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álasz a Fáklyaláng
lőadási naplója
özreadójának

Kritika 1976/2. számában Molnár Gál
éter megjelentette a Nemzeti Színház

áklyaláng-előadásainak 195 2-53-ban
észült ügyeletes rendezői naplóját.

lsősorban elvi okokból, de nem titkolva
zt, hogy személyemben is nagyon meg

agyok bántva, tiltakozom a napló
yilvánosság elé terjesztése ellen, és alábbi
egjegyzésemet, véleményemet szíves

igyelmükbe ajánlom. Tekintettel arra,

ogy a Kritika című lap válaszomat

özlésre nem fogadta el, a SZÍNHÁZ-nak
int a színművészek folyóiratának

zerkesztőségét kérem, hogy írásomat
özöljék.

*

inden színház ügyeletes rendezői naplója
zigorúan bizalmas, titkos és csakis a
zínház művészeti vezetőinek számára

ródik. Ezt senkinek nincs joga olvasgatni,

színészeket is beleértve.
Ez a napló a Nemzeti Színház tulajdonát

épező okmány, még akkor is, ha jelenleg a
zínháztudományi Intézet pincéjében van.
ki ezt nyilvánosságra hozzá a színház - és
még élő, dolgozó színészek- engedélye

élkül, annak etikai érzéke nem egészen
gészséges, és a színházat, annak munkáját,
űvészeit barátságtalanul pellengérre
llítja. Így Molnár Gál Péter „színházi
yelveléseinkhez való nyomatékos
ozzászólása" bizalmas titkok
ihallgatásának minősül, kukucskálásnak a
ulcslyukon át. Véleményem szerint
inden művészetnél igenis a „kimerevített

illanat" a lényeges, az eredmény, és nem
a munkafolyamat". Intimpistáskodás és

eskelődés: vajon a költő mit és mennyit
vott, amikor A z ős Kajánt szülte a Három
olló különtermében. Így van ez a színházi
unkánál is. Nem véletlen, hogy a

róbákra nem engedik be a közönséget,
em a jó-, sem a rosszindulatú kritikust,
em véletlenül van ún. házi főpróba és van
yilvános.

Engedje meg Molnár Gál Péter, hogy

elhívjam a figyelmét néhány tárgyi té-

edésre. Nem igaz, hogy a Fáklyaláng

endezője „az első előadások után módo-
ított az erőviszonyokon, és súlyosabb egyé-

niségekre osztotta többek között Vukovics
igazságügyi miniszter szerepét, Básti La-
josra". Amíg én a Nemzeti tagja voltam,
addig én játszottam a szerepet a szezon

végéig, tehát kb. 75 előadáson keresztül, és

nemcsak egyszer-kétszer; nem váltottak le
a szerepben, ahogy ezt Molnár Gál Péter

állítja. A következő szezonban jött az új

szereposztás, akkor már nem voltam a

Nemzetiben. Básti Lajos sosem játszott a

Fáklyalángban.

Molnár Gál Péter az ügyeletes jelenté-
seket lóugrásszerűen válogatva-csoporto-
sítva úgy közli, hogy a nevemmel kap-
csolatos bíráló megjegyzések olyan
hangsúlyt kapnak, mintha bizony én

játszottam volna a főszerepet, és miattam

lett volna rossz az első felvonás. Az első

felvonás nem volt elég jó, ezért írta át

Illyés Gyula és rendezte át Gellért Endre,

aki ezt írta a Csillag 1953/6. számában: „
...a nézőtér mégis köhögött, mocorgott,
unatkozott. Kétségtelenül valahol hibát kö-
vettünk el. De hol ?" És amikor Illyés átírta
az első felvonást: szöveggel, dramaturgiai
átcsoportosításokkal és egy igen szép új
jelenettel világosabbá lett az egész expozíció

!" Az ügyeletes rendező 195 3 IV. 9-én, a

60. előadáson írja: „ A z új minisztertanács
szöveg első előadása a régi szereplőkkel. A
darab hatalmasat emelkedett az új
szöveggel..." Tehát a régi szereplőkkel: ez a

cáfolat Molnár Gál Péter idevonatkozó
állításáról.

Molnár Gál Péter fájlalja, hogy „hallgat

a nemzetközi szakirodalom", és tartózkodik
az ilyenfajta bizalmas anyagok közlésétől.
Nem véletlenül, mert így ez művészi

hitelrontás, ami sérti a színházat, a munkát,
az etikai normát, a jogos és büszke művészi

érzékenységet. Olyasmit publikál, ami nem

tartozik senkire, ami egy színházi

munkafolyamat diszkrét belügye, keserves-
szép titka.

Árva János
színművész

a Madách Színház tagja

Minden kritikai kiigazítást - bármilyen
szándékkal hangzott el - köszönettel kell
fogadnom, ha jelenkori színháztörténetünket
akármilyen aprócska adattal is világosabbá
teszi.

A Nemzeti Színház 1944-1954 közötti
szerepkönyvének 348. oldalán Csányi László
szerepét Szemethy Endre, Vukovics Sebő
szerepét Básti Lajos aláírásával igazoltan
átveszi, a 357. oldal bejegyzése szerint az

1953/54-es évad elején Bástitól továbbvándo-
rol a szerep Kárpáti Zoltánhoz, Horváth
Mihály szerepe Márki Gézától Fenyő Emil-
hez kerül. (De ezek a szerepek körforgás-
szerűen cserélődnek a színészek között, el-
foglaltságuktól, más darabba való beosztá-
suktól, valamint Gellért Endre hangsúly-
erősítő próbálkozásaitól függően.)

A kifogásolt mondat: „Gellért Endre
változtatott az aránytalanságokon. A z első
előadások után módosított az erőviszonyokon:
Vukovics Sebő és Horváth Mihály szerepét
súlyosabb egyéniségekre - Básti Lajosra és
Szemethy Endrére osztotta át, nehogy a
Bánk bán békétlenjeinek színpadilag mindig
súlytalan segédszemélyzete álljon szemben
Kossuthtal, de érvekkel, érzelmekkel, szemé-
lyiségük súlyával vitába bocsátkozó, való-
ságos politikusok" tehát kiigazítandó a követ-
kezőre: Gellért Endre változtatott az arány-
talanságokon, módosított az erőviszonyokon
...stb.

M. G. P.

E SZÁMUNK SZERZŐI

ÁRVA JÁNOS színész, a Madách
Színház tagja

BÉCSY ÁGNES egyetemi hallgató

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ
a Színháztudományi Intézet ösztöndíjasa

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

HÁMORI ANDRÁS egyetemi hallgató

HERMANN ISTVÁN a filozófiai
tudományok doktora,

az ELTE Filozófia Tanszékének vezetője

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a
Népszabadság munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg

TAKÁCS ISTVÁN újságíró, a Magyar
Ifjúság főmunkatársa


