó
vagyok személyesen is bárhol és bármi-
kor eskü alatt vallani. Maradtam kiváló
tisztelettel: Olty Magda s.k. a Nemzeti
Színház tagja."

Az ítéletnek ebben az esetben csak a
végeredményét ismerjük, az indoklását
nem: ez a bizottság fentiek ellenére sem
igazolta Németh Antalt. „Igazolás alá
vont" ekkor fellebbezést nyújtott be a
Népbírósághoz. A dátumok alapján felté-
telezhetően az eljárásnak ebben a szaka-
szában jelentkeztek tanúvallomásra a
színház nem színész tagjai is, Hajdú Alger-
non László, aki kilenc évig volt Németh
Antal egyik titkára, valamint Rodriguez

Az ötvenes években mint bábszeminárium-
vezető

Endre, a Nemzeti Kamaraszínház volt tit-
kára.

„Alulírott Hajdú Algernon László, a
Nemzeti Múzeum színháztörténeti osz-
tályának vezetője, Németh Antal dr., a
Nemzeti Színház volt igazgatója ellen fo-
lyamatba tett igazolási eljárás során vallo-
mást óhajtottam tenni személyes tapasz-
talataimról, azonban kihallgatásomat
mellőzték, és ezért a fellebbezés során
szeretném megtenni vallomásomat, kije-
lentve, hogy az alábbiakat a Népbíróság
előtt élőszóval, eskü alatt is hajlandó va-
gyok megismételni.

1. Németh Antal dr. igazgatása alatt,
közel egy évtizedig voltam a Nemzeti
Színház titkára, eleinte adminisztratív és
gazdasági vezetésével megbízva. Beosz-
tásomnál fogva sűrűn mentek át a keze-
men a munkásságnak (műszaki személy-
zetnek) ügyei. Németh Antal dr. ezen
ügyek elintézése során, mindig a
legmesszebbre menő szociális
megértésrő l és jóindulatról tett
tanúbizonyságot, a munkásság érdekeit a
legteljesebb mértékben védte fölöttes
hatósága felé, sőt gyakran az előírásokat
szó szerint vevő Gazdasági Hivatal egyes
bürokratikusabban gondolkodó
tisztviselőivel szemben is.

2. A Színművészeti Kamara megalaku-
lása előtt Németh A. dr. bevont azokba a
bizalmas tanácskozásokba, amelyek a Tu-
rul B. E. és a Nyilaskeresztes Párt által
nyíltan támogatott Kiss Ferencnek és szű-
kebb körének kultúra- és színházellenes
törekvéseit voltak hivatva cselekvő leg
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Dr. Németh Antal (1903-1968)

1903. má jus 19-én szü le te t t .
1921-ben a Magyarság című lap képző -
művészet i recenzense.
1925-ben Bécsben megismerkedik Tai-
rovva l ,
1928-ban esztétikai tanulmányokat folyta t
Ber l inben.
1929-ben megje len ik A színjátszás

esztétikájának vázlata c í mű doktori
disszertáció ja .
1929-tő l két évadon át a Szegedi Városi
Színház rendező je .
1930-ban Színészet i Lexikont szerkeszt
1931-33 között Münchenben, Kölnben és
Párizsban folytat tanulmányokat, haza i és
kü l fö ld i lapokba ír .
1933-ban megje len ik Az ember tragé-
diája színpad i tö r téneté t fe ldo lgozó
könyve.

1934-ben Molnár Ferenc és Herczeg Fe-
renc mellett Magyarországot képviseli
Rómában a Reale Accademia d`I ta l ia
szinházi kongresszusán
1934-ben a Budai Színkörben e lőször
rendezi Az ember tragédiáját.
1935-ben a Rádió fő rendező je , majd a
Nemzet i Színház igazgató ja .
1936-ban a Nemzet i Színház negyven -
négy év után e lőször u tazik kü l fö ld i
(bécsi ) vendégszerep lésre .
1937-ben Hamburgban rendezi a Tragéd iá t .
1938-ban Németh László Villám fénynél
című d rámá já t rendezi .

1939-ben Tamási Áron Tündöklő Jero-
m o sá t rendezi .

megakadályozni. így én kaptam megbízást
dr. Németh A.-tól, hogy az Opera vezető
embereivel megtárgyaljam a két állami
színház tagjai közötti kooperációt,
amelynek célja a kamarai elektorválasz-
tással kapcsolatban, az Előkészítő Bizott-
ság által javasolt hivatalos jelölő listával
szemben való állásfoglalás és Kiss Ferenc
kamarai elnökké való megválasztásának
kontrakarrírozása volt.

Ugyancsak én kaptam megbízást, elő-
zetes megbeszéléseink alapján dr. Né-
meth A.-tól, hogy az ő »tudtán kívül«,
mintegy saját kezdeményezésemre ráve-
gyem a Nemzeti Színház tagjait, hogy
Társulati Gyűlés megtartására kérjünk en-
gedélyt dr. Németh Antaltól. Az 1938. dec.
10-én megtartott gyűlésen a társulat tagjai
tiltakoztak a Kamara megszervezésé-nek
eszközei és módjai ellen. Ezzel az
akcióval kapcsolatban Németh Antal dr. a
legélesebb szembenállást mutatta az Elő-

1939-ben kamaraszínpadon viszi színre a
Tragéd iá t ,
1940-ben Mára i Sándor Kaland című
színművet rende z i .
1940-ben Frankfur tban á l l í t ja színre a'-
Tragédiát.
1941-ben Il lés Endre Törtetők című
színművét rendezi ,
1942-ben Hubay Mik lós Hősök nélkül
című darab já t rendezi .

1942-ben Berlinben rendezi a Csongor és
Tündét.
1943-ban Bernben rendezi a Tragédiát.
1943-ban Szóf iában rendezi a Csongor
és Tündét.
1941-ben a Sztójay-kormány meneszti a
Nemzet i Színház é lérő l .

1944 nyarától 1955 májusáig nem ren-
dezhet .

1948-ban Az új magyar Shakespeare
címmel tanu lmán y t í r a Shakespeare -

összkiadásró l .
Az 50-es évek közepén előadássorozato t ta r t
a bábszínészet ről a Népművelési
In tézetben.
1955-ben a Ludas Matyit rendezi Debre -
cenben a Ludas Matyi Bábszínház meg -
nyi tó e lőadásán
1956-ban a kaposvár i Csiky Gerge ly
Színház rendező je .
1957-59 közöt t a kecskemét i Katona
József Színház rendező je .
1959-65 kö zö t t a Pécsi Nemzeti Színház
rendező je .
1965-ben nyugdí jazzák; a Szécshényi
Könyvtár Színháztör ténet i Osztá lyán
do lgozik.
1968. október 23-án megha l .

készítő Bizottság álláspontjával szemben.
Németh A. dr. tudtával, beleegyezésével

és anyagi hozzájárulásával készültek az
elektorválasztással kapcsolatos felvilá-
gosító körlevelek és ellenlisták is, ame-
lyekkel a pesti és vidéki társulatokat el-
árasztottuk.

Ismerve az Előkészítő Bizottság munká-
ját, feltételeztük, hogy az elektorválasztás
eredményét a számláló bizottság esetleg
meghamisítja, dr. Németh A.-Ial való
megbeszélés alapján tettem meg báró
Wlassich Gyulához, az Előkészítő Bizott-
ság elnökéhez intézett ajánlott levélben az
Elektorválasztó Közgyűlés elé terjesz-
tendő napirend előtti indítványomat,
amelyben a szavazatok összeszámlálá-
sára a Statisztikai Hivatal szakembereinek
kirendelését kértem. Báró Wlassich Gy.
indítványomat nem terjesztette a közgyű-
lés elé. A szavazatok pongyolán történt
összeszámlálása a hivatalos lista győzel

mét involválta. Ennek a garnitúrának ura-
lomrajutása eredményezte azt a temérdek
kárt, rombolást, könnyet és bánatot, ame-
lyet a Kamara közel hat éves működése
alatt az egyetemes magyar színészetnek
és az emberekszázainak okozott.

3. A Sztójay-kormány eltávolította he-
lyéről dr. Németh A.-t. Utóda, az imré-
dysta Kovács Aladár, a Szálasi-kormány
hivatalba lépésekor lemondott. Utána Kiss
Ferenc kapott kormánybiztosi megbizatást.
Ennek' ellenére a színház gazda nélkül
maradt mert Kiss Ferenc úgyszólván
állandóan barátnőjénél, Fülöp Kató-nál és
a tőle származó újszülött gyermeké-nél,
Sopronban tartózkodott. Néha hete-ken
keresztül feléje sem nézett a színház-nak.
Csak telefonon érdeklődött olykor-olykor
Sopronból, végül pedig a telefonálások is
elmaradtak, és Kiss Ferenc nem
jelentkezett többé. Ezekben a hetekben
rendszeresen kijártam Németh Antal dr.
Tárogató utca 57. szám alatti lakására,
hogy a vezető nélkül maradt színház
ügyeinek vitelére tanácsokat kapjak tőle.
A színház fölött láthatatlanul is Németh A.
őrködött. Tanácsokat adott a műsorra és
szereplőkre vonatkozólag. Amikor pedig
Kiss Ferenc elrendelte, hogy a színház
értékes ruhatári anyagát összecsomagol-
ják és nyugatra küldjék, Németh A. dr.
tanácsára, de nevének említése nélkül,
beszéltem meg Vargha Mátyás díszletter-
vezővel és műhelyvezetővel, hogy a szín-
ház javainak megmentése céljából a lá-
dákba és kosarakba selejtes holmikat és
köveket csomagoljanak, és ezzel megaka-
dályozzák, hogy a színház vagyonát nyu-
gatra menekítsék. Ebben az értelemben
adta ki ezután utasításait Kiss Ferenc pa-
rancsainak szabotálására Vargha Mátyás.
Budapest, 1947. április 5-én. Hajdú Alger-
non László s . k . , a Nemzeti Múzeum
szín-háztörténeti osztályának vezetője, tb.
igazgató."

Rodriguez Endre:
„Én az 1937-38-as színi évadban a Nem-
zeti Kamaraszínház titkára voltam. Ebben
a minőségemben közvetlen személyes
tanúja lehettem azoknak a jobboldali
tüntetéseknek, amelyek 1938 tavaszán
Székely Júlia »Nóra leányai« c. színműnek
előadásával kapcsolatban indultak meg
Németh Antal dr., a Nemzeti Színház
akkori igazgatója ellen.

Alig kezdődtek meg a zsidó származású
Székely Júlia »Nóra leányai« c. színmű-
nek próbái, ez »Összetartás« és a »Virra-
dat« c. nyilas lapok, továbbá más jobbol-
dali napi és hetilapok pergőtűzszerű tá-
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dali napi és hetilapok pergőtűzszerű tá-
madásokat intéztek Németh Antal dr. el-
len, őt nyíltan zsidóbarátsággal vádolva
meg, és lázították az akkor már erősen
jobbra kanyarodó közvéleményt, hogy
tettlegesen foglaljon állást Németh Antal
dr. ellen. Ily módon sikerült felheccelniök
számos, főleg a Turul Szövetségbe és a
Nyilas Pártba tömörült egyetemi hallga-
tónőt és hallgatót, akiket azután a Nemzeti
Kamara Színházba vezényeltek ki, ellátva
őket a pénztárnál vásárolt jegyekkel. A
tüntetők ruhájuk alatt vekker-órákat, ri-
asztó békákat és bűzbombákat csempész-
tek a nézőtérre. Az előadás folyamán
egy-szer csak megszólalt valamelyik
sarokban a rejtett ébresztőóra, amelyen
egy cédula állt: »Mondjon le a
zsidóbérenc Németh Antal! « Vagy a
zűrzavarban a kifelé tóduló közönség
rálépve a bűzbombára még nagyobb
riadalommal hagyta el a tüntetőktől
veszélyeztetett nézőteret. Röpcédulákat
szórtak a nyilas tüntetők, amelyeken
»Németh Antal héber házi szerzői«
címmel felsorolták mindazokat az írókat,
fordítókat, zeneszerzőket és
díszlettervezőket, akiket a Nemzeti
Színház igzgatója 1935 őszétől kezdve
szakadatlanul foglalkoztatott. Estéről
estére erős rendőri készenlétet kellett
kérnem a rend fenntartása és detektíveket
a nézők ellenőrzése céljából. Csaknem
minden este sikerült tetten érnünk
néhány nyilas tüntetőt, akiket azonnal
előállítottak a Főkapitányság-ra. Nyolc
vagy kilenc alkalommal mehetett a »Nóra
leányai«, mert a rendőrség megunta az
állandó kivezénylést, és nem tudván
biztosítani előadásaink zavartalanságát,
a Nemzeti Kamara Színház kénytelen
volt műsoráról levenni a külön-ben nagy
sikernek ígérkező újdonságot. 1938
tavaszától kezdve, amikor a sajtótá-
madásokkal összefüggésben számos be-
csületsértési és rágalmazási pere keletke-
zett Németh dr.-nak nyilas újságírókkal-a
Nemzeti Színház igazgatója mindvégig
vörös posztó maradt a Turulisták és a
nyilasok szemében. A fentieket mint
szem- és fültanú bárhol, bármikor
élőszóval, eskü alatt is hajlandó vagyok
vallani.

Budapest. 1947. május hó 2-án. Rodri-
guez Endre filmrendező s.k. Előttünk mint
tanúk előtt: Selmeci Elek s.k., olvashatat-
lan aláírás s.k."

A Népbíróság Biczó Sándor vezette ta-
nácsa azonban nem a tanúvallomásokat
mérlegelve - erre nem is került sor -,
hanem formai okokból szüntette meg az
igazoló eljárást a mellékelt határozat ér-
telmében.

Monori Kornélia, Gáspár Margit és Németh
Antal (1966)

Németh Antal síremléke

A Világosság című napilap Furcsa bo-
nyodalmak Németh Antal igazolási ügyé-
ben címmel, 1947. június 21-én megjelent
tudósítása a kialakult jogi, egzisztenciális,
emberi patthelyzetet ekként konstatálta:

„Az igazolóbizottságok egész sorát
járta már be Németh Antal, a Nemzeti
Színház volt igazgatója. A sok tárgyalás
után, végül a központi értelmiségi igazo-
lóbizottság állásvesztésre ítélte. Fellebbe-
zését tegnap tárgyalta a népbíróság Bi-
czó-tanácsa és megsemmisítette az első-
fokú határozatot azon a címen, hogy mint
közalkalmazottat, a B-listázás után nem
lehetett igazoló eljárás alá vonni.

Ez a döntés azt jelenti, hogy a volt
színigazgató igazolási ügyében gyakorlati
szempontból minden semmis, ami eddig
történt, és újabb igazolás alá sem lehet
vonni. Viszont, amennyiben Németh An-
tal állást akarna vállalni, igazolása nélkül
ezt nem tehetné. A helyzet tehát meglehe-
tősen bonyolult."

A felemás jogi döntéssel befejeződött
eljárás után Németh Antal sem erkölcsi
elégtételt nem kapott, sem lehetőséget
arra, hogy hivatását folytathassa. A két
világháború közötti magyar színház ki-
emelkedő színházi embere, Hevesi Sán-
dor mellett a kor másik meghatározó
rendezőegyénisége további kilenc évig,
egészen 1956 szeptemberéig nem jutott
színházi álláshoz, és nem is rendezhetett.

Az iratokban csak az értelemzavaró hibákat
javítottuk ki. A szerk.


