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em Versailles-ban vagyunk, hanem a
Merlinben. A versailles-i rögtönzés
mint cím Molière úr által egyébként is
le van foglalva. A dolgozatom
címében rejlő enyhe irónia egyébként

sem az alkalmat
szándékozza minősíteni, hanem inkább saját za-
varomat igyekszik jelezni a szóban forgó tárgyat
illetően. A „jó hangulatú és szellemiekben gaz-
dag eszmecserére" szóló kedves és megtisztelő
invitáció ugyanis közös töprengésre szólít fel
bennünket, hogy válaszoljunk a feltett kérdésre:
„Milyen feladatokat ró a kor a Nemzeti Színház-
ra, és milyen lehetne működésének színház-
szakmai tartalma?!"... A „választott konkrét té-
mát" ki-ki maga határozhatja meg... Íme, az „ön-
általam" választott téma: miért nem lehet
megoldani, és miért kell mégis megoldani a
Nemzeti Színház problémáját?! E témában
igyekszem „jó hangulatú és szellemiekben
gazdag" eszme-futtatást rögtönözni.

Miért nem lehet megoldani?

Mert a színháznak kezdetektől fogva aktuális po-
litikai és közéleti célja és súlya volt. Ezt a funkciót
ma már jobbára a különféle médiák gyakorolják.
Annakidején, 1663-ban játssza el truppjával
Molière A versailles-i rögtönzést. Válaszol az őt
ért támadásokra, a darab „mintha" nem készülne
el, de „Őfelsége, hallván, hogy a színészek
még nem készültek fel eléggé, lemond a
bemutatóról, s bármelyik már játszott darab
előadásával meg-elégszik".... A Képzelt beteg
Molière utolsó darabja, melynek negyedik
előadásán, 1673-ban tüdővérzést kap és
meghal. Hétév múltán, 1680-ban XIV. Lajos
elrendeli, hogy Molière társulata, valamint a
Marais és az Hôtel de Bourgogne színészei
egyetlen nagy társulatot alkossanak, el-
lensúlyozva a párizsi olasz színészek sikereit.
Megalakul a Comédie-Française, a francia szí-
nészek társasága, vagyis a franciák Nemzeti
Színháza.

A magyar Nemzeti Színház 1837-ben - töb-
bek közt - Széchenyi István szorgalmazására
nyílt meg Bajza József direktorral az élen, a nem-
zeti kultúra és a magyar nyelv, a magyar zene és
zenélés érdekében, mondjuk így: a német nyelvű
színházak sikerének ellensúlyozására. Később,

Sinkovits Imre és Balkay Géza A szuzai me-
nyegzőben. Rendező: Ruszt József (1981) (Ik-
ládi László felvétele)

a kiegyezés után sorra nyíltak a vidéki nagyváro-
sokban a nemzeti színházak; megépült a Sugár
úti palota, az Operaház. Próza és zene szétvált,
a Nemzeti épületét (bár nem biztos, hogy kellett
volna, de) lebontották, s a Nemzetit átköltöztet-
ték a Népszínházba. E bontás és költöztetés -
ma már úgy tűnik - precedens értékű aktus volt,
mert később megismétlődött. Sokak szerint a

második bontás és költöztetés is felesleges
volt... A Nemzeti Színház elvesztette ugyan ere-
deti épületét, s vele együtt eredeti funkcióját, de
.,rangját" - címében legalábbis - megtartotta, és
egyszersmind kényes kérdéssé vált. A Nemzeti
Színház Hevesi Sándor elűzetése óta a magyar
kultúrpolitika hadszíntere.

A Nemzeti Színház sorsa bizony akut kérdés.
Orvosi hasonlattal élve pontos diagnózisra és
hatékony terápiára lenne szükség, s felelősség-
teljes konzíliumra - talán éppen olyanra, mint ez
a mostani... De a mára feltett kérdés, talán szán-
dékosan, túl általános. Mintha itt nem gyakorlati,
hanem elvi, elméleti problémák lennének?!...
Csak remélni merem, hogy nem. A mostanihoz
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hasonló nehéz helyzetekben annak idején Lenin
nemcsak azt tanácsolta, hány lépést tegyünk
előre és hányat hátra, hanem azt is, hogy „a
konkrét helyzetet konkrétan elemezzük".

Itt két beteg van: az egyik a Nemzeti Színház
társulata, a másik a kulturális irányítás. És per-
sze gyengélkedik az „orvosi kar", a szakma is. De
azért ez a konzílium helyén való, mert biztosan
akadnak köztünk jó diagnoszták és jó terapeu-
ták. Magam nem vagyok jó diagnoszta, de a tü-
netek alapján az első beteg baja „idült redundan-
cia", a másiké pedig „katatón bújócskamánia",
melynek szindrómája, hogy a beteg hol az orvos
mögé bújik, hol pedig elébe áll. E tünetcsoportot
közismertebb néven kuratóriumszindrómának
hívják. A beteglátogatók - többnyire szimpati-
záns publicisták - ezért hol csendes agóniáról,
hol pedig halálhörgésről tudósítják az aggódó ro-
konságot, magyarul: a közönséget.

Nem kívánok önjelölt háziorvosa lenni egyik
betegnek sem, receptet se tudok a gyógyulásra,
de őszinte szívből javasolom a Nemzeti Színház
társulatának, hozza magát vizsgálható helyzet-
be, és szerezze vissza szakmai legitimációját. A
kulturális kormányzatnak pedig azt tanácsolom,
hagyja abba a bújócskát, vállalja döntéseit és té-
nyekkel kommentálja azokat. És idejében!... En-
nek a mai tanácskozásnak - kiváló példa! - már
jóval korábban végbe kellett volna mennie!

Nem tudom, hol tartunk most a személyiség
történelmi szerepének megítélésében. „Jó-
szomszédság, török átok..." Kié a „fülemile
füttye?!"... Kié legyen a Nemzeti Színház?! Van-
e itt az „orvosi karban" valaki, aki hajlandó a
„képzelt beteg" szerepét fölvállalni?!

Ha ma a Nemzeti Színháznak mint fogalom-
nak ideológiai vagy politikai tartalma van, akkor a
fogalom meghatározása nemcsak korszerűtlen,
hanem szakszerűtlen is. Ha a Nemzeti Színház
az ország első színháza kell, hogy legyen, csak
szakmai teljesítménye és nem protokolláris biz-
tosítékok által lehet az. Volt idő, amikor - szak-
mai rangját tekintve - a kaposvári színház szá-
mított az ország első színházának, korábban pe-
dig a Madách Színház. A színvonal vándorol, a
cím és az épület marad. Sőt néha, mint tudjuk,
még az sem.

Nem tett jót a Nemzeti Színháznak a sok költö-
zés, mint ahogy nem tett jót neki Hevesi Sándor
elűzetése, majd később Gellért Endre halála
sem. A második mélyrepülés ugyanis ekkor kez-
dődött. Az elsőt megoldotta Németh Antal a ma-
ga híres „nullamegoldásával", a másodikat pe-
dig rövid időre egy nagy felíveléssel megoldották
a „Gáborok", akik a sokszor szidott épület ellené-
re igazán nagy előadásokat voltak képesek ott
létrehozni, s a nézőtéren nemcsak diákok ültek,
hanem hozzáértő, lelkes, igazi közönség.

Van-e hát válasz e tanácskozás alapvető kér-
désére?!... „Nemzeti Színház és korszerűség?"

- igen nehéz, nem csupán színházszakmai, ha-
nem történelmi, társadalmi és politikai kérdés ez,
a hozzá fűződő viszony pedig alapjában véve ér-
zelmi természetű. Én mégis azt mondom: nem
az a korszerű, amí nemzeti - hanem az a nem-

zeti, ami korszerű! A kor mi magunk vagyunk, és
felelősséggel tartozunk utódainknak.

Precedens értékű-e az, ami a Művész Szín-
házzal történt? Megtörténhet-e a Nemzeti Szín-
házzal is? Ha csak annyit jelent a Nemzeti Szín-
ház különleges státusa, hogy vele mindez nem
történhetik meg, akkor nem méltó önmagához.
Bukni is tudni kell!... A Nemzeti Színháznak si-
kerre van szüksége, s ezt csak úgy értheti el, ha
visszakerül a szakma egészének vérkeringésé-
be, ha osztozik annak gondjaiban, bajaiban, és
bizakodik, mint itt mi, mindannyian.

Miért kell megoldani?

Azért, mert Hegel szerint - (nehogy csak Lenint
idézzem!) -, a tárgy azonos a tárgy történetével.
Azért kell megoldani a Nemzeti Színház problé-
máját, mert a mai helyzetben nem adhatunk fel
egyetlen hadállást sem, ahol társulat van vagy
lehet... Mert a Nemzeti Színház a magyar szín-
játszás első nagy műhelye volt, hozzá kötődnek
emlékeink. Szakmánk történetének nagy figurái
itt munkálták ki mesterségünk csínját-bínját.
Mert ide köt minket a becsület.

A magyar színháztörténetnek két nagy ellen-
pontja volt, a Nemzeti és a Vígszínház. E két
nagy rivális termelte ki magából és egymásból
azt, amit magyar színházi életnek lehetett és le-
het még ma is nevezni.

A háború után a Nemzetiben bontakozott ki a
Gellért-féle realizmus, a Major-féle avantgárd és

ehéz így, a sor végén megszólalni és az
ismétlés veszélye nélkül ebben a
témában még valami érdekeset és
újszerűt monda-ni. Ugyanakkor talán épp
e sorvégi helyzet indokolja és késztet is

arra, hogy néhány
mondat erejéig monológ helyett reflektálni
próbáljak mindarra, ami előttem elhangzott. Ba-
barczy Lászlóhoz hasonlóan én sem állhatom
meg, hogy el ne mondjam észrevételeimet e
kerekasztal nyitóbeszédéről, Ablonczy László
leveléről, amelyet egyre meghatottabban hall-
gattam, végül már úgy éreztem, hogy mind-

végül az a Marton Endre fémjelezte polgári (bár
mondandójában baloldali) attitűd, amely koráb-
ban, még a háború előtt a Vígszínházat jellemez-
te. S azt se felejtsük el, hogy Várkonyi Zoltán a
Nemzetiből ment át az új Vígszínházat megcsi-
nálni.

Ebből a Nemzeti Színházból jött létre a Katona
József Színház, és ha jól belegondolok, talán
még a friss hajtású Új Színház is. Mert mi itt szinte
mindannyian Nádasdy, Major és Marton Endre
tanítványai vagyunk, akik úgy tanultuk a szakmát
Ádám Ottóék Madách Színházától, hogy tanúi
voltunk a nemzeti színházi küzdelemnek. Ha
végre sikerülne „depolitizálni" a Nemzeti Színhá-
zat, az egyetemes magyar színjátszás egy új,
megfiatalodni képes, megújulni akaró, friss és
eleven műhelyt nyerhetne, ahol „nagy öregek"
mesélhetnének a fiataloknak arról, hogyan hozta
be a színpadra Cordeliát Bartos Bimbi bácsi a két
karján mint Lear király, pedig már elmúlt hetve-
néves.

Fiatal színház legyen a Nemzeti Színház, tíz-
tizenöt darabos repertoárral, amelyet folyton
meg-megújít, és vegyen fel évente egy-egy kor-
társ szerzőt a repertoárjába, hogy „szakmai
idegrendszerét" évente a mai kor követelmé-
nyeihez igazíthassa.

Bízza meg a miniszter a szakmát (beleértendő
a Nemzeti Színházé is!) a jelöléssel, konzultáljon,
ha kell, és saját hatáskörében döntsön. Szerény
véleményem szerint ez lenne Molière úr testá-
mentumának a magyar Comédie-Française-re
vonatkozó hagyatéka... Csupán a megkívánt ke-
dély miatt mondom: legyen az új Nemzeti Szín-
ház nyitódarabja a Tartuffe vagy A fösvény, vagy
a Don Juan, mindhármat nagyon időszerű-nek,
mondhatnám, „korszerűnek" találná a publikum,
no persze csak „időszerű" szereposztásban.

járt édesapámnak fogom szólítani Ablonczy
Lászlót, és úgy gondoltam, hogy ha igaza volna,
akkor nekünk mindannyiónknak becsületesen
föl kéne állnunk az asztaltól és haza kéne men-
nünk, mert rá kellene jönnünk, hogy tévedésből
hívtak meg ide minket, tévedésből ülünk itt; a
Nemzeti Színházban minden rendben van, ott
minden tényleg oké, és mi egy politikai tévedés
áldozatai vagyunk. Azonban az, hogy ez nem így
történt, talán mégis azt mutatja: Ablonczy Lász-
lónak még sincs mindenben igaza, és mégis
bajok, mégpedig komoly bajok vannak a
Nemzeti
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