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BAKOS GYULA

„A NEMZETI SZÍNHÁZ
KOMISSZÁRJA VOLTAM"

A Nemzeti Színház a Blaha Lujza téren

A T Ö R T É N E T K E Z D E T E

Az Élet és Irodalom 1958. augusztus 15-i
száma közölte A „népi" írók elmélete és a
valóság (Hozzászólás a „népi" vitához) című
írásomat. Nemrégiben ismét elolvastam, és
ma is vállalom. Középút nincs, vagy szo-
cializmus, vagy kapitalizmus. A történelem
azóta bizonyított. Röviddel ezután felhívtak a
Művelődésügyi Minisztériumból, hogy a
miniszter asszony beszélni szeretne velem.
Megbeszéltük az időpontot. A megállapodás
szerint megjelentem a Művelődésügyi
Minisztériumban, ahol Benke Valéria mi-
niszter asszony és Sarlósné, a személyzeti
főosztály vezetője fogadott. Elkezdődött egy
beszélgetés. Kérdezték, tényleg én írtam-e
az Élet és Irodalomban megjelent
hozzászólást. Igen, volt a válasz. Ki vagyok,
hol dolgozom, mennyi a fizetésem stb.
Közölték, hogy ilyen munkatársakra volna
szükségük, de náluk, sajnos, alacsony a
fizetés. Ebben maradtunk.

Eltelt egy kis idő, majd jelentkezett a sze-
mélyzeti főosztály, hogy a minisztérium lét-

rehozza a Kulturális Akadémiáját, nem vol-
na-e kedvem ott tanulni. Tanulni mindig is
szerettem. Megbeszéltem főnökeimmel a ja-
vaslatot, ők nem ellenezték. Igent mondtam.
Így kerültem a Művelődésügyi Minisztérium
Kulturális Akadémiájára. Itt magyar és
világirodalmat, drámatörténetet, színház-
történetet és dramaturgiát tanultam. Hatal-
mas irodalomjegyzéket kaptunk. Éjjel-nap-
pal tanultam. Olyan előadóink voltak, mint
Hegedűs Géza, Kardos László, Pándi Pál,
Tolnay Gábor, Falus Róbert stb. Közben
jártam az antikváriumokat, és szép kis házi
könyvtáramat - ahol megtalálhatók voltak a
magyar és világirodalom klasszikusai, az
orosz klasszikusok stb. - kiegészítettem az
irodalomjegyzék alapján. Dolgozatokat is
írtunk. Én Gorkij Ellenségek című drámá-
járól és Az angol társadalom ábrázolása és
bírálata a Gulliver első két részében című
témáról írtam. Hegedűs tanár úr nagyon
elégedett volt vele. Végül is megkaptam a
Művelődésügyi Minisztérium Kulturális
Akadémiája 1/1960. számú oklevelét, ame-
lyen ez áll: „Igazoljuk, hogy Bakos Gyula,

aki Borsodnádasd, 1928. év június hó 21-én
született, a 883/1960 MM sz. Rendelkezés
alapján működő Kulturális Akadémiát az
1959-60. tanévben dráma-irodalom szakon
elvégezte és a Miniszter által kinevezett
vizsgabizottság előtt kiváló eredménnyel
vizsgázott. Budapest, 1960. június 7-én.
Hegedűs Géza, Pándi Pál, Lajta Kálmán."

Ezután újra jelentkezett a miniszter
asszony, Benke Valéria. Gratulált, és közölte,
hogy szívesen látnának a kulturális élet több
területén is, az Írószövetségben, az Operá-
ban, a filmgyárban, a Nemzeti Színházban
stb. Figyelembe véve az akadémián tanul-
takat, én a Nemzeti Színházat választottam.
Ezután beindult a párt- és állami mecha-
nizmus...

Felkerestek az MSZMP VIII. Kerületi
Bizottságától. A beszélgetés során felme-
rült, hogy mivel a Nemzeti Színház társu-
latának többsége Szegeden szerepel, a nyári
játékokon, el kellene látogatnom Szegedre.
Bakó Ágnes, a VIII. Kerületi Pártbizottság
első titkára és Mester Erzsébet, a pártbi-
zottság kulturális referense gépkocsival



XXXII. évfolyam 8. szám • 1999. augusztus

S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T 1 9 6 0- 6 4

elvitt Szegedre. Itt a pártbizottságon Komó-
csin elvtárs fogadott. Később megjött Major
Tamás igazgató elvtárs is. Bemutattak neki,
és közölték vele, hogy a felsőbb párt- és
állami vezetés engem javasol a színház párt-
titkárának. Major elvtárs egyetértett ezzel,
és nyomban felajánlotta, hogy maradjak
Szegeden, ők a szállást és ellátást bizto-
sítják, majd kijárunk a Maros-partra stb.
Megköszöntem a meghívást, de nem fogad-
tam el. Este megnéztük az aznapi előadást,
és visszautaztunk Budapestre.

Mielőtt beléptem volna a Nemzeti Szín-
ház színészbejáróján, elmentem a Központi
Antikváriumba megnézni, milyen könyvek
kaphatók a Nemzeti Színházról. Itt meg-
találtam és megvettem Pukánszkyné Kádár
Jolán A Nemzeti Színház százéves története
I - I I . című kiadványt, valamint Rédey
Tivadartól A Nemzeti Színház történetét.
Korábbról már megvolt a Színházi Kalauz,
most megvettem a Dramaturgia - A drámai
műfajok története és elmélete című kötetet
is, dr. Sebestyén Károlytól. A nyár további
részében ezeket olvasgattam, tanulmányoz-
tam. Később a különböző rendezvényeken
fel is használtam ismereteimet; Kállai
Ferenc egyszer meg is jegyezte: honnan
tudja a párttitkár ezeket...

A N E M Z E T I S Z Í N H Á Z
P Á R T S Z E R V E Z E T E

A pártszervezet megválasztott titkárának.
Ezután az alábbi levelet kaptam:

MAGYAR
SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT
BUDAPESTI BIZOTTSÁGA
Budapest, VIII., Köztársaság tér 26
Telefon: 134-846

Bakos Gyula elvtársnak
Budapest.

Kedves Bakos elvtárs!

Értesítjük, hogy a Budapesti
Párt- Végrehajtóbizottságának
1960. augusztus 29.-i ülésén
a Nemzeti Szinház függetlení-
tett párttitkárának elfogadta.

Elvtársi üdvözlettel

Chajes Ida
Budapesti Pártbizottság
Irodája

Közöltem a tagsággal és a vezetőséggel,
hogy egy ideig az eddigi vezetőség intézze
az ügyeket, én szeretném megismerni a

pártéletet, a Nemzeti Színházat. Meg is tet-
tem mindent azért, hogy - ahogy mondani
szokás - a pincétől a padlásig megismerjem
a színházat. Közben megtudtam, hogy
Orbán László, Kelen Béla és Bakó Ágnes
vezető elvtársak beszélgetést folytattak-
folytatnak művészekkel, mivel komoly
feszültségek halmozódtak fel a színházban,
sok a vezetést érintő bírálat. Ez ügyben is
igyekeztem tájékozódni. Ilyen helyzetben
nem volt könnyű dolga a pártszervezetnek.

A pártiroda kis páncélszekrényében sem-
mi érdemleges, használható iratot nem talál-
tam. Egyedül Gobbi Hilda 1956-ban tartott,
hatvanoldalas szakszervezeti beszámolóját
olvashattam el. (Közben eszembe jutott: mit
szólna a tagság, ha én most hatvanoldalas
beszámolót tartanék?!) Kérdeztem is a párt-
vezetéstől, hol a pártszervezet munkaterve.
Munkaterv? Olyan nincs! A Nemzeti Szín-
ház és pártszervezete olyan speciális, hogy
itt nem lehet tervezni! Az ilyen kifogás, ami-
lyet már korábbi munkahelyemen is hallot-
tam, ellenőrizhetetlen helyzetet teremt. E
témában komoly vitákat folytattam a párt-
vezetőséggel és a tagok egy részével is.

Az ismerkedés és a tájékozódás után el-
készítettem az egyéves munkatervjavaslatot.
Ez természetesen nem a kerületi pártbi-
zottság által megküldött séma szerint ké-
szült, hanem a Nemzeti Színház pártszer-
vezetére - testre szabottan. A javaslat ko-
moly vitát váltott ki, de végül a taggyűlés
elfogadta. Szívós munkával teljesítettük is.
Rendszeresen eljártam a kerületi párttitkári
értekezletekre, amelyekről csak esetenként
számoltam be, mivel a VIII. kerületben az
ipar (Ganz-MÁVAG, Május 1. Ruhagyár,
Pénzverő, Taxi Vállalat stb.) dominált, s az
erről szóló termelési beszámolók kevés ér-
deklődésre számíthattak.

A továbbiakban is egyéves munkaterv
alapján dolgoztunk, a feladatoknál a fele-
lősök megjelölésével, majd a színház veze-
tését is rászorítottuk a tervkészítésre. E
helyütt nincs mód a tervek részletes, konkrét
ismertetésére, ezért csak kiragadok pél-
daként néhány témát: A Nemzeti Színház
vezetésének néhány kérdése. Párszerve-
zetünk feladatai a jövő évadban. A párt-
vezetőség beszélgetést folytat a fodrásztár, a
gondnokság és a szervezés dolgozóival.
Pártnap meghívott előadóval: az MSZMP
szövetségi és népfrontpolitikájáról. Meg-
beszélés a színház részlegvezetőivel a jövő
évad feladatairól és a színházi fegyelemről.
Ünnepi megemlékezés a NOSZF 44. évfor-
dulója alkalmából. ( A z ünnepséget egy
üzemmel közösen rendezzük meg.) Tag-
gyűlés: A z S Z KP X X I I . Kongresszusa és a
kommunisták feladatai. A pártvezetőség
elvtársi-baráti beszélgetésre hívja meg a
színház vezetőségét. Klubnap-ankét: az
életismeretről és a munkás-művész kapcso-
latról. Taggyűlés: A kommunista erkölcsről.
A pártvezetőség beszélgetést folytat a főren-
dezőkkel. A z individualizmus és a kollek-
tivizmus harca színházunkban stb. Ezen túl
még jó néhány kezdeményezésünk volt,
amelyekről később lesz szó.

Legelső taggyűlési beszámolóm A
Nemzeti Színház vezetésének néhány kér

dése címet viselte. A beszámoló elkészí-
tésénél felhasználtam Orbán, Kelen, Bakó
Ágnes véleményét, tapasztalatait is. A
beszámoló szövegét egyeztettem a felsőbb
pártszervekkel. Nagy volt az érdeklődés,
minden párttag és meghívott eljött a tag-
gyűlésre. Sokan szóltak hozzá helyeslően,
és sok észrevétel hangzott el. Később
visszahallottam, hogy a művészek a
környező presszókban latolgatták: vajon
honnan jött a kis Bakos, hogy mert így
véleményt mondani a nagy hatalmú Major
munkájáról. Azért mertem, mert a bírálat
elvileg is a gyakorlati tapasztalatok alapján
állt. A tag-gyűlésen részt vettek a felsőbb
pártszervek képviselői is. Ekkortól
felgyorsultak, izgalmassá váltak az
események. Taggyűléseinkre gyakran
meghívtunk pártonkívülieket is, akik el is
jöttek; nem volt titkunk előttük.

Básti Lajos, a Művészeti Tanács tagja

Az évei, munkaterveket a továbbiakban a
taggyűlés hagyta jóvá, és az év végén a tag-
gyűlés értékelte. A munkatervben fontos
helyet foglaltak el a pártnapok, amelyeken
párttagok és pártonkívüliek egyaránt részt
vehettek. E rendezvények látogatottak vol-
tak, előfordult, hogy kétszázötvenen is meg-
jelentek. Ez nem volt csoda, mivel olyan
előadókat hívtunk meg, mint Marosán
György K B-titkár, Tömpe István, a Rádió-
Televízió elnöke, Orbán László KB-osztály-
vezető, Szecsődi László osztályvezető-
helyettes, Sarlós István, a Fővárosi Tanács
elnöke, Hantos János, a Budapesti Párt-
bizottság osztályvezetője stb., és a napiren-
den időszerű elméleti és politikai kérdések
szerepeltek.

A N A G Y E G Y Ü T T E S

Megismerve a társulat tagjait, a Nagy
Művészeket, magam is kissé megijedtem,
hogyan lehetek én ilyen társulat párttikára.
Hogyan fogok én szót érteni e Nagyokkal?
A teljesség igénye nélkül álljon itt egy
csonka név sor: Balázs Samu, Barsi Béla, Básti
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Lajos, Bessenyei Ferenc, Bihari József,
Gózon Gyula, Kemény László, Ladányi
Ferenc, Major Tamás, Maklári Zoltán,
Mányai Lajos, Rajz János, Raksányi Gellért,
Siménfalvy Sándor, Tompa Sándor, Ungvári
László. Mellettük ott voltak a fiatalabbak:
Bitskey Tibor, Fülöp Zsigmond, Gelley
Kornél, Garas Dezső, Horváth József, Kállai
Ferenc, Kálmán György, Őze Lajos, Suka
Sándor, Szirtes Ádám, Tarsoly Elemér, Tyll
Attila stb. A színésznői front is erős: Fónay
Márta, Ladomerszky Margit, Lukács Margit,
Makay Margit, Mészáros Ági, Olty Magda,
Somogyi Erzsi, Tőkés Anna stb., s a fiatalabb
nemzedék: Berek Kati, Csernus Mariann,
Kohut Magda, Máthé Erzsi, Pápay Erzsi,
Törőcsik Mari, Zolnay Zsuzsa stb. Major
Tamás és Marton Endre főrendező, Várkonyi
Zoltán színész-rendező, Varga Mátyás
díszlettervező, Nagyajtay Teréz
jelmeztervező neve is jól ismert, jól cseng.
A névsort újraolvasva ma is rádöbbenek,
mekkora felelősség ilyen hatalmas szellemi-
művészi erő valamiféle vezetőjének lenni.
Azóta sem láttam ilyen csapatot, amellyel jó
vezetés esetén hegyeket lehet megmozgatni!
Úgy érzem azonban, nem vallottam kudar-
cot. Elfogadtak. A pártiroda nyitva állt párt-
tagok és pártonkívüliek előtt. Törőcsik Mari
jegyezte meg: most nem kell lábujjhegyen
elmenni a pártiroda előtt. Mondhatom, hogy a
hivatalos párt- és állami szervekkel több
konfliktusom volt, mint a művészekkel.

Elhatároztam, hogy minden művésszel
egyénileg elbeszélgetek. Ez nem volt
könnyű döntés, mivel a dolog rengeteg időt
emésztett fel, az elfoglalt művészekkel
nehéz az egyeztetés, másrészt kicsit meg-
ijedtem - miről tudok én olyan nagy mű-
vészekkel beszélgetni, mint például Varga
Mátyás Kossuth-díjas, Nagyajtay Teréz
Kossuth-díjas stb. Kiderült, hogy igenis
tudok, vannak közös színházi témáink. Még
olyan kényes kérdésekről, mint, 1956, is
tudtam beszélgetni Mészáros Ágival. A
művésznő ugyanazt mondta, mint Major
Tamás: a Rádióban beolvasott szöveg
színészi szereplés volt, nem az ő felhívása.
A pletykákról is szólt... Többen külön
készültek a találkozóra, jegyzetekkel jöttek,
senki nem mondott nemet. Később a
Nemzeti új igazgatója, Meruk Vilmos is
bekapcsolódott a munkába. Az egyéni
beszélgetéseket szépen sikerült lebonyolí-
tani, megérte a fáradságot és a türelmet. Sok
élménnyel, tanulsággal gazdagodtam. Ma is
őrzöm a jegyzettömböt, amely névre szólóan
tartalmazza a beszélgetésekről készült
jegyzeteket.

Nincs lehetőség részletekbe menni,
csupán néhány általánosítható tapasztalatra
utalhatok. Többen szóvá tették, hogy
foglalkoztak színházunk elhagyásával, de
most már letettek róla; több munkát,
szerepet kérnek, nagyobb feladatokat, ne
tizennégy színészre épüljön a színház; az
idősebbek kérték, tűrjük még meg őket egy
kicsit; természetesen gyakran szóba került a
gázsiemelés; egészségügyi problémával is
többször találkoztam; jelentkeztek a lakás-
problémák; voltak színészek, akik rendezni
szerettek volna; mások a külföldi tanul

mányutat hiányolták; elhangzott, hogy a
főrendező legyen a főpedagógus stb. A
beszélgetésen derült ki, hogy Siménfalvy
Sándor a filmgyárban legtöbbet foglalkozta-
tott színész. Emellett több egyéni sérelem,
javaslat, kérés is napirendre került. Ahol
tudtunk, ott segítettünk. A művészek jó
részét egyszerűen a beszélgetés, a meghall-
gatás is megnyugtatta. Végül is ez a kez-
deményezés bevált, megérte a fáradságot.
Többen mondták, ilyen még nem volt, hogy
velük egyénileg elbeszélgessenek.

ÁLTALÁNOS ISKOLA
A NEMZETIBEN

Ismerkedve a színház életével, munkájával,
rájöttem, hogy a műszaki dolgozók nagy
része a nyolc általánost sem végezte el. Az
ország első színházában dolgoznak négy-hat
osztályos elemi iskolai végzettséggel?!
Javasoltam a pártvezetőségnek, hogy szer-
vezzük meg a műszaki dolgozók tovább-
képzését. A kerületi pártbizottságon azt
javasolták, hogy keressük meg a Ganz-
MÁVAG Dolgozók Iskolájának igazgatóját.
Itt előadtuk: az a probléma, hogy nálunk a
műszakiak osztott műszakban dolgoznak;
napközben próba, este előadás, így nemigen
tudnak eljárni iskolába. Azt javasoltuk,
hogy ne a dolgozók menjenek el az iskolába,
hanem - egyeztetve - a tanárok jöjjenek a
Nemzetibe órát tartani. Megegyeztünk!
Elkezdődött a tanítás.

Az első órára én is elmentem, beültem a
dolgozók közé. A tanárnő felmérést végzett,
Gorkij Az anya című regényéből olvastatott
fel mindenkivel egy-egy részt. A könyv kör-
bejárt; én is, mint a többiek, felolvastam a
kijelölt részt. A tanárnő nem tudta, ki va-
gyok, külön megdicsért, hogy milyen szépen
olvasok. Az osztály tagjai nagyot nevettek.
(Könnyű dolgom volt, mert Gorkij írásait
mindig szerettem, gyakran forgattam.)
Később is el-ellátogattam az órákra, ennek
nagy fegyelmező ereje volt. A tanároknak
időnként színházjegyeket adtunk, ezért szí-
vesen jöttek. Így a többség elvégezte a hete-
dik-nyolcadik osztályt, volt, aki tovább
akart tanulni középiskolában.

Sokszor meglátogattam a tárakat-műhe-
lyeket, gyakran beszélgettem a tárvezetők-
kel. El-elmentem még az egyszemélyes
cipészműhelybe is. Minderről tudott az
ügyelők főnöke, a híres futballbíró Zsolt
István, és azt mondta, reméli, hogy az
ügyelőket sem hagyom ki. Terv szerint meg
is látogattam őket. Többek között elmond-
ták, hogy az ügyelők nem párttagok, de
szívesen működnek együtt a pártszerve-
zettel, a KISZ-szel. Később gyakran vettek
részt társadalmi munkákban, különböző
rendezvényeken.

Közben - a munka mellett - én is tanul-
tam, sorra tettem le a vizsgákat az MSZMP
Politikai Főiskoláján, s végül is vörös
diplomát szereztem. Itt is kiderült, hogy az
tud tanulásra serkenteni-buzdítani, aki maga
is tanul...

AZ ORBÁN-FÉLE
AKTÍVAÉRTEKEZLET
ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A felsőbb pártszervezetek képviselői részt
vettek a vezetés munkájával foglalkozó
viharos taggyűlésen, majd megkapták a
részletes jegyzőkönyvet. Mindenki azt várta,
hogy ezután választ kapunk a felmerült
kérdésekre. Végül pártaktíva-értekezletet
hívtunk össze, amelyre eljött Orbán László,
az MSZMP KB Kulturális Osztályának
vezetője is. A tanácskozást természetesen én
vezettem. A bevezető után átadtam a szót
Orbán elvtársnak, de ő legnagyobb meg-
lepetésünkre nem válaszolt a taggyűlés
kérdéseire, a Nemzeti Színház problémáira,
hanem azt javasolta - beszélgessünk.

Az adott helyzetben a tagság elkezdett
beszélni, belemelegedett. Egy idő után szólt
Orbán elvtárs, hogy meleg van itt. Szellőz-
tessünk, nyissunk ablakot - kértem. Később
újra szólt, hogy szomjas. Hozattam vizet.
Telt az idő, forró volt a hangulat - közben
súgja nekem Orbán elvtárs, hogy fejezzük
már be. Nem! - válaszoltam, hadd mondja el
mindenki a véleményét. Közben néhány
színész elment, mert a Hevesi téri szín-
házban kezdődött az előadás. Végül is este
lett, mire Orbán elvtárs megtartotta az
összefoglalót, a tőle megszokott agitációs
hangon. A vezetés ismeri a Nemzeti Szín-
ház problémáit, de mi ez ahhoz képest, ami
Nyugaton van, most olvasott éppen egy
amerikai könyvet... Végül is a Major
elvtársat majd le fogják váltani az igazgatói
posztról - de erről egyelőre ne beszéljünk,
évad közben nehéz az igazgatócsere. Az
aktívaértekezlet után, nyomban a színházból
felhívta telefonon Aczél György elvtársat, a
művelődésügyi miniszter első helyettesét, és
beszámolt a tanácskozásról. A túloldalról
nem sok dicséretet kaptunk, újabb beszél-
getés elé néztünk. Ezután átmentem a
Hevesi téri színházba, ahol már széltében-
hosszában tárgyalták Major Tamás levál-
tását. Orbán elvtárs ugyanis már csak az esti
előadáson szereplő színészek eltávozása
után figyelmeztetett, hogy egyelőre ne
beszéljünk erről. De egyébként is, a
színészek titoktartása...

Az MSZMP KB székházában tartott
tanácskozáson részt vett: Aczél György, az
MM miniszterhelyettese, Orbán László, a
KB osztályvezetője, Szecsődi László osz-
tályvezető-helyettes, Kelen Béla, a Buda-
pesti Pártbizottság titkára, Bakó Ágnes, a
VIII. Kerületi PB első titkára, Meruk
Vilmos, az MM Színházi Főosztályának
vezetője, Major Tamás, a Nemzeti Színház
igazgatója, Bakos Gyula, a Nemzeti Színház
párttitkára. Napirend: a Nemzeti Színház
helyzete, a színházigazgatás megjavítása.
Mindenki elmondta a művészekkel folytatott
beszélgetések tapasztalatait és saját
véleményét. Nagyon éles kritikák hangzot-
tak el. Feudális viszonyok a Nemzeti
Színházban; tervszerűtlen vezetés; hogyan
lehetséges, hogy a párttag művészeket
kevésbé szerepeltetik egy kommunista igaz-
gató vezetése alatt; miért alacsonyabb a
párttag művészek fizetése a többiekénél;
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miért rossz a hangulat a színházban stb., stb.
Hozzászólt Major elvtárs is: igen, elvtársak,
sok baj van a Nemzeti Színházban, sőt több,
mint amit önök elmondtak. Jól alájátszott,
átverte a résztvevőket. Igazi luciferi fel-
szólalás volt. Majdnem meghatódtunk...

A tanácskozás végén határozat született,
mely szerint a tapasztalatok alapján intéz-
kedési tervet kell kidolgozni a Nemzeti
Színház problémáinak megoldására. Ez
többek között azt tartalmazza, hogy Major
elvtárs legfőbb párt- és állami megbízatása
most a vezetői munka megjavítása, rend-
betétele, mindent ennek kell alárendelni;
átmenetileg, könnyítésként, nem tanít a
Színház- és Filmművészeti Főiskolán stb.
Az intézkedési terv elkészült, de mint szigo-
rúan titkos anyag a KB illetékes osztályán
maradt. Bizonyos idő eltelte után felkeres-
tem Szecsődi Lászlót, a kulturális osztály

Major Tamás mint Polezsajev a Viharos alko-
nyatban (Beck Judit rajza)

helyettes vezetőjét, és kértem, hogy a tervet
megtekinthessem, ellenőrizendő annak tel-
jesítését. Tudtam, hogy a terv ott lapul a
páncélszekrényében, de ő megkérdezte:
milyen intézkedési terv? Ilyen terv nincs!
Ezt mondja nekem Szecsődi László, aki
mellesleg évfolyamtársam volt a pártfő-
iskolán! Itt újra felmerült a szigorúan titkos
határozatok végrehajtásának kérdése. Ho-
gyan lehet végrehajtani szigorúan titkos
határozatokat, terveket, ha a végrehajtók elől
el vannak zárva? Ezt a kérdést sokszor fel
lehetett tenni. No de később más is történt,
amire még visszatérünk...

Az intézkedési terv határozata alapján
létrehoztuk a Művészeti Tanácsot. Ebben
vezető, Kossuth-, Jászai-díjas művészek és a
társadalmi szervek vezetői vettek részt. Az
MM ösztönzésére kidolgoztuk és megtár-
gyaltuk az ötéves műsorpolitikai tervet,
amely tartalmazta a világ klasszikus drá-
mairodalmának műveit, a magyar klassziku-
sokat, az élő magyar drámairodalom műveit.
Nehéz szülés volt ez a terv, és sok vitát
kavart.

A Művészeti Tanács tagja volt Básti
Lajos, akivel gyakran beszélgettem, annál is
inkább, mivel közben ő lett a szakszervezet

elnöke. Nem is hittem volna, hogy az új
funkciójához milyen hamar átrágta magát a
különböző rendeleteken. Ez kellemes
meglepetés volt. Egyszer elhatároztuk, hogy
semleges helyen, nyugodtan leülünk egy
alapos eszmecserére. A Búsuló Juhász étter-
met választottuk volna, de az éppen zárva
volt, így a Gellért Szálló éttermében beszél-
gettünk. Básti művész úr nagyon felkészült,
huszonkét pontból álló javaslatot terjesztett
elő. Ezek többségével egyetértettem - bár a
szubjektív elem erős volt -, és vitatkozgat-
tunk. Majd az egyik Művészeti Tanács-
ülésen Básti Lajos kirukkolt a huszonkét
ponttal. Tapasztalt, kulturált művész volt, és
itteni szereplése, amely elsősorban a
vezetést érintette, nagy hatást gyakorolt.
Ennek folytatása is volt... A legközelebbi
társulati ülésen szót kért Bessenyei Ferenc, s
hogy ő se maradjon le, jegyzetből (ilyen
még nem volt) részletesen elmondta
véleményét. Most megfontoltan,
felkészülten beszélt, okos dolgokat mondott.
Mindez és sok minden jelezte a változás
szükségességét...

M A J O R T A M Á S ,
M A R T O N E N D R E ,
V Á R K O N Y I Z O L T Á N

Major Tamás nagyon kulturált, több nyelvet
beszélő, nemzetközileg elismert színész-
rendező. Kitűnő kapcsolatokkal rendelkezik.
Nagyon elfoglalt: vezető színész, főrendező,
igazgató, a Színművészeti Főiskola tanára,
az MSZMP KB tagja, parlamenti képviselő,
sok társadalmi munkát vállal. Nagyon
elfoglalt, nagyon leterhelt ember. Ennyi
feladatot egyszerre lehetetlen jól végezni.
Közben egyszerű, könnyen tud
kapcsolatokat teremteni az emberekkel.

Majorra jellemző a következő eset: az
egyik nap délelőtt levezetett egy próbát;
délután gépkocsit vezetett Veszprémbe; este
eljátszott egy főszerepet; az előadás után
fogadás, borkóstoló a megyei vezetők rész-
vételével, a bormúzeum tizenkétféle borának
megkóstolása (ő jelzi, hogy neki még autót
kell vezetni - a megyei titkár szerint: a
megyén belül védve vagy, azon túl meg
mindenki ismeri Major Tamást); éjjel Lu-
kács Margittal és velem baj nélkül hazave-
zeti az autót. Micsoda erő kell mindehhez?!
Hallatlan energiával rendelkezett.

Gyakran hívták szerepelni különböző
helyekre. Ő szívesen ment szavalni, előadást
tartani - társadalmi munkában, minden
fizetség nélkül. Volt, amikor elkísértem.
Egyszer egy alföldi városba utazott előadást
tartani Shakespeare-ről. Az előadással szi-
porkázott. Az oda-vissza utazáskor sok min-
denről beszélgettünk. Többek közt java-
soltam neki - mivel könnyen írt -, hogy
gyakrabban írjon a sajtóban. Ettől kezdve
egymás után jelentek meg írásai, többek
között a Népszabadságban. A próbák során
többször levélben instruálta a színészeket.
Ezt is támogattam, ösztönöztem. Elintézte,
hogy elmenjek a pártkongresszusra.

Nyilvánvalóan a színházvezetésről nézet-
különbség volt köztünk. De a vita elvi ala-

pon folyt. Nem játszotta a sértettet. Fele-
ségével együtt például elvitt a Leányfalun
bérelt kis házikójukba. Meghívtak a fele-
ségemmel együtt a Pozsonyi úti lakásukba
látogatóba, vacsorára. Közben a két asszony
is jól elbeszélgetett művészetről,
népművészetről. A Major házaspár nem
játszotta meg a nagy művészt, egyszerűen
viselkedett. Ezután mi is visszahívtuk őket
kicsi, szerény, másfél szobás lakásunkba
vacsorára. A megbeszélt időben el is jöttek.
Úgy láttam, kölcsönösen jól éreztük ma-
gunkat. A látogatás során a feleségem egy
gyönyörű sárközi fejdíszt ajándékozott
Beck Juditnak, aki nagyon köszönte az
ajándékot.

Ha már Major Tamásnál tartunk (bár
lehet, hogy az egész írás őróla szól), el kell
mondani, hogyan vált Major B. Brecht sza-
kértőjévé. A tervünkben szerepelt B. Brecht
Galilei élete című művének bemutatása -
rendező: Major Tamás. Ennek kapcsán
kértük Majort, hogy utazzon ki Berlinbe,
nézze meg az eredeti Galilei-előadást.
Major Tamás el is utazott. Amikor vissza-
jött, kérdeztük: láttad az előadást? A válasz:
nem, mivel az egyik német kolléga eltörte a
lábát, és beugrottam helyette. Gyanús az
ügy. Savanyú a szőlő? Nem ízlett a feladat?
Új határozat: Major újra kiutazott Berlinbe, s
ezúttal már megnézte a Galilei életét .
Hazajött, sokat olvasott, nagyon készült a
Brecht-bemutatóra. Az előadás jól sikerült.
De utána az egyik taggyűlésen megbíráltam
Majort, mert olyan díszletet készíttetett,
amibe a díszletezők majdnem beleszakad-
tak, és olyan bőrruhákat, amelyek elvitték
az évi díszlet- és jelmezköltségvetés kéthar-
madát. A taggyűlésen ott volt a miniszteri
biztosunk is - nekünk már ilyenünk is volt
akkor -, akinek mindehhez egy szava sem
volt. Később Major úgy megszerette
Brechtet, hogy újabb Brecht-bemutató
következett. Major nemcsak Shakespeare és
Moliére, hanem Brecht szakértőjévé is vált.

Major Tamás - mint már jeleztem -
nagyszerű színész, kiváló rendező, önfelál-
dozó ember volt, de nem jó vezető. Túl
sokat vállalt. Ennyi mindent egyszerre nem
lehet jól csinálni. Sok ígéretről, amit próba
közben vagy a folyosón tett, elfeledkezett,
de a művészek számon tartották. Egy
könnyelmű pillanatában nekem is meg-
ígérte, önszántából, hogy elvisz Párizsba,
amit úgy ismer, mint a tenyerét. Persze
semmi sem lett belőle. Nem szeretett terv-
készítéssel bajlódni, terv szerint dolgozni,
beszámolni a terv teljesítéséről vagy nem
teljesítésé ről. Márpedig egy akkora intéz-
ményt, mint a Nemzeti Színház, másként jól
vezetni nem lehet. Persze nem minden jó
szakemberből lesz jó vezető is, ezt későbbi
munkahelyemen, a Kandó Kálmán Villa-
mosipari Műszaki Főiskolán is tapasztal-
tam. A vezetés, az emberekkel való foglal-
kozás nagyon nehéz, bonyolult feladat. A
bírálatok pergőtüzében tapintatosan azt
javasoltam Majornak, hogy mondjon le az
igazgatói posztról. Ha neked volnék, én
lemondanék - próbálkoztam. Nem mondok
le - volt a válasz -, ha akarnak, váltsanak le!
Végül is nagy nehezen leváltották.
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Később, évek múlva találkoztam vele, és
egkérdeztem, hogy van, hogy érzi magát

z új helyzetben. Nagyon jól! - volt a
álasz. - Szabad ember vagyok, nem nyom

vezetés terhe, felelőssége. Azt játszom,
mit akarok, azt rendezek, amit akarok,
nnyit filmezek, amennyi jólesik. Anyagilag
em jártam rosszul. Ha mindezt már koráb-
an is tudtam volna...

Marton Endre főrendező szintén kulturált,
ól képzett szakember volt. A pártirodán
yakran meglátogatott, így sokat beszélget-

ünk. Persze második főrendezőnek nem jó
enni. Vele kapcsolatban csupán néhány
seményt szeretnék felvillantani.

Sokat forgolódtam műszaki dolgozóink
özött, rendszeresen látogattam a próbákat,
s gyakran néztem az előadásokat is. A
űszaki dolgozók többször panaszkodtak,

ogy Marton főrendező úr gyakran elúszik a
róbákkal, nem biztosítja az ebédidőt,
iabál stb. Az egyik taggyűlésen mindezt
zóvá tettem. Marton elvtárs nagyon meg-
értődött. Miért kellett ezt a nyilvánosság
lőtt szóvá tenni, miért nem mondtam el
sak négyszemközt? Pár hónapos „harag-
zomrád" után megbékült, és bizonyos
avulást is tapasztaltunk.

Egy alkalommal elmondta, hogy egyéves
sztöndíjat nyert az USA-ba. El is utazott.
ajd mikor visszajött, elmesélte, hogy

érték, maradjon kint. Milyen jó politikai
ropagandát, mekkora sztorit lehetett volna
sinálni abból, hogy disszidált a budapesti
emzeti Színház párttag főrendezője?! De ő
emet mondott, hazajött. Ez nagy lel-
ierőről tanúskodott. Gratuláltam is neki.

Több észrevétel hangzott el azzal kap-
solatban is, hogy a főrendezők nem igazán

főrendezők, csak rendezők, azaz csak a saját
rendezésükkel foglalkoznak.

Nagy örömére ő is kapott rendezési
feladatot a filmgyárban, rábízták a Katona-
zene megrendezését. Munka közben - fi-
gyelmességből - meglátogattam a filmgyár-
ban. Nagyon jólesett neki, hogy a párttitkár
az ilyen külső munkákra is odafigyel.
Egészében jól tudtunk együtt dolgozni.
Majdnem mindenkivel tegező viszonyban
voltam, de vele nem, ő azt mondta, hogy
tiszteletből nem tegez.

Várkonyi Zoltán ekkor színészként és
rendezőként dolgozott a Nemzetiben.
Emellett sokat filmezett is. Sokoldalúan
képzett, alkalmazkodóképes, rugalmas,
igazi művész volt. Jó élményeim voltak vele
kapcsolatban.

Várkonyi pártonkívüli volt, de ugyanúgy
szót lehetett vele érteni, mint bármelyik
párttaggal. Egyszer azt mondom neki: nem
jó az, hogy a különböző rendezvényeken
szinte mindig csak párttagok szerepelnek,
vállalja el az április 4-i ünnepség szónoki
feladatát. Szívesen elvállalom -- válaszolta
-, ha ad nyersanyagot, beszédvázlatot,
tudja, én nagyon elfoglalt vagyok. Adok -
válaszoltam. El is készítettem egy anyagot,
amin ő alig változtatott, s felolvasta egy
gyárral közösen tartott ünnepségen, nagy
sikerrel. Majd jön másnap, és közli: előző
este felhívta telefonon Illyés Gyula, hogy
miért bírálta őt az ünnepi beszédében.
Ugyanis az történt, hogy volt a beszédben
egy idézet Illyés Puszták népe című mű-
véből, ahol arról van szó, hogy a béres mit
kap munkájáért. Majd az előadó felteszi a
kérdést, hogy ha korábban Illyés ilyen
szépen írt a parasztok életéről, munkájáról,

miért hallgat most. Erről az esetről az
ünnepség után nyomban tájékoztatta az írót
a Nemzetiben lévő embere, Benedek András
fődramaturg. De, ugye, Várkonyit nem kel-
lett félteni, megvédte ő magát, a maga iga-
zát, és meg is válaszolt Illyésnek!

Cseng a telefon. A vonal végén Aczél
György, a miniszter „első felettese". Bakos
elvtárs - mondja -, javaslom, hogy Várkonyi
Zoltánt nevezzük ki főrendezővé. Meglepett
a javaslat. Hogyan? - kérdeztem -, mikor
már van két főrendezőnk, Major és Marton.
Két dudás sem fér meg egy csárdában, hát
még három! Egy üzemben is csak egy
főmérnök van. Ismerem Várkonyi
felkészültségét, nem a személye miatt nem
javaslom, hanem a Nemzeti Színház belső
helyzete, a struktúra miatt. Szomorú hangon
fejeződik be a beszélgetés... Másnap megje-
lenik Várkonyi Zoltán a pártirodán. Mondja,
hogy most jön a minisztériumból, ahol szó
volt a főrendezői kinevezéséről, de vannak,
akik ellenzik. Márpedig aki neki keresztbe
tesz, azt ő galuskával megeszi! Ajaj - ez
nekem szól. Ennek ellenére elmondtam
érveimet, amelyekre ő nem nagyon tudott
válaszolni.

Nemsokára kinevezték Várkonyi Zoltánt
a Vígszínház igazgatójává. Bár párton-
kívüli, jelentkezik a XIII. Kerületi Párt-
bizottságon bemutatkozó látogatásra, ahol
végül megkérdezték: mi a kérése? Az, hogy
adjanak a Vígszínházba olyan párttitkárt,
mint a kis Bakos a Nemzetiben. Ezt az ese-
tet a pártbizottság kulturális referense
mesélte el, akivel együtt tanultam az MM
Kulturális Akadémiáján.

A T E L E F O N O K

Cseng a telefon. Felveszem. A telefonnál
Aczél György elvtárs. A szokásos üdvöz-
lések után - erre nem mindig térek ki - a
hívó fél azt mondja: Bakos elvtárs, a
Vígszínház bemutatja a Faustot, engedjük el
a Major elvtársat vendégszerepelni. De
hogyan, Aczél elvtárs, amikor pár hónapja
hoztunk határozatot, hogy a Major elvtárs
legeslegfontosabb feladata az igazgatói
munka rendbetétele?! - kiáltok fel. Ez már
nem kiskapu, hanem nagykapu a feladat
alóli kibújáshoz! Semmi baj - szól a válasz -
, ott marad a párttitkár, az majd addig ren-
det teremthet. De hogyan - replikáztam -, a
párttitkár nem hozhat döntést, nem intéz-
kedhet az igazgató helyett! Fagyos hangu-
latban, egyet nem értéssel zárult a beszél-
getés. Végül Major elment vendégszerepel-
ni a Vígszínházba.

Cseng a telefon. Hallgatom. Aczél elv-
társ mondja: Azt hallotta, hogy Básti Lala
jelentkezett a pártba, ne vegyük fel. A vála-
szom lényege az volt, hogy az ügy nincs
napirenden, de ha sorra kerül, erről a tagság
dönt. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
Básti Lajos jelezte: szeretne belépni a
pártba. Közöltem vele, hogy ez most nem
aktuális, majd ha nem lesz fegyelmi ügye,
visszatérhetünk a témára. Az történt ugyan-
is, hogy a Katona József Színházban rossz
volt a szellőzés. Ha kinyitották a színpad

essenyei Ferenc és Berek Katalin a Galilei élete című Brecht-előadásban
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mögötti ablakokat, huzat lett, hideg volt.
Tudni kell, hogy a reflektorok, ha a levegőt
nem is, de az emberi testet melegítik. Így a
színészek sokszor szenvedtek a színpadon,
pláne, ha a kazánfűtő nem figyelt a külső
hőmérsékletre. Egyszer Básti Lajos király-
szerepet játszott, a jelmez is nehéz, melege
volt. A szünetben jelmezben lement a ka-
zánházba, s a nagy kardot felemelve meg-
fenyegette a fűtőt, hogy agyonvágja. A fűtő
letérdelt, és könyörgött az életéért. Básti
persze nem ütötte agyon, csak rá akart
ijeszteni. Fegyelmi lett az ügyből, ahol Básti
művész urat elmarasztaltuk. Ha panasza van a
szellőztetésre, reklamáljon a gazdasági
igazgatónál, de ne rémisztgesse az egyszerű
dolgozót! Nagyon szigorú szabályzata van
ugyanis a színháznak, korábban magam sem
hittem volna: vetekszik a honvédség vagy a
rendőrség szabályzataival. Erről külön sokat
lehetne beszélni... Ma is birtokomban van A
színházak rendje című, huszonkét oldalas
anyag, amit ötszáz példányban osztottak ki a
Nemzeti Színházban. De örülnék, ha egy az
egyben az egészet megmutathatnám az
olvasóknak.

Cseng a telefon. Kis Dezső, a Budapesti
PB első titkára szeretne velem beszélni.
Tessék. Azt kéri, hogy szeretne találkozni
néhány párttag és pártonkívüli színésszel.
Kikkel, mikor, megállapodtunk. A megadott
időben a titkár elvtárs szobájában volt:
Berek Kati és Szirtes Ádám párttag, Kállai

Ferenc és Kálmán György pártonkívüliek és
én. Kis elvtárs azzal kezdte, hogy az ő ere-
deti foglalkozása lakatos, ő nem ért a mű-
vészethez, de szereti a művészetet. Szeretné
hallani a színészek véleményét, mivel tudja,
hogy problémák vannak a Nemzeti Szín-
házban. Természetesen volt fekete, konyak,
a nyelvek hamar megoldódtak. Mind-
annyian szókimondóak voltak. Közben a
pártonkívüli Kálmán György megjegyzi,
hogy nem hagyjuk bántani a párttitkárunkat.
Ki bántotta? - kérdezi Kis elvtárs. Aczél
elvtárs támadta egy nemrég tartott értekez-
leten. A jövő héten lesz a Budapesti PB
kulturális tanácskozása, ott majd
válaszolok Aczél elvtársnak - mondta Kis
elvtárs. (A tanácskozáson én is részt
vettem, de Kis elvtárs csak hallgatott,
lapított Aczél elvtárs mellett, szót sem ejtett
az ügyről.) A beszélgetés akkor fejeződött
be, amikor a színészeknek már menni kellett
a színházba, az esti előadásra. Kis elvtárs
felajánlotta, hogy gépkocsival elviszi a
társaságot. Beszálltunk egy Csajkába, a
volán mögé Kis elvtárs ült, maga vezette a
kocsit. Igaz, nem volt messze a Nemzeti
Színház, de a színészek fennhangon
dicsérték, hogy milyen jól vezeti Kis
elvtárs a gépkocsit...

Cseng a telefon. Kis elvtárs szeretne ve-
lem beszélni a Budapesti PB-ről.
Hallgatom. Eltelt pár hónap - mondja Kis
elvtárs -, beléptek-e már a pártba a párton-
kívüliek? A válasz: nem, ez nem ilyen

egyszerű,
egyszeri találkozónak nincs ilyen
hatása. Szomorú tudomásulvétel.
Azóta ismert Kálmán György életút-

ja és Kállai Ferenc vezetői funkciók-
ban végzett munkája. Nem kell ah-
hoz párttagnak lenni, hogy valaki
sokat dolgozzon a közért.
Ilyen és ehhez hasonló telefonbe-
szélgetéseim voltak.

N E G Y V E N MŰVÉSZ AZ
M M - B E N

Aczél György elvtárshoz minden hír
eljutott. A feszült helyzetben úgy
döntött, hogy meghív negyven mű-
vészt a minisztériumba tanácskozás-ra.
Igen, de ki legyen benne abban a
negyvenben? Ugyanis a Nemzeti-ben
nem negyven művész van, ha-nem
sokkal több. Kinek kell feltét-lenül ott
lennie, kit ne sértsünk meg?! Végül is
részt vettek a vezető színészek,
idősebbek és fiatalok, párt-tagok és
pártonkívüliek egyaránt, te-hát egy
erős csapat. Felfokozott volt a
várakozás, hogyan fogadja a mi-
nisztériumban a kulturális élet ve-
zetője a társulat képviselőit. Azt
vártuk, hogy a tények ismeretében
tájékoztatást kapunk a vezetők elkép-
zeléseiről. A szokásos üdvözlés után
azonban Aczél elvtárs azt javasolta,
hogy beszélgessünk. Ezt már
ismerjük. A csalódottság ellenére
megoldódtak a nyelvek. A művészek,
Berek Katitól Tompa Pufiig,

beszéltek, sok minden elhangzott.

A miniszter első felettese nemigen örült az
elhangzott véleményeknek. Bírált bennün-
ket, hogy nem tudjuk leszerelni az éles
hangokat. Majd nyomatékosan, háromszor
elismételte, hogy Major Tamást majd fel-
mentik a Nemzeti Színház igazgatói tiszt-
ségéből, de addig az, aki Major elvtárssal
szemben fellép, az a Magyar Népköztár-
saság kormányával kerül szembe!!! Ugyanis
őt a Minisztertanács nevezte ki. A találkozó
nagy felzúdulást váltott ki, hetekig kellett
csillapítani a társulat tagjait. No de mindig
tanul az ember...

Major Tamás szorgalmasan járt a Víg-
színházba próbálni. Az élet ment tovább. A
Szegedi Szabadtéri Játékok vezetői hozzám
jöttek a kéréssel, hogy a társulat szerepeljen
a nyári játékokon. Közöltem, hogy ezt
támogatom, de nem dönthetek, nem én va-
gyok az igazgató. Több helyen észrevették,
hogy Major Tamás lába alatt inog a talaj. A
filmgyárból is hozzám jöttek egyeztetni,
hogy kiket adunk ki filmezni. Írók ostro-
moltak telefonon, hogy mutassuk be a
darabjukat stb. Ezért is használtam a címben
a komisszár jelzőt, mert már nem csupán a
párttitkári teendőkkel kellett foglalkoznom.
Jeleztem a felsőbb szerveknek a kialakult
bonyolult helyzetet. Keresték az új igaz-
gatót, de nem találták. Végül is kiküldték
miniszteri biztosként az MM színházi osz-
tályának vezetőjét, Nagy Endre elvtársat. Vár-
tuk, majd csak történik valami jó. Kiderült,
hogy Nagy elvtárs két nagy felfedezésre
jutott: 1. tarthatatlan, hogy a művészek szaba-
don bejárhatnak az igazgatói titkárságra, s
ott zavarják a munkát; 2. micsoda dolog az,
hogy a műszaki dolgozók két felvonás
között kártyáznak? Ezért a titkárságon meg-
építtetett egy nagy üvegfalat, hogy szeparál-
ja a színészeket a titkárság dolgozóitól. Ez a
Nagy Fal elnevezést kapta, s a színészek
továbbra is ki-be jártak a Nagy Fal ajtaján. A
kártyaproblémára javaslata, orvossága nem
volt. Nyilvánvalóvá vált, hogy a miniszteri
biztos nem hozott megoldást. Tovább
keresték az új igazgatót, beszéltek például
jeles írókkal, de aki tudta, hogy mi
mindennel jár ez a funkció, nem vállalta, aki
vállalta volna, az nem volt megfelelő.

Végül i t t a szorult helyzetben a klasszikus
recept valósult meg: ha nem találtál meg-
felelő igazgatót, menj magad! Így az MM
Színházi Főosztályának vezetőjét, Meruk
Vilmost nevezték ki a Nemzeti Színház
igazgatójává. Ezzel új szakasz kezdődött...

Amikor megtudtam, hogy Meruk Vilmos
lesz az új igazgató, javasoltam, hogy a tár-
sulati beiktatás előtt mutassuk be a párt-
szervezetben. Minden fontos döntésnél arra
törekedtem, hogy legelőször a párttagságot
tájékoztassuk, velük vitassuk meg a témát.
A taggyűlést megszerveztem, de sem Aczél
elvtárs, sem Bakó elvtársnő nem vállalta a
bemutatást, hát elvállaltam én. Nem volt
nehéz dolgom, mert régről ismertem Meruk
elvtársat. A társulati ülésen Aczél elvtárs a
maga módján ismertette a változást.
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