
 NEMZETÜNK, NEMZETINK 

tudja-e tenni a kulturális értéket, mégpedig úgy,
hogy közvetlenül nem szól bele a folyamatokba.
A jelen kulturális kormányzat ideálja - hangsú-
lyozom, ideálja - a finom folyamatszabályozás.

Ma itta színházról fogunk beszélni. A Nemzeti
Színházról, feladatainak, működésének korszerű
értelmezéséről. Nem új és nem napi aktualitású
kérdések ezek. Vitatott, ki mikorra teszi az elbi-
zonytalanodás, az átalakulás, a válság kezdetét,
mikor került - ha került - a színház szerepza-
varba, mikor tört meg a szerves fejlődés folya-
mata. Vannak, akik lassú agóniáról, hosszú
vergődésről beszélnek, és vannak, akik szigorú
cezúrát látnak. Jelképes értelmet tulajdonítanak
egy vitatható vagy téves városrendezési intéz-
kedésnek, vagy még korábban egy olyan szer-
kezetváltásnak (a színházak államosításának),
amely a színházak többségét nemzeti színházi
státusba helyezte. Megint mások a válság kez-
detét egy nagy színész- és rendezőgeneráció ki-
halásának szomorú tényéhez kötik. Akárhogy is
van, a problémák nem ma kezdődtek.

Sokan tekintik a Nemzeti Színházat jelkép-

Ablonczy László, a Nemzeti Színház
igazgató-ja nem jelent meg a tanácskozáson;
referátumát Béres Ilona olvasta fel. A több
mint negyvenpercnyi szöveg (a jelenlévők
húsz percet kaptak!) közlésére Ablonczy
nem adott engedélyt. Minthogy azonban a
rendezvény nyilvános volt, számos újság
tudósított róla, Ablonczy szövegét illetően az
alábbiakban mi is ezt tesszük,
magnófelvételünk alapján.

eferátuma elején a Nemzeti Színház
igazgatója Harag Györgyhöz fűződő
kapcsolatáról beszélt: „Annyi találkozás
és közös tűnődés között a hazatérés
hosszú vonatozása köz-ben felidéződött

bennem, hogy egy alkalommal Gyurival
beszélgetvén egy akkor megjelent igényes
kritikagyűjteményre reflektált. A mű a Ha-rag
színházának némi kizárólagosságát sejtető
Megtalált színház címet viselte. S erre utalóan
mondotta Gyuri: »Én a megkeresendő színház-
ban élek.«

Milyen legyen a megkeresendő Nemzeti Szín-
ház? - gyötrődtünk, vitáztunk Sík Ferenccel
sokszor éjszakába nyúlóan, s e folytonos tépelő-
désünk halála pillanatáig tartott. Most, hogy
visszagondolok induló vívódásainkra, abban
biztosak voltunk - Tamási Áronnal szólva - a
szín-

nek. Ez a megközelítés számomra is elfogadha-
tó, bizonyos megszorításokkal: ha jelkép, akkor
számomra a minőség jelképe, azé a minőségé,
amelyet ez az ország fel tud mutatni. Ez nagy fe-
lelősség mindenkinek, annak is, aki csinálja, an-
nak is, aki bírálja, és annak is, aki hivatalból fog-
lalkozik vele. A minőség garanciája csak egy le-
het: a Nemzeti Színházban mindenkor a legjobb
erőknek kell dolgozniok. Lássuk be, ha ez nem
így van vagy bármikor nem így volt, az nem csak
a mindenkori vezetés hibája.

Olyan viszonyokat kellene teremteni, nem
csak anyagi vonatkozásban, hogy természetes
legyen s megtisztelő, ha valakit a Nemzetibe hív-
nak dolgozni, és öröm legyen a hívásra igent, il-
letve adott esetben pusztán művészeti felfogás-
beli különbség okán lehessen nemet mondani.
Bármennyire szimbolikus is az intézmény, a tet-
teknek, az alkotásnak, ha szükséges, az össze-
fogásnak valóságosoknak kell lenniök.

Megköszönöm, hogy elmondják nekünk, hi-
vatalnokoknak, milyennek képzelik a Nemzeti
Színházat, mondjuk, 2002-ben.

ház nem stíluskérdés, hanem nemzeti ügy. De
továbbgondolva már azon tűnődtünk napokon,
heteken és évadokon át, hogy mi a nemzet ez-
redvégi s újabb ezredkezdetének ügye, amelyet
a színház munkájával képviselhet?

Elődeinknél sok tekintetben kedvezőbb, más
vonatkozásban szorítóbb helyzeteket kellett
megélnünk és tisztáznunk. Statisztika és felülről
sugallt politikai szempontok kényszerítő ereje
nélkül kezdhettünk a színházépítéshez. Ugyan-
akkor összezavarodott idő- és helyzettudattal
terhes és soha nem tapasztalt gyűlölségektől he-
vített közéletben kellett higgadtan körültekinteni.
Egy korábbi alapvető, alkotói és általános szín-
házcsináló ideológia is avíttá vált. Noha jó néhá-
nyan még ma se veszik tudomásul, többé nem az
a kérdés, hogy ki ellenében kell előadást terem-
teni és kinek kell üzengetni, hanem a kikért? és a
mit? hogyan? kérdéseit parancsolóan kell újra-
gondolni.

Madách találóan írja egy feljegyzésében:
»Magyarnak lámpája van, de olaja nincs«. A
színháznak pedig esténkénti lángocskát kell
gyújtania - egyéni és közösségi méretekben.
Olajat kell hát adagolnunk - művészi és erkölcsi
értelemben.

Az ezred végén a szétszóródás utáni magyar-
ság szellemi összetartozása kérlelhetetlen tény,

ez bizonyossá lett előttünk. De azt is tudtuk: illú-
ziókban nem élhetünk. Az amerikai számkive-
tettségben is Illyés Gyulát és Móricz Zsigmondot
olvasó Lengyel Menyhért találóan írja naplójá-
ban: »Az országgal azért nem szabad haragot
tartani, mert nem járta ki az emberség iskoláját, s
nem nevelték igazi nemzetté«. S e haragtartás
nemcsak kinti tényező volt, hanem belső realitás
is, a nemzet távlatos kérdéseiről itthon gondol-
kodni nemcsak haragot, hanem a gyűlölet érzé-
sét kelti, nemegyszer irracionális méretekben.

Megbolydult a világ, barátságok omlottak
össze, hitek váltak semmivé; s ha valami, hát az
ki-derült, hogy az erkölcsi értékrend elemi
normáival sem rendelkezünk, sőt ez ellen
működni a modern szabadosság bájának
mutatkozik. S erre utalóan írta egyszer Szabó
Zoltán, hogy a demokrácia nemcsak
államforma, hanem életforma is. Ha valamiben,
hát az életforma kialakításában a színháznak
most történelmi feladata mutatkozik.

A színházcsinálás a demokratikus életre és
gondolkodásra tanítás szakrális helye. S ha
nemzetiként minősítjük az intézményt, akkor
benne nem egyetlen stílus működhet, hanem azt
stílusok, gondolatok változatos megjelenülésé-
nek otthonaként képzeljük el. S teszem hozzá,
kipróbált értékek újragondolásával alapozza
meg munkáját, s teremt történelmi folyamatos-
ságot.

S mi a sokféleségben összekötő közös esz-
ményünk? Humánus is, költői indíttatású is. Ha
színházunk mai repertoárját áttekintjük, nemzeti
történelmünk, társadalmi változásaink és sor-
sunk szinte teljes színképe előtűnik az érdeklő-
dőnek. Más-más helyszínen, halványabb vagy
erős megfogalmazásban a Bánk bán, Az ugató
madár, Az ember tragédiája, a Különc, a Noszty
fiú esete..., az Úri muri, a Tündöklő Jeromos, a
Tóték, az Oszlopos Simeon változatos néző-
pontból és stílusban, de az elmúlt évszázadokat,
véres, elbomló, önpusztító mivoltunkat jeleníti
meg.

Amikor a Nemzeti Színházról gondolkodunk,
az alapozás egyik legfontosabb feladataként kell
meghatároznunk: a történelem mint nemzetfor-
máló, emlékező és emlékeztető erő törekvéseink
egyik legfontosabb parancsa. S valami titkot is
rejteget: ahogyan Márai Sándor írja: »A minden-
ség közepe nem a Sirius, hanem az emberi szív,
mely megtelt Istennel«. S ez az Isten kiben-kiben
másképp lakozik ugyan, de az bizonyos: elemi
és állandó értékek őrzése és gyakorlása adja
meg emberi és nemzeti mivoltunk tétjét. Aho-
gyan minap a Rádióban, majd a Magyar Nemzet-
ben is olvashatóan, a Tóbiás Áron készítette in-
terjúban Fejtő Ferenc oly szépen megvallotta:
»Hit kell az embernek, építeni a hagyományos
értékekre, amelyeket az idő nem töröl el, ame-
lyek megmaradnak, amelyekben tisztaság van.
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Hinni kell a becsületességben, hinni kell az ész-
ben, hinni kell a jóságban, és hinni kell Istenben
is, én ezekben hiszek«.

Amikor a hitapasztás korát éljük, amikor az
emlékezetveszejtés elve a szabadság művészi
és oktatási programjaként manifesztálódik, ak-
kor azt mondom: a Nemzeti Színház feladata
más, vagyis esténként hitet, erőt kell sugároznia
az emberi lélekbe, honfitársainkba, s főképp a
fiatalságnak, hogy lelki alapozottsággal készül-
hessen a jövőre.

Egyszer majd hosszabban és dokumentál-
tabban idézem fel 1991-es évadkezdésünk pok-
lot kísértő napjait, azt, hogy a szellem emberei
mily elvakult igyekezettel próbálták megakadá-
lyozni az Egy szerelem három éjszakájának be-
mutatóját. Hubay Miklós tanúságtétele is szük-
séges, hogy Vas István halálában milyen döbbe-
netes lökést jelentett az a tény, hogy mindenáron
arra akarták rávenni, ne engedélyezze a darab
bemutatóját. Vas István erkölcsi és szellemi te-
kintélyével védte színházépítő ügyünket. Prog-
ramunk indító jelzéseként vittük színre a Nem
tudhatom... költőjének sorsát, Radnóti Miklósét,
aki behívásakor a bujdosó Rákóczi sorait másolta
naplójába, kis motyójában Ady verseit és a Ká-
roli-bibliát vitte magával, s a megaláztatás, az
emberiség történetének legszégyentelibb poklá-
ban pusztították el. A korszerű magyarság és
emberség iskoláját kezdtük el az Egy szerelem
három éjszakájának bemutatójával. S ebben a
Lengyel Menyhért jelezte igényben végig kellett
gondolnunk, hogy milyen úton folytathatjuk ama
magas, tán soha el nem érhető eszmény felé,
amikor nemzetnek mondhatjuk magunkat."

Ezután Ablonczy egy „bartóki gondolat" kap-
csán arról beszélt, hogy a Nemzeti az utóbbi idő-
ben milyen határon túli magyar és nem magyar
társulatokat látott vendégül, illetve hogy a „kor-
szerű nemzeteszme" jegyében milyen szerepet
játszik a színház a nemzetiségi színjátszás segí-
tésében.

„Miközben szellemi égboltunkat próbálom
körvonalazni, természetesen legnagyobb küz-
delmünk és ambíciónk: a színház mai arculatát
előadásokkal kialakítani és folyamatosan igazol-
ni. Ebben az a legnehezebb, hogy kérlelhetetlen
szociológiai tényeket kell számba venni. (Igaz,
nemcsak nekünk, hanem valamennyi színház-
vezetőnek.) A szervezőirodák régi szép ideje le-
járt, amikor honvédségi-szakszervezeti-üzemi-
úttörőszövetségi s egyéb kapcsolatokkal bukott
darabokat több évadon át is éltethettek. Minden
este, minden előadáson valóságos igénnyel je-
gyet váltott közönség ül a nézőtéren.

Tudjuk-e igazán, kik és hova járnak színház-
ba? A közönség érdeklődésének és igényének
változásairól nagyszínházaink műsora is árulko-

Ablonczy László referátumát Béres Ilona ol-
vassa fel (Vajda József felvétele)

dik, hiszen a Víg és a Madách mellett esténként
nekünk is nagy termet, hatszázötven helyet kell
megtöltenünk. Ami a Katona József Színházban
telt nézőteret, az nekünk laza félházat jelent.
Klasszicizáló igényünkben szűkebb a repertoár
tere, hisz például új rockbemutatók kockázatát
nem vállalhatjuk.

Hazai számadatokkal nem rendelkezem, de
ismeretes előttem egy felmérés, miszerint a poli-
tikai változások előtt a színház és a mozi a cseh
fiatalok érdeklődési tartományában a második-
negyedik hely között volt. Tavaly ez a mutató hu-
szonegyedik-huszonharmadikra zuhant vissza.
Klubok, videobárok, játéktermek, égi tévécsator-
nák korában tudomásul kell venni, hogy a szín-
ház súlya komolyan csökkent. Nemcsak mi ész-
leljük, hogy a színház összekacsintó szerepe is
megszűnt. Az értelmiség lelkileg elfáradt, anya-
gilag elszegényedett - ritkábban vagy alig jár
színházba.

Színházcsináló mindennapjainkban gyötrel-
mes tények ezek, s hogy a Nemzeti nézőszámá-
val jobbára azok kötekednek, akik a reggeli vagy
esti riportok heccmesterei, s legfeljebb sikkpre-
mieren mutogatják magukat. Többnyire lábukat
se teszik be színházunkba. Az »azt mondják« el-
homályosító effektussal igyekeznek leplezni
szakmai készületlenségüket.

Keserves tapasztalatok nyomán ismertük fel:
Shakespeare-tragédiák és súlyosabb művek a
Várszínház nagyságrendjében játszhatók jó ház
előtt, s a nagyszínház a zenés és derűsebb dara-
bok játékterét kívánja. A három éve indult János
vitéz (miközben még az Arany János Színház és

az Opera is játszotta) ma is zsúfolt házai kérlel-
hetetlenül jelzik, hogy a gyermekekre gondolni
minden színháznak feladata. Annál is inkább,
mert az Arany János Színház nemcsak nevében,
feladatában is megszűnt működni.

Ami pedig zenés arculatunkat illeti: a Gulyás
Dénes által vezetett világszínvonalú koncertso-
rozat éppúgy arculatunk része, mint a fiatalság-
nak szánt rockballada, a Kőműves Kelemen. S a
tágas tértartományban elfér a My Fair Lady is
mint e műfaj klasszikussá lett darabja.

A színházcsinálás játéktere most rendkívül ér-
zékeny, s eredményét tekintve bemutatóról be-
mutatóra változó tanulságokkal szolgál. Amikor
például a nagyszínpadon Victor Frunza rende-
zésében Csehov Cseresznyéskertjét bemutat-
tuk, a szervezés már másfél hónappal korábban
jelezte a közönség érdektelenségét. S ez való-
színű, a komor műnek szólt, nem a még
ismeret-len előadásnak. Egy rövid szériát
élhetett meg, miközben Béres Ilona,
Peremartoni Krisztina, Végh Péter és a többiek
további művészi életüket meghatározó
élménnyel lettek gazdagabbak a
Cseresznyéskert próbáin és előadásai során.

Elképzelésünk szerint éppen nemzeti volta
miatt olyan kulturális tetteket is fel kell vállalnunk,
amelyeket más színházak anyagi, művészeti
vagy egyéb okok miatt nem tehetnek. Spiró
György számos esszéjében megírta, hogy a ke-
let-közép-európai modem színház történetében
kiemelkedő szerepet játszotta krakkói Stary Te-
atr s külön is Wyspiański Menyegzője. Amikor
te-hát többéves egyeztetés után sikerült Wajdát
meghívni a darab rendezésére, többirányú mu-
lasztásunkat igyekeztünk feloldani, hiszen a drá-
mairodalom egy olyan irányú remekművét
állítottuk színre, amely a magyar
drámairodalomból hi-
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Sinkovits Imre és Cserhalmi György a Tóték-
ban (1992) (Sárközi Marianna felvétele)

ányzik. S hogy Hegyeshalomtól keletre már
Wajda sem számít művésznek, az hazai szellemi
életünk csököttségét és fülledtségét jellemzi.
Más színházakban jó néhány előadást említhe-
tek, amely nem érte el Frunza munkájának mű-
vészi becsét, és évek óta ma is zavartalanul mű-
soron szerepel.

De másként sincs eligazító bizonyság. Shakes-
peare Szentivánéji álomja, lglódi István rende-
zésében, jó szót nem kapott a kritikától, mégis

1991 ősze óta a századik előadás felé tart a Vár-
színházban. S nem a szervezés bosszúja, de
tény, hogy lglódi István életművének egyik
legjobb munkáját, Füst Milán Negyedik Henrik

királyát, fájdalmunkra, már indulásakor érdekte-
lenség fogadta.

Hibáink, mulasztásaink, el-ellankadó igényte-
lenségünk és kétségeink fölött tűnődve szólni
kell olyan tényekről, melyek nemcsak bennünket
szorítanak, hanem az egész magyar színházi
életet is. Arról például, hogy évek-évtizedek óta
karizmatikus, színházcsináló személyek nem
jönnek a főiskoláról. A hatvanas években Ná-
dasdy Kálmán növendékei, Ruszt József, Sík

Ferenc generációja után jött Zsámbéki Gábor,
Székely Gábor, Ascher Tamás... de azóta ne-
gyedszázad telt el. Formátumos hallgatókat for-
mátumos tanárok képezhetnek. Valamikor Ná-
dasdy és Pártos Géza jelentette a mércét...

Nem véletlen, hogy egyre több színész kap
kedvet a rendezéshez; Eszenyi Enikő, Koltai Ró-
bert és nálunk Funtek Frigyes, Szilágyi Tibor és
mások valami olyat tudnak, amit a mai főiskolán
nem kapnak meg a rendezők. (Franciaország-
ban egyébként a rendezők java színészdiplomá-
val is rendelkezik.) Jouvet mondja, hogy a rende-
zőnek nem ötletekből kell építkeznie, hanem böl-
cselet szükségeltetik munkájához. S ebben mu-
tatkozik nagy hiány; rendezőink javának nincs
világképe, csak sziporkázásban vagy infantilis,
aberrált előadások képzeletében merül ki terem-
tő fantáziájuk. Az összhangzó értelem, a kohe-
rens gondolkodás keveseknél mutatkozik.

Kontraszelekció is működik, Bubik lstvánék
sereglése óta csapatosan nemigen jelentkeznek
markáns színészgenerációk: Bánkok, Romeók
és Júliák, Ádámok kerestetnek. Szerepkörök hi-
ányoznak; fontos tehát, hogy színiiskolák, mű-
helyek alakuljanak, oldandó a színházcsinálás
személyi, művészi gondjait. Ezért is indítottuk el
több, mint húsz tanár közreműködésével színi-
akadémiánkat, s hogy érdemes folytatnunk, és
erősítheti munkánkat az a tény, hogy tavaly hét
gyerekünk bejutott a főiskolára, s idei negyedé-
ves ösztöndíjasaink egyike-másika már főszere-
pet játszik. S akadémistáink morális és szakmai
erejét jelzi, hogy a Csíksomlyói passió, és a My
Fair Lady sikerének fontos részesei.

A régi statisztikai szemlélet, miszerint minden
magyar színháznak tanácsos volt egy új magyar
művet bemutatni, megszűnt. Ki-ki a legjobb be-
látása szerint alakíthatja műsorát, játékstílusát.
A Nemzeti nem hagyhatja el az élő magyar iro-
dalmat, a drámaírókat. Anyagi és művészi vonat-
kozásban a Nemzeti, hogy új művek szülesse-
nek az egyetemes magyar színházi élet gazdagí-
tására, köteles kitüntetett helyzetet teremteni.

Jó érzéssel mondhatom el, hogy a drámapá-
lyázatunkra meghívott tizenegy szerző megírta
darabját (Deák Ferenc, Gyurkovics Tibor, Ker-
tész Ákos, Fejes Endre, Görgey Gábor, Hubay
Miklós, Hernádi Gyula, Pozsgai Zsolt, Páskándi
Géza, Sütő András, Spiró György). A zsűri most
értékeli a munkákat, talán annyit elmondhatunk,
hogy az elmúlt évek elvadult szellemi életében
csöppnyi olajat s fényt jelez a jövőnek az is,
hogy a Nemzeti Színház a magyar szellem
minden értékének és teljesítményének otthona.
Paulay és Németh Antal annyival jobb helyzet-
ben volt, hogy évente akár tucatnyi magyar da-
rabot is bemutathatott. S ahogy az aranymosás
alkalmával, a hatalmas vízmennyiségből elő-
bukkant egy parányi rögöcske, ebből a soka-
ságból születtek Csíky Gergely, később, a har-
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mincas évek végétől Tamási Áron darabjai.
A magyar drámairodalom és a Nemzeti Szín-

ház múltját is szembesítettük dramaturgiai vizs-
gálódásaink során. Negyven év múltán felújítot-
tuk a Nosztyt; Szigligeti Ede Liliomfija is több
évtized eltelte után, második esztendeje szere-
pel műsorunkon. Számos mulasztást is felfe-
deztünk. Bródy Sándor Tanítónőjét soha nem
játszotta a Nemzeti, Molnár Ferenc méltatlanul
mellőzött volt, és adósságunk van Szomory De-
zsővel, Hunyadi Sándorral szemben is. Ha most
a nemzetinek mondott tanterv Katona és Ma-
dách mellett kiiktatja Illyés Gyula életművét,
többszörösen is sürgetőnek és időszerűnek
érezzük, hogy a Különc után az istenverte meg-
osztottsági természetünket oly költői szépség-
gel megfogalmazó Testvéreket újra műsorra
tűzzük. Az idő változásának jele, hogy most
nagyszínházunk helyett a Refektóriumban adjuk
elő.

Ott, ahol kitágítottuk a művészet tartományait,
hiszen korábban csak kamaradaraboknak adott
otthont. Versműsorok mellett, amint említettem,
harmadik éve, Gulyás Dénesnek köszönhetően
a világszínvonal rangján, évente tíz-tizenöt kon-
cert is műsoron szerepel. Gyakran negyven-öt-
ven pótszék szükséges egy estén. Ránki Dezső,
Perényi Miklós, az Amadinda Együttes rangja
jelzi e komolyzenei programot, de folytathatnánk
a sort, hiszen valamennyien a világ koncertdobo-
góin szerepelnek.

Kiváló reformerünk, Eötvös József írja találó-
an: »A legszerencsétlenebb az átmenet pillanat-
ja: hisz még akkor is, ha a nap feljön, hidegebb
határuk.« Az átmenet pillanatját éljük. A színház
kudarcokkal, gyötrelmekkel, olykori sikerekkel
többszörösen megszenvedi ezt, hisz észleli a hi-
deget, miközben neki feladata melegíteni is es-
ténként. Ahogy a nálunk járt Wajda mondta: »Ta-
lán a színház az utolsó hely, ahol egyik ember
meghallja a másik szavát«.

Aki pedig szégyenérzettel és gyűlölettel tud
csak hozzánk jönni, az ne fárassza magát. Meg-
vagyunk nélküle. Ami biztató: a gyűlölködők
színházunk híveit sokasítják. Jóérzéssel mond-
hatom: évről évre emelkedik a bérleteseink szá-
ma; s ebben az évadban február végéig, három
termet számolva, hetvenöt százalékos látoga-
tást regisztráltunk. Jean-Louis Barrault mondja: a
színházcsinálás emberkertészet. Alkotó lég-
körben színész, író, rendező, közönség, kritika
egymást növesztheti, nyesi, gondozza és élteti a
lelki-szellemi otthonteremtés ambíciójában.

Annyi gyötrelem közepette sokszor bennünk
is feldereng Páskándi Géza Tornyot választok
című drámájának egyik megrázó pillanata,
amikor a fejedelem előtt Basiriussal vitázva
Apáczai kétségbeesetten kérdezi: »Hát én nem
vagyok itthon?«

Kis nép vagyunk. Az itthoni otthonteremtés-

Pathó István, Sinkovits Imre, Besenyeí Ferenc,
Végh Péter a Lear királyban. Rendező: Sík Fe-
renc (1994) (Németh Juli felvételre)

ben a nemzet színházának kitüntetett feladata
van. Intézményes szellemi üzenete pedig így
szól: »Okunk van élni és remélni«. (Illyés: Bartók)

Ama madáchi mécsest, ha olaj jóvoltából vilá-
gol, még inkább és mindig féltenünk kell! Mert

tékben kellett rövidre fo
mat, hogy az már az érthe
lehetőséget kértem a sze
az elhangzott s
magyarázatokkal láthass
megadatott, de hogy szó
kértem, hogy az el-hangzo
kommentár tipográfiailag
váljék el. Az elhangzott sz
kiegészités pedig kurzív.
Kérem szépen, nem tiszte
lektálnék arra, amit Ablon
gyarázott nekünk. Egy Ita

ahogyan Örkény István egy 1968-as, párizsi inter-
jújában próbálta megértetni a mi kelet-közép-eu-
rópaiságunkat: »Ami Európa közepén összezsú-
folódott kis országainknak csak egyetlen kisadag-
nyi szabadság jutott, ezen kell osztozniok. A csa-
ládi asztal fölött csak egyetlen lámpa lóg. Ha ezen
osztozni akarunk, sötét lesz... Attól tartok, önök
ezt nehezen értik meg...«" - fejezte be Béres Ilo-
na Ablonczy szövegének felolvasását.

A NEMZETI S
z alábbi szöveg na
kulturális minisztériu
felszólalási idő korl
hány fontos témá
érinthettem, illetve h
BABARCZY LÁSZLÓ
gnom a mondanivaló-
tőséget zavarta. Ezért
rkesztőktől arra, hogy
zöveget utólagos
am el. A lehetőség
ne érje a ház elejét,

tt szöveg és a későbbi
jól érzékelhetően

öveg tehát antikva, a

m ugyan, de azért ref-
czy úr hosszan elma-
lo Calvino-kisre-

gény jutott az eszembe, miközben ezt a végnél-
küli felolvasást hallgattam. Hőse egy lovag. A
lovagnak van páncélja, sisakja, kardja, vára,
története, kitüntetése, sőt szeretője is van, de
maga a lovag nincs. A kisregény címe: A

ZELLEM ÉS A NEMZETI SZELLEME
gy része elhangzott a
m tanácskozásán, de a
átozott volta miatt né-
t csak jelzésszerűen
elyenként olyan mér-
nemlétező lovag. Vagyis a páncél üres.
Még valamit muszáj elmondanom. Nem igaz,

hogy ebben az országban nem szeretik a
színházat és nem járnak színházba. Nem igaz,
hogy az értelmiség valamilyen szellemi vagy
politikai el-fáradás következtében nem jár
színházba, vagy hogy egy színház mai
közönségszervezési nehézségei kapcsolatban
vannak az üzemi közönségszervezők évekkel
ezelőtti eltűnésével. Magyarországon még
mostanság is több, mint négymillió színházi
nézőt jeleznek a statisztikák; az kétsegtelen,
hogy ebből kevés, nagyon kevés jut a Nemzeti
Színházra. November vége


