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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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Színházzal. Kollegáim, akik előttem szóltak, im-
pozáns és nagyon szellemes gyakorlati megol-
dásokat javasoltak, annyira szimpatikusakat és
annyira szellemeseket, hogy ezek tulajdonkép-
pen vissza is riasztottak attól, hogy a magam
gyakorlati megoldásaival előhozakodjak. Vi-
szont oly sok elméleti kérdés is elhangzott, hogy
nem állhatom meg - éppen a Nemzeti Színház
jövője, sorsa érdekében -, hogy néhány, eddig
talán még el nem hangzott elméleti kérdést radi-
kálisan fölvessek.

Sok szó esett a Nemzeti Színház eszméjéről
és eszmei tartalmáról. Nem esett azonban szó
arról, hogy igazából melyik az az eszme, amely
magát a Nemzeti Színházat létrehozta; és azt
gondolom, arról sem esett szó, hogy milyen lehet
az a mai eszme, amelyik egy korszerű Nemzeti
Színházzal kapcsolatban érvènyesíthető. Az a
meggyőződésem, hogy a magyar Nemzeti Szín-
ház a reformkor eszmerendszerének nyelvi és
kulturális programját testesítette meg, és ez a
nemzeti függetlenség, az idegen hatalmi és kul-
turális befolyás alól való szabadulás eszméjének
köszönheti a létét. Pontosan tudjuk, hogy ez az
eszme olyan országban született, amely jelentős
ügyeiben önállótlan volt, nyelveként pedig a ma-
gyart nem használhatta, tehát a kulturális indítta-
tása mellett kezdettől fogva érvényesült valami
oppozíciós jelleg. 1848 elbukása a szabadság és
függetlenség eszméjének az elbukása volt, a
Nemzeti Színház pedig a mindenkori hatalom-
hoz kötődött. A történelemben ezután következő
különböző hatalmi kurzusok hivatalos cégére
alatta Nemzeti funkciója is megváltozott és pola-
rizálódott.

A Nemzeti Színház története egyszerre fel-
emelő, megindító, mélységesen elszomorító és
lehangoló. Mintha történetében egy független-
ségében megnyomorított nemzet jellemtorzulá-
sa tükröződne. Sok mindenről szemérmesen
hallgatunk. Büszkék vagyunk Hevesi Sándor
Shakespeare-ciklusára, büszkék vagyunk a Ma-
jor-korszakra, ugyanakkor szemérmesen hall-
gatunk arról, hogy a Nemzeti Színház története
másfelől feljelentgetések, besúgások, politikai
intrikák és kegyetlen hatalomváltások dicstelen
korszaka is volt. Persze nagyon jól tudjuk, hogy
ez nemzeti sajátosság. Hiszen sokat beszélünk a
második világháború ártatlan áldozatairól, de
kevesebbet arról a letagadhatatlan tényről, hogy
Európának ebben az országában volt a legtöbb
feljelentő, a legtöbb besúgó. Azt gondolom, hogy
itt a nemzeti jellem torzulásának olyan tagadha-
tatlan tényével állunk szemben, amelytől nem
volt érintetlen maga a Nemzeti Színház és annak
története sem. Persze mindez a múlté. Ma egy
olyan nemzet színházáról beszélgetünk, ame-
lyet alig néhány történelmi másodperc választ el
függetlensége kivívásának pillanatától, az ide-
gen hatalmi és kulturális befolyás alóli szabadu-

Iástól. Egész közéletünket áthatja az elsorvasz-
tott polgárosodás késői reformja. Túlzás nélkül
nevezhetjük tehát napjainkat új reformkorszak-
nak, amelyben a társadalmi lét egész szerkeze-
tét átható alapvető változások történnek. Tudjuk,
hogy ezek a változások a nemzet sorsát, jövőjét
alapozzák meg. Érezzük ennek a történelmi
terhét és nagyszerűségét.

De mielőtt még elragadna az ünnepi emelke-

A Nemzeti Színház épülete bontás közben,
1965

dettség, annak is tudatában kell lennem, hogy ez
a tanácskozás olyan országban hangzik el, ahol
negyven évig hazudtak. Ahol a hazugság a hét-
köznapi élet velejáró szindrómája volt; hazudott
a politika, hazudott a művészet, sőt a művészet
tulajdonképpen ebből az ügyes hazudozásból élt
meg. Persze mondhatjuk, hogy hál' Istennek, ez
is a múlté. A rendszerváltással eltűnt az a kor-
szak, amely mindnyájunkat közös és mindnyá-
junk által jól ismert hazugságba kényszerített.
Kétségtelen azonban, hogy a rendszerváltás óta
ez az ország amnéziába esett. Most gyorsan
mindent elfelejtünk, tehát nekünk is el kell felejte-
nünk szakmánk politikai köpönyegforgatóit, el
kell felejtenünk a pártkongresszusok sztárren-
dezőit, és tudnunk kell: ahhoz, hogy tovább él-

A Nemzeti Színház épülete 1964-ben
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jünk, ezekről nem illik beszélni. Én mégis azt ja-
vaslom, hogy ne csaljunk és ne hazudjunk to-
vább. Ne használjunk tovább bizonyos monda-
tokat. Ne rágjuk tovább a gittet. Ne beszéljünk a
Nemzeti Színház épületének problémájáról. Ne
beszéljünk a magyar drámairodalom ápolásá-
nak feladatáról. Persze még mielőtt valaki ezek-
be a kijelentésekbe könnyedén belekötne, sietve
hozzá kell tennem: ne beszéljünk róluk valami
helyett. Ne beszéljünk róluk a színház lényege
helyett, a színház helyett, amelynek, idézem,
fel-adata mindig az volt és az lesz, hogy tükröt
tartson az emberi természetnek. Nos, a Nemzeti
Színház is ilyen tükör, a nemzeti önismeret és a
nemzeti lelkiismeret tükre kell, hogy legyen, mint
ahogy az volt születése pillanatában is.

Jól ismert valamennyiünk előtt, hogy a hatva-
nas években esztendőkön át vitatkozott a szak-
mai közvélemény arról, hol legyen a Nemzeti
Színház? A Várban legyen? A Városligetben le-
gyen? Az Engels téren legyen? Milyen legyen?
Lehessen benne kongresszust rendezni vagy ne
lehessen? Legyen rajta dísztribün, vagy ne le-
gyen rajta dísztribün? Ezekkel a vitákkal évek
teltek el; persze erről lehetett vitatkozni. Arról
nem lehetett vitatkozni, amit Déry Tibor kérdez-
tet A tanú című drámájának utolsó pillanatában
az orosz katonával, aki azt kérdezi a pincéből
előbújó magyaroktól: miért nem ti szabadítottá-
tok föl magatokat? Nos, az a meggyőződésem,
hogy a radikális Nemzeti Színháznak, egy olyan
radikális színháznak, amely születése pillanatai-
hoz, születése hagyományához hű, előbb a szín-
padon kell felépülnie, és csak utána lesz méltó
arra, hogy új hajlékot kapjon. Azt gondolom, ez a
folyamat fordítva nem működik.

A magyar irodalom ápolása a másik olyan
szlogen, amely mögé éveken keresztül jól és ké-
nyelmesen el lehetett bújni. Ezzel a jelmondattal
két baj van. Az egyik: azt mondjuk, a Nemzeti a
magyar dráma otthona. Na de miért? A többi ma-
gyar színház nem az? Van olyan, magát komo-
lyan vevő magyar színház, amely a magyar drá-
mát nem veszi komolyan? A magyar dráma ügye
nem irodalmi kérdés. A magyar dráma ügye min-
dig is nemzeti ügy volt abban a korszakban,
ami-kor egyszerűen nem létezett magyar
színház. De ma ez a szlogen nem lehet cégér.
Amikor a magyar irodalom örökségének
ápolásáról beszélünk, képzeletemben mindig
egy temető jelenik meg, egy temető, mintha az
embernek az volna a kötelessége, hogy
bemenjen oda és sírokat ápoljon, és nagyon
vigyázzon arra, nehogy kegyeletsértést
kövessen el. A magyar drámairodalom viszont
nem temető, hanem kert. Olyan kert, amelyben
- tetszik, nem tetszik - vannak élő és vannak
élettelen növények. Tudomásul kell vennünk,
hogy a magyar nemzeti dráma-kincs nem
feneketlenül kiaknázható kincsesbánya, s a
színháznak éppen az a feladata, hogy

különbséget tudjon tenni aközött, ami még élő,
életre kelthető benne, és mi az, ami halott, élette-
len, semmi más, mint irodalom. A mai Nemzeti
Színházról való gondolkodás közben megkerül-
hetetlen, hogy a szabadságról és a független-
ségről ne gondolkodjunk; ezek azonban egyre
ritkábban hallott szavak. Helyettük nemzeti
identitás és európai integráció dívik. Persze jól
látható, hogy napjaink történelmi kérdése
Európában pontosan e két fogalom köré
fogalmazódik. És azt is tudjuk, hogy ha hiszünk
vagy hinni szeret-

Nemzeti Színház immár évtizedes válsá-
gának megoldását változatlanul az új
Nemzeti Színház felépítésével kapcsolat-
ban tudom elképzelni. Az új színház szá-
mos olyan funkciót vállalhatna magára,

amelynek teljesítése során sok jelenlegi kérdés-
re válasz adódna.

Ma az új Nemzeti Színházzal kapcsolatban
két hangos álláspont van. Az egyik felelőtlenül és
megalapozatlanul kétségbe vonja a Nemzeti
Színház szükségességét, a másik oldalon pedig
zengenek a tirádák valamilyen veretes templom
felépítéséről. Egy az angol Nemzeti Színház tí-
pusához közeli kulturális és színházi központ
polgári igénye nem nagyon hallatszik.

Az új Nemzeti Színház felépítését változatla-
nul aktuálisnak, sőt szimbolikus értelemben lét-
kérdésnek tartom. E színház felépítésével a kor-
mány helyreállíthatná a magyar kultúrának azt a
fontosságát, amelyet az utolsó tizenöt-húsz év-
ben elveszített. Ismerem azt az érvet, hogy nincs
pénz. Volt terv és kezdeményezés 1914-ben,
amikor lefújták a felépítést, hogy egy
világháborúra költsék el az ország vagyonát.
Ezután még vagy ötször volt terv és
kezdeményezés, de „nem volt pénz" a
harmincas években, amikor volt pénz
fegyverkezési programra; „nem volt pénz" az
ötvenes években, amikor volt pénz
Sztálinvárosra és a magyar gyapotra; „nem volt
pénz" 1986-ban, amikor bőségesen jutott a ne-
hézipari lobbyk támogatására, és „nem volt
pénz" 1990-ben, amikor százmilliárdos kárpót-
lási összegeken spekuláns rétegek gazdagod-
tak. „Nincs pénz" ma sem, amikor naponta nő-
nek ki a földből olyan bankok reprezentatív épü-
letei, amelyeket az állam az adófizetők pénzén
konszolidál.

Mindezeket tudva én nem hiszem el, hogy a
ma tizennégymilliárd forintra prognosztizált
szín-

nénk egy háború nélküli jövőben, akkor azt kell
mondanunk, hogy nemzeti identitás és európai
integráció nem egymást kioltani kész ellentétek,
hanem egy dialektikus fejlődési folyamat szélső-
séges pólusai, amelyek egy eddig ismeretlen
szintézis felé mutatnak. Az a meggyőződésem,
hogy az új Nemzeti Színház korszerű eszméje
csakis a kulturális identitás és az integráció
szintézisére épülő, az emberi természetnek és
a nemzeti sorsnak radikálisan tükröt tartó
színház lehet.

házépítés, mely esztendőnként hármat jelent,
alapjaiban rendítené meg a magyar gazdaságot.
Itt szeretném megjegyezni, hogy amikor 1990-
ben az elmúlt évtizedek legnemzetibb kormánya
levette napirendről a Nemzeti Színház ügyét,
akkor már készen volt egy hatmillió forintos
költségvetés, amit több mint száz szakember fél
évig készített.

Én csak megismétlem a magam véleményét,
és mellékelem azt a programot, amelyet 1990-
ben utolsó kormánybiztosi előterjesztésként
alá-írtam:

Az új Nemzeti Színház az egész nemzet szín-
háza! Szükséges egy nemzeti színházi hálózat
létrehozása, amely az e profilba vágó előadások
cseréjét is biztosítja. A vidéki színházak kiemel-
kedő színvonalú, a Nemzeti Színház műfajába
tartozó előadásai kapjanak lehetőséget a buda-
pesti Nemzeti Színházban való sorozatos ját-
szásra.

A Nemzeti Színház nyújtson lehetőséget vala-
mennyi, az ország határain belül és kívül élő ma-
gyar nyelvű színésznek a bemutatkozásra; a fő-
program részeként repertoáron tartott kiemelke-
dő magyar vagy világirodalmi művek előadásá-
ban (Az ember tragédiája, Romeo és Júlia) nyíl-
jék alkalom más színházak megfelelő színvonalú
művészeinek a rendszeres fellépésre.

Az új Nemzeti Színház legyen a színhelye
minden évben a magyar színházak versenysze-
rű seregszemléjének, amelynek jelenleg nincs
otthona.

A színház gondozásában drámaírói kollokviu-
mokat és valamennyi magyar nyelvű színház
számára rendelkezésre álló dramaturgiai ta-
nácsadó testületet kell fenntartani. Ennek elsőd-
leges célja minél több új magyar színmű
színpad-ra segítése és menedzselése.

Állandó műfordítói irodát kell létrehozni, mely

S Z I N E T Á R M I K L Ó S

ÉPÍTSÜK FEL A NEMZETI SZÍNHÁZAT!


