
KOLTAI TAMÁS

Előszó
egy Major-könyvhöz

Ennek a könyvnek a címlapjára elég lett
volna Major Tamás nevét fölírni. Ő a
szerző, én csak leírtam, amit mondott.

Évek óta foglalkoztatott a gondolat,
hogy hosszabb interjút készítsek vele.
„Beszéltetni Majort" az ötlet annál
kézenfekvőbbnek látszott, mert hiszen
nem is kellett hozzá különösebb erő-
feszítés. Major imádott beszélni. Ha nagy
ritkán fölhívott telefonon, ömlött belőle a
szó. Ez általában olyankor történt, amikor
cikkeimből kiderült, hogy külföldön
jártam, és láttam egy-egy híres előadást,
elsősorban kedvenc rendezőitől, Peter
Brooktól, Ariane Mnouchkine-tól vagy
Giorgio Strehlertől. Ilyen-kor részletes
beszámolót kívánt. Elő-fordult, hogy
megkért, menjek el hozzá, mert a
telefonbeszélgetés nem elégítette ki
érdeklődését. Amikor aztán már ott ültem
nála, inkább csak ő be-szélt. Legtöbbször
dohogással kezdte, valamilyen aktuális
színházi jelenségen méltatlankodott, de
csakhamar hosszú történetekbe
bonyolódott, amelyek valahol a háború
előtti Nemzeti Színház-nál kezdődtek, és
bármerre kanyarodtak, mindig érintették
Shakespeare-t vagy Molièret,, menet
közben formás esztétikai elemzéseket
kerekítve darabokról, színpadi
szituációkról vagy a szöveg
„működtetéséről".

Minden alkalommal arra gondoltam:
„Ha most volna nálam magnetofon! . . .

Tudtam persze, hogy ezek nem nekem
szóló, egyedi történetek. Némelyiküket
Major többször elmondta, volt úgy, hogy
már nyomtatásban is találkoztam velük,
néhányat hallottam a rádióban, és nem
lehetett kétségem afelől, hogy
nemzedékek nőttek föl rajtuk a
Színművészeti Főiskolán. Épp ez nem
hagyott nyugodni. Major évtizedek óta
„prédikál" nekünk, belénk sulykolja
színházi meggyőződését, bizonyos
értelemben mindannyiunk Mestere, ha
akarjuk, ha nem, a tanítványai va-

* Koltai Tamás: Major Tamás című
könyve az Ifjúsági Lap- és könyvkiadó
gondozásában jelenik meg.

gyunk ezt le is írtam valahol akár
elfogadjuk, akár elutasítjuk nézeteit. (Az
utóbbi esetben még inkább, mint az
előbbiben. Azok tudnak a legkevésbé
megszabadulni tőle, mintha csak
kényszerpályán mozognának, akik egész
tevékenységüket az ő ellenében
alakították ki. Ez is egyike Major kaján
győzelmei-nek.) Itt van tehát a „Tanár
úr", nagy idők tanúja és részese, színész
és rendező, társadalmi aktivista és
pedagógus, színház- és történelemcsináló,
aki 1930 óta nemcsak átélte, hanem
létrehozta a változásokat a Nemzeti
Színházban - előbb ösztöndíjasként,
aztán lázadó-ként, később igazgatóként,
végül „csak" rendezőként -, és még soha
nem kértük meg, hogy mesélje el az
életét. Kérdez-

gettük erről-arról, az illegalitás évei-ről,
József Attiláról, a szavalóestekről, a
felszabadulásról, de mindig csak a rész-
letekről, sohasem a folyamatról ... És
bizony a részletek közül is kimaradtak
nemcsak epizódok, hanem egész kor-
szakok ...

Holott a lehetőség óriási: Major életé-
nek fonala mentén felgöngyölíthető egy
egész korszak színháztörténete és tár-
sadalomtörténete. Pályáján szétszálaz-
hatatlanul összefonódott a művész és a
közéleti ember, sorsának fordulatai olyan
fordulatok, amelyekben esztétikum és
politikum szoros kölcsönhatásban
működik, föltételezi és meghatározza
egymást. Alakja tükrözi és egyszersmind
vonzza is a konfliktusokat, min-
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dig történik körülötte valami, sőt szinte
minden körülötte történik vagy legalább
körülötte csomósodik. Ha követjük Major
pályaívét, az adott korszak általános
képének részletei úgy bontakoznak ki
fokozatosan előttünk, mint valami
társadalomtörténeti puzzle-játékban.

Gondoljuk csak el: húszéves színi-
növendékként „szagol be" először a
Hevesi Sándor igazgatta Nemzeti Szín-
házba, akkortájt, amikor a reformista
rendezőt már vadul, a megbuktatás
szándékával támadják, látszólag esztétikai
nézeteiért - persze azért is -, valójában
jobboldali, antiszemita indulattal. Néhány
év alatt jókora dózist kap a „nemzet
színháza" körüli csatározásokból,
amelyek hagyományosak a magyar
színháztörténetben, és majd őt is végig-
kísérik egész életén. Huzakodások és
igazgatóválságok követik egymást gyor-
sított menetben; tanúja Márkus László és
Voinovich Géza merőben ellentétes

minőségű direktori hónapjainak, a ren-
dező Horváth Árpád vesszőfutásának és
eltávolításának, majd Németh Antal vá-
ratlan beiktatásának, amely után fordított
előjellel megismétlődik a néhány évvel
korábbi Hevesi-ellenes kampány, mert
most a baloldal rejti esztétikai köntösbe a
Gömbös Gyula-Hóman Bálint-féle
politikai hullámmal érkező reformer-
igazgató elleni támadást.

Major, miközben cselédkönyves szí-
nészként, majd szerződtetett nemzeti
színházi tagként kisebb-nagyobb szere-
peket kap - s épp Németh Antaltól
kiugrási lehetőséget is -, megvívja ifjonti
Sturm und Drang-harcát az érvényesü-
lésért. Egy huszonéves fiatalembernél ez
kötelező, enélkül nem alakíthatja ki a
saját arcát. Egyívású társaival, első-
sorban Várkonyi Zoltánnal, Gobbi Hil-
dával, Olty Magdával és Apáthi Imrével
„ellenszínházat" hoz létre a Városi
Színház ifjúsági előadásain, amelyeket
édesanyja, Majorné Papp Mariska szer

vez. Klasszikusokat játszik - és rendez!
 Shakespeare-t és Moličre-t, nyelvöltö-
gető módon, szabálytalanul, ellentmondva
a beidegződött kánonoknak. Ezek-nek a
produkcióknak gesztusértékük van
 mint pályája későbbi szakaszaiban is
annyiszor -, esztétikai minőségüknél
gyakran fontosabb az esztétikai irány,
amelynek a nevében létrejöttek, vala-mely
avultnak, túlhaladottnak, meg-
döntendőnek ítélt színházi szemlélettel
szemben.

Major már itt felölti a harcos páncél-ját,
amelyet soha többé nem vet le, ha
művészeti elveinek gyakorlati megvaló-
sításáról van szó. És a színházi lázadó
mellé természetes módon csatlakozik a
politikai ellenzéki, a baloldali mozgalmak
iránt elkötelezett művész-agitátor. Már itt,
ebben a korai stádiumban eggyé válik -
sohasem is vált külön - a színész és a
közéleti ember. A korszak baloldali
értelmisége kávéházakban vagy egy-egy
prominens képviselőjének lakásán
találkozik, de leginkább azokon a
művészeti rendezvényeken, amelyek a
hivatalos kultúrpolitika keretein kívül
szerveződnek: Népszava-matinékon,
Vigadó-esteken, Bartók-hangversenyeken.
Baloldali írók, költők, zenészek,
színészek, politikusok vesznek részt ebben
a népfrontban, vitatkoznak művészeti és
ideológiai kérdésekről, a harc közelebbi és
távolabbi céljairól, napi feladatokról és
filozófiai tételekről. Major aktív tagja
ennek a tár-saságnak és annak a szűkebb
csoport-nak is, amely a jobboldali, majd a
nyilas veszély fokozódásakor illegalitásba
vonul, de egyetlen pillanatra sem adja föl
az elveiért, végső soron a világ megvál-
toztatásáért folytatott küzdelmet.

Ennek az első Major-korszaknak az
eredeti dokumentumaiból maradt fönn a
legkevesebb, paradox módon mégis erről
tudjuk a legtöbbet, elsősorban azért, mert
ő maga sokszor és sokat mesélt róla. A
városi színházi előadások közül A velencei
kalmár című Shakespeare-dráma vagy a
népligeti Moličre-adaptáció, a Duda Gyuri
időközben a Major-legendárium részévé
vált. Nem véletlenül; ezek beszédes példái
a mű-vészi arisztokratizmust megvető,
plebejus indulatú, a vásáriságot büszkén
vállaló színházfölfogásának. Mindkettő
kirívó jelenség a korabeli magyar szín-
házban, szellemi társait csak a hivatalos
kultúra védőfalain kívül lelhetjük föl,
például Hont Ferenc Független Színpa-
dában vagy Pünkösti Andor Madách
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Színházának polit ikai tüntetést kiváltó
Pirandello-előadásában, a IV. Henrikben,
amelynek címszerepét Várkonyi Zoltán
játszotta.

A polit ikus jelzőt korán hozzákap-
csolhatjuk Major színházához, még akkor
is, ha kezdetben nem annyira tudatos
világnézeti állásfoglalásként jelentkezett,
inkább csak a „csepűrágói" ösztön
naprakész, közvetlen hatásra törekvő
természetébő l fakadt, s magán viselte a
histrio, az ősi mimus-színész játékkedvét,
féktelenségét, egészséges önmutogató
hajlamát. Mindenesetre egészen más
anyagból gyúrt színház volt ez, mint a
megelőző évtizedek kor-társ színháza,
akár a nagy példakép Hevesié, akár Jób
Dániel polgári Víg-színházáé, Bárdos
Arthuré, Márkusé, Pünköstié, a lázadó
ifjúnak a Nemzeti-ben otthont adó
Németh Antalé, nem beszélve Beöthy
László trösztösített Unio-színházairól.
Valószínűt len, hogy szakmai minőségét
tekintve ez idő tájt jobb lett volna náluk
(épp ellenkező leg), de ha öntudatlanul is,
megkísérelt túllépni az általuk képviselt
vagy csak bátortalanul kijátszott hazai
hagyományokon.

A németes műveltségű Németh Antal
Reinhardton, Jessneren, az orosz Jevrei-
novon nevelkedett expresszív szigorával
és pontosságával szemben az egyetem
francia szakát végző és ennek révén
Párizsba is kijutó Majort inkább az
impresszionista, lat inos szellem ragyo-
gása érinti meg, elsősorban Louis Jouvet
rendező i művészete révén; ez az esprit és
lucidité világít ja át korai bohóságait , némi
- életkorához il lő - vagányos
slendriánsággal, játékos ripacsériával
takarva el a szakmai ügyetlenségeket.
Helyzeténél fogva megengedhette ma-
gának, hogy avantgardista hírbe keve-
redjen - eltérően a hivatásos színház
megkötött kezű progresszívjaitól
holott csak a sekélyes vígjátékocskák
iparos-üzletemberei és a nyakig begom-
bolkozott, unalmas hagyománytisztelők
között látszott előőrsnek; valójában in-
kább jópofa volt , aki az ebadták ifjonti
szertelenségével bosszantotta az elörege-
dett viszonyok tartósítására berendez-
kedett kurzust.

Helyzetében gyökeres változást hoz a
felszabadulás. Új, fiatal rend, amely a
hatalom sáncai mögé emeli az egykor érte
lázadó fiatalokat. Major első pillanattól
kezdve magáénak, saját tulajdo-

nának tekinti a Nemzeti Színházat.
1945-tő l 1962-ig ül az igazgatói szék-
ben, és bár a dolgok természete szerint
erről a korszakáról sokkal többet tudunk
a megelőzőnél, hiszen „a szemünk előtt "

zajlott , más értelemben sokkal keveseb-
bet, mert a háttérből , a belső viszonyok-
ból jóval nagyobb rész maradt rejtve,

mint amennyi napvilágra került . Ő
maga még utólag is alig nyilatkozott az
ötvenes évekről s benne a maga szerepé-
rő l , amely annak ellenére, hogy - köz-
ponti bizottsági tagságán kívül nem
viselt társadalmi funkciót, al igha korlá-
tozódott csupán a Nemzeti Színházra.
(Akkoriban elterjedt az a tréfás kérdés,
hogy melyik színháznak az igazgatója
Major, s a malíciózus válasz úgy hang-
zott: az összes többié. Ti. a Nemzetire
már nem jut ideje.)

Az új pozíció föltűnően más, mint a
régi. Könnyen belátható, hogy a szocia-
l ista Magyarország Nemzeti Színházát
kommunista igazgatóként képviselni
nem egészen ugyanaz, mint néhány évvel
korábban azonos épületben plebe

jus-baloldali rosszcsontkodással támadni
a polgári művészetet. Másrészt köztu-
dott, hogy 1945 után a világnézeti for-
dulat nem járt együtt a szükséges eszté-
tikai fordulattal , vagyis a művészeti élet
nem vált nyitottá a gyakran baloldali , sőt
esetenként marxista ideológiát követő
avantgarde irányzatok - a színház-
művészetben, mondjuk, Mejerhold vagy
Bertolt Brecht elmélete és gyakorlata -
iránt, hanem éppen hogy beszűkült, egy-
oldalúan, stí luskategóriaként abszoluti-
zálta a realizmus fogalmát.

Az eddigiek ismeretében ez koránt-
sem feküdhetett Majornak, kellő súlyú
képviseletéért nyilvánvalóan belső erő-
szakot kellett tennie önmagán, ami pá-
lyájának ebben a szakaszában számos
ellentmondáshoz vezetett .
Színészszemélyisége időnként „ki lógot t"
a Sztanyiszlavszkij-módszer hazai
adaptálásával készült előadásokból. Ezek
az elő-adások egyébként magas szakmai
szín-vonalat képviseltek az ötvenes évek
első felében, és Major még a dogmatikus
kulturális polit ika túlhajtásaitól -
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például egyes darabok kötelező színre-
vitelétől - is meg tudta óvni a színházat.
Attól azonban nem, hogy a stílrealizmus
Prokrusztész-ágyából kilógó, ősi színházi
stíluselemeket a túlbuzgó kritika
időnként le ne vagdossa. Ennek egyik
emlékezetes mozzanata az úgy-nevezett
harsányságvita, amely a Nemzeti Színház
klasszikus előadásaiban, főként a
vígjátékokban megengedhető (vagy
„megengedhetetlen"), kiélezett színészi
stílusról, a gesztikus fogalmazásról és a
nézőre való kikacsintás merészségéről
szólt.

A színész Majorban latens módon az a
brechti színházi szellem munkált,
amelynek létjogosultságát Sztanyisz-
lavszkijjal szemben rendezőként és igaz-
gatóként ez idő tájt s még később is
tagadta. Belső hajlamán nem győzhetett;
túl színes egyéniség volt ahhoz, hogy ő
maga és az általa vezetett Nemzeti
Színház elszürküljön, vagy beleszusza-
kolják a sematizmus kalodájába. Más-
részt hatott még a régi nagy színész-

generációk maradékának jelenléte; tőlük
sokat tanultak a fiatalok. Mindez
bizonyos fokig szavatolt a játék minő-
ségéért. S ami talán még fontosabb: a
magyar színház addigi történetében alig-
ha dolgozott egyszerre, egy társulatban
három olyan rendező, mint Gellért Endre,
Várkonyi Zoltán és Major Tamás. Az
Operaházból nem kisebb személyiség,
mint Nádasdy Kálmán rándult át időnként
vendégrendezni, s a valamivel később
szerződtetett fiatal Marton Endre munkái
is megalapozott reményre jogosítottak. A
legendás Nádasdy-féle I I I . Richárd
Majorral a cím-szerepben - általában a
Shakespeare-ciklusok némely darabja -,
Gellért híres Úri murija, Ványa bácsija,
Ármány és szerelemje, Marton első nagy
sikere, a Bernarda háza című García
Lorca-mű egy fényes nemzeti színházi
korszak kiemelkedő bemutatói.

Ugyanakkor nyílt titok volt, hogy
súlyos konfliktusok is lezajlanak a
Nemzeti Színházban, amelyeknek csak

egy része adódott a kor társadalmi fe-
szültségeiből. Minden bizonnyal a sze-
mélyi ellentétek sem csupán abból szár-
maztak, hogy a színház igazgatója, illetve
főrendezői - Gellért Endre mellé később
Marton Endre került ugyan-ebbe a
pozícióba - másképp látnak bizonyos
szakmai kérdéseket, illetve eltérő a
véleményük a realizmus értelmezésé-ről.
A színház belső egyensúlyi helyzetének
alakulására vonatkozóan, amely
elválaszthatatlan volt az ötvenes évek
politikai mindennapjaitól, mindmáig alig-
alig került nyilvánosságra hiteles
dokumentum. Az ember tragédiája be-
mutatása körüli bonyodalmak, Németh
László Galileijének kálváriája csak egy-
egy jellegzetes példa a megvilágításra
váró homályos részletek közül; kétséges,
hogy a Nemzeti Színház majdani
történetírói - időben egyre inkább távo-
lodva a földolgozandó eseményektől -
írásbeli források híján találnak-e még elég
kortárs tanút a történtek mozaikjának
hiteles összerakásához.

*

Az ötvenes évek végére a válság kétség-
telen jelei mutatkoznak a Nemzeti Szín-
házban, ami Major saját rendezésein és
néhány alakításán is lemérhető. Személyes
művészi válsága, úgy tetszik, egy ideig
még tovább mélyül azután, hogy megválik
az igazgatói poszttól, majd pályaíve
váratlanul emelkedni kezd. Pályájának
utolsó másfél évtizede páratlan megújulás
vagy inkább visszatalálás régi önmagához,
a háború előtti renitens, kutató
szellemiséghez. Az egykori enfant terrible
most mint „rettenetes öreg" újra borsot tör
a vaskalapos szín-házi konzervatívok orra
alá. Eddigi „háziszerzői", Shakespeare és
Moličre mellé végre manifesztálhatja
magában a titkos Brecht-hívőt, és nagy
kedvvel, bár változó eredménnyel veszi
sorra az elidegenítő effektus mesterének
darabjait. Mi több: Brecht kíméletlen,
társadalmat analizáló kritikai pontosságát
általános módszertani elvként érvényesíti
más rendezéseiben is. Ismétlődni kezdenek
a harminc évvel korábbi „botrányok";
most A vágóhidak Szent Johannája, a Romeo
és Júlia s A luzitán szörny című Peter Weiss-
kollázs - ez utóbbi nagy közönségsiker -
kavarja föl a kedélyeket. Majort láthatóan
nem zavarja a megfordult hierarchia sem,
amikor egy-kori főrendezője, Marton
Endre kerül igazgatóként a feje fölé;
rendületlenül

Major Tamás (Benedek Miklóssal) mint Forlipopoli őrgróf a Mirandolinában



csinálja házon belül a maga „ellenszín-
házát", hasonlóan ahhoz, mint amikor még
Németh Antal ült a direktori szék-ben.

Törvényszerű, hogy utat találjon a
fiatalokhoz, és tanítványokra leljen ben-
nük. Szövetsége az új nemzedékkel egyik
élesztője a hatvanas évek végén megindult
színházi erjedésnek. Fegyver-barátsága
Törőcsik Marival, Iglódi Istvánnal, Csiszár
Imrével és Székely Gáborral fűződik
legszorosabbra, olyan közös munkákban,
mint A vágóhidak Szent Johannája című
Brecht-dráma és a Romeo és Júlia
(Törőcsikkel), Bulgakov komédiája, az
Iván, a rettentő, majd egy másik Brecht-mű,
a Puntila úr és a szolgája, Matti (előbbi
Iglódi István, utóbbi Szolnokon Csiszár
Imre rendezésében). Amikor a hetvenes
évek végén Székely Gáborra és Zsámbéki
Gáborra bízzák a Nemzeti Színház
művészeti vezetését, nincs lelkesebb
mentoruk Majornál. Színészete ekkorra
letisztul, szikár alakja, szálkás
személyisége elnyeri azt a végső szellemi
arculatot, amelyben mindig azonos
önmagával és a szereppel. Egy fanyar,
szarkasztikusan okos öregember; slampos
gonosz, mint a moličre-i Úrhatnám polgár
Dorante-ja, komikusan megható, mint a
szegény Forlipopoli őrgróf Goldoni Miran-
dolinájában vagy aszketikus szenvedő,
mint a kóróval koszorúzott Lear király.
Utóbbit a miskolci színházban játszotta; itt
abszolválja pályája harmadik harmadának
legkiegyensúlyozottabb, stílusában és
arányaiban tökéletesen harmonikus
rendezését, Moličre Tartuffe-jét is.

Idős korára színházalapító lett. Szé-
kellyel és Zsámbékival együtt képletesen
leteszi a Katona József Színház alapkövét.
Aztán Wojciech Boguslawski történelmi
figurájában, a színházért galád stíkliket
produkáló színidirektor-színészben
eljátssza önmagát. Előfordult: már, hogy
színésznek szerepet írtak - Majornak is:
Déry Tibor 1947-ben az ő alakjára
formálta Tükör című darabját -, de Az
imposztor, Spiró György színműve
egyenesen a „modell" fölkérésére született,
szerepbe örökítve a Mester
színháztörténeti image-át.

*

Körülbelül ennek az életrajzi vázlatnak a
birtokában készültem évekig föl-kérni
Major Tamást egy hosszabb interjúra,
azzal a titkos reménnyel, hogy

kérdéseim nyomán nemcsak a „központi
figura'" jelenik meg az eddiginél élesebb
kontúrokkal, hanem a háttér is - mint
amikor a sötétkamrában az előhívó ol-
datból fokozatosan kibontakozik a teljes
kép. Szívesen vállalta a feladatot, csak
éppen időpontot nem találtunk a
kezdéshez. Állandóan lótott futott, szinte
lélegzetvételnyi pihenést sem engedélye-
zett magának. Játszott és rendezett, a.
főiskoláról a filmgyárba, próbáról a rá-
dióba rohant, rövidebb interjúkat adott,
könyvet és cikkeket írt - lázasan dolgozott.
Közismert munkabírása csodás módon
képes volt meghatványozódni, mintha
csak bizonyítani akarta volna a világnak,
hogy alkotóereje teljében van, korai még
„leszámolni" vele. Nem lehetett olyan
betegsége, ami megakadályozta volna a
munkában, a tájékozódásban - emlékszem,
szemműtétje után a Honvéd Kórházban föl
kellett olvasnom neki az éjjeliszekrényén
felevő Nagyvilágból , a vírusok alattomos
támadására éppúgy fütyült, mint színház-
fölfogásának heves ellenzőire. Mindenre
munkával felelt; azt hiszem, a munka
tartotta életben mindenféle kórok táma-
dásának kitett, mindinkább gyöngülő
szervezetét.

Igen ám, csakhogy emiatt a mi közös
munkánk elkezdése is egyre késett. x985
decemberében aztán a rosszullét ledön-
tötte a lábáról, kórházba vitték, állapota
válságosra fordult. És megint egy fan-
tasztikus „Major-effektus" következett; ha
nem hangzana bizarrul, azt mondanám, ezt
is csak ő tudta megcsinálni: még egyszer
feltámadt. A szó szoros értelmében: a
klinikai halálból hozták vissza orvosai.

Aztán ahogy munkába állt szervezeté-
ben a frissen beültetett szívritmus-
szabályozó, lassanként lábadozni kezdett.
Az első időben szigorúan feküdnie kellett,
de hamar talpra állt, hazamehetett a
kórházból, később már el-eljárt otthonról.
Félbeszakadt munkáihoz nem térhetett
vissza - persze dolgozott, Csokonairól
akart írni lelkesen, hangszalagra mondta a
készülő tanulmány alapszövegét, a
tévébemondók beszédének kritikája is
foglalkoztatta -, így végül is a betegsége
tette lehetővé az interjú elkészítését.
Januárban kezdtünk hozzá, első alka-
lommal még a kórházban beszélgettünk,
aztán már a lakásán folytattuk. Hét hét
alatt tíz és fél órát vettünk magnetofon-ra,
lényegében be is fejeztük a munkát,
egyetlen nap lett volna még hátra, hogy
lekerekítsük és kiegészítsük a szöveget,

hogy a végső formát azután majd a gé-
pelés után közösen alakítsuk ki. Erre már
nem kerülhetett sor. Á. megbeszélt napon
telefonált, nem érzi jól magát, ne menjek.
Három nap múlva kórházba vitték, nem
jött ki többé.

Kevéssel a súlyos operáció után is teljes
szellemi frissességgel, összefogottan,
kerek mondatokban beszélt. Időrendben
haladtunk, de nem évszámok, inkább
témák szerint. Egy-egy aktuális gondolat-
társítás kedvéért gyakran előreugrott, majd
visszatért az eredeti kérdéshez. Fél-órás
kitérők után sem felejtette el a
kapcsolódásí pontokat.

A régebben megjelent interjúkkal, ko-
rábbi visszaemlékezéseivel hasonlítva
össze a fölvett anyagot, kiderült, hogy
voltak Majornak kedvelt élményei, illetve
történetei, amelyeket már többször
elmondott, de most ezek egy részét is
továbbszőtte, kibővítette vagy -- amit
azelőtt nem tett - kommentálta. Föl-tűnt,
hogy míg korábban megállt egy-egy
kényes pontnál - talán a kérdező sem
firtatta a dolgot -, ezúttal hajlandó volt
belemenni a .részletekbe, s néhány is-mert
történetet másképp mesélt el. Ennél jóval
több az olyan anyag, amit most mondott el
először, különösen az ötvenes évekkel
kezdődő időszakra vonatkozóan. Ezekről
korábban szinte egyáltalán nem beszélt.
(Vagy nem kérdezték ?) Hogy mennyire
komolyan gondolta a névre-címre szóló
véleménynyilvánítást, mutatja, hogy
amikor egy konkrét esetben
megkérdeztem tőle, nem lesz-e ez egy
kicsit kényes, azt felelte, legföljebb nekem
lesz kényes publikálni.

Föltehető a kérdés : mennyire tekinthe-
tők hitelesnek Major visszaemlékezései ?
Úgy gondolom, éppen annyira, mint más
visszaemlékezések, amelyek a
személyiséget hitelesítik. A tények ellen-
őrizhetők, más dolog viszont a tények
artikulálása. Azonos események merő-ben
eltérő interpretációt rögzíthetnek a
szereplők emlékezetében.

Egy egyszerű példa világossá teszi,
mennyire „szubjektívek" a memoárokban
megjelenő tények. Dajka Margit egy-szer
elmesélte egy vele készült beszélgetés
során, hogy fiatal színésznőként a Nemzeti
Színházban megkapta Zuckmayer Kristóf
katica című darabjának címszerepét.
Régóta szeretett volna együtt játszani a
korszak egyik nagy öregével, Sugár
Károllyal, ezért arra kérte Németh Antal
igazgatót, tegye ezt lehetővé. Németh
közbenjárására Sugár vállalt is egy
szerepet az előadásban,



Németh Antallal kapcsolatban máshol is
elhelyez néhány késleltetett aknát, holott
egyébként igyekszik alakját meg-tisztítani
a felszabadulás után rávetült alaptalan
gyanútól, amely a nagy tehetségű rendező
pályájának derékba töréséhez vezetett.
Németh nemzeti színházi igazgatóságának
elején sem volt az a kicsinyes despota,
aminek Major leírja, a fasiszta jelzőt még
olyan összefüggésben sem lehet említeni
vele kapcsolatban, hogy „nem volt az", s
egyenesen képtelenség, hogy szívesen
„megértette" volna magát Szálasival; elég
elolvasni Gobbi Hilda és Gáspár Margit ide
vonatkozó visszaemlékezéseit. Ugyan-
akkor Major olyan tényeket is elmond a
Németh Antal-üggyel kapcsolatban,
amelyek igazolhatók korabeli doku-
mentumokkal, ám bizonyos józan meg-
fontolásból nem szerepeltek az említett
memoárokban.

A kérdés tehát tovább bonyolódott: ki
kell-e igazítanom Major „tévedéseit",
illetve mennyit hozhatok nyilvánosságra ez
idő szerint „publikálhatatlan" meg-
jegyzéseiből? Természetesen mindez
nemcsak Németh Antalra, hanem a be-
szélgetés számos más szereplőjére is
vonatkozik. Horváth Árpádra, Gellért
Endrére, Hont Ferencre, Illyés Gyulára . . .
Például az úgynevezett harsányságvitát
Major úgy említi, mint ami a Karnyóné-
előadással kapcsolatban robbant

Jelenet Spiró György: Az imposztor című komédiájából (Boguslawski: Major Tamás) (Iklády László
felvételei)

ki, és Gellért, a realista rendező csupán a
Nemzeti Színház iránti szolidaritásból
vállalta volna a vitapartner szerepét.
Valójában Gellért rendezéseit éppúgy
megbírálták a vitában - ő rendezte többek
között a sokat támadott Volponét, benne
Major inkriminált Corbaccio-alakításával -;
művészi-emberi arcképe máskülönben is
egyoldalúnak, helyen-ként tendenciózusnak
tetszik Major el-beszélésében. Ugyanakkor
bizonyos részeket az érthető emberi
érzékenység miatt is óvatlanság volna
nyilvánosságra hozni.

Major halála után a könyv szerkesz-
tésekor magamnak kellett döntenem ezekről
a dilemmákról. Azt tudtam, hogy ő minden
kimondott szavát vállalja, de - bármilyen
fonákul hangzik is a kérdés - mennyit
vállalhatok belőlük én? Szubjektív ítéleteit,
úgy gondolom, nincs jogom „kiigazítani",
hacsak nem nyilvánvaló tárgyi tévedések, a
vissza-emlékező óhatatlan lapszusai,
pontatlan nevek vagy adatok. Arra sincs
szükség, hogy „helyretegyem" Major
Tamást. O elfogultságaival, szenvedélyeivel,
mániákusságával az, aki; ha éles kitételeit
lenyesegetném, meghamisítanám alak-ját.
Végül is az olvasó Major Tamásra kíváncsi,
nem az „objektív igazságra", s amit mond,
ebben az értelemben tekinthető hitelesnek,
ha tetszik: dokumentumadaléknak egy
megírandó szín-háztörténethez. Annál is
inkább, mert bárkiről vagy bármiről
mondjon véleményt, minden pillanatban
esszéisztikus tömörséggel fogalmazza meg
saját szín-házfölfogását.

Végül el kellett vágnom a gordiuszi
csomót. Nem másítottam meg Major szavait
- csupán annyira, amennyire az élőbeszéd
átültetése megkívánta -, de bevallom, hogy
helyenként elvettem belőlük. Ha ő olyan
helyzetben volt is, hogy minden szavát
vállalta, mi nem vagyunk abban a
helyzetben. A magnó-szalag őrzi a teljes
szöveget.

Kérdéseimet kivágtam a végső szö-
vegváltozatból; csak arra kellettek, hogy
menet közben kijelöljék a pálya
kilométerköveit. Úgy gondoltam, maradjon
meg a Mester folyamatos mono-lógja, álljon
jót önmagáért, vagy provokáljon, hívjon ki
ellenvéleményeket, mint ahogy ő maga tette
egész életé-ben. Bár már régóta nem volt
bírálhatatlan, bizonyos jelek arra mutatnak,
hogy halála megszaporítja bátor oppo-
nenseit. Alighanem kajánul figyeli őket
odaátról.

azzal a föltétellel, ha a szerep elég kis
terjedelmű. Egy végrehajtót játszott, aki
azért érkezik a cselekmény színhelyéül
szolgáló cirkuszba, hogy végrehajtsa a
csődbe jutott intézményt. A pár szavas
epizódból Sugár mesterművet alkotott,
némán eljátszotta, hogy bele-szeret a
cirkuszigazgató lányába - Dajka Margitba
-, szótlan tekintettel vallott szerelmet,
közben lefoglalta a szükséges
rekviziteket, majd egy fájdalmas „hep!"-
pel távozott a színről.

Ugyanezt a történetet Major is el-meséli.
Csakhogy merőben másképp. Nála szó
sem esik Dajka Margitról, Zuckmayer
színműve szerző és cím nél-kül úgy
szerepel, mint „egy német darab valami
cirkuszról", a Sugár Károllyal - Major
mesterével - eljátszatott epizódszerep
Németh Antal, az ifjú és krakéler
színigazgató szándékos meg-alázó
gesztusa, a zseniális színpadi pillanat
pedig az idős színész nemes bosszú-ja,
fölényes győzelme a hiú direktoron.

Meg kellett gondolnom, mi a teendője
ilyen és hasonló esetekben az interjú
készítőjének. Egyrészt örültem annak,
hogy Major korábban megjelent nyilat-
kozataihoz képest sokkal több szóki-
mondó nyíltsággal fogalmazott, más-részt
viszont világos volt, hogy néha nem tud
szabadulni szubjektív elfogultságaitól, és
ítéletei ilyenkor igazságtalanok. Hogy
folytassam az előbbi példát,


