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Színházművészetünk helye
és helyzettudata

(1945-1949)

Divatba jött a nosztalgia. Mindig olyan-kor
adódik ez, ha van már mire vissza-
emlékezni. Íme tehát: nem okvetlenül
negatív jelenségről van szó. Felnőtt már
több nemzedék is a felszabadulás óta, apák
és anyák az 1945-ben születettek. Számukra a
negyvenes s az ötvenes évek fordulója, a -
nem is olyan könnyű, ám nekik mégiscsak
az egyetlen -

gyerekkor termi manapság a nosztalgiaigényt; a filmművészet
legújabban már a hatvanas évek elejét vonta a nosztalgia
varázsszíneibe.

Nosztalgiák szövevényében élünk, mihelyt napi dolgainkból
fölütjük a fejünket. S ha már nosztalgia: legyen a szocialista
építés közelmúltjáé az elsőbbség a nosztalgiában is! A Fürst
Sándor utca falain háborítatlanul él a negyedfél évtizede zajlott
történelem: az MKP jelszavait olvashatjuk a trolibusztól. Innét a
gondolat, hogy érdemes lenne végigkutatni: mit hozott ez a
néhány évtized a magyar kultúrában, a színház-művészetben?

S ha már meglódulnak a gondolatok, akkor előbb-utóbb
fogódzó is kerül a továbbpergetésükhöz. Nagy Péter írása a
Népszabadság 1981. augusztus z-i számában, Kell-e a színész?
címmel; reflexiói a nyugdíjba készülő Bessenyei Ferenccel a
júliusi Tiszatájban megjelent beszélgetéshez. Itt - egyebek között,
Bessenyei rossz közérzetének okát és indokait kutatva - a
színházi előadás összetevőiről fejti ki véleményét Nagy Péter.
Színmű, színész és rendező kölcsönhatása nála egyszersmind
értékrendet fejez ki: „Mit jelent az a hármasság, s ezen belül a
sorrend? Jelenti mindenekelőtt azt, hogy a drámai mű a döntő: az
írói munka, írói szó és képzelet határozza meg a színpadi munka
többi részét. Hogy mi az írói mű mondanivalója, s azt hogyan,
milyen eszközökkel lehet aktuálissá, élővé tenni - ez a színészi és
rendezői munka dandárja, döntő része. De ez nem mehet a mű
ellenében, nem boríthatja fel az írói koncepciót anélkül, hogy az
egész mű-vészi munka súlyos károsodást ne szenvedne." Vagyis
az irodalom primátusánál vagyunk (ismét, vagy még mindig).

Hogyan volt ez a felszabadulást követő időszakban? E meg-
ítélésnek milyen fázisai, árnyalatai fedezhetők fel? Hogyan
illeszkedett - a rangsor melyik fokán - a magyar kultúra, mű-
vészet egészébe a színházművészet? Milyen elképzelések voltak
a művészet ágainak kölcsönös feltételezettségére, kölcsön-
hatására vonatkozólag? Nagy Péter 1981 nyarán kelt írása „nem
utolsósorban" említi a színházat, s „mint egyik legnagyobb
tömeghatású művészetnek" tulajdonít fontos társadalmi szerepet.
Ez a művelődéspolitikai megítélés valamiféle folytonosságát
sejteti. Érdemes lesz megvizsgálni az előzményeit.

Nem kevésbé termékenyítők Bessenyei Ferenc észrevételei a
szóban forgó - Pálfy G. István készítette - interjúban. Egyik

leghangsúlyosabb gondolata így hangzik: "Ma a politika akarja
intézni azt, amit régen a művészet tudott - sokszor kény-
szerűségből - a maga feladatának." Igaz ez így? Mert szín-házi
intézményrendszerünk bírálatát már x973-ban megfogalmazta
Földes Annának: „Tudom, hogy az a színházi struktúra, amely a
felszabadulás után létrejött, akkor haladást jelen-tett, a magyar
kultúra és a színészek érdekét is szolgálta. Megteremtette a
stabil társulatokat, és ezzel együtt a létbiztonságot. De azóta,
ugyanez a felépítési elv színházi kultúránk eleven és organikus
életének gátjává lett, és egyre jobban meg-fojtja a színész
ambícióit is." Kétségtelen a belső logikai ív a két nvitatkozat
között, de vajon ez a logika egyszersmind a történelem objektív
logikája volt-e?

Magyarán: arra vállalkozunk az alábbiakban - két „folytatás"

erejéig hogy latolgassuk: mennyit „nyomott" a magyar
színházművészet a felszabadult ország társadalmában, köz- és
szellemi életében? Hol és milyen volt a helye, s miként
tükröződött ez önnön helyzettudatában? A tagolás kézen-fekvő:
1945-19 4 8 , 1949-1956, 1957-től napjainkig. Vázlatos és
kiegyenlítetlen áttekintés lesz ez; szándéka szerint elgondol-
kodtató és vitára késztető. Főként az elején a dokumentumoké
az oroszlánrész, hiszen a cikkíró személyes élményei a
színházzal kapcsolatban a második periódustól számítódnak, s
ezek is az, akkori életkori sajátosságainak megfelelően:
gyermek- és ifjúsági előadásoktól meghatározottak...

I. „Nagy átalakulás legelején állunk

Lukácstól való az alcímként használt idézet: 1947-es előadásá-
ban jelentette ki (Szabad vagy irányított művészet?).

Minden igazolta ezt a megállapítását. Joggal mondhatta el
nyolc évvel később, a Thália megalapításának 50. jubileumán: „a
felszabadult nép Magyarországon új drámát, új színházat, új
színészetet teremtett magának", és szemléletesen foglalhatta össze
a változásokat egyetlen művészpálya - a jól fizetett
operettszínészből Gogol- és Moliére-hősök parádés
megtestesítőjévé fejlődő Rátkai Mártoné - tanulságainak a
fölvillantásával.

A romba döntött ország talpraállításának folyamatában, a
szellemi élet területén látszatra mintha furcsa „munkamegosztás"

volna érzékelhető a proletariátus két pártja, az MKP s az SZDP
között: mintha a kommunisták a szellemi tevékenység anyagi
alapjait raknák le, a szociáldemokraták meg ezalatt tartalmi
kérdésekkel foglalkoznának. A Szociáldemokrata Párt a XXXIV.
kongresszusán (1945 augusztusában) igen részletes és konkrét
tervet dolgoz ki a „sajtónak, filmnek, rádiónak, színháznak,
művészetnek, tudománynak és iroda-lomnak" a maradéktalan
felhasználására, a dolgozó tömegek szellemi felszabadítása és az
új embertípus kialakítása érdeké-ben. Követelik ezen a
kongresszuson „a rádió, a film, képzőművészeti kiállítások,
színházi előadások és hangversenyek demokratikus, a nagy
tömegek számára hozzáférhető és a dolgozókat nevelő
alkalmazását". Ám az amatőrmozgalommal kapcsolatban az is
kiderül, hogy a határozott megfogalmazásnak van az MKP-val
rivalizáló jellege is: „A munkás-osztály szervezeteinek, köztük
elsősorban a Szociáldemokrata Pártnak feladata a
munkáskultúrszervek, kultúrcsoportok, dalkarok, szavaló- és
mozgáskórusok, színjátszó csoportok, irodalmi és zenei
szemináriumok, képzőművészeti ki-állítások életre hívása."

A Magyar Kommunista Párt azonban nem tétlenkedik. Két-



ségtelen, hogy a legfontosabb politikai és gazdasági, hatalmi
kérdésekre koncentrál, de a kultúra s a művészet érdekeit sem
téveszti szem elől. 1946. június 24-i irányelvei (a községpolitikai
program előkészítéséhez) józan konkrétsággal célozzák a
megrongált kulturális intézmények - múzeumok, könyvtárak,
színházak - helyreállítását, rendeltetésüknek való vissza-adását,
de legalábbis állagmegóvását. Ebből a szemszögből vizsgálva a
helyzetet, az SZDP - imént tárgyalt -1945-ös akció-programja
meglehetősen „előreszalad", amikor a színházat mint
magánvállalkozást teljességgel helyteleníti, másrészt
demokratikus pártok és tömegszervezetek hatáskörébe utalná.
1945 és 1948 között igenis meg kellett engedni, hogy - hozzá-
értő, politikailag legalábbis nem reakciós - színházi vállalkozók,
bérlők, koncessziósok vegyék kézbe az ügyeket, tartsák el
önmagukat s az ország színészeit (nagy gonddal kellett el-osztani
ekkoriban a nehéz testi munkásoknak rendszeresített, de a
színészek számára is korlátozottan biztosított élelmiszer-
jegyeket; idős színészek testületi örökbefogadását kellett
megszervezni stb.). Ekkora terheket az állam még nem vállal-
hatott át, még némi ideológiai-színvonalbeli engedmények árán
is érvényesíteni kellett a kultúra áru jellegét; a köztulajdonba
vétel erőszakos sürgetése a szellemi konszolidáció, ki-
bontakozás folyamatát is zavarta volna.

Másrészt az MKP is súlyának megfelelően foglalkozott a
kultúra dolgaival: a központi vezetőség politikai bizottságának -
már érintett- 1946 nyarán kelt irányelvei az iskolán kívüli
népművelés kibontakoztatását ekként szorgalmazták: „Házi-
ipari, mezőgazdasági, egészségügyi tanfolyamokat kell rendezni,
népfőiskolákat, munkásakadémiákat kell létrehozni,
népkönyvtárakat, olvasóköröket alapítani, támogatni kell a
munkásszínjátszó egyesületeket, dalárdákat stb."

Egyenes út vezet innét az 1947 szeptemberében tett javas-
latig, melyben a kommunista párt az 1848-as polgári forradalom
és szabadságharc közelgő centenáriumára Kossuth-díj alapítását
kezdeményezte. (A művészet területéről 1948. március 15-én
tizennégyen részesültek a magas kitüntetésben, köztük három
színész: Major Tamás, Somlay Artúr, Bajor Gizi. S ha tekintetbe
vesszük, hogy a tizennégy művész-díjazott között posztumusz
kitüntetettek is voltak - József Attila, Bartók Béla, Derkovits
Gyula -, a magyar színház-művészet korabeli - igen magas -
megbecsüléséről fogalmat alkothatunk.)

A Magyar Kommunista Párt harcolta ki azt is, hogy 1948.
január 1-vel a színiakadémia főiskola rangra emelkedjék.

De még pontosabb lehet a kép a felszabadult ország szín-
házművészetének társadalmi rangjára vonatkozólag, ha kézbe
vesszük a Magyar Művészeti Tanács keretében működő Szín-
művészeti Szaktanács 1946-47-es jegyzőkönyveit (melyeket a
Magyar Színházi Intézet könyvtára őriz).

Szinte hibátlan az együttműködés az állami irányítással, a
Kultuszminisztériummal; adott esetben a kormány más
minisztériuma is partnerként szerepel (itt már több a zökkenő);
sőt: a köztársasági elnökig nyílik az út. S persze kiterjedt az
„oldalági" kapcsolatrendszer is (Magyar Színészek Szabad
Szakszervezete stb.). 1946 végén Hont Ferenc egy magas szintű
munkabizottság létrehozásáról tájékoztatja a szaktanácsát: a
Kultusz-, a Pénzügyminisztérium, a Magyar Művészeti Tanács,
az illetékes művészeti szakszervezet, a Színpadi Szerzők
Egyesülete képviseltette magát benne, s a szakterület
legfontosabb elvi-gazdasági kérdéseiben döntött ez (a művé

szeti tanács színházi szaktanácsából Major Tamás szerepelt itt).
Ennek a testületnek - melyben Somlay Artúr, Kárpáti Aurél,

Major Tamás, Both Béla, Várkonyi Zoltán, Marton Endre,
később Ront Ferenc szerepelt leggyakrabban, de Gobbi Hilda is
jelentékeny részt vállalt - mindenekelőtt arra volt gondja, hogy a
fővárosi és vidéki színházak minél zavartalanabbul
működhessenek. Számtalanszor kellett személyi ügyekkel
foglalkoznia, s nem restellt a Pénzügyminisztériumnál protes-
tálni, az újjáteremtődő magyar színházművészetért szót emelni,
vitatva egy ottani döntés helyességét: „Nem lehet ugyanis az
állam érdeke, hogy az igen magas közterheket viselni képtelen
színházak bezárjanak, és így pont a leghatásosabb eszköz váljék
semmivé, amely hivatva van a tömegek nevelésére és a
demokrácia érdekében a szórakoztatáson keresztül, tehát a
legnépszerűbben és ezért a leghathatósabban munkát ki-fejteni"

(az 1946. október 17-i jegyzőkönyvből).
Gyakran dönt a szaktanács nívódíjak, magas művészeti

színvonalú -- s ezért adókedvezményre s más támogatásra szá-
mítható - előadások tárgyában; afféle zsűri szerepét játssza, ha
hozzá fordulnak (némely esetben viszont önnön illetékességét
kérdésesnek látja - például amatőr produkciók megítélésé-ben).
Figyelemre méltó az a jegyzék, amelyet - 1947 elején - »irodalmi
színvonalú" darabokból állít össze, normát teremtendő s a
színházak műsorpolitikáját befolyásolandó.

Shakespeare, Moliére, Ibsen, Shaw, Csehov, Madách, Katona
művei mint általában fontos műsorelemek szerepelnek itt, s a
hosszú jegyzék végén - aláhúzva - ez a záradék áll: „Termé-
szetesen a felsoroltakon túl a világ drámairodalmának klasszikusai."
Érdemes ideiktatni a részletesebb programjavaslatot is, hiszen -
látni való később - a fővárosi színházak műsorán szinte
valamennyi csakhamar szerepel is az ajánlójegyzék művei közül.
Tehát: A sevillai borbély, Figaro házassága (Beaumarchais), A
zalameai bíró (Calderón), Özvegy Karnyóné, Tempefői (Csokonai),
A bor (Gárdonyi), Dollárpapa (Gábor Andor), A revizor, Úrhatnám
kovács (Gogol), Jegor Bulicsov, Éjjeli menedékhely (Gorkij), A
legyező, Két úr szolgája (Goldoni), A bunda (Hauptmann), Tiszazug;
Isten, császár, paraszt (Háy Gyula), ötödik had-oszlop
(Hemingway), Krétakör (Klabund), Ludas Matyi, Sári bíró
(Móricz), Holló a hollónak (Osztrovszkij), Veszélyes forduló, Az
ismeretlen város, Váratlan vendég (Priestley), Viharos alkonyat
(Rahmanov), A sasfiók, Cyrano de Bergerac (Rostand), Ármány és
szerelem, Tell Vilmos (Schiller), Orosz emberek (Szimonov), A
csendháborító (Szolovjov), Hullámzó vőlegény (Tamási Áron), Az új
módszer (Roger-Ferdinand); Kocsonya Mihály házassága.

Ahol pedig nem a lista szellemisége érvényesül a műsor-
politikában, nem késik a figyelmeztetés. Elmarasztalásban
részesül a Belvárosi, a Víg s a Pesti Színház tevékenysége (a
Belvárosi Színház például a Molnár Ferenc: Játék, a kastélyban,
Bourdet: Rab lélek, Láng György: Akik túlélték darab-választásból
körvonalazódó törekvése miatt).

Se szeri, se száma a jobbnál jobb kezdeményezéseknek. Kü-
lönösen jelentős, amit a vidéki színészet föllendítése érdeké-ben
tervez a színművészeti szaktanács. Both Béla, Somlay Artúr s
mások helyzetelemzései, javaslatai nyomán versenyszerű
mozgalom indul; a Magyar Színház épületét jelölik ki vendég-
játékok számára - itt nincs ugyanis önálló társulat -, s elkép-
zeléseik szerint Szent István hetében (augusztus 20. táján)
lennének a döntők a legjobb magyar színielőadások vetélke-



dőjében. Fölmerül Botb Béláék eszmélkedései során a „nemzeti
vándorszínház", az önálló rádiószínház-együttes gondolata, a
szabadtéri előadások újraindítása a Margitszigeten, sőt: 1948-ra
még a szegedi szabadtéri játékok - „mint közép-európai szellemi
olimpiád" fölelevenítését is tervbe veszik (az is marad még jó
időre). Csak egyetlen példa az ötletek áradására. 1848. március
15-e centenáriumán a Nemzeti Szín-ház drámapályázata lenne az
egyik fő program; valamennyi színház „egy-egy szabadságtárgyú
darabot" vinne színre, a Nemzetiben új betanulásban játszanák el
a Bánk bánt, a fő -város utcáin hamisítatlan „happening"-
hangulatban idéznék föl a történelmi eseményeket stb. Legalább
ennyire csábító, amit egy Duna-völgyi találkozó - budapesti
„kultúrhét" - keretében terveznek: a Nemzeti a Csongor és Tündét
játszaná, a Madách Musatescu darabját, a Titani c keringőt, a
Városi Színházban a Jugoszláv Népi Együttes lépne föl, a
Vígszínház A Dunánál címmel tartana matinét.

Mint érdekesség érdemel figyelmet - s a múzsák testvériségét
bizonyítja Gobbi Hilda elgondolása: a legki-válóbb
előadóművészek közreműködésével a legértékesebb magyar
költészetet hanglemezre venni, hogy távoli falvakban is
élvezhessék a színpad s a líra kitűnőségeit.

Elméleti fronton sem szünetel a munka. Hont Ferenc buz-
galma folytán 1946-47 fordulóján a Színiakadémia kebelében
létrejön s hamarosan a műsorpolitika kialakításában is segítséget
nyújt a Színháztudományi Intézet. Filmfelvételeket készítenek
elő híres színészek híres alakításairól stb. A színművészeti
szaktanács lelkiismeretesen őrködik azon, hogy a Színíakadémia
mielőbb s a legmegfelelőbb tanárok segítségével neveljen
utánpótlást a színpad s a film számára. Both Béla
harmadévesekkel nekiáll, hogy kidolgozzák a Bánk bán
dramaturgiai elemzését. A centenárium esztendejére tervezik,
hogy elkészül a rendezői utasításokkal ellátott tanulmany,
melynek alapján bárhol eljátszhatják a magyar drámairodalom
első számú remekét. Tervbe veszik A színház szociológiája s A
színházi fogalmak enciklopédiája című alapművek megíratását;
Kárpáti Aurél, Hont Ferenc tollára és irányítására méltó fel-adat.
Egy központi dramaturgiai intézet felállításának a gondolata
pedig már a tervek túlburjánzását, művészetpolitikai
torzulásveszélyét is jelzi (még akkor is, ha központosítás szük-
séges a későbbi decentralizáláshoz). Foglalkoznak a színikritika
helyzetével. Céljuk, hogy életre tornásszák a napilap-kritikusok
szakosztályát, többször elemzik a Színház című - szerkesztőit
váltogató - folyóirat tevékenységét.

S itt érkezünk az egyik fontos koordinátához azzal kapcso-
latban, hogy a magyar színészet, színházművészet milyen helyet
töltött is be a kulturális életben. Nos: a színművészeti szaktanács
nemcsak a tánc- és mozgásművészet felett „bábáskodik" (igen
korrekt módon, szakértők bevonásával s az érintett művészeti ág
érdekeit szem előtt tartva), hanem film-ügyekben is nyomatékkal
hallatja szavát. Nem zavartalan persze ez a kapcsolat. A
Filmdramaturgiai Bizottság össze-tételére vonatkozó
javaslatában a színművészeti szaktanács helyet igényel
önmagának: „Miután kétségtelen, hogy egy filmalkotásban
színészeknek legalább 20%-ban részük van, a szaktanács kéri,
hogy az öttagú bizottságban egy helyet részükre biztosítsanak.
Ha az írók a két helyhez ragaszkodnak, akkor a filmesek három
helyéből kérik egy színművész tag részére a bizottságban való
részvétel biztosítását." Apróbb-na

gyobb csetepaték Gertler Viktorral, Keleti Mártonnal jelzik a
művészet „szabadságharcát" a kulisszák mögött.

A pártdokumentumokban, a vezető ideológusok - mint
Lukács., Révai - felszólalásaiban, beszédeiben, cikkeiben az
„irodalom és művészet" összefoglaló megjelölés szerepel -
valószínűleg szovjet példára ; a marxista kritika feladatainak
1949-es összegezése is kizárólag az irodalomkritikára vonatkozik.
Az irodalom tehát bizonyos értelemben vezető művészeti ágnak
számít, már csak azért is, mert - épp az említett ideológusok - a
legszívesebben innét veszik példáikat, hogy per analogiam
utaljanak más ágak hasonló problémáira. De egyáltalán nem
bántó a megkülönböztetés, s a színház - láthattuk - a művészeti
ágak presztízs-sorában legalábbis a második (önnön
helyzettudatát tekintve pedig nemegyszer az első). Az irodalom a
legtöbbre taksált regény műfajában még nem-igen produkált
jelentőset, a líra jelentkezett a legkiválóbb eredményekkel s a
leggyorsabban a felszabadulás után. Ekkoriban a magyar
filmművészet az első - bár igen nagy lépések-nél tart (Radványi
Géza 1947-es Valahol Európábanja után 1948 a fordulat éve e
tekintetben is: Bán Frigyes Talpalatnyi f ö ld j é ve l kezdődik
alighanem a felszabadulás utáni - egyszersmind az igazi -.
magyar filmművészet időszámítása). A zené-ben,
képzőművészetben némi zavar mutatkozik, nehezebb a
kibontakozás; irányukban fogalmazódnak meg hamarosan a
legtürelmetlenebb kultúrpolitikai megállapítások. Igen elő-kelő
tehát a magyar színházművészet pozíciója.

Nem írott malaszt még a múzsák testvérisége, bár az „át-
hallások" szerepét sem szabad eltúlozni. Somlyó György ekko-
riban, 1948-as egyik előadásában figyelmeztet a művészeti ágak
kölcsönhatásának jelentőségére. E szellemben állapítja meg
nagyon helyesen, „hogy a színházi előadás egyetlen, teljes egész,
amelyben konkrétan, tehát a valóságban szétválaszthatatlanul
jelenik meg író, rendező, dramaturg, színész és még sok másnak
a munkája; a néző ( s így a kritikus) előtt mindig ezeknek a
különböző munkáknak az egysége jelenik meg, ezeknek a
munkáknak az összessége az, ami hat ránk, amit tehát kritikánk
tárgyává kell tenni". Bölcs szavak 1981-ben is.

Persze ott rejlik már az efféle mégközelítések mögött is az
egyéni teljesítmény s bármely kiugró összetevő lefokozásának a
szempontja, miként a III. Richárd s más előadások tűrhetetlen
átpolitizálása sem ritka 1948 táján a színikritikában, hogy aztán a
színházi gyakorlat még hevesebben „igazolja vissza" az ilyen
törekvéseket.

A Magyar Dolgozók Pártjának 1948 nyarán kelt program-
nyilatkozatában már voltaképpen tematikai előírás s az opti-
mizmus normája szerepel a művészet, a művészek orientálása
céljából; a mereven értelmezett nevelő feladat kerül előtérbe.

Államosítják a színházakat is - ez a fővárosban nem jelen-tett
nagy gondot, hiszen három kivételével állami kézben voltak
korábban is -; a széles skálájú, a hagyományokat helyesen
értelmező repertoárral, régi és új tehetségek egész sorával
büszkélkedhető magyar színházművészet új korszakba lép.
Ellentmondásos szakaszba - de hát a kezdetek sem voltak
zavartalanok -; ezek az ellentmondások éppúgy a korábbi
kezdemények méhében rejlettek, mint a tovább gazdagítható
eredmények forrásai.

(Folytatása a következő számunkban)


