
tragédiája. Esete pedig ékes példája annak,
hogy a nemzeti és a művészi szempont
szétválasztása mögött mindig a nemzeti-
állami identitás zavarait kell keresnünk.

Hogy a konzervatívnak tekintett nem-
zeti színházi művészeti gyakorlat az álla-
mi ideológia szolgálatában, annak ki-
emeltebb figyelmével képes lehet bár-
mely korszak nemzeti színjátszásának
előrevivője, motorja lenni, arra a buda-
pesti Nemzeti Színháznak 1935 és 1944
közötti konjunktúrakorszaka szolgálhat
bizonyságul, Németh Antal (1903-1968)
igazgatóságának periódusa, amelynek
Magyarország német katonai megszállása
vetett véget. Mint említettük, Németh
Antal szabad kezet kapott egy sztár-
együttes szerződtetéséhez, és elegendő
eszmei támogatást meg dotációt ahhoz,
hogy előadásai felvegyék a versenyt a
hangosfilm és a revü látványhatásával;
hogy liberális válogatású világszínpadi
műsort formáljon - párhuzamosan a bécsi
Burgtheater Röbbeling-korszakának „A
népek hangja a drámában" ciklusával -; s
hogy a magyar drámairodalom
reprezentánsait (vendégjátékokkal és -ren-
dezésekkel) a II. világháború felé sodródó,
egyre inkább megosztott Európában is
megpróbálja nemzetközi sikerre vinni.

Németh Antal 1937-ben, a magyar
Nemzeti Színház százéves emlékünnepén
- a szellemtörténet szóhasználatával -
„spirituális vár"-nak nevezte az intéz-
ményt, és ahogyan Hevesi - mint ezt
korábban idéztük - megerősítette a hár-
mas műsorprofil hagyományát, úgy ő
rendületlenül hitt abban, és hirdette is,
hogy a kis és közép-kelet-európai népek
színházművészetének is van hozzáadni-
valója az európai és világkultúrához, ami-
hez hitelesítő fedezetül szolgáltak len-
gyel, finn, bolgár, szerb, svéd bemutatói.

A nemzeti színházi eszme és gyakorlat
történetének harmadik fázisában kétség-
kívül új, minőségében más szakaszt je-
lent, amikor valamennyi színház állami
kezelésbe kerül. Ez a helyzet tölti ki jó
néhány ország nemzeti színházának tör-
ténetében az elmúlt négy évtizedet, s
mivel az élő, művészi hétköznapjainkat
meghatározó helyzetről van szó, a konfe-
renciánk fő témáját alkotó mai nemzeti
színházi gyakorlatról már nem történelmi
visszatekintés, hanem másik előadás és
számos hozzászólás, vita szólhat a
következő órákban, napokban.

VÁMOS LÁSZLÓ

Kell-e Nemzeti Színház?

Igen tisztelt hallgatóság,
kedves kollégák!

Megvallom, kissé feszélyezve érzem ma-
gam, hogy komédiásféle létemre itt, a Tu-
dományos Akadémián kell felszólalnom.

Nagyon rosszul állna nekem, ha meg
akarnék felelni a hely szellemének, és a
színháztudomány elemző okfejtésével
szólnék mai témánkhoz. Nézzék el, ha
arról beszélek, amihez jobban értek: a
színházcsinálás gyakorlatáról, napi gond-
jaimról, örömeimről, kudarcaimról, a
magyar Nemzeti Színház jelenével kap-
csolatos tapasztalataimról.

A 150 éves évforduló ünnepi társulati
ülésén már feltettem a szónoki kérdést:
„Szükség van-e Nemzeti Színházra egy
olyan társadalomban, ahol minden szín-
ház felügyeletét az állam látja el, a szub-
venciót az állam biztosítja, tehát tulaj-
donképpen minden színház Nemzeti
Színház?"

Miben különbözik, kell-e, hogy külön-
bözzön a Nemzeti Színház a többi szín-
háztól?

Van-e speciális nemzeti színházi kon-
cepció?

Mit vár a társadalom, a közönség
Nemzeti Színházától?

A nemzeti színházakat az állam finan-
szírozza. Nemcsak a szocialista orszá-
gokban. Milyen függőségi viszonyt jelent
ez a helyzet a hivatalos kultúrpolitika és a
Nemzeti Színház kapcsolatában? Lehet-e a
Nemzeti Színház oppozícióban a kul-
túrpolitikával? - sőt ezen túlmenően a
nagypolitikával? Ha a szubvenció nem
elegendő - és hol elegendő -, meddig
mehet el a Nemzeti Színház a könnyebb,
közönségvonzóbb, olcsóbb szórakoztatás
útján?

Érdekes, formai és tartalmi szempont-
ból is kísérletező „műhelyre" vagy tra-
dicionálisabb, konzervatívabb Nemzeti
Színházra van-e szükség? Hasonlóan az
operaházakhoz, törekedjen-e széles, át-
fogó repertoárra, vagy néhány művet tart-
son csak műsoron, és addig játssza azokat,
ameddig a közönség érdeklődése tart?

A válaszra váró kérdések négy fő cso-
portra összesíthetők: először: kultúrpoli-
tikai, másodszor: az ezzel összefüggő eti-
kai, harmadszor: szakmai, mesterségbeli,
negyedszer: gazdasági kérdésekre. A
Nemzeti Színház a hivatalos kultúrpoli-

tika színháza. Szubvencióját azért kapja,
hogy a maga sajátos eszközeivel segítse
megvalósítani a kultúrpolitika célkitűzé-
seit. Így célszerű, ha nemzeti színházi
vezetést csak azok vállalnak, akik lénye-
gében egyetértenek a kultúrpolitikával. -
Lényegében, mondom, és ezzel a legké-
nyesebb - már etikai - problémához értem
el. Mert ha a Nemzeti Színház fej-bólintó
Jánosként feltétel és átgondolás nélküli
szócsöve kíván lenni a politikának, nem
érdemli meg, hogy művészeti
intézménynek nevezzék. A művészet a
politika lelkiismerete, cselekedeteinek vi-
gyázó kontrollja, feladatát akkor látja el
legjobban, ha a tükör, amelyet tart, a leg-
kíméletlenebb tisztasággal figyelmeztet a
már megtett és a várható, megelőzhető
hibás lépésekre.

Az én generációm a személyi kultusz
éveiben megszokta, hogy a kultúrpolitika
gondolkozik helyette, és ha rosszul
gondolkodik, akkor nincs vitának helye.
Ma, amikor ez a helyzet gyökeresen meg-
változott, még mindig élnek bennünk a
régi reflexek, nagyon nehezen szabadu-
lunk a rossz beidegződésektől.

Ezzel szemben ma minden gyanús, ami
felülről jön. A mai fiatalokban, szín-
házvezetőkben, rendezőkben - az idő-
sebbek konformizmusának ellenhatása-
ként - született nonkonformizmus ugyan-
olyan átgondolatlan „csak azért is" ellen-
zékiség, ugyanolyan mechanikus vissza-
utasítása a kultúrpolitikának, amilyen az
apák fejbólintása volt. Egyik magatartás
sem őszinte, nem benső vezérlésű, így a
rossz önmanipuláció egyik esetben túlli-
hegést, másikban buta ellenzékiséget,
mindenképpen értékzavart kelt, hazug-
ságot szül.

Ez nemcsak színházi, művészeti éle-
tünkre, egész társadalmunkra jellemző.

Mi köze ennek a színházhoz, a Nemzeti
Színházhoz? A felületen semmi, a
mélyebb rétegekben erről szól, erről kell
szólnia ma a színháznak, hitem szerint
elsősorban a Nemzeti Színháznak. Lelki-
ismereti kötelességünk, hogy - felelőtlen
szemtelenkedés nélkül - mutassunk tükröt
társadalmunknak, vitatkozva segítsünk a
nehéz helyzetek megoldásában.

Ha Madách Imre műve, Az ember tra-
gédiája a legegyetemesebb magyar drá-
mai alkotás, úgy a legmagyarabb magyar
dráma a Bánk bán Katona Józseftől. Fel-
újítása október végén lesz a Nemzeti
Színházban. Ezen dolgozom most. Min-
denről erre asszociálok, mindenről ez jut
eszembe. Ez a magyar reformkorban - a
múlt század első harmadában született



mű - a mi mai reformkorunkban kímé-
letlen nemzeti önvizsgálatra késztet, igaz:
ugyanakkor olcsó felületi aktualizálások-
ra is csábít.

Ugyanez a lényegi vagy felületi közelí-
tés nehezíti napi döntéseinket, fokozza
felelősségünket a műsortervezés és az
előadások megvalósítása terén.

A magyar Nemzeti Színház alapításá-
ról, majd országos tulajdonba vételéről
két múlt századi törvénycikk rendelke-
zik. Úgy tudjuk, a világon egyedülálló,
hogy az országgyűlés, a törvényhozás
hozta létre és tartotta fent a nemzet szín-
házát. Ez sok mindenre kötelez. A múlt
században még a magyar nyelv palléro-
zása, meghonosítása volt az alapeszme,
hiszen a hivatalos nyelv, a politika nyelve
a német volt.

Ma legfeljebb köznyelvünk trivializá-
lódása, színpadi beszédünk romlása el-
len kell harcolnunk, és azt hiszem, ezzel
nem állunk egyedül a népek sokaságá-
ban.

Vannak szép számmal mai fantom-
jaink is. Mindenekelőtt a nacionalizmus
és a kozmopolitizmus végletes, de egy
tőről fakadó agresszív stupiditása. Csak
mi vagyunk okosak, tehetségesek, szépek
és erősek, de ugyanakkor csak az a jó, ami
határainkon túl történik... mondván: „Ott
a Haza, hol a haszon. . ." Tanuljuk
megbecsülni az ellenfél igazát Euripi-
désztől, aki görög létére a trójaiakat di-
csőítette háborúellenes hőskölteményé-
ben, a Trójai nőkben.

Az említett Bánk bán, Az ember tragé-
diája, Trójai nők a Nemzeti Színház mai
repertoárjának nem egészen egytizede,
de jellemzően tartalmazza azokat a gon-
dolatokat, amelyeket ma fontosnak tar-
tunk elmondani nemzetünket, a nemze-
teket foglalkoztató, az emberiséget fe-
nyegető veszélyekről.

Hiszem, hogy ezekről szólni speciális
nemzeti színházi feladat, a nemzeti szín-
házi koncepció gerince.

Kinek, kiknek szóljon ez a program?
A 150 éves Nemzeti Színház legna-

gyobb közönségbázisa a mindenkori ifjú-
ság (ezt tapasztaltam más országokban
is. . .). Ez a színház adja az első drámai
élményeket, ismertet meg a színház, a
drámairodalom nagy korszakaival.

Ezért tartjuk fontos feladatunknak a
magyar és világirodalom kiemelkedő
műveinek egy időben való műsoron tar-
tását, ezért van szükség a repertoárrend-
szerre. Ennek Magyarországon nagy ha-
gyománya van mind a drámai, mind az
operajátszás terén.

A nagy repertoár frissen tartása külön-
leges feladatot ró a színházra, művészi,
mesterségbeli, szakmai, technikai, organi-
zációs szempontból egyaránt. Az elöre-
gedés, elkopás veszélye minden tekintet-
ben igen nagy. Nem hiszem, hogy változ-
tatások, szereplőcserék nélkül öt éven túl
életben lehet tartani egy előadást. De
hogy mennyire érvényes, élő és mai lehet
egy fél évszázados színpadi munka, ha
karbantartják, arra a századelőn keletke-
zett, a 60-as évek végén látott Sztanyisz-
lavszkij-rendezés, a Holt lelkek számom-
ra felejthetetlen élményt, példát adott.
Hány generációval szerettette meg ez -
és még sok ilyen előadás - a színházat, és
még hány színészgeneráció nőtt fel sze-
repein. Ez persze végletes példa, de ta-
pasztaltam, hogy az új előadások friss
vérkeringése felvillanyozni képes régebbi
előadásokat és a bejátszott, beérett re-
pertoárból tapasztalatot, erőt tudunk
meríteni az új feladatokhoz.

Sehol sem olyan relatív az öreg és fia-
tal, régi és új, mint a művészetben.

Ha valami őszintén, manipulálatlanul
született saját korában, évtizedek, évszá-
zadok után is közelebbinek tűnik, mint
tegnapi megfelelni akarásunk a vélt kor-
szerűség követelményeinek. A Nemzeti
Színház mai ideiglenes épülete a század
elején épült, és húsz éve átépítették a 60-as
évek pár évet élő, barátságtalan, rideg
stílusában. Nagyon nehéz estéről estére
megvívni a harcot a hely szellemével, és
visszasírjuk azt a konzervatív hangulatos
színházat, amiből elrontották.. .

A korszerűség először, másodszor és
harmadszor tartalmi kérdés, és csak azok
után formai.

Vannak látszólagos ellenpéldák. Itt
van például az említett beszédkultúra. A
film, a televízió úgynevezett „természe-
tes" beszéd követelménye a világ vala-
mennyi drámai színpadán számumként
pusztított, megteremtve a maga ideoló-
giai, esztétikai igazolását. Naturalista
mormolással pedig előadhatatlan a drá-
mairodalom jelentős része. A forma
elhanyagolása, a beszéd érthetetlensége
nemcsak a közönség kirekesztését jelen-
tette az elmondott gondolatból, hanem a
színészek érzelmi világát is elszegé-
nyítette.

Szép számú kudarcom húsz-harminc
év előtt szép számú sikerem újrarendezé-
séből adódott. Valamennyi verbális mű.
Ráfoghatnám a fiaskót az akkori és a mai
színészek közötti különbségre. Igazságta-
lanság volna. A különbség az akkori és a
mai színészet között van.

Az a színészet absztrakció, költészet, a
való égi mása volt, amíg ez dokumenta-
rista, didaktikus, lemond a dallamról,
dinamikáról, ritmusról.

Bátortalan, érzelemszegény.
És egy-egy ilyen említett kudarc után

ugyanazok a színészek előadják valame-
lyik sikeres musicalt, rockoperát, és ott
visszakényszerítve a dallam, ritmus, di-
namika kötelező formájába, egyszer csak
kinyílnak, színeket, szárnyakat kapnak.

Mindezt már tudjuk, de a zenében teg-
nap este elégni képes színész ma este
még csak pislákol egy romantikus verses
drámában.

Most itt tartunk.
Ez általános gond, de a Nemzeti Szín-

háznál - jobbára klasszikus repertoárjá-
val és széles közönségével, akik első hal-
lásra szeretnék érteni, befogadni a mű-
veket - a mai színjátszás akusztikus prob-
lémái erősebben kerülnek előtérbe.

Adva van tehát egy „Intézmény",
amelynek elsőrendű feladata a nemzeti
drámai hagyomány ápolása, korunkhoz
szóló megújítása, a jelenkori magyar
dráma mecenatúrája. Ugyanakkor ki kell
tárja kapuit most mára világ legalább két
égtája felé, minden értékes, haladó gon-
dolatnak, minden beépíthető, átvehető,
átélhető színházművészeti irányzatnak.

Olyan műveket játszik, amelyek a leg-
nagyobb, legfelkészültebb színészegyé-
niségeket igénylik.

Megvannak-e a gazdasági feltételei
ezeknek a személyi igényeknek, van-e
anyagi fedezete azoknak a különleges
elvárásoknak, amelyek - remélem, az
eddig elmondottakból kiderült - szerin-
tem ma is szükségessé teszik, indokolják
a nemzeti színházak létezését.

Nemrég olvastam Peter Hallnak egy
nyilatkozatát az angol Nemzeti Színház-
zal kapcsolatos anyagi gondokról. Nem
hittem a szememnek, szinte szó szerint
megegyezett egy korábbi nyilatkozatom-
mal. No nem arra gondoltam, hogy tőlem
plagizált, erre nincs rászorulva. Viszont
ugyanarra van rászorulva, amire én -
amire mi -, több támogatásra, főleg
pénzre.

Nem volt olyan korszaka a színháztör-
ténetnek sehol a világon, ahol az opera-
házak, nemzeti színházak - az udvari
színházaktól a népszínházakig - ne szo-
rultak volna állami támogatásra vagy
egyéb mecenatúrára. Nyereségesek csak
az en suite, a sorozatban játszó színházak
lehetnek, amelyek többnyire elsősorban
gazdasági vállalkozások.



játékszín

Az opera- és nemzeti színházi igazga-
tók mindig kevesellték a szubvenciót,
mert valóban mindig több kellett volna,
vagy jó lett volna több is.. .

Mi az oka, hogy a régi jó lírai panaszko-
dásokat ma világszerte a vészharangok
megkondítása váltotta fel? Nem is alap-
talanul. Ma a technika óriási előretörésé-
vel a kulturális költségvetésekből keve-
sebb jut a színházra, pedig - ugyancsak a
technika előretörése miatt - több kellene.

Mi kellett még nemrég egy iskola fel-
szereléséhez fekete táblán és krétán kívül,
és milyen egy audiovizuális tanesz-
közökkel, kondícionálóteremmel felsze-
relt korszerű iskola ma?

Néhány évtizede még azt hirdettük,
hogy a színházhoz elég egy szál deszka és
egy szenvedély... Mai igényeinket a film,
televízió, a lézertechnika konkurenciája
motiválja.

Játszhatunk azzal a gondolattal, hogy a
színháznak - ebben a számára remény-
telen versengésben - esetleg vissza kel-
lene térnie kiindulópontjához, ősi lénye-
géhez, az aktorhoz, és a segédeszközök
háttérbe szorításával újra az emberen, szí-
nészen keresztül kellene létrehoznia ön-
magát, azon a ponton, ahol a legerősebb,
ahol legjobban különbözik a modern tech-
nikával létrehozott testvérművészetektől.

Egy kitűnő rendező mellett asszisztál-
tam még főiskolás koromban, és egy jele-
netnél odasúgtam neki: „ez a két színész
nagyon unalmas. . ." „Nem baj - súgta
vissza -, majd pöttyösre világítjuk!"

Ez régen volt, azóta már kiégtek a pöty-
työs lámpák, ismerjük az összes világítási
trükköt a rockkoncertekről, videoklipek-
ről, az unalmat nem lehet már világítással
elűzni.

Maradna a mesterszínész, akit a szín-
házban úgy meg kellene fizetni, hogy
lemondhasson a különböző jövedelmek
csábításairól, és megszállottan egy mun-
kahelyre: a színházra koncentrálhasson.

Az en suite színház egy-egy produk-
cióra összeszedett, majd esetleg szélnek
eresztett társulatával nincs semmilyen
erkölcsi obligóban.

A nemzeti színházak felelősséggel tar-
toznak társulatukért, fejlődésükért, fog-
lalkoztatásukért.

Ha egy ország nemzeti színházának
módjában van átfogó, széles repertoárt
játszani és egy elit társulatot működtetni,
az meghatározó hatással lehet annak az
országnak egész színjátszására.

Számomra ez a legdöntőbb argumen-
tum, amikor arra a kérdésre: szükség van-
e kiemelten támogatott intézményre -
Nemzeti Színházra? - igennel felelek!

P. MÜLLER PÉTER

Zubbonyból zubbonyba

Az apa a Katona József Színházban

Strindberg Az apa című darabjának
Katona József színházi színpadképében
az előadás állandó helyszínét adó szobá-
nak nincsenek sarkai. Székely László
díszletében a Kapitány házának nappalija
egy tejüveg falú ovális terem, melybe a
helyiség öt ajtaja befelé nyílik. A szoba
falán az előadás jelentős részében fény
szűrődik át, a színpad az üvegen keresztül
kapja a legtöbb megvilágítást. Az öt ajtó
egyenlő részekre osztja a szoba fél-körívű
falát: a két szélső ajtó a színpad sarkában
a játéktérre néz, a középső a tér
felezőpontjában van. A Strindbergnél
tapétaajtóként leírt bejárat itt tükörborí-
tású rejtekajtó a jobb oldalon. A többi
négy fekete faajtó a mennyezetig ér, mely
ugyancsak fekete, közepén egy ablak-
rácsos kör alakú üvegbetéttel. A szoba
berendezése puritán: balra kis kerek asz-
tal székkel, a második ajtó mellett mos-
dóállvány tállal, kancsóval, tükörrel,
mellette vödör és fogas. A színpad jobb
oldali részében kicsi, de vaskos íróasztal,
nehéz, karfás forgószékkel, körülötte két
fémhenger tőrökkel, vívómaszkkal, s még
két szék. A színtér üresség benyomását
kelti, a bútorok között nagyok a távolsá-
gok, a szoba tárgyai nem segítik a benső-
séges helyzetek kialakulását. Strindberg
szerzői utasításában például egy kanapét
helyez el ebbe a térbe, és nála a nyitójele-
netben ezen ül egymás mellett a címsze-
replő Kapitány és sógora, a lelkész. Szé-
kely László díszletében lehetetlen egy-
más mellé ülni. Amikor az egyik jelenet-
ben a doktor székestül közelebb húzódik
Laurához, a házigazda nejéhez, akkor ez
a mozdulat nem eredményez valódi
közelséget: a felemelkedés és a szék
megragadása inkább széttöri az esetleges
meghittséget, s a karfa biztos korlátként
választja el a szereplőket egymástól. A
nappaliban nagy távolságra elhelyezett
ülőalkalmatosságok az érzelmi distanciát
is érzékeltetik, az áttetsző fal pedig a
Kapitányban kialakuló üldöztetéses tév-
eszmét és megfigyelés alá helyezésének/
kerülésének tárgyi-vizuális szimbólumát
egyaránt jelzi.

Kalle Holmberg, a Helsinki Városi
Színház főrendezője, a darab színpadra
állítója takarítási jelenettel indítja az elő-

adást. A dada (Olsavszky Éva) felmossa a
padlót. Az íróasztalt és a ráfordított szé-
keket lepel takarja. A cselédlány meg-
ejtése miatt a szobába rendelt Nöjd köz-
legény (Varga Zoltán) és a Kapitány
(Cserhalmi György) lehúzzák a csizmá-
jukat, és zokniban lépnek a frissen mo-
sott padlóra. A lelkész (Balkay Géza)
kevésbé figyelmes, igaz, őt jobban leköti
az, hogy a tükörben a haját igazgatja.
Ahogy a padló felszárad, a címszereplő
Cserhalmi György csak az egyik csizmá-
ját húzza fel, s a felvonás során ebben a
felemás öltözékben közlekedik. Ez a
viseletbeli hendikep először puszta szó-
rakozottságnak tűnik, mintha a Kapitány
nem figyelne oda erre a kényelmetlen-
ségre. A rendezés egy következő jelenet-
ben azonban ezt a mozzanatot a darab-
nak egy újabb kérdéskörébe vonja be. A
Kapitány előbb a fiókos asztalból, majd a
tőrtartó hengerből is italosüveget húz elő.
Amikor felesége, Laura (Bodnár Erika)
betoppan a szobába, a férj zavarttá válik,
s a palackot az asztalhoz támasztott
csizmába csúsztatja. Ezért sem húzza fel a
további jelenetben ezt a lábbelijét. A
rendező ily módon belső és külső ténye-
zővel egyaránt jelzi a Kapitány zavaro-
dottságát. A férfiban eleve van valami
szokatlan, és felesége jelenléte további ki-
számíthatatlan cselekedetekre készteti.

A címszereplő alakjának és darabbeli
helyzetének ez a kettős megalapozása
nemcsak az előadáskezdő jelenetekben,
hanem a produkció egészében jelen van.
E két nézőpontú meghatározottsággal az
előadás nem oldja fel a darab eredendő
ambivalenciáját a Kapitány alakját és sor-
sát illetően, hanem megőrzi a külső és
belső motívumok egyidejű jelenlétét. A
főhősét katonai zubbonyból kényszer-
zubbonyba juttató Strindberg ugyanis
eldöntetlenül hagyja azt a kérdést, hogy a
Kapitány ok nélkül végzi-e megkötözve,
vagy figurájában benne rejlenek ennek az
útnak a pszichikus stációi. A címszerep
rendezői és színészi felfogása mindkét
értelmezést érvényre juttatja. Az elő-adás
bizonyos külsőségekben és Cserhal-mi
György alakításában a címszereplőt
Strindberggel azonosítja. (Az apa ilyetén
azonosítása e darab esetében irodalom-
történeti közhely.) Ez azonban nem
redukálja a figurát, hanem inkább gazda-
gítja és életszerűbbé teszi. A címszereplőt
érzelmi kitörések, agresszivitás és
gyengédség közötti ingadozás, gyakori
gyermeki regresszió, érzelmi elbizonyta-
lanodás stb. jellemzik. A benne gyanít-
hatóan kialakuló üldözéses téveszmét


