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Színházművészetünk
helye és helyzettudata

3. Harc a korszerű,
szocialista színházért

Major Tamást idéztük a korábbi fejlő-
désszakasz (1949-1956) vázlatos átte-
kintésének elején. Ismét hozzá kell for-
dulnunk, amikor az 1957-től napjainkig -
és tovább - vivő utat vesszük szem-ügyre.
Az MSZMP 1957 nyarán zajlott országos
értekezletén Major Tamás nem habozott
önkritikusan-kritikusan elismerni:
„túlságosan gyorsan akartunk szocialista
kultúrát létrehozni, s erőszakos
kultúrpolitikát folytattunk". Vállalta Major
e többes szám első személyű
fogalmazásnak a rá vonatkozó következ-
tetéseit - hiszen a Nemzeti Színházban s a
művészeti közéletben végzett munkája
országos horderejű volt; kultúrpolitikát
„csinált" ő a maga posztján -, ám elvárta
mástól is, hogy vonja le a tanulságokat.
„Helyes lett volna - szögezte le Major
Tamás az MSZMP országos értekezletén -,
ha Révai elvtárs is mondott volna néhány
szót a 12 év folyamán együtt elkövetett
hibákról." Különösen az önkényes
káderpolitika balfogásait kárhoztatta
Major. S végér-vényes meghaladását
követelte annak az időszaknak, elvetését
annak a mód-szernek, amelyet „egyfelől
az udvarlás, másfelől a bunkózás
jellemzett". A folytonosság és megújítás
dialektikájának programja volt a Majoré.
A művészet egészét illető tennivalók közül
biztos ítélettel ragadta ki a legfontosabbat:
„A szocialista realizmust vissza kell állí-
tani jogaiba." Pontosabban - s ezt későbbi
munkásságával maga is bizonyította -:
nem is a visszahelyezés, mint inkább a
fogalom korszerű értelmezése volt itt a
sürgető feladat.

Mindehhez az általános feltételeket az
MSZMP művelődéspolitikája csakhamar
megteremtette. Az 195 8-as irányelvekben
félreérthetetlenül s máig érvényesen
megfogalmazódott a művészet társadalmi
szerepe, s ezzel összefüggés-ben a
művészeti ágazatok egyenrangúsága:
„Népünk szocialista nevelésében,
ízlésének fejlesztésében a párt nagy je-
lentőséget tulajdonít a művészeteknek - az
irodalomnak, a színház- és film-
művészetnek, a zenének, a képzőművé-
szetnek -, és minden eszközzel elősegí-

ti fejlődésüket." Szakít ez a művelődés-
politika a tematikai előírásokkal, a mű-
vészetet a valóság szép és jelentős moz-
zanatainak. egyszersmind pedig ellent-
mondásainak a hiteles ábrázolására ösz-
tönzi.

Nem hiányoztak a szükséges szervezeti
keretek. Az MSZMP Politikai Bi-
zottságának I958. november z5-i hatá-
rozata visszaállította - vagy inkább:
újjászervezte - a művészeti szövetségeket.
Külön foglalkozott az Irószövetséggel
kapcsolatos feladatokkal (az ellen-
forradalmi válság, politikai-eszmei rom-
bolás ebben a művészeti szférában okozott
legtöbb gondot). A művészeti szövetségek
egy részét a Művelődésügyi Minisztérium
felügyelete alá utalták (Képző- és
Iparművész Szövetség, Zene-művész
Szövetség), az Építésügyi. Minisztérium
irányítja az Építőművész Szövetséget, míg
- a területről szerzett információk alapján -
a színház- és film-művészet külön
szövetségi képviselethez átmenetileg nem
jutott: a Művészeti Szakszervezetek
Szövetségének hatáskörébe utalták e két
művészeti ág egy-egy szakosztályát. (A
mából visszapillantva: ha már akkoriban
fölmerült egy önálló Táncművész
Szövetség létrehozásának a gondolata,
még több indoka lett volna a színház- s a
filmművészet szocialista hagyományait
egy-egy önálló művészeti szövetség
életrehívásával is elismerni; a
minisztériumi felügyelet pedig aligha-nem
biztosabb és hatékonyabb fejlődés
előmozdítója lehetett volna ebben a
művészetközéleti szférában is.)

Színházművészetünk helyét és hely-
zettudatát az ellenforradalom leverését
követően két tényező határozta meg.
Egyrészt az, hogy a politikai-eszmei
konszolidációban a színház óriási fel-
adatokat vállalt s teljesített (ezt a VII.
pártkongresszuson Kádár János beszá-
molója nyomatékkal hangsúlyozta) : Dar-
vas József, Mesterházi Lajos, Dobozt'
Imre - sőt: Németh László (Utazás) - s
mások új drámáinak az előadásával a
tisztulás folyamatát tükrözte-segítette,
ismét a szószék közvetlenebb társadalmi
funkciójában, másrészt: sor kerülhetett
egy egészségesebb, teljesebb műsor-
politika kialakítására. Fokozatosan helyet
kaptak a játékrenden - bár nem zavartalan
folyamat közepette - mindazok a szerzők,
törekvések, akik vagy amelyek korábban
kiszorultak onnét, esetleg nem is
szerepeltek rajta. Hazaiak s külföldiek
egyaránt. Koltai Tamás szellemes
megjelölésével: a „pótlás színhá-

za" volt ezé az időszaké. A pótlásé - ami
elengedhetetlen volt a továbblépéshez, a
művészeti ág nemzetközi koordináták
szerinti betájolásához. Mert az 1957-től
kezdődő színházművészeti fej-
lődésszakaszban a saját hagyományok
kiteljesítésének mércéjét immár a világ-
színházéhoz igazítottak legkiemelkedőbb
alkotóinak -- s korántsem csupán a
kritikusok) -, megküzdve mindazokkal a
nehézségekkel, amelyek egy efféle -
nehezen tisztázható, mert kinek-kinek
gyakran mást és mást jelentő - norma-
rendszerből következnek. S nem akár-
milyen terepen zajlott ez a harc: a mű-
vészet egyenlőtlen fejlődése a vizuális
ágazatokat dobta az élre, a filmet, a gra-
fikát, a köztéri szobrászatot. A vizuális
ízlés forradalmi változására pedig 1958-
tól nem csekélyebb tömegközlési eszköz
volt uralkodó befolyással, mint a televízió,
kezdetben a színházművészetet is
elnyeléssel fenyegetve.

A. Major Tamás-i „modell" mellett mint
Koltai rámutatott - megjelent az Ádám
Ottó-i; „a szabálytalan, disz-harmonikus,
kócos és politikus színházzal szemben"-
vagy inkább: azzal egyidejűleg - a „szép
színház" eszménye s gyakorlata. Közbül
pedig az átmenet gazdag árnyalatai, a
világnézeti érdeklődés, közéletiség
általános igényével. A. „pótlás"

legnagyobb jelentőségű hozadéka a
brechti dramaturgia fölfedezése volt,
éspedig Major Tamás úttörő
megközelítésében (türelmetlen, indoko-
latlan szemrehányással illették később:
miért nem az ötvenes évek első felében
nyúlt a brechti örökséghez - mintha ez
egyáltalán lehetséges lett volna); Brechttől
jutott Major „vissza" ismét - mint már
annyiszor - Shakespeare-hez. A tar-talmi-
formanyelvi megújulás kísérletei,
erőfeszítései nem függetlenek szovjet da-
raboktól, módszerektől sem: korszakvál-
tást jelez 1961 őszén Pogogyin
Arisztokratákja a Jókai Színházban;
Kazimir Károly e rendezése már
voltaképpen „tháliás" fegyvertény.

Már a hatvanas évek kezdetén jelleg-
zetes az az aggodalom, amely a színház-
művészet hazai legjobbjait a hatalmába
keríti. Nincs ebben ellentmondás: a ki-
tekintés lehetősége, a tágasabb szemhatár
folytán válnak érzékelhetőbbé az el-
maradás tünetei. I961 nyarán színházi
életünk időszerű problémáinak szentel-nek
értekezletet, s ezen Szinetár Miklós

londoni, párizsi tanulmányút friss él-
ményeinek birtokában - ekként jelzi a
továbblépés indokát: „A mi színjátszá-



sunknak egy kicsit valami olyanféle vál-
tozáson kell keresztülmennie, mint ami-
lyenen a magyar futball ment keresztül az
1950-es években, amikor megváltozott a
magyar futballnak az a helyzete, hogy -
akik foglalkoznak a futballal, nyilván
értik, mire gondolok - tele voltunk
Zsengellérekkel, Sárosiakkal, nagy-szerű,
kiváló játékosokkal, csak éppen nem
tudtunk labdába rúgni világviszony-latban.
Majd azután jöttek sokszor szürkébb
játékosok, akik azonban hajlandók voltak
egy korszerű technikát és taktikát
alkalmazni, s a magyar futballválogatott
egyszerre belekerült a világ élvonalába."
Mások - Ungváry László, Bonkő Gyula -
is észreveszik: „művészi szempontból
bizonyos kátyúba kerültünk"; sznobizmus,
provincializmus, érzelgősség van a
hátterében annak a tempótlanságnak,
avultságnak, amely a magyar
színielőadásokat jellemzi. Nem sokkal
később jelentős külföldi együttesek
magyarországi vendégjátéka mélyíti
tovább ezt a válságtudatot a szakma hazai
köreiben.

Az itthoni teljesítményekkel való elé-
gedetlenség egyelőre még a szakma
„belügye" ekkoriban, s nagyjából egy-
öntetű vélekedést fejez ki. Nem titok ez
legfelső pártfórumokon sem, ám egy-előre
a feladatkijelölés állító hanghordozásával
érintik a VII. s a VIII. párt-kongresszuson
(1959-ben, 1962-ben). Modernül kell
alkotnunk, modernül kell játszanunk -
szögezte le Major a VII. kongresszus
felszólalójaként, s az MSZMP VIII.
kongresszusán a világnézeti-eszmei
szilárdságon, politikai cél-tudaton alapuló,
felelős művészi kísérletezés létjogát,
csaknem végtelen lehetőségeit hangoztatja.

Különös fintora a fejlődésnek, hogy
1963 körül tapasztalható először jelenté-
keny meghasonlás a magyar színházmű-
vészek helyzettudatában. Épp akkortájt,
amidőn pedig a legfelső irányítás mód-
szerei korszerűbbé váltak, megnövekedett
a színházi vezetők cselekvési köre, de
felelőssége is. Hangsúlyosan szóba
kerülhetett immár a felszabadulás, az ál-
lamosítás óta változatlan működési szer-
kezet - „struktúra" - elöregedettsége,
valamint az, hogy a létbiztonságot meg-
teremtő, de időközben merevvé vált
státusrendszer helyébe kerülő szerződtetési
szisztéma milyen előnyökkel jár-hat. A
Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Színházművészeti Szakosztályának 1963-
as közgyűlésén a válság továbbélését jelző
- igaz, tán nem mindig

kellően artikulált - hangokat önelégült
szólamokkal torkolják le a szakma egyes
képviselői. Inkább teoretikusan, sem-mint
a gyakorlat próbáitól igazoltan merül föl
itt a „mindenevő szocialista szín-ház"
programja - s utasíttatik félre. A
kísérletező sokszínűség ideológiai im-
portveszedelmei kapnak hangsúlyt, a
pinceszínház helyett a meglevő, föld feletti
színházak jobb működtetése válik
útjelöléssé, tetszetős érveléssel bár, de a
formális logika nagyobb dicsőségé-re.
Ezen a konferencián hangzik el az a - nem
kevésbé tetszetős - gondolat, hogy a
politika kérdéseiben éretten szavazó
néptömegek a művészi ízlés dolgában sem
hátramaradottabbak, menjenek te-hát ők,
felnőtt módra, a színházba, s ne az keresse
fel őket.

Ékkortól - 1963-tól - válik hosszabb
ideig a megoldás, színházművészetünk
fejlődésének kulcskérdésévé a magyar
dráma fölkarolása színházainkban. Pár-
huzamként kínálkozik mind gyakrabban a
film, a hazai filmművészet nemzet-közi
elismertsége mint friss tény, egye-lőre
azonban még az információs csatornák
teljes rendszerét véve figyelem-be. „A
tények azt mutatják - hangzott Benkő
Gyula 1963-as főtitkári referátumában -,
hogy a magyar társadalom éppen
kulturális vonatkozásban rendkívül
változatos hatásoknak van kitéve könyv-
kiadásunk, folyóirataink, a magyar és
külföldi televízióműsorok és a nagyon
széles filmrepertoár oldaláról."

A hazai (dráma)irodalomtól tenni
függővé a magyar színházművészet jövő-
jét: fölöttébb vitatható programnak bi-
zonyult. Ugyanis a hatvanas évek film-
művészeti „áttörését", filmjeink nem-
zetközi sikereit sem kizárólag s főként
nem elsősorban irodalom és film vala-
miféle mintaszerű szövetsége, együtt
mozgása idézte elő; ez legfeljebb látszat
volt. Mindkettőben - a hatvanas évek
irodalmában és filmművészetében - rokon
volt azonban a valóságkutatás
szenvedélye, mélysége - amit pedig nem
lehetett elmondania színházművészetről,
amely még stiláris hátrányait nem szá-
molta fel. Másrészt: a hatvanas évek ma-
gyar filmje - az irodalom mozgásaitól
függetlenül - a filmnyelvi korszerűség
tekintetében is európai szintre emelkedett,
s mindennek hátterében ott volt a
történelemszemléletnek az a - mondhatni:
forradalmi - megújulása, amely napjaink
magyar filmművészetét is nem-egyszer
bátrabbnak és hatékonyabbnak mutatja a
történettudományhoz viszo-

nyítva. A Nehéz emberek (1964) S a Hideg

napok (1966) szakmai sikerében nehéz
feltételezni az irodalom azonos mértékű
közreműködését, annál nyilvánvalóbb e
Kovács-filmek stiláris és szemléletbeli
azonossága. Színházaink vonatkozásában
is teljes joggal beszél majd Major Tamás
az i966-os szövetségi közgyűlésen a
hagyományokhoz való viszony
tisztázásának alapkérdéséről, a
történelemszemlélet meghatározó szere-
péről a stiláris megújhodásban.

Aztán meg: bármily fájdalmas is, be kell
látnunk végre, hogy a hatvanas évek
drámaművészetét sem kegyelte jobban a
sors, mint a korábbi szakaszokét; anélkül,
hogy Katona, Madách óta „nemzeti átok"-
ként értékelnők a drámaműfaj hazai
lépéshátrányát az irodalom egyéb
ágazataihoz képest, meg kell állapítanunk:
jobbára epikus fogantatású
„kényszerdrámák" születtek nálunk az
utóbbi húsz esztendőben is. Ki-vételnek
tekinthetők a Sarkadi s a Hubay típusú,
tőrőlmetszett drámaírói tehetségek, ám -
furcsa módon - az ő műveik nyomán jó,
sőt kitűnő előadások születtek ugyan, de a
színházi nyelv korszerűsítésére,
átalakítására nem ösztönöztek
kellőképpen. Örkénynek sikerült a
legszerencsésebben találkoznia a színház
stiláris megújulását célzó törekvésekkel:
nála is a szemlélet - a groteszk látásmód -
biztosította a sajátosan magyar
mondanivaló nemzetközi érvényét, s
illeszkedtek művei ily módon a világszerte
megéledő gondolati színház
követelményrendszeréhez. (Egyes mun-
káiban aztán - a Vérrokonokban legki-vált -
e szemléletmód kifulladását, manírrá
válását is megfigyelhettük, s az előadás is
tükrözte a jelzett színházi vonulat apályát.)

Mindenesetre: teóriát nem lehet gyár-tani
a dráma (akár: mai magyar dráma) nélküli
színházhoz; elvben nagyon is lehetséges,
hogy a drámairodalom „ $ik-tál" élénkebb
ütemet, lévén - mondjuk - jobban
tájékozódva a nemzetközi eredményekről.
Nálunk azonban tartósan nem ez a helyzet.

A hatvanas évek második felében
egyébként is más problémák foglalkoz-
tatták színházművészetünket. Megnyíltak -
nem is jelentéktelen - távlatok;
együtteseink szovjet, romániai stb. ven-
dégszereplései sikerrel jártak; még a
Nemzetek Színháza iránt is megnőtt az
étvágy, hogy aztán - Kaposvár hetven-
négyes varsói teljesítménye után végképp -
a „savanyú a szőlő" beletörődésével



inkább a hazai eredményekért tett erő-
feszítések kerüljenek előtérbe.

Gazdaságirányításunk új rendszerének
előkészületei, majd bevezetése hoztak új
aggodalmakat: valóban, az értékek
kiválasztása, támogatása a korábbi hely-
zethez viszonyítva sokkal bonyolultabbá
vált. „Működéstani" gondok halmozódtak,
az elöregedett színházépületek húzódó
vagy elmaradó felújítása; közgyűlésről
közgyűlésre -- afféle „ceterum censeo"-
ként - fölvetődött az eltakarított Nemzeti
Színház helyett föl-építendő új épület
kérdése (hiszen a legfelső szintű politikai
döntés erre vonatkozólag időben
megszületett, csak éppen a munkálatok
megkezdése váratott magára). Ki-ki csinos
felszólalásba foglalhatta fixa ideáit - a
színészt meg-alázó szerződésformulákról,
az elüzletiesedés tüneteiről, az egymás
iránti vészes közömbösségről, s mind
gyakrabban: a színikritika vétkeiről (a
kiharcolt színházművészeti folyóirat
csakhamar mostohagyermekké vált a
szakma köreiben): a hatvanas évek végén
már külön tábor a kritika, külön tábor a
színházi szakma, de a szekértáborok va-
lamiféle belső egységéről mégsem lehetett
beszélni. S mindeközben a hivatalos
szakmai helyzettudat így fogalmazódik
meg a Magyar. Színházművészeti Szövet-
ség 1966-os közgyűlésén: „Színházmű-
vészetünk újabb megújulásának korát
éljük." A filmmel való összehasonlítgatásra
önérzetes a válasz: hasonlót csak
hasonlóval szabad egybevetni, s a magyar
művészfilm megfogyatkozott kö-
zönségbázisa merül föl ellenérvként a
példálózgatásokkal szemben.

Ami ez időtt feltétlen elismerést ér-
demel: az a vidéki színházak rohamos
fejlődése. Méltán jegyezte meg Ráday
Imre 1966-ban: „véleményem szerint a mi
kulturális fejlődésünket két tényezőn lehet
a legjobban lemérni. Egyik a
könyvkiadásunk, a másik a vidéki szí-
nészet fejlődése". A hatvanas-hetvenes
évek fordulóján e g y sor tehetséges mű-
vész - Ruszt József, Székely Gábor,
Zsámbéki Gábor - kezd pályát, illetve
aratja első sikereit vidéki színházakban
(Babarczy László a Nemzetit hagyja ott,
hogy az alkalmasabbnak látszó vidéki
terepen valósítsa meg művészi célkitű-
zéseit).

I969 körül a vidéki eredmények már
számottevő hatással vannak a szakmai
helyzettudatra. Nyomatékosan merül föl a
működési szerkezet, a stílus, a profil
kérdése, de mintha beletörődés vagy

dac fogalmaztatná a szinházművészeti
szövetség főtitkárával, Kazimir Károllyal:
„A színházak építészeti szilárdsága,
stilusszilárdsága nem okvetlenül alap-vető
kritérium. Eszmei szilárdság. Azt hiszem,
ez a lényeg." Vagy - az 1969-es közgyűlés
főtitkári beszámolójának korábbi helyén -:
„miértbaj az, ha egy szín-h á z o n belül
több stílus érvényesül? Hát az ég
szerelmére! Van nekünk annyi
színházunk, amennyi tehetséges művé-
szünk ?" S a helyzettudat nemzetközi
vonatkozásai ekként körvonalazódnak:
„Külföldi barátainknál megfigyelhetjük
azt a magatartást is, hogy bizonyos kor
után már nemcsak tanulni, hanem tudni
kell. A magyar színházművészet -- bátran
merjük állítani -- eljutott már ebbe a
korba, és az összehasonlítások gyakran
már a mi javunkra is előnyösek." Major
Tamás továbbra is következetesen mond-
j a a magáét: „színházat csak dühösen le-
het csinálni, előítéleteket lerombolni, ki-
fejezési eszközöket fejleszteni; nem utol-
sósorban önmagunkkal, beidegződése-
inkkel kell megküzdenünk; kíváncsian
figyelni arra, mi történik a világban a
színművészet területén, és nem utolsó-
sorban arra, hogy mi történik az élet-ben".

S az a fajta merev szembeállítás, ami
fővárost és vidéket egymásnak ugrasztott a
hetvenes évek elején: valóban in-
dokolatlan. Mert a vetélkedésben Marton
Endre, Várkonyi, Kazimir, Ádám
nemegyszer igen jó rendezésekkel állták a
sarat -- „átigazítások" lázában s más
triódon is -; a főváros színházművészeti
színvonala kétségkívül emelkedett. Még a
„struktúra" fala is áttörhetőnek bizonyult:
az irodalomból érkezett Gyurkó László, s
szervezett friss, az amatőrmozgalom
vívmányait is kiaknázó roham-csapatot a
Huszonötödik Színházban. Serkentette a
fölpezsdülést az MSZMP Központi
Bizottságának i974-es közművelődési
határozata; a színház iránt országosan
növekvő érdeklődést - a ma is jellemző
„konjunktúrát." - az ízlésneve-lés,
tudásbővítés szolgálatába lehetett állítani,
tartalmas vagy olykor formális módon,
valóságos avagy fantomnézők-kel..

Megkockáztatható, hogy a hetvenes évek
művészeti fejlődésében - önmagához
viszonyítva - a színház tette meg a
legnagyobb utat. Nem csekély morális
áldozatok árán. Amit Gábor Miklós mint a
Peter Brook-i vendégjárást követően
föllángoló I972-73-as színházi vita
adalékaként publikált rádióbeszél

getés szereplője elmondott, némi módo-
sítással érvényes ma is: „miközben a
színház és a társadalom, a társulat és a
nézők párbeszéde mind nyíltabb - bontjuk
a formákat, az előítéleteket -, ez a
színházon belül egyáltalán nem azt az
eredményt hozza, hogy a társulat tagjai
alkotó munkájukban szabadabbak lenné-
nek. Sőt!"

A művelődéspolitikai, állami irányítás
mind többet vesz észre a szocialista
magyar színház eredményeiből, s tovább-
fejlesztésének szükségleteit is egyre na-
gyobb figyelemmel tartja számon. Sokat
jelentettek a hetvenes évek pártkong-
resszusainak értékelései, I98o tavaszán a
Xll. kongresszus útmutatása, de azok a
megnyilatkozások is, amelyek révén a
szakterület felelős képviselői - Székely
Gábor 1975-ben, Tóth Sándor 198o-ban

ország-világ elé tárhatták -- fontos
visszhangot keltve - a teljesítményeket s a
továbbfejlődéssel kapcsolatos igényeket,
mégpedig a népgazdaság, a közművelődés
- tehát a társadalom - érdekeltségi
rendszeréhez igazodva.

Az utóbbi huszonöt esztendőben sajá-
tosan a színházművészetre vonatkozó
pártdokumentum, átfogó szakmai-poli-
tikai összegezés nem született (miközben
évente felelős pártszerv értékeli a
műsormunkát, a színházi fejlődés legfőbb
tendenciáit), de - az irodalmat kivéve - a
többi művészeti ágat illető sem. Bizo-
nyosra vehető; hogy megérett immár a
helyzet egy ilyen politikai-eszmei-szakmai
számvetésre. Mert mintha folyton alap-
kérdések körül forognank, s olykor még
„szabadságharcát" kellene vívnia szín-
házművészetünknek, társadalmi elis-
meréséért, méltó helyéért a művészet
ágazatainak hierarchiájában. higyelmeztet
aztán egynémely rosszul el-végzett
feladat, nem szerencsés személyi döntés.
Az Állami Dérvné Színház - föltétlenül
jogos, ám nem megfelelő módon s
elsietetten végrehajtott - át-szervezése, a
Nemzeti Színház följavítása vidéki
műhelyek súlyos vérvesztesége árán,
kitűnő -- de a televízióban
nem helyettesíthető művészek „kite-
lepítése" vidéki színházak élére stb. S
figyelmeztet a pesti Blaha Lujza téren
árválkodó emlékoszlop is: hiányjel, me-
lyet a remekművű, Markó Ivánék balett-
társulatával benépesített győri szín-
házpalotáért érzett büszkeségünk, örö-
münk, a Katona József Színház újranyi-
tása, a nyíregyházi színház megindulása
sem tehet meglátatlanná.


