
művészi útjára. Rendezett, lapot szerkesz-
tett, színházi mozgalmakat alapított,
megálmodta a Szegedi Szabadtéri Játé-
kokat, és először rendezte szabadtéren Az
ember tragédiáját. Háborúba ment
megalázottan, életveszedelemben jutott
barátok közé, veszítve a szívébe zártakat,
köztük talán a legfájóbbat, Radnóti
Miklóst. Felemelt fejjel érkezett haza, és
elfoglalta az őrhelyeket, ahová állították.
Művészi munkája mellett másoknak adta
az indulás hitét, a beérkezés önbizalmát.
Filmgyár, színházak, főiskola, múzeum,
egyetem, lexikonok, tudományos
intézetek, művészetünk nemzetközi
képviselete jelzik útját. Könyvei a
színházról és a munkásosztályról, a szí-
nészi képzeletről, a költészetről, a szín-
padi valóságról, a múltba merülő, el-tűnt
magyar színjátéktól a cselekvés mű-
vészetéig, a jövő színházának utópisztikus
látomásáig, nagy ívben ölelik magukhoz a
vajúdó világot, amelynek Hont Ferenc
több magas elismerés - Kossuth-díj, a
Szocialista Hazáért érdemrend -
kitüntetettje, tulajdonosa, soha meg nem
alkuvó, teremtő résztvevője volt. A szo-
cialista magyar színházművészet kiemel-
kedő alakjának emlékét megőrzi a jövő,
amelyre vágyott, amelyért küzdött,
amelyben hitt élete utolsó pillanatáig.
Radnóti Miklós így írt Hont Ferencről
193z-ben.

„Mesélik,
színészeket is
rendezett már, de
az régen volt, talán igaz se volt.

Most szőkül mögötte a búza s ő kórust
tanít az aratóknak,
torkukból pacsirta száll."

A dallam megtört. Eljött gyászolni a
méla Tempefői, Kocsonya Mihály társasá-
ga és „a három körösztyén leány". Fél-
rehúzódva figyel Madách Civilizátora,
George Dandin mint Duda Gyuri hajt
fejet, és Góz Jóska is leveszi kalapját.
Szent Johanna szigorúan nézi a messzi
távolból, és Lucifer elfelejti a végszót.
Csönd van, szenvedés. Rendező távozott.
Álmai tovább élnek. Nyugodjon békében
az idők végezetéig.

HERMANN ISTVÁN

A dialógus embere

Annak, aki Hont Ferenc szellemét föl-
idézi, nehezére esik az írás. Hont való-

színűleg nagyon jót gúnyolódna az összes
nekrológon, melyet róla írtak. Részben
azért, mert egész élete annyira nem
tartozik hozzá a halálhoz, és azért is, mert
sohasem szerette a fellengzős műfajokat,
a fellengzős szavakról nem is beszélve.
De mivel nem találkozunk vele többé sem
színházi bemutatókon, sem az egyetem
folyosóján, az ironikus pár-beszéd helyén
megmarad a monológ - s talán éppen
monológ volta mutatja legmegrázóbban,
hogy nagyon fontos szín-folt hiányzik az
életünkből. Mert Hont Ferenc a dialógus
embere volt.

Mit jelent ez? Azt, hogy akivel csak
találkozott, legyen az barát vagy tanítvány
vagy csak ismerős - dialógusra
kényszerítette. Nem is feltétlenül ő mon-
dott okosat, hanem kikényszerítette a
másikból a gondolatot, és azáltal, hogy
mindent, ami mély volt, élvezni tudott,
szárnyakat adott a beszélgetőpartnernek. S
ebben az értelemben volt igazi szín-házi
ember. Nem ő maga játszott, hanem
kihozta a színészből azt, ami a színész-
ben benne volt, s ami a színészben zse-
niális lehetett. Nem játszott elő, hanem
valahogy az iróniájával, a mozdulataival,
a reakcióival, a magatartásával ki-
kényszerített egyfajta felfogásmódot,
amely elindított egy alkotófolyamatot.

Nagyon könnyű volna azt mondani,
hogy szerepe az advocatus diaboli volt.
Mindenre túlzottan reagált. Színpadi ér-
telemben túlzott volt a lelkesedése és túl-
zott volt a haragja is, túlzott volt az
iróniája, és túlzottan nagy terveket for-
gatott a fejében, túlzottan nagy kérdéseket
csinált kicsinyekből. De ez a túlzás a
megfelelő öniróniával párosult benne, és
így a másik oldalon, az alkotóművészben
vagy a beszélgetőpartnerben valamit
kigyújtott, szenvedélyt ébresztett, s azután
már nem volt megállás a - teljesítményig.
Egy olyan korszakban, ami-kor az
emberek gondolkodását különböző
okokból a szürkeség lepte el, valahogy
ezzel a furcsa módszerrel tudott új és
egészséges gondolatok felé terelni.

Valószínűleg mindenki elmondta már,

hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok meg-
születése körül hogyan bábáskodott Hont
Ferenc mint fiatalember, és az, hogy ezek
a szabadtéri játékok megszülettek és élnek
- akár tudja a közönség, akár nem, akár
megírják a színlapok, akár nem - Hont
munkáját is dicsérni fogja. Hogy létrejött
az ellenállás egyik legjelentősebb
kulturális vállalkozása, a Független
Színpad, és hogy eljátszották a
Népligetben a Dandin Györgyöt Duda
Gyuri címen - ez nem csupán történelmi
emlék, hanem része a magyar színészet
történetének. Nem utolsósorban az ilyen
vállalkozások tették lehetővé, hogy a
magyar színésztársadalom lelkileg,
szellemileg egyáltalán nem idomult a
fasiszta korszakhoz, és az 1945 utáni
fejlődés egyik élharcosává lehetett.

Mindenki fogja olvasni azokat a József
Attila-verseket, melyeknek egyik első
propagátora Hont Ferenc volt. De nem
mindenki fog visszaemlékezni azok-ra a
Vajda János társaságbeli ülésekre, ahol
Hont sugallatára fiatal színészek és
idősebbek elmondták ezeket a verseket. S
nem fog mindenki emlékezni azokra a
vigadói estékre sem, ahol József Attila és
Radnóti versei hangzottak el, ahol a
fasizmus időszakában klasszikus dara-
bokat és darabrészleteket hallhattunk, és
ahol mindezek mellett például Basilides
Mária adott elő Bartók-dalokat. S a
programokat Hont Ferenc gondolta,
eszelte ki, vagy sajátos dialógusaival ki-
kényszerítette munkatársaiból.

Temetésén az egyik igen tehetséges
művészünk, Szirtes Ádám szinte partizán
módra állt oda a sír mellé, hogy búcsút
vegyen attól az embertől, aki őt és
nemzedékét elindította a pályán. Számos
igen tehetséges színész játékában akár
akarjuk, akár nem, továbbra is többször
meg fog jelenni egy-egy „vonás, mit
szellemujja von". S nem az a lényeges itt,
hogy Hont Ferencnek mi volt a véleménye
a Sztanyiszlavszkij-módszer
meghonosításáról, hogyan értelmezte azt,
mert bizonyára e tekintetben tévedései is
lehettek, hanem az, hogy ezt a mód-szert
mint a Madách Színház igazgató-ja arra
használta fel, hogy dialógusban
kényszerítse ki az emberekből azt: ne
köznapian, hanem mélyen és kommunista
módon gondolkozzanak. Lehet, hogy nem
valósult meg barátjának és művész-
társának, Radnótinak az a jóslata, mely
szerint hatkötetes színháztörténet készül
benne. De amikor először a Színház-és
Filmtudományi Intézet vezetője volt,
mégiscsak az ő kezdeményezéseként va-



lósult meg először a Filmmúzeum Ma-
gyarországon, ő teremtette meg a Szín-
háztudományi Intézet, a mai Színházi
Intézet alapvető struktúráját, és bevonta
ennek az intézetnek a munkájába azokat az
embereket, akik ma is a magyar kultúra
igen fontos reprezentánsai.

Mióta nyugalomba vonult, csupán az
Eötvös Loránd Tudományegyetem esz-
tétika tanszékén tartott színházelméleti
előadásokat és szemináriumokat. Még
halála előtti héten is megjelent az órán, és
ahogyan az utolsó találkozásunkkor, egy
nappal a halála előtt elmondta, a
szeminárium közben elfeledkezett beteg-
ségéről, s ugyanolyan lendülettel tudta
megtartani óráját, mint ahogyan évtize-
dekkel ezelőtt tartotta volna. S ennek is az
volt az oka, hogy szerelmes volt a dia-
lógusba. Mert a színházi ember és a peda-
gógus - egyszerre volt ő mind a kettő - a
dialógusból él. A dialógusból hoz ki
mindent, a dialógus egy egész világot
ábrázol. A közvetlenül valóságos környe-
zet elsüllyed ilyenkor, s csak az a szellemi
környezet él, amelyet a dialógus teremt
meg. A valóságos problémák mint felszí-
ni problémák futnak el, és csak az válik
igazán kérdéssé, ami magának a dialógus-
nak a kérdése, amit a párbeszéd kifejt,
hogy azután visszaérkezzen a valósághoz
és megváltoztassa azt.

„Ne panaszkodj, szervezkedj !" - ez volt
az a mondat, amit egy régi barátjától
állandóan idézett. S ha helytelenített is
sok mindent a kulturális fejlődésben, s
ezen belül a színházi fejlődésben, nem
egyszerűen a kritikára koncentrált. Mindig
az járt a fejében, hogyan lehetne valami
újat szervezni, valami arkhimédészi
pontot találni akár az elméletben, akár a
gyakorlatban, ahonnan ki lehet mozdítani
és új irányba lehetne terelni a fejlődést.
Utolsó rendezése - emlékezetem szerint -
Gáspár Margit Hamletnek nincs igaza
című darabja volt. S ezzel a darabbal
igyekezett elmondani mindazt, ami a
személyi kultusz, a dogmatizmus
igazságtalansága írói benne élt, s a
szereplőkből sikerült egy olyan árnyalt
képet kihoznia, mely nem a szocializmust,
hanem annak dogmatikus eltorzítását,
nem az elméletet,, hanem annak
kifacsarását tette felelőssé mind-azokért a
szörnyűségekért, amelyek a dogmatizmus
időszakában lejátszódtak.

A dialógus emberének, aki elsősorban a

színházban és mások által szólalt meg
(ezen mások között olyanok is voltak,
mint József Attila és Radnóti Miklós és a
szegedi fiatalok egész köre,

Ortutay Gyula, Tolnai Gábor és mások),
viszonylag kevés kiadott műve maradt. De
ezek a művek is kikényszerítik az újabb
beszélgetéseket. A legutóbbi kötete A
cselekvés művésete címmel jelent meg, s
ennek egyik fejezete ezt az alcímet viseli:
Színház az egész világ. Színház abban az
értelemben, ahogyan Marx beszélt róla, a
világ olyan szín-pad, ahol az emberek
maguk írják és maguk játsszák el a
szerepeket. Ezt a világot akarta Ront
Ferenc megváltoztatni. A könyv a
fiatalokhoz szóló fel-szólítással végződik:
„Ti, mai fiatalok építitek a jelenben a
jövendő társadalmát és benne a jövendő
színházát. A színház művészetét és a
színház tudományát. Itt Magyarországon
és egyre több országban az egész
világon."

Aligha lehetne Hont Ferenctől szebben
búcsúzni, mint ahogyan ő búcsúzott el a
mai fiataloktól e könyv záróakkordjában.
De nem is búcsúzni kell. Arra van
szükség, hogy egyfelől megjelenjék
mindaz, amit örökségül hátrahagyott,
másfelől, hogy annyi élőben - intéz-
ményben és teljesítményben - újra fel-
fedezzük az ő munkájának eredményét, s
végül arra van szükség, hogy végtelenül
folytassuk a dialógust, amelyből gon-
dolatok születnek, amelyből dráma szü-
letik, amelyből színpad lesz - és világ.

Hont Ferenc utolsó rendezése. Gáspár Margit: Hamletnak nincs igaza (Vígszínház, '1962) (Verebes Károly, Tordy Géza, Bulla Elma, ifj. Latabár Kálmán) (MTI
fotó)


