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Ennek a posztumusz megjelent (és igencsak
jellemző módon visszhang nélkül
maradt) emlékiratnak bízvást adhatott
volna alcímet is a szerzője, valami effélét:
„avagy a kultúrpolitika regénye". Mert-hogy
igazából a Vígszínház három évének meg
Magyar Bálint igazgatói működésének históriája
is erről a rettenetes rákfenéről szól, amit kultúr-
politikának szokás (erős eufemizmussal) nevez-
ni, s amiről mindmáig a kelleténél jóval keveseb-
bet tudunk. A személyes sors, amely ezúttal de-
monstrálni hivatott a mechanizmus működését,
kiválóan alkalmas a szemléltetésre, mert eléggé
az események középpontjában állt ahhoz, hogy
lényeges összefüggésekre világíthasson rá, de
annyira mégsem foglalt el magaslati pozíciót,
hogy a vele történtekben több legyen a színtiszta
(tiszta?) politikum, mint a kulturális tartomány.
És bár a szerző maga sem titkolta, hogy azért
gyürkőzött neki két (kéziratban maradt) változat-
ban is emlékirata megírásának, hogy személyes
hányattatásaiért elégtételt vegyen, hogy meg-
tisztítsa „pályája emlékét" a reá tapadt (=ta-
pasztott) mendemondáktól és rágalmaktól,
könyve, amely 1993-ban az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet Thália könyvek című
sorozatának indító köteteként megjelent, mégis
inkább azzal fogadtatja el magát, attól válik vég-
eredményben izgalmas olvasmánnyá, hogy -
akarva-akaratlan - többről szól, mint egy Ma-
gyar Bálint nevű színházi szakember sorsáról.
Azok kedvéért, akik nem tudnák, mi aváza ennek
a short storynak, álljon itt néhány mondatban: a
szerző 1945 és 1955 között a Nemzeti Színház
főtitkára volt, 1955 és 1958 között a Vígszínház
igazgatója, ekkor leváltják, kutató lesz egy tudo-
mányos „elfekvőben", csakhogy - másokkal el-
lentétben - itt is dolgozni kezd, és haláláig tizen-
egy színház-, illetve filmtörténeti könyvet publi-
kál - páratlanul megbízható filológusi munkájá-
nak köszönhetően megkerülhetetlen alapműve-
ket.

Ez persze így keveset mond, hiszen tudvalé-
vő, hogy az ördög a részletekben lakozik. Ezek a
részletek hordoznak rendkívül érdekes, sokat-
mondó történelmi dokumentumokat. Magyar
Bálint tudniillik azon kevés számú magyar értel-
miségiek közé tartozott, akiknél családi tradíció
volt az értelmiségi lét. Nem hivalkodásból említi,
hogy déd-dédnagybátyja, Kempelen Farkas ala-
kította át 1784-ben Várszínházzá a kármeliták
templomát. Felmenői közé tartozott Fáy András,
az író is, aki mellesleg igazgatta az említett szín-
házat. Dédapja Szemere Bertalan, akinek em-
lékiratai nélkül nem lehet XIX. századi magyar
történelmet írni. Nagyapja újságíró, kultúrhistori-
kus, szerkesztő, nagybátyja színész és így to-
vább. Ez a múlt nemcsak magától értetődő mű-
veltségi többletet jelentett, de azt is, hogy egyfaj-
ta értelmiségi magatartás, pontosabban: tartás,
önérzet (vagy öntudat, ha tetszik), minden gesz-

tusában benne volt, meghatározta döntéseit
éppúgy, mint önmaga felőli gondolkodását. Tíz
évet tölt el abban a Nemzeti Színházban, amely
kivételes művészi virágzásnak indult Gellért
Endre, Major Tamás és az akkoriban ott játszó
nagy színészegyéniségek közös munkája révén -
azzal együtt is, hogy a kor torzulásaitól termé-
szetesen nem maradhatott mentes. Magyar Bá-
lintot azonban aligha az lendítette át az akkor
Magyar Néphadsereg Színháza néven működő
intézmény igazgatói székébe, amit tudott, amit
Major és a többiek mellett megtanult, amire ké-
pességei predesztinálták. Emlékirata erősíti a
feltételezést, hogy éppen az szólhatott kineve-
zése mellett, amit - általa joggal sérelmezett
módon - ellenében írt le a káderjellemzését
1952-ben megfogalmazó személyzetis: „Tipikus
hivatalnokember. Pedáns. Feladatait igyekszik
megoldani. Komoly polgári tudással rendelkezik.
Feletteseivel szemben szolgai, beosztását félti.
Csendes, szerény, megalkuvó. A színházban
szeretik." Pontosan olyan emberek kellettek a
kultúrpolitikának, mint amilyennek (a Hlatky Já-
nosné nevű káderes nyomán) Magyar Bálintot
vélték: aki félti a beosztását, aki a reá rótt felada-
tokat megoldja, aki „szolgaian" követ minden
utasítást, aki megalkuvó, mégis képes megsze-
rettetni magát.

A csuka fogta róka jellegzetes esete, hogy
Magyar Bálint a kinevezését követően minderre
alaposan rácáfolt. Azért bíztak meg benne, mert
olyan embernek vélték, aki a színházban főként
az adminisztratív ügyekkel akar foglalkozni - és
kiderült, hogy határozott ízlése van, megalapo-
zott művészi elképzelései, hogy az egyes dara-
bok szereposztásától a műsortervig minden kér-
désben maga kíván dönteni - még a minisztéri-
um megkerülésével is, esetleg úgy, hogy a csak
sejtetett, de nem kimondott direktívát szándéko-
san nem érti meg, vagy tudatosan félreérti. Ma-
gyar Bálintból a színigazgatói hivatás fanatikusa
lett. Minden estéjét a színházban tölti. Íme, sze-
mérmesen szenvedélyes vallomása erről: „A sa-
ját darabunkat sohasem unhatjuk meg. Akkor
sem, ha nem mi írtuk, nem mi rendeztük, s nem is
mi játsszuk. Csak egyszerűen a miénk. Minden
este új és akkor a legújabb, ha pontosan olyan,
mint az előző volt." Ezt kellett, ezt lehetett volna
megbecsülni benne, mint igazgatóban. No, meg
sok minden mást is. A koncepciózusságát, aho-
gyan egy korántsem „piacorientált" korban szün-
telenül foglalkoztatta: teli van-e a nézőtér, s ha
nem, mit lehetne tenni, hogy nagyobb legyen a
bevétel. Ahogy újra meg újra eltöpreng azon, ho-
gyan, miképp nevelődik ki a színház közönsége.
És ha a mai közönség már megvan, hogyan lehet
biztosítani a jövő színházáét is? Különösen a
mai, igazgatóínséges időkben érdemel nagy fi-
gyelmet, ahogy Magyar Bálint társulatot építés a
már meglévőt őrzi: nem nagy szavak formájá-
ban, hanem arra ügyelve, hogy mindenki meg

kapja azokat a szerepeket, amelyek felnövesz-
tik, kiteljesítik. Ahogy gondoskodni próbál róla,
hogy társulatának tagjai időben megkapják a ne-
kik járó kitüntetéseket. Ahogy mindent megmoz-
gat, amikor retorziókkal szemben kell megvédeni
őket, márpedig 1956 után bőven adódott ilyen
veszély. Ahogy az apróbb fegyelmezetlensége-
ket megpróbálja anélkül elhárítani, hogy „ügyet"
dagasztana belőlük. Nehéz időben örökölt egy jó
színházat, és még jobb szellemi-gazdasági-mű-
vészi kondíciókat hagyott utódára. Igazgatói mű-
ködésének végső mérlege így fest - jogos tehát
az a több, mint három évtizeden át mit sem csitu-
ló, minden lehetséges (és nem lehetséges) alka-
lommal hangoztatott sértődöttség, amely köny-
vét is át- meg átjárja, hiszen nemcsak, hogy soha
tényleges indoklását nem kapta felmentésének,
de úgy kellett távoznia az igazgatói székből,
hogy még ama korszak tipikus (és semmitmon-
dó) szlogenje: „érdemei elismerése mellett" is hi-
ányzott a leváltását közlő kommünikéből.

A szerző - talán meglepően hat róla szólva,
de emlékiratának olvasói igazolhatják, hogy nem
túlzás - naivan és szinte önfeledten árulja el
magáról, hogy miközben a kultúrpolitika kénye-
kedve szerint, az éppen csúcson lévő irányító
szeszélyeitől és elfogultságaitól indíttatva labdá-
zott vele, ő maga is deformálódott. Már a Major
Tamás mellett töltött évtizedben kezdett rászokni
a „kozmikus gyanakvásra", vagyis arra, hogy
minden cselekedet mögött valami más, rejtett
szándékot keressen, és - megint csak a kultúr-
politika szégyenére - legtöbbször nem is alap-
talanul. A könyvben Major boszorkánymesteri fi-
gurája szinte démonikussá növekszik: a szerző
minden vele történt rossz fordulatban az ő kezét
sejti, miközben - mert kényszeresen tárgyszerű
is azért! - többször megemlíti: „Major (...) több
nehéz helyzetben kiállt mellettem". Mégis sze-
münk láttára konstruál egy kiterjedt, Magyar Bá-
lint-ellenes szakmai összeesküvést, amelyben
még az is Major ármányának tudható be, hogy őt
igazgatóvá nevezték ki. „Minduntalan dezavuált -
írja. - A szakmai nyilvánosság előtt is." Nem
zavarja, hogy ennek éppen az általa leírt véleke-
dések mondanak ellent: „Többen úgy vélték, ki-
nevezésem Major Tamás terjeszkedése, aki ál-
talam akar megkaparintani egy újabb színhá-
zat." Vajon a nagy kombinátor Major dezavuált
volna a szakma előtt olyan valakit, akinek révén
terjeszkedni akar? Nyilvánvaló, hogy az egyéb-
ként éles elméjű, tiszta ítélőképességű szerző itt
foglya lett a maga gyártotta (de a kultúrpolitikai
mechanizmus által más esetekben igazolt) kon-
cepciónak. S éppily ártatlan, magafeledt elszó-
lásnak, önellentmondásnak ítélhetjük azt is,
hogy egyfelől bizonygatja: ő sohasem próbált
visszalőni, konkurenciát támasztani a Nemzeti-
nek, korábbi otthonának, másfelől szenzáció
számba menő kortörténeti adalékkal szolgál:
Horvai Istvánnal egyetértésben tervezetet nyúj-
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tott be a miniszterhez, a Madách és a Magyar
Néphadsereg Színháza egyesítésére, a színészi,
rendezői és anyagi erők koncentrálására, alig
titkoltan annak reményében, hogy ilyen módon
vethetnek véget a Nemzeti Színház hege-
móniájának. (A bölcs döntésekben nem bővel-
kedő pályafutású Darvas József mint népműve-
lési miniszter ez egyszer, kivételesen, jó döntést
hozott: kurta és végérvényes nemet mondott.)

De hát csodálni kell-e a józan gondolkodás-
nak a fentihez hasonló kihagyásait, ha arra gon-
dolunk, hogy miféle időben történhetett meg
mindez? Olyan időben, amikor előfordulhatott,
hogy az illetékes minisztérium államtitkára egy
feljelentés nyomán azért hívassa magához a
Magyar Néphadsereg Színháza igazgatóját, hogy
felelősségre vonja, amiért színháza minden
dolgozójának újévi üdvözlőlapot küldött. Az
abnormitás mint rendszerspecifikus állami norma
jelentkezett így napról napra - hiszen mi egyébről
tanúskodna a színház puszta elnevezése is? Ma
már jószerivel felfoghatatlan, miféle veszélyt
szimatolhattak az illetékesek abban, hogy a
Vígszínházat Vígszínháznak nevezzék, miközben
Illés Béla lapos történelmi blöffregénye bátran
viselhette a Vigszínházi csata címet...

Együtt az egészet kell nagy empátiával felfog-
ni ahhoz, hogy megértsük: egy komoly színházi
szakember (és Magyar Bálint kétségbevonha-
tatlanul az volt) miként jut arra a gondolatra, (kó-
sza híreket hallván készülő leváltásáról), hogy
miközben még javában igazgatja színházát, na-
ponta eljárjon a Beszkárt Tivadar utcai tanfolya-
mára, és megszerezze a képesítést, melynek
birtokában bármikor elhelyezkedhet - villamos-
kalauzként? Több mint árulkodó a szerzőnek az
az elejtett megjegyzése, amely az 1957-es esz-
tendő kapcsán íratik le: „Olykor már azt kellett
hinnem, hogy nekem van üldözési mániám."
Tudniillik mindaz, ami a valóságban megtörtént,
pontosan úgy festett, ahogyan egy hagymázas
álom rémképei festenék elibénk.

A dokumentumokkal sűrűn dúsított kötet egy-
szerre példája a szokatlan szerénységnek és kri-
tikus önismeretnek (egy helyütt saját, a társulati
ülésen mondott beszédéről írja a szerző, hogy az
„helyenként locsogásnak minősíthető") és a lel-
kes, kontroll nélküli önimádatnak: ,,A Vígszín-
házban a régebbi darabokat felfrissítettem, az
újakat pedig a lehető legjobban osztottam ki." A
szelektív emlékezet itt is sajátos módon működik;
e sorok írója személyes élménye alapján vitatja,
hogy Páger alakítása a Földindulásban
„földszagú, de nem földhözragadt" lett volna -
hiszen az előadás folyamatosságát is megszakí-
tó, tüntetésszerű tapsorkánt követően először itt
produkálta Páger azt a később gyakran
alkalmazott gesztusát, hogy a színpadi étkezés
közben belekotort a szájába, az ujjára tapadt
ételmaradékot jó alaposan szemügyre vette,

majd visszatette oda, ahonnét vétetett. Nem ér-
zem helytállónak azt a passzust sem, melyben
Bilicsinek „az elismert művészek közé" történő
„visszavezetése" érdemét magának tulajdonítja,
hiszen ezt Magyar Bálint elődje kezdte el, amikor
Marcel Pagnol Topáz című darabjában bízott rá
- sikerrel megoldott - komoly szerepet. Ehhez
hasonló kisebb-nagyobb aránytévesztések még
akadnak a könyvben - de mit számít mindez
ahhoz
az aránytévesztéshez képest, amely a s z e rző
sorsát motiválta? „Nem volt szükségem dotá-
cióra" - írja egy bemutató kapcsán, mert ez is, a
többi előadás is telt házakkal ment, a színház el
tudta tartani önmagát. Ez pedig azt jelentette,
hogy „elvtelenül a közönség uszályába sze-
gődött", a siker gyanússá lett, amellett fenyege-
tést is rejtett Magyar Bálint igazgató kollégái szá-
mára: ha az önfenntartásból, példájára hivatkoz-

A színdarabíró, rendező, díszlettervező és
színész, Robert Lepage Ópium és fecsken
dőkcímű művét mutatja be a Petőfi Csarnok
az Őszi Fesztivál keretében (szeptember
28-29-én 20 órakor).

„Ha van valami, amit Robert Lepage ne tudna
megtenni a színház világában, azt akkor még nem
fedezték fel" - hangoztatja az egyik legnevesebb
napilap Kanadában. Ezt az állítást bizonyítják pél-
dátlan sikerei és a végeláthatatlan megbízások so-
rozata. Művészetében az európai kultúra dominál,
noha ő maga 1957-ben született Kanadában.
Shakespeare és Bartók A kékszakállú herceg vára
a két véglet e palettán. Operát, filmet és
színdara-bot ír, rendez és játszik. Repere néven
megalapítja saját társulatát is. Turnék,
rendezések következnek a világ minden táján:
1992-ben felkéri a londoni Royal National
Theatre a Szentivánéji álom megrendezésére. Az
előadást egyes londoni kritikusok Peter Brook
huszonkét éve elkészített mestermunkájával
tartják egyenrangúnak. 1993-ban a Kanadai
Opera társulatánál rendez, majd Tokióban, az
ottani Globe-ban és Bergmannál, a stockholmi
Kungliag Dramatistika Teaternben dolgozik.
Szenzációt jelent a Németországban rendezett
Shakespeare-trilógiája. Robert Lepage-t a nem-
zetközi színházi szakma az egyik legkiválóbb
Shakespeare-specialistaként tartja számon,
munkáit ugyanakkor gyakran hasonlítják Robert
Wilson rendezéseihez.

A teátrális eszközök nyitott és a hagyományos-
tól eltérő használata miatt egyébként a
társművészetek jeles képviselői is egyértelműen
elismerik

va, általános normatívát csinálnak, lehet, hogy
egyesek könnyűnek találtatnak...

Mialatt ezt a szorongással, kompenzálással,
jogos önérzettel teli könyvet olvastam, mind-
egyre ez a verssor motoszkált bennem: „Múl-
tunk mind össze van torlódva..." Össze bizony,
és jószerivel semmiről nem tudunk semmit.
Tisztázások helyett féligazságok, ködösítések
rakódnak egymásra, hol „nem illik", hol „nem
publikus", hol meg „nem taktikus" dolog napvi-
lágra hozni, mikor mi és miért történt. Magyar
Bálint könyve a kimondatlanul hagyott dolgok
kimondásával illemet sért, de ha egyenetlenül,
ha elfogultan, ha vitára ingerlően is, azzal pró-
bálkozik, hogy a múltból épült torlasz egy sza-
kaszát lebontsa.
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tehetségét. A társművészetek gazdag használatára
épül a világszerte lelkesen ünnepelt Ópium és
fecskendők című műve is. Benne a színészi mesterség
és egy rendkívül ötletes, látványos díszlet bravúros
használatának lehetünk szem- és fültanúi. Szinte
minden érzékszervünkre hatással van mind-az, ami a
színpadon zajlik. Lepage itt visszanyúl a művészetére
döntően meghatározó két szellemi forráshoz: Miles
Davishez és Jean Cocteau-hoz.

A történet egyszerre két idősíkban játszódik:
1949-ben és 1989-ben. Az 1949-es idősík azt a
történelmi egybeesést boncolgatja, hogy egyazon
év-ben, Miles Davis jazztrombitás elhagyja New
Yorkot és Párizsba megy, míg Jean Cocteau, költő
és film-készítő Párizsból utazik New Yorkba.
Mindkét mű-vész életében alapvető jelentőségű
volt ez az utazás, és mindkettejük életében egy
nagyon fontos alkotói periódus kezdődött el ezzel.
További szellemi kapocs kettőjük között a
szürrealizmus. Miles Davis zenéjében
meghatározó elem volt ez akkoriban, míg
Cocteau az európai szürrealizmus egyik vezér-
alakja. Lepage mindkét szereplőt maga jeleníti
meg. De harmadik szereplőként önmaga is belép a
történetbe, és ezáltal kerül be a másik idősík, 1989.
E három szereplő összekötése egy fiktív idősíkban
lehetőséget teremt egy képzeletbeli utazásra, ahol
a banális apróságoktól egészen a filozofikus mély-
ségig jut a néző a másfél óra során.

Lepage e művét már nem tervezte repertoárján
tartani, de az európai meghívások sora
megváltoztatta szándékát. Ő viszont sajnos már
nem játszik e darabjában. Budapesten tehát
állandó színésze, Marc Labréche alakítja a
szerepet.
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