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A második világháborút követően a magyar
színjátszás súlyos válságba jutott. Máig sem
történt meg e korszak tudományos, minden
szubjektivitást mellőző elemzése. A magyar
színjátszás 1945 után két úton indult el. Az egyik -
a magánszínházaké - régi, jól bevált elemekből
épült: elsősorban szórakoztató darabokkal
igyekeztek biztosítani a színház fennmaradását,
nem feledkezve meg az igényesebb közönségről
sem. A másik út - a Nemzetié - is csak részben
volt új: a hagyományosan álla-mi szubvencióval
működő színház műsorrendjének gerincét
korábban is klasszikus drámák alkották. A
kommunista párt égisze alatt működő színház
azonban nem elégedett meg a hagyomány
ápolásával: új közönségének új, osztály-harcos
darabokkal is szolgált.

Az akkori színházi válság legfőbb okát sokan
abban látták, hogy a színház nem a
társadalomról, annak szokásairól, erkölcséről,
jellegzetes típusairól szól. Relle Pál' írta 1946
elején ezzel kapcsolatban: „Az írók most még
csak önmagukban - és sokkal inkább
elméletben, mint gyakorlatban - keresik a
csatlakozást az új közönséghez, a kezdődő
demokráciához. Kész színpadi alkotás, mely
már megváltozott korunk eszmevilágában
fogant, alig-alig akad."2 Ez a vélemény még
csak burkoltan sugallja, hogy a színházi
válságnak csak úgy lehet véget vetni, ha aktuális,
a társadalom gondjairól szóló drámákat
játszanak, vagyis ha a színház is politizál...

Másfél évvel később, 1947 őszén már szó
sem volt óvatoskodásról. A színháznak
politizálnia kell! - hangzott egyre több
teoretikus, kritikus, színházvezető szájából.

Az emlékezetes „kékcédulás" választásokon,
1947 őszén, a Magyar Kommunista Párt meg-
erősíti pozícióját - ennek megfelelően a kor-
mányzásból is nagyobb hányadot kér. Ez az idő-
szak a „fordulat" kezdete a színházak életében
is. Nem az épület, a díszletek stb. állami tulajdon-
ba kerülése a döntő - ezt az 1919-es Tanács-
köztársaság példája is bizonyította -, hanem az
államosított műsor és az ,államosított" közön-
ség. Ekkor fogalmazódik m e g az igény, amely
aztán évtizedekre vezénfonala lett a (színház)
politikának: a közönséget olyan darabokhoz is
hozzá kell szoktatni, amelyek nem tetszenek
neki.

Az utókor szerencséjére, 1947 őszén még le-

betett beszélni, vitatkozni erről a kérdésről. Ok-
tóber 12-én Török Sándor Vasárnapi beszélge-
tések című rádiósorozatában Kárpáti Aurél3 így
figyelmeztetett: „A politikai színház, ha elsősor-
ban a politikai agitáció fontosságára veti a hang-
súlyt, egyet jelent a központilag irányított szín-
házzal. (...) Szabadság nélkül az irodalom és
színészet elsorvad. A demokrácia eszméje
azonban - szerencsére - önmagában hordja a
szabadság gondolatát."4

Kárpáti Aurél kifejtette véleményét a témáról a
Magyar--Szovjet Művelődési Társaság5 szín-
házi szakosztályának ankétján is, 1947. decem-
ber 17-én. Az alább közölt jegyzőkönyv segítsé-
gével jól nyomon követhetők azok az új áramla-
tok, amelyek sajátságosan értelmezték a
művészi szabadság fogalmát. Sajnálatos, hogy
a fel-kért hozzászólók közül Barabás Tibor,
Boross Elemér, Déry Tibor, Gáspár Margit,
Hárs László és Hont Ferenc nem vett részt a
beszélgetésen. A dokumentum azonban így is
fontos forrása a színháztörténetnek. Bár a
korszak sajtójának máskülönben is állandó
témája az eredeti szín-művek feltűnő hiánya -
úgy tetszik, ezen a vitán ezt a problémát is
lényeglátóan tárgyalták.

Kárpáti Aurél üdvözli Rátkai Mártont
a Tanner John előadásán (1948)

(Az elnöklő Bárdos Artúr megnyitja az ülést, és
felkéri az ankét előadóját, Kárpáti Aurél urat, tart-
sa meg előadását.)

Kárpáti Aurél

Hölgyeim és uraim! Meg vagyok ijedve. Nagyon
sokan jöttek el, a téma tehát, úgy látszik, sokkal
többet ígér, mint amennyit én e kérdésről
monda-ni tudok. Ugyanakkor örülök is annak,
hogy ilyen nagy az érdeklődés, mert azt
gondolom, hogy mindazok, akik hozzá fognak
szólni, az én „elő-hangomat" tanulságos és
komoly vitává fogják mélyíteni.

Politizáljon-e a színház? A kérdés látszólag
nagyon egyszerű, de éppen ebben az egyszerű-
ségében nagyon komplikáltnak látom. Hogyan
politizáljon a színház, amely a legösszetettebb
valami, amit, ha részeire próbálok bontani, há-
rom fő tényezőt választhatok szét benne. 1. a
dráma, a drámaíró jelenléte, 2. a színpadon folyó
játék, 3. a közönség bekapcsolódása a színpa-
don folyó játékba. Melyik része politizáljon hát a
színháznak? Ez meglehetősen tisztázatlan.
Ezért megpróbálom először a három tényezőt
külön venni.

A színháznak végeredményben a dráma, a
drámaíró a lelke. Az adja meg azt az eszmeme-
netet, az akcióra az alkalmat, amit a színháznak
meg kell elevenítenie. Mikor politizál a drámaíró?
Akkor, amikor határozottan állást foglal valami-
ben. Abban megegyezhetünk, hogy minden mű-
vészeti - irodalmi, képzőművészeti, színészeti,
zenei - termék, amelyik méltó erre a névre, s
amely nemcsak egyéni alkotás, hanem egyben
egy bizonyos társadalmi jelenségnek, egy bizo-
nyos társadalomnak egy nagy egyéniség által
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Törzs Jenő és Rátkai Márton Földes Imre
A császár katonái című darabjában

determinált megnyilatkozása, bizonyos politikát
fejez ki.

Elöljáróban mondom: a kérdés ebben a for-

mában nagyon sok félreértésre ad alkalmat. Azt

mondom, amit évtizedeken át hangoztattam: le-

het, hogy a politikának használni tud az irodalom

vagy a művészet, de valahányszor a politika be-

avatkozott az irodalom vagy művészet kérdései-

be, mindig kárt tett benne. Persze, hogy politizál

a drámaíró! Hiszen minden politikum, ami művé-

szeti, irodalmi formában megnyilatkozik. Azon-

ban én inkább úgy egyszerűsíteném le a kérdést,

hogy legyen-e az írónak világnézete, amit kife-

jez? Ekkor sok minden tisztázódik, mert ha politi-

káról beszélünk, akkor mindenki pártpolitikára

gondol, de a pártpolitika tulajdonképpen az em-

bereket, akik a színházban összegyűltek, nem

egyesíti, hanem külön pártokra bomlasztja. Mert

hiszen, ha az egyik pártnak adnak igazat, a má-

sik párt tagjai nem helyeslik.

Újabb kérdés, hogy legyen-e pártpolitikai

színház vagy ne legyen. El tudom képzelni egy

ilyen színház létét, de azt tapasztalom, hogy a

legradikálisabb pártok is tiltakoznak az ellen,

hogy pártpolitikai színházat csináljanak. Ők nem

akarnak külön színházat csinálni pártjuk tagjai

részére, nem akarnak külön munkás- vagy pa-

rasztszínházat, hanem olyan haladó szellemű

színházat akarnak, amely az értelmiségtől a

munkásságon át a parasztságig, minden társa-

dalmi réteget egyesít a fejlődés gondolatával.

Szerintem az a feltétlenül helyes álláspont, ha

az író elsősorban világnézetet akar kifejezni drá-

máján keresztül. Ha nem ezt tenné, akkor odajut-

nánk, ahová a múltban az úgynevezett tézisdrá-

mákkal jutottunk. A drámatörténet leszámolt az

ilyen drámákkal, amelyek bizonyítottak ugyan egy

tételt, de éppen az volta bajuk, hogy túlságosan is

bizonyították, így a szándék nagyon is

megbizonyosodott bennük. Goethe mondta:

„Látom a szándékot, és ez lehangoló". Ha az író

bármily művészi módon, de túlhangsúlyozza a

tézist, a néző, a közönség gyanút fog, ment azt

érzi, hogy egyoldalú a beállítottság, rendszerint a

művészet rovására. Gondoljanak arra, hogy Jókai

regényeiben a jó alakok, azok, akikkel az író

szimpatizál, rendszerint olyan angyalok, mint a

népmesék hősei. Akik pedig ezekkel az alakokkal

szemben állnak, az ellentétes érdekeket kép-viselő

alakok, ördögök. Az életben ez nem így van. A

legegyszerűbb ember is sokrétű, az élet-

jelenségekben is össze van keveredve jó és

rossz, tehát senkit sem lehet summázva elintéz-

ni. Ha az, hogy pártolunk valakit vagy valamit,

egyenesen kihangzik a drámából, akkor a szín-

padról propaganda hangzik el. Márpedig a szín-

padnak, ha le is van véve a negyedik fala, mert a

közönség felé nyitott, úgy érzem, mindig több

előfüggönye van, amely keresztülszűri az író

mondanivalóját, a színész játékából kicsendülő

állásfoglalást. A művészet közvetett úton hat,

nem közvetlen úton törekszik arra, hogy meg-

győzzön valakit valamiről. Ilyen formában nem

tudom elképzelni, hogy a politika egy valamire-

való író drámájában megnyilatkozzon.

A színpadon folyó játék politikumát a rendező

határozhatja meg. Klasszikus példával élve: fel

lehet fogni a Lear királymeseszerű történetét úgy

is, hogy a király majdnem mitológiai alak, a gyer-

meki hálátlanság áldozata, egy patriarchális kor-

nak az embere, és annak a törvényei szerint pró-

bál cselekedni. A leányai, főképp, akik gonoszak,

ellene fordulnak, és egy újabb kort képviselnek,

egy haladóbb szellemet. Mi történik ekkor? A

dráma erkölcsi tanulsága megváltozik - nem

szólva az író rokonszenvéről, ami a király mellett

van -, áttolódik egy másik síkra, és ha ezt pró-

bálja a rendező hangsúlyozni, akkor meghamisí-

tódik a darab, amely egész más célzattal íródott.

Így megint csak propagandát csináltam, de az

kárára vált a művészi igazságnak és a költő igaz-

ságának.
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Marad a harmadik tényező, a közönség,
amely azzal a kívánsággal ül be a színházba,
hogy valamire éhes, valamit kapni akar. Ha a kö-
zönség elsősorban politikai tanítást akar kapni,
akkor menjen népgyűlésre, a part üléseire, a
parlamentbe, de semmi esetre sem színházba,
mert ott elsősorban nem politikai tanítást kap,
hanem művészetit, tehát azon a láthatatlan
függönyön keresztül átszűrt valamit, ami a
művészet kisugárzó ereje.

Az igazi művész sohasem olyan irányban ad
útmutatást, hogy ez helyes, ezt cselekedjétek,
vagy megfordítva. Az igazi színház és drámaíró
csak a kor nyugtalanító kérdéseit veti fel, hogy
azután milyen feleletet lehet ezekre adni, az már
nem az író és a művész dolga. Dosztojevszkijre
gondolok, aki nem is jutott túl azon, hogy kérdé-
seket tegyen fel. Ibsen szintén nem ad megnyug-
tató feleletet, de a kor lelkiismeretéhez nyúl, te-
hát politizál. De ilyen politikumban mindnyájan
benne vagyunk. Az, hogy most erről beszélek, ez
is politikum, és hanem jöttem volna el, az is politi-

kum lett volna. (Derültség) Ha így summázzuk a
kérdést, akkor azt kell mondani: ha a színház
rendezője, a színdarab főszereplője, a közön-
ség, amely beül a színházba, és vár valamit, meg
az író, aki meg akar nyilatkozni, ha ezek mind a
haladásnak, a demokráciának az emberei, és
nemcsak jelszavakban élik a demokráciát, ha-
nem az a vérükké vált, s ha kibújnak a bőrükből,
sem tudnak mások lenni, akkor én tökéletesen
meg vagyok nyugodva és azt mondom: ha ilyen
politikumot ad a színház, az hasznos politikum,
és ilyen értelemben csak politizáljon a színház.
Ha bármilyen témáról egy haladó szellemben
gondolkodó, demokratikus felfogású ember ír
darabot, s azt egy demokratikus szellemű rende-
ző a színpadon megszólaltatja, egy valóban de-
mokráciával átitatott közönség számára, akkor
az a kérdés, hogy politizáljon a színház, szinte
feleslegessé válik. Nem muszáj, hogy
politizáljon, és mégis politizálni fog.

Ez a dolog egyik része. A másik része, hogy
vannak statikus korszakok. Az író vagy a művész
akár akarja, akár nem, kifejezi a korát, úgy,
ahogy Shakespeare a Hamletben; felmutatja a
kor önnön ábrázatát és minden lényeges jegyét.
De többet nem lehet kívánni töle, és egy statikus
korszakban ezt felmutatván, mindenki azt érti ki
belőle, amit kell. Egy demokratikus korszakban
viszont minden mozgásban, izgalomban van.
Ilyenkor a politikum színpadi megszólalása so-
hasem éri be annyival, mint amennyivel egy stati-
kus korszakban tenné. A polgári dráma a múlté
- mondjuk ma. Egy demokratikus korszakban,
amikor az emberek tele vannak a prókátorkodás
szellemével, és ezt kívánják a színpadtól is,
akkor a színpad menthetetlenül propagandaesz-
közzé silányul. Márpedig a propaganda annál
rosszabb, mennél inkább hangsúlyozza propa-
ganda voltát. Az igazi és jó propaganda az -

többször írtam ezt a rendezésről is -, amelyik

úgy elbúvik, hogy észre sem veszem. A Bánk
bán jó propagandadarab, amelyben egy nemzet
ezeréves keservei fejeződnek ki, mindazok a bű-
nök és erények, amelyek egy nép lelkében szá-
zadokon keresztül éltek. De nem azzal a célzat-
tal, hogy meggyőzze a közönséget. Katona Jó-
zsef senkit sem akart meggyőzni. Benne eleve-
nen élt a magyar függetlenség és szabadság ki-
rálytisztelettel párosult eszméje. Ebből csattan-
tott ki egy konfliktust, és így, anélkül, hogy külön
elárulná, rokonszenvünket arra a figurára han-
golja, akit a darab középpontjába állított.

Többet nem tudok erről a kérdésről mondani.
Kérem a hozzászólókat, mondják el véleményü-
ket a témáról.

Földes Imre

Hölgyeim és uraim! Csak néhány szót, egészen
röviden. Nem akarok beszédet tartani, egyene-
sen akarok felelni egy egyenes kérdésre. Politi-
záljon-e a színház? A kérdés egyenes, kissé
nyers. A feleletem is ugyanolyan: igenis
politizáljon! Sőt majdnem azt mondhatnám, hogy
az erről szóló vita időpocsékolás, mert a színház
mindig politizál. Shakespeare, Moliére, Katona
József, Madách Imre mindig politizált. A jelenben
is, Sartre-tól Jules Romains-ig, Zilahytól Déry
Tiborig minden író politizál. Nem is ez a kérdés
tulajdonképpen, hanem hogy politikai
propagandát folytasson-e? Forradalmi időkben,
amikor rohamlépésben haladnak az események,
ez szinte elkerülhetetlen, sőt, mondhatnám,
hogy bizonyos tekintetben, a népfelvilágosítás
szempontjából szükségszerű is. Ennyi volna
válaszom a kérdésre. Most pedig engedjék meg,
hogy a válaszomhoz hozzácsapjak egy kis
adalékot a saját életemből. Minden darabomban
politizáltam. A császár katonáiban ugyanúgy,

mint az irredentának kikiáltott Tüzek az
éjszakában című-ben, minta Hivatalnok urakban
és a Terikében. A kritika ezért engem szépen
meg is buktatott. Elefántcsonttornyos
szenvelgésében rossz néven vette tőlem a
politikát. A közönség mindig rácáfolt a
kritikusokra, én továbbra is politizáltam, és akkor
is, most is hirdetem, hogy a színház igenis
politizáljon, mert ha nektek nem tetszik, akkor is
politizálni fog.'

Zelk Zoltán

Kárpáti Aurél sok igazsága közül az egyik, hogy a
kérdés egyszerre egyszerű és komplikált is. A
kérdés látszólag azért nagyon egyszerű, mert
csak kétféle felelet adható rá: igen vagy nem.
Nem kötelezhetnek rá, hogy kifejtsem a vélemé-
nyemet, mert a határozott feleletben is poli-

tika, vagyis állásfoglalás van. Azt hiszem, akik is-

mernek, tudják, hogy a két válasz közül melyiket

mondanám. En mégis egyformán mondanám

mind a kettőt. A jó kérdés ugyanis az, hogy mit

értünk politikán? Ha politikán csupán apró-cseprő

napi viaskodást értünk vagy a napilapok vezér-

cikkeinek és glosszáinak mondanivalóját és

hangját, akkor természetesen ne politizáljon a

színház, de az író se, a művész se. Ám ha politi-

kán valami többet értek, ha hiszem azt, hogy van

politikai párt, amely nem azért alakult, hogy har-

minc vagy száz mandátumot szerezzen magá-

nak, hanem azért, mert a történelem mintegy

szükségszerűségként dobta fel magából azért,

hogy egy egész népnek, nemzetnek a vezetője

legyen, akkor már nem politikáról van szó, ha-

nem világnézetről, helyesebben olyan pártról,

amelynek világnézete van. Mert nem minden

pártnak van világnézete. Felfogásom, hogy ab-

ban az értelemben politizáljon minden művé-

szet, ahogy a politika világnézetet jelent. Ebben

az értelemben Shakespeare és Moliére is politi-

zált, tökéletesen kifejezte korát, az általános em-

beri ábrázolására törekedett. Az ő színpadon el-

hangzott bírálatuk a visszásságok egészen éles

bírálata volt. Ha igazi író vagyok és valakit a szín-

padra viszek, akkor bizonygatom, hogy képmu-

tató, akkor általában a képmutató típusát rajzo-

lom meg, és ezen keresztül egy egész társadal-

mi rendszerről, egy uralkodó osztályról tudok va-

lami lényegeset mondani. Így politizáltak az emlí-

tettek. Az a véleményem, hogy őutánuk nincs

színház. Lehet, hogy mint költőnek az a rögesz-

mém: azóta került válságba a dráma, amióta

nem költők írják a darabokat. Számomra bizonyí-

tó ereje van annak, hogy hozzájuk mérhető drá-

maíróról nem tudok. Később néhány kiváló író írt

kiváló színdarabokat. Sokszor tűnődöm azon,

hogy az idő próbáját ezek kiállják-e. Ha nem áll-

ják ki, akkor sem bizonyíték ez az író ellen, csak

azt bizonyítja, hogy bár kiváló író volt, de nem

olyan színdarabíró, mint Shakespeare és Mo-

liére. A színműírás a szó rossz értelmében

elkezdett politizálni. A világnézettelenséget

hirdette, olcsó, léha és híg szórakozást nyújtott.

(Valaki közbeszól: Na és Ibsen?) Ibsen azok

közé tartozik, véleményem szerint, akikről, mint

kiváló írókról beszéltem az előbb, és akik,

érzésem szerint, nem fogják kiállni az idő

próbáját. A polgári osztály hanyatlásával az

utolsó évtizedekben, főleg Nyugaton, irodalom

helyett „regénygyárak" alakultak, amelyek többé

nem a közösséghez, ha-nem egy közönséghez

szóltak, kiküszöbölvén a politikát a művészetből.

Ha ennek ellentéteképpen a megújhodó

irodalom megszólal, természetes, hogy akkor ez

politikumnak tűnik evvel az állítólag nem

politizáló, de valójában nagyon is politizáló

irodalommal szemben. Nem akarom most azt

mondani, hogy ez az irodalom már teljes

egészében itt van. De hol a vágyaimban, hol a
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valóságban már látom ennek az irodalomnak a
körvonalait. És ez az irodalom a polgár számára,
a polgári színházban nevelt, rossz, sekélyes
színdarabokhoz szoktatott közönség szemében
politizáló színháznak tűnhet. Újból jelentkezik az
az irány a művészetben és a színpadon, hogy a
rossz értelemben vett politika helyett
megszólaljon a jó értelemben vett világnézet. Ez
volna ehhez a kérdéshez a mondanivalóm.

Kárpáti Aurél a Lear királyt említve beszélt ar-
ról, mennyire meg lehet hamisítani egy előadást.
Ebben igaza van. Ha valamit egy színdarabba
belemagyaráznak, akkor az meghamisítja a
darabot. De ha nem igyekeznek értelmezni a
dara-bot, akkor az író szövege csak szerep
marad, és nem formáinak belőle a színpadon
figurákat. A jó színésznek az lenne a feladata,
hogy igyekezzen megérteni az írót, és
igyekezzen híven megszólaltatni őt a színpadon.
Ha Shakespeare-t csak szövegnek venném,
abból hamis pátosz születnék, és ez lenne az
egyik oka annak, hogy a közönség nem nézi
meg a darabot. De ha megkeresem benne az
örök emberit, és egybekapcsolom vele a
világnézetet, akkor meg tudom szólaltatni a
színpadon azt, ami a mai közönséghez is szól.
Félő, hogy erre is azt mondanák az igazi po-
litikától elszoktatott emberek: ez a színház politi-
zál. Ha azonban így politizál, akkor jól politizál,
teljesíti feladatát.

Ami az állásfoglalást illeti: mondotta Kárpáti,
hogy az író, ha ír, akkor már állást foglal. Tehát
bizonyos vonatkozásban politizál. Beszéltünk
arról a század elején és az utolsó két-három
évtizedben kialakult irodalomról, amely azt
akarja magáról elhitetni, hogy nem foglal állást.
Ez az irodalom nyilván opponál valamit, szem-
be helyezkedik valamivel. Azzal, ami a feje fe-
lett készül, állást foglal ellene, tehát a napi poli-
tika értelmében politizál. Esetleg úgy, hogy egy
hanyatló osztály érdekeit képviseli, amikor azt
mondja: ami készül, az rossz, erről nem beszé-
lek, ne figyeljen senki oda. Az effajta politizáló
irodalom és színház ellen minden igazán de-
mokratikus és haladó embernek kötelessége
harcolni, viszont minden igazán haladó és de-
mokratikus embernek örülnie kell, ha egy szín-
ház világnézetet sugall, mert világnézet és örök
emberi érték nagyon közel esik egymás-hoz.'

Szép Ernő

Hölgyeim és uraim! Alaposan meg kell gondol-
nom, vajon mennyire kívánatos és értékes a fel-
szólalásom, nekem, aki sem színpadi szerzőnek,
sem szónoknak nem vagyok kiváló. Azonkívül
nem látok itt olyan urakat, akiket ezzel taníthatok,
hiszen nálam sokkal okosabbak. Kunszery Gyula
képviselő is ilyen, ráadásul jó szónok, Relle Pál

Szép Ernő

és Vitéz Miklós szintén tapasztalt, okos ember,
akiknek több joguk van az időt itt fogyasztani,
mint nekem. De ha már fel mertem állni, egyetlen
mentségem lehet: akármilyen is amit mondani
fogok, egy kis szubjektív értéke mindenkinek
van, nevezetesen az, hogy ő is hallassa a hang-
ját. Ezen a jogcímen szólalok fel én is.

Amit mondani készültem, azt kegyetlenül el-
mondta előlem Földes Imre és Zelk Zoltán. És
természetesen Kárpáti barátom szárnyaló beve-
zetője is magában foglalja félig-meddig.
Voltaképpen, aki nem politizált a színdarabjában,
az is politizált, a szónak igen magas
értelmében. Az író, legyen akármilyen
apolitikus, a szívét szólal-tatja meg, és
visszhangra lel a közönség szívé-ben, tehát
ebben a magas és mély értelemben baloldali
politikát űz. A szív, amely a bal oldalunkon
tanyázik, egyúttal jelzi politikai elhelyezke-
désünket. Ha van szívünk, akkor baloldalinak kell
lennünk. A kérdés az, hogy kell-e a színpadról és
kell-e a közönségnek ez a politika. Habozás nél-
kül azt kell válaszolnom, hogy igenis kell. Az igazi
író azért él, hogy megtérítse az embereket. A
múltban összeadtam, hogy kik politizáltak.
Shakespeare eszembe sem jutott. De végignéz-
tem utána az egész európai irodalmat, és meg-
döbbenésemre, úgyszólván nem találtam politi-
kus szerzőt. A nagy, divatos szerzők, akik körül-
belül olyanok voltak külföldön, mint nálunk Mol-
nár Ferenc, aránylag jól éltek. Igaz, hogy csupán
a közönség öt százalékának írtak. Mentségünk-
re szolgál, hogy a közönség a gondok, a problé-
mák elől megy színházba, legalábbis az volt a
közhiedelem, hogy a színházban a szórakozást

keresik az emberek. Irtózatosan féltek attól, ne-
hogy a közönséget elszomorítsák azzal, hogy
fény és pompa helyett nyomortanyákat mutas-
sanak be, és kényelmetlen embereket, forradal-
márokat, akik a jólétüket fenyegetik. Ebből a
szempontból nézve a dolgot, ajánlatos volt a
szerzőnek nem politizálni. Egyetlenegy darabról
tudok, amely politikus volt, s amelyet sajnos nem
láttam, ez Garami Ernő szocialista darabja, a
Megváltás felé.' (Kárpáti megemlíti Shaw-t, Szép
Ernő helyesel)

A magunk világában a Bánk bánban szegény-
paraszt-politika szólalt meg. Nagyon kevésszer
merték bírálni Magyarországon - ahol a Nemzeti
Kaszinó diktált - a fennálló rendet.

A színházba járó közönség kilencven
százaléka szórakozni megy a színházba, tíz
százaléka tanulni és gyönyörködni. A Nemzeti
Színház Orosz kérdés9 című előadásáról
olvastam kritikát. Azt írják, hogy a darab igen
érdekes és mulatságos. A szabadság korát éljük,
tehát először is a színpadon szabad politizálni.
Aki úgy tud politizálni, hogy érdemes
meghallgatni, az politizáljon! De óvakodnia kell
attól, hogy a színpadi politika vásárcsarnoki
nívóra süllyedjen! Kívánom magamnak, hogy
úgy tudjak politizálni, ahogyan az üdvös és
hasznos a színpadon!

Kunszery Gyula

Kénytelen vagyok felszólalni és elmondani, hogy
nem tartom magamat az előttem szólónál oko-
sabbnak. Én is avval kezdhetném, amivel Földes
Imre: a kérdés nyers. Átfogalmaznám a kérdést:
Politizálhat-e a színház? Erre természetesen
nyugodt lélekkel mondhatom, hogy igen. A szín-
háznak százszorosan joga van politizálni, hiszen
a maga összetettségénél fogva annyira közös-
ségi művészet, és annyira kontaktust tart a
jelen-levő közönséggel, hogy természetesen joga
van politizálni. Mint akár az epikának, akár a
lírának. A színháznak vékony szektora az
irodalom, tehát feltettem a kérdést: politizálhat-e
a színház? Természetesen, ha úgy tenném fel a
kérdést, hogy muszáj-e politizálnia, akkor azt
mondhatnám: nem okvetlenül szükséges. Hogy
mégis politizált a színház, erre már hallottunk
példákat. Arisztophanész vígjátékai is politikai
szatírák. Shakespeare-t is emlegették, ő
azonban nem olyan értelemben politizált, ahogy
Zelk Zoltán mondta, hogy világnézete volt. Ő
napi politikát űzött: az akkori uralkodóház
legitimitását akarta igazolni.

Térjünk rá a kérdés lényegére! Szerintem két
komponense van a kérdéskomplexumnak: a
darab és a politika. A variáció törvényei szerint
négy változat lehetséges. Lehet rossz politikát
csinálni rossz darabbal. Amikor például a régi
Madách
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Színházban előadták az Ártatlanok10 című dara-

bot, akkor egy pocsék darabot pocsék politika

szolgálatába állítottak. Viszont jó darabbal is le-

het rossz politikát csinálni, például ha ugyanez-

zel a politikai, világnézeti háttérrel előadták volna

A velencei kalmárt. Az 1930-as években előad-

ták egy náci szerző Thomas Paine11 című, Ameri-

ka-ellenes tendenciájú darabját. Képzeljük el az

Amerika-ellenességet abban a korszakban! A

politika rossz volt, a darab pedig jó. De lássunk

egy olyan példát, amikor a politika jó és a darab

rossz. Az ötödik hadoszlopot12 rossz darabnak

tartottam, pedig nagyon jó politika, a Franco-el-

lenes politika szolgálatában állott. Ez majdnem

veszedelmesebb, mint amikor rossz politikát csi-

nálnak rossz darabbal. A rossz darab ugyanis

magát a politikát is kompromittálja. Hátra van

még: jó politikát, jó darabbal. Gerhart Haupt-

mann műve, A takácsok vagy A bunda, illetve

Zilahynak A tizenkettedik óra című munkája,

szerintem, békepolitikát szolgáló jó darab volt.
Ezek után most megfelelhetek a kérdésre,

hogy politizáljon-e a színház. Igen, a színház po-
litizáljon, de jó politikát csináljon, jó darabokkal. A
kérdés az, hogy mi a jó politika? Erre azonban,
amióta magam is aktív politikus lettem, nem tu-
dok, de nem is akarok válaszolni.13

Jankovich Ferenc

Egyetértek az előttem felszólalókkal abban,
hogy a kérdés nincs jól megfogalmazva. Ha tör-
ténelmi szemszögből próbáljuk megítélni a politi-
kát, akkor azt kell mondanunk, hogy politizáljon a
színház.

A történelem folyamán két párhuzamos folya-
matot lehet megfigyelni. Az egyik szellemi folya-
mat, az amelyik elöl jár, amelyet a költők, bölcse-
lők, szentek, Krisztusok és ehhez hasonlók hoz-
nak létre az emberiség boldogulására. Vannak
elgondolásaik, elképzeléseik, amelyeknek a
megvalósítására valakik vállalkoznak. Itt kezdő-
dik a politika. Hogy mennyire sikerül a megvaló-
sítás, az más lapra tartozik. Hogy a színház mint
művészet beleszólhat-e a hétköznapi megvaló-
sítás gondjaiba, az a színház magánügye. Ame-
lyiknek tetszik, politizáljon, amelyiknek nem tet-
szik, ne politizáljon. Nem volnék a szabadság hí-
ve, ha nem ezt tartanám.14

Vitéz Miklós

Egyetértek abban az előttem felszólaltakkal,
hogy politikamentes színház ugyanúgy lehetet-
len, mint légüres térben emberi élet. Politika nél-
küli színházban érdekes, a közönséggel erős
kapcsolatot tartó produkciót nem tudok elkép-
zelni.

Lukács Margit és Básti Lajos Szimonov Orosz
kérdésében (Nemzeti Színház, 1947)

A színház akkor is politizál, amikor azt állítja,

hogy politikán nem napi politikát ért, hanem az

emberiség haladását szolgáló tevékenységet.

Azt, amit Zelk Zoltán negatívumnak nevezett.

Azokat a hazug produkciókat, amelyeket a

szín-házak nagy része „darabhiány" ürügyén,

valójában pedig kritikai szemlélet és teremtő

erő hiányában napjainkban produkál. Ez

tulajdonképpen korunk legsúlyosabb inzultálása

és megtagadása.

A színházak ma attól félnek, hogy a napi politi-

kában olyan tág teret nyitnak az íróknak, amely

talán a közönség szempontjából nem kívánatos.

Ettől való félelmükben mesterségesen elzárják

azokat a szellőzőnyílásokat, amelyeken át a ma

élő írónemzedék méltó emberi és írói formában

meg tud nyilatkozni. Ez nem abban nyilvánul

meg, hogy az írók hiába kopogtatnak a színház-

nál, hanem abban, hogy a politizáló írók egyálta-

Ián nemis tudnak olyan darabot írni, amellyel nyi-

tott kapura találhatnak a színházaknál. A baj ott

van, hogy a színházak vezetői nem nyúlnak a hó-

na alá annak a tájékozatlan drámaíró

generáció-nak, amelynek súlyos

mondanivalója lenne a mával és jövendővel

kapcsolatban. Mert ezek az írók még nem

ismerik a színházi formát, és nem tudnak

szalonképesen megjelenni a színigazgatók

szobájában. A színházi politika - ezalatt a

haladó szellemű írói megnyilatkozásokat értem -

valójában a napi politika miatt útját állja a politi-

záló írónak, némaságra kényszeríti őt.

A másik dolog, amiről beszélni szeretnék, az,

hogy az elmúlt huszonöt esztendőben ahhoz

szoktunk hozzá, hogy a kotta öt sorát ne tíz hang

kifejezésére használjuk, hanem csak ötre, mert a

sorok közt fejeztük ki véleményünket. Most,

ami-kor megnyílt a másik öt sor is, még nem tud

átállítódni az írói generáció a nyíltságra,

közvetlenségre és gátlás nélküli

megnyilatkozásra. Íróink még nem találták és

találják meg a szabad levegőt, és nem tudják

úgy hasznosítani, ahogyan azt az élenjáró

magyar színházi irodalom megér-
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Básti Lajos és Olty Magda Hemingway Ötödik
hadoszlopában (Nemzeti Színház, 1946) (Kál-
mán Béla felvételei)

demelné. Így természetesen sok gátlása van a
mai írónemzedéknek.

Ahogy a színpadon az igazság akkor válik

igazsággá, amikor megvan a maga ellenigazsá-

ga, a főtézis akkor válik elevenné, elfogadható

drámai erővé, amikor az ellenlábasa is megkö-

zelítően erős és megközelítően helytálló igazsá-

got tud vele szembeszegezni. Különben nincs

dráma, hanem egyszólamú vezércikké válik a

cselekmény. Ezt a dialektikus formát megterem-

teni, ezt a bátor szókimondást valóban gyakorol-

ni nemcsak az írók kötelessége, hanem a közön-

ség önmegtartóztatása, fegyelme és politikai

nagykorúsága is szükséges hozzá.15

Kárpáti Aurél

(Köszöni a felszólalásokat. Egyetért azzal, hogy
a tehetséges kezdő írók, akik kísérleteznek, s
íróknak írók, de a drámai gyakorlatot nem tudták
még megszerezni, a legtöbb színháznál valóban
nem találnak támogatást)

Ennek a szükségletnek a felismeréséből ala-
kult az Országos Dramaturgiai Tanácsadó,16

amelynek egyik feladata az, hogy a vidéki szín-
házak alacsony nívóját felemelje. A másik, a fon-
tosabb és talán eredményesebb feladata, hogy
fiatal írókat, akiknek nincs meg az a gyakorlatuk,
ami műveik színpadra állításához szükséges
lenne, tanácsokkal lássa el. Esetleg a színiaka-
démián, ahol készen áll a házi színpad, egy-egy
felvonást be lehetne mutatni. Erre meg akarom
hívni a fiatal írókat, azokat is, akiknek már szín-

re került darabjuk van, jöjjenek el, és tanuljanak

ők is, mi is. Gyakorlati útmutatásokat is kapnak: a

színdarab háromnegyed része mesterségbeli

tudás, amit meg kell szerezni. Ezt természete-

sen csak annak érdemes megszerezni, aki hoz

magával valamit abból az ösztönből, amellyel ki

tudja fejezni gondolatait.

Valóban súlyos és komoly problémára muta-

tott rá Vitéz Miklós, erről éppen Hont Ferenccel

beszélgettem. Szó volt arról, hogy a magyar írók

legtöbbje még mindig a múlttal foglalkozik. Ost-

romdarabok, pincedarabok, az előbbi társada-

lom kritikája a fő téma, tehát nem lehet azt mon-

dani, hogy túlságosan a jelenhez kapcsolódná-

nak. Felmerült bennem a kérdés: nem komoly és

mélyre ható témahiányról van-e szó akkor, ami-

kor egy felmenő korszak optimizmust kíván, az

erőinket akarja egyesíteni, s azt kívánja, hogy

minden ennek szolgálatában álljon? Tudok-e

ilyenkor egyáltalán drámai konfliktust kifejezni a

színpadon? Ha igen, akkor nagyon szűk körben

tudhatom csak. Ha pedig ezt valóban drámailag

csinálom meg, tehát azzal szemben, aki azén ál-

láspontomat fejezi ki, hozok egy ellenalakot, aki

az ellenkező pólust képviseli, és ki vagyok téve a

vádnak, hogyha az elbukik, még mindig a régi, jó

idők itt maradt embereit glorifikálom. Van ilyen

félelem az írókban. Ha pedig a főhőssel egy sen-

kit állítanak szembe, akit játszva le tud győzni,

akkor nincs konfliktus, és jön a propagandada-

rab.

Marad a szatíra. A szellem mindig baloldali,

jelentős író a szatírán keresztül mindig a haladás

képviselője volt. Ezek az írók jogot szereztek ar-

ra, hogy félreértésektől mentesen fejezhessék ki

azt, amit a színpadon akarnak kifejezni. Ha az író

egy jelentős polgári személyiséget állít a közép-

pontba, akinek rosszul végződik a sorsa, akkor

azt mondják, hogy e mellé akarja állítani rokon-

szenvünket. Ha viszont meggyőzik e hőst arról,

hogy amit csinált, az rossz volt, akkor azt mond-

ják, hogy ez propaganda. Ekkor vége a darab

művészi hitelének, kiütközik a szándék, és a mű-

vészet rovására megy. Ha tehát csak a szatíra

területe marad, akkor megkérdezhetjük: egy fel-

törekvő társadalom dinamikus sugárzásában mit

szatirizáljon az író? Csak a múltat tudja, hol-ott

a jelenben is bizonyosan vannak hibák.

Aripsztophanészban igen elevenen éltek a

demokrácia eszméi, és azért támadta olyan ke-

gyetlenül a demokrácia demagógiáját, mert igazi

demokrata volt. Az ilyen nyomás elől kellene lel-

kileg, politikailag és erkölcsileg felszabadítani az

embereket.
Csakugyan fájó és eleven kérdésre tapintott

rá tehát Vitéz Miklós, mert ha marad a harmadik
rossz, nevezetesen, hogy kis szerelmi ügyeket
írjon le a drámaíró, ami lehet finom és rendes, ak-
kor azt mondják: megint félrevonul. Az írók le-
gyenek bátrabbak, ne féljenek az igazi demokrá-
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ciában, mert az a kritikát is elbírja. Ez a taná-
csom.

Bárdos Artúr

A sokoldalú felszólalások kiegészítették egy-
mást, ahelyett, hogy ellentmondtak volna egy-
másnak. A mai vita eredményét nem szükséges
összefoglalni.

Egy dolgot szeretnék csak megemlíteni. Kár-

páti Aurél mondta: minden író, minden művész

állást foglal. Az író magatartása, életfilozófiája is

kifejezésre jut abban, amit ír. De ez nem okvetle-

nül politikai, ez túlnyomórészt művészeti kérdés.

Zelk Zoltánnak mondom, hogy Moliére minden

munkája csak annyiban politizál, hogy kritizál.

Minden művész és minden író kritizál. Ennélfogva

ellenzékben van. Mondhatnám, minden szabad

szellem kikezdi a fennálló és abszolút igaz-nak

tartott szerkezeteket. Tehát Shakespeare is csak

abban az értelemben politizál, hogy kritizál. És

igenis mondhatjuk, hogy helye van az ún. negatív

kritizálásnak a színpadon. És talán az ún. pozitív

kritizálásnak is, a propagandának, amely nem

elégszik meg a kérdés felvetésével és a fennálló

állapotok kritikájával, hanem egy követendő

életfelfogást propagál. Minden igazi mű-vész

kritizál, minden igazi művész forradalmár.

Goethénél nincs nagyobb forradalmár. Az ún.

negatív kritizáló írók, például Bernard Shaw nem

fejtenek ki pozitív propagandát?

Zelk Zoltán

A dolog veszélyessé vált, a legtisztábban el-

hangzott dolognak is lehet rossz akusztikája. Tu-

dom, hogy Bárdos igazgató úr tiszta szándékkal

mondta, amit elmondott. Annyiszor sosem tették

fel a kérdést, hogy politizáljon-e a színház vagy

az irodalom, mint az utóbbi esztendőkben. Holott

Szép Ernő is bebizonyította, hogy egyebet sem

tett a színház, mint politizált Határozott osztály-

politikát folytatott: a társadalom öt százalékának

politikáját. Ennek köszönhetjük többek között azt,

hogy lezüllött a színpad, mert amikor ennek a

polgári intenciónak megfelelő, úgynevezett apo-

litikus színdarabokat játszottak, az írók és a köl-

tők eltűntek a színpadról. A közönségnek állítólag

az apolitikus színház kellett, amely a végén

mégis kimaradt a színházból. Mégha igaz lenne

is, hogy a közönségnek csak a drámaiatlan szín-

darabok kellenek, színház mégsem lesz addig,

amíg nem lesz drámairodalom.
Csak kritizáló irodalom 'étezik? Hogy az író

mindig kritikusan áll szemben a világgal, az ter-
mészetes. Különösen természetes, hogy az író
ilyen magatartást tanúsít egy rossz társadalmi
renddel szemben. Petőfi Sándor, aki annyit kriti-
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zált bizonyos egyéneket, dicsőítő verset írt Bem

apóhoz, s nem érezte ezt magára megalázónak.

Egyetlen költőt sem lehet szétdarabolni, egészé-

ben kell szemügyre venni. Így Petőfit és József

Attilát is. Számunkra a leglényegesebb a kultúra

kérdése. Tudom, hogy az igazgató úr mondani-

valója jó szándékú volt. de félre lehet érteni.

Hogy mi nem bírnánk el a színpadról a kritikát?

Elbírnánk. Azért szóltam közbe, hogy igenis, le-

gyenek bátrabbak az írók. De a kritika és az ellen-

séges magatartás két különböző dolog. Népelle-

nes kritikát nem lenne bolond egy népi rendszer

eltűrni, de a nép javát szolgáló kritikát örömmel

venné. Egyetlen pártot ismerek, amelynek a teo-

retikusai felszólították az írókat, hogy kritizálja-

nak bátran és szabadon. És ez a Magyar Kom-

munista Párt. Egyetlen más pártnak a lapjaiban

nem olvastam még ezt a határozott felszólítást.

De ismétlem: az irodalom szerepe nem csak a

kritika. Ha csak a kritika lenne, akkor leszűkíte-

nénk a dolgot, mintha a költőknek azt monda-

nánk, hogy csak szerelmes verset írhatnak. Ez

egy másik vitaestre emlékeztet, amikor felállt va-

laki, és azt mondta: a magyar írók mindig ellen-

zéki magatartást tanúsítottak, tehát azért nem

szólalnak meg ma, mert nem tudnak mit ellenez-

ni. Természetes, hogy az író minden népellenes

rendszerrel szemben ellenzéki álláspontot foglal

el. Ma sem adja fel a kritikához való jogát, de ha

kijelenti, hogy az, ami ma van, számára kedve-

sebb és jobb, mint ami ezelőtt néhány évtizeddel

volt, azt el lehet hinni a költőnek. Örömből is fa-

kadhatnak remekművek. Az igazi író minden tra-

gikumát megmutatja a kornak. A polgári osztály

tragédiáját bemutatni is drámai feladat. Nyugod-

tan írhatnak egyéni problémákról is, és ha ezt

olyan tehetséggel teszik, mint Petőfi Sándor, ak-

kor megérzem az új drámaírók drámájában is a

világszellemet.

Bárdos Artúr

Köszönöm a szerkesztő úr gyöngédségét, de

nem hiszem, hogy erre szükségem van. Én, ha

irodalomról beszélek, akkora kitűnő irodalomról

beszélek. Nem beszéltem arról az öt százalékról,

melyet Zelk Zoltán említett. Lehet, hogy voltak

olyanok, akiknek az ösztönük diktált, nem ezek-

ről beszélek. Én a kiváló írókról beszéltem, akik

mindig a nagyobb szabadság érdekében küz-

döttek, akik tehát kritizáltak, akik forradalmárok

voltak, tehát nem hiszem, hogy félre lehetne ér-

teni szavaimat azok védelmében, akik a kapita-

lizmust kiszolgálták.

(A vita bezárult, Bárdos Artúr elnök az ülést bere-

kesztette)
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A vita szövegét gyorsírásos jegyzőkönyvről gépelték.
Ezért sok volt benne az elírás, a géphiba, az
értelmet-len mondat. Ezeket, valamint az élőbeszéd
természetéből fakadó, zavaró stílushibákat
kijavítottuk. A szöveget a mai helyesíráshoz
igazítottuk. A szerk.


