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a világ drámairodalmának még le nem fordított
vagy elévült fordításban lévő klasszikusait
ugyanúgy, mint a legjobb kortárs művek fordítá-
sát a magyar színházi élet rendelkezésére bo-
csátja.

Az új Nemzeti Színház szinházi kísérletek ott-
hona! Az egyre nehezebb anyagi körülmények
között dolgozó színházak egyre kevesebb koc-
kázatot vállalhatnak új, a szokásoktól eltérő mű-
vek létrehozására. A legmodernebb színházi út-
keresések nem tudtak nálunk meggyökeresedni,
pedig a művészetek fejlődésében nélkülözhetet-
len ez a szín. Az új Nemzeti Színház -- miközben
főépületében a klasszikusokat, a maradandó és
nemzetközi értékeket kell műsoron tartania -
kamaraszínházában, stúdiójában a legkockáza-
tosabb kísérletekre is vállalkozhat.

Az új Nemzeti Színház módszertani központ.
Azokban a színházi szakmákban, amelyekben
az utánpótlás esetleges és elapadóban van, az
ország valamennyi színháza számára rendsze-
res tanfolyamokkal biztosítania kell a szakem-
berképzést (asszisztens, ügyelő, öltöztető,
maszkmester, díszítésvezető, fővilágosító, kel-
lékes, fodrász). Ezek a tanfolyamok - rugalmas
tantervekkel - az új szakemberek képzésén kí-
vül a már működők szakmai színvonalának kar-
bantartását is vállalhatnák.

Mint módszertani központnak a színi pályán
levők számára nyitott testkultúra-, beszéd-,
ének- és zenetanulási programokat kell összeál-
lítania és életben tartania.

A Nemzeti Színház új műfajok műhelye és
kultúránk nemzetközi képviselője. Mivel a
színházi műfajok egyre jobban élnek a zene, a
tánc esz-közeivel, és a magyar zenés színház
nemzetközi elismertsége köztudott,
meggondolandó, hogy nem kellene-e laza
kapcsolattal a Nemzeti Szín-házhoz fűzni egy
zenés színházat (például Rock Színház) és
valamelyik táncegyüttest. Ez az együttműködés
kölcsönös tanulást eredményezhetne, közös
produkciókban gazdaságosabb működést és a
nemzetközi színházi élethez való újfajta és egyre
szorosabb kapcsolódást. És azt is, hogy
ezekben a műfajokban közös munkával olyan új
magyar művek születhetnek, melyek nemzetközi
sikerre is számíthatnak. (Például István, a király,
Magyar Elektra). Így meg lehet-ne teremteni
annak lehetőségét is, hogy egy, vagy akár két
társulat úgy járhassa a világot, hogy az ne
befolyásolja a színház hazai játék-rendjét.

A Nemzeti Színháznak mint országos hatású
közművelődési intézménynek szüksége lenne
egy tévéstúdió létrehozására, melynek egyik fő
funkciója lehetne az iskolák videokazetta-ellátá-
sa, a legjobb művészek által előadott versekkel,
novellákkal, drámarészletekkel. Másrészt e stú-
dió bevétele hozzájárulhatna a színház működési
költségeihez.

Az 1990-es pályázat egyik díjazott nemzeti
színházi terve az Erzsébet térre

Amatőr együttesek és művészeti jellegű kö-
zépiskolák szervezett patronálása szintén a
színház feladata lenne.

A Nemzeti Színház mint idegenforgalmi vonz-
erő. Az új nemzeti színházi hálózatnak (Nemzeti
Színház, rockszínház, népi együttes, vidéki
szín-ház) a nyár folyamán külön programmal kell
szín-házi élményt nyújtania az egyre növekvő
idegen-forgalom számára.

Az új Nemzeti Színház otthont adhatna nem-
zetközi színhází fesztiválnak is, amelynek pilla-

elmerülhet a kérdés: a színházvezetők
karéjában kakukktojásként, a színházi
szakmán kívülről, egyszerű nézőként
jogom van-e a Nemzeti Színházról szóló
tanácskozáson hozzászólnom. Mégis

vál-
laltam a felkérést, mert én vagyok a tegnap, ama
és tanítványaimon keresztül a holnap nézője.

natnyilag nincs állandó színhelye Európában. E
fesztivál rendszeres fenntartása a színházmű-
vészet vonzó nemzetközi központjává teheti Bu-
dapestet.

Az új Nemzeti Színház a környezetében vé-
gezzen kulturális és egyéb szolgáltatásokat, me-
lyek napközben is sokakat vonzhatnának a
kultúra körébe. Nyújtson alkalmat kiállításokra,
vitákra, közösségi együttlétekre.

A színház építésével egy időben szükséges új
struktúrájának kimunkálása, korszerű irányítá-
sának kialakítása és társadalmi ellenőrzésének
biztosítása. Mindezekhez a feladatokhoz kiemelt
helyzetre és új szervezetre van szükség.

Abban a szerencsében van részem, hogy
minden évben beszélhetek egyetemi hallgatóim-
nak a Nemzeti Színházért folytatott fél
évszázados küzdelem hősi erőfeszítéseiről,
majd a meg-valósult eszme első évtizedének
súlyos gondjairól, sebeket osztó vitáiról, sűrűn
változó igazgatóiról.

TAXNER-TÓTH ERNŐ

„SÍK MEZŐBEN HÁRMAS ÚT"
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Körtvélyessy Zsolt és Kozák András a várszín-
házi Bánk bánban. Rendező: lglódi István
(1992) (llovszky Béla felvétele)

Nem akarom mindazt megismételni, amit Ba-
barczy László elmondott, de néhány ponton vi-
tatkozni szeretnék vele. Ő azt emelte ki, hogy a
Nemzeti Színház valami ellenében jött létre. S
ebben igaza van. Valóban, ez a színház a pesti
Német Színház ellenében született. Azonban ez
a Német Színház is kettős funkciójú volt a ma-
gyar történelemben. Valahol, a mátészalkai
kocsmaszínpadon tartott magyar előadás felől
nézve maga volt Európa. De Bécsből nézve pro-
vincia volt. Ugyanakkor nemcsak valami ellen,
hanem valamiért is született a Nemzeti Színház.
Írók, színészek hittek abban, hogy a művelődés-
nek felemelő ereje van.

A Pesti Magyar Színház széles összefogással
megvalósított épületét azonban minden este
közönséggel kellett (volna) megtölteni. A
megálmodók és létrehozók ízlése, igénye,
szándéka azonban távol állt attól az élménytől,
amire a jegyek, bérletek vásárlói vágytak. A
magyar dráma és a világirodalom nagyjai, vagy
szórakoztató, zenés színház - feszültek
egymásnak az érvek, ellenérvek. S ha a vagy
nem is szólt kirekesztő szándékkal, az
arányokon akkor is bőven lehetett vitázni. Az
ezekhez tartozó egyéni érdekek-ről, mondjuk,
Schodelné fizetéséről már nem is beszélve.

Személyes élményeim az utolsó negyven
évből vannak. Nekem Major Tamás kicsit
másként él emlékezetemben, mint ahogyan
most alakját

néhányan felidézik. Major megbízatásul kapta a
szocialista népnevelést, a szocialista szellem
terjesztését. Ebből a politikai szándék eltűnt va-
lahol a színpad és a nézőtér között, vagy ha vala-
honnan mégis „átjött", ellentétes hatást váltott ki.
Közismert, hogy Illyés Gyula Fáklyalángja a
nemzeti függetlenség, Németh László Galileije a
gondolatszabadság melletti, Shakespeare III.
Richárdja a történelemhamisítás és a közhazug-
ság elleni tüntetés alkalmául szolgált. Major
ugyanis soha nem hitte el, hogy Pavlenko vagy
Davidoglu jobb szerző Shakespeare-nél vagy
Lope de Vegánál, s igyekezett a műsort a „tűrés-
határon belüli" klasszikusokkal kitölteni. Ebből
az okból nézte el vagy talán támogatta is, hogy az
igazgatása alá tartozó dramaturgia a párt által
nem különösebben kedvelt íróknak is megbízá-
sokat adjon. Mert a pártérdek kiszolgálója lelke
mélyén mégis sikerre vágyó művész volt. Ellen-
tétben, mondjuk, Lukács Györggyel, aki világo-
san látta, milyen veszedelmes az általa
megszólaltatott eszmékre Az ember tragédiája.
Mindent meg is tett, hogy leszorítsa a színpadról,
kitörölje nemzeti hagyományaink
értékrendjéből.

Kívülállóként sokat hallottam a hatvanas-het-
venes-nyolcvanas évek Nemzeti Színházának
válságáról, a színházon belüli gondokról. Nem
tudom, Andrásfalvy miniszter úr valóban fölaján-
lotta-e az igazgatói széket Avar Istvánnak, de
emlékszem Avar nyilatkozatára, amelyben sze-
repvállalását a Németh Antal-i példa megismét-
léséhez kötötte: fölmondást mindenkinek, sza-
bad kezet teljesen új társulat építéséhez. A végül
kinevezett igazgató, Ablonczy László nem kapta
meg ezt a lehetőséget. Vállalta azokat a terhe-

ket, amelyek az elmúlt negyven év során fölhal-
mozódtak. Csak egyet említek: a színművész
arathatott dicsőséget, kaphatott kitüntetéseket,
jogot a Központi Állami Kórház magasabb szín-
vonalú orvosi szolgáltatásaihoz, beutalót a szi-
gorúan zárt öszödi kormányüdülőbe, még pénzt
is kereshetett filmmel, szinkronnal, tévével, rá-
dióval, föllépésekkel; színházi fizetése azonban
megalázóan alacsony volt. Erre ő is csak akkor
döbbent rá, amikor megállapították a nyugdíját.

A Nemzeti sajátos helyzete miatt ezek a gondok
ott aránytalanul nagyobb mértékben jelentkez-
nek, mint máshol. Mindez természetesen érzel-
mi feszültségeket is okoz, amelyek sokféle for-
mában robbannak. Ablonczy László nagy türe-
lemmel és megértéssel kezelte e roppant nehéz
kérdést, de időbe került, amíg ennek tehertételé-
vel új társulat építésébe és saját elképzelései
megvalósításába kezdhetett. A „szakma" és a
sajtó bizony nem könnyítette meg a helyzetét. A
művelődési tárca sem találta meg a szociális fe-
szültségek kezeléséhez, a rég megígért új szín-
ház felépítéséhez, az égető anyagi gondok or-
voslásához szükséges forrásokat. Szabó Iván
miniszterségéig töretlenül érvényesült (és azóta
visszanyerte érvényét) a Pénzügyminisztérium
tisztviselőinek évtizedes fölfogása, amely szerint
a kulturális kiadások a lehetséges, nem pedig a
szükséges kategóriájába tartoznak. (Szeretném
megjegyezni, hogy Szabó Iván neve itt nem mint
pártpolitikusé szerepel, hanem mint mérnöké,
minta Pénzügyminisztériumot évtizedek óta ve-
zető szűk szakmai körön kívüli felelős emberé.)

Nem lehet a Nemzeti Színházról beszélni
anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk egyfelől
az ország gazdasági helyzetét, másfelől a kultúra
hazai és nemzetközi válságát. A Pesti Magyar
Szín-ház megnyitása előtt az ezért küzdők
soraiban közmegegyezés volt abban a
tekintetben, hogy a Nemzeti Színház a
fölemelkedés fontos tényezője és a nemzeti
öntudat, azaz a haza, a köz iránti kötelességek,
az erkölcsi értéktudat erősítője. Akik ehhez
később hozzátették a szórakozás, a
kikapcsolódás igényét, az előbbit nem vonták
kétségbe. Pedig már a romantika korában belo-
pakodott a mindent megoldó felemelkedés esz-
méje mellé a kétség, és megerősödött a tagadás
szelleme. Nincs itt lehetőség sem hosszabb tör-
téneti-filozófiai fejtegetésekre, sem a művésze-
tek társadalmi szerepében bekövetkezett alap-
vető változások elemzésére. Századunk máso-
dik felében a fogyasztói és a hiánytársadalom, a
szabadság és az önkényuralom egyaránt a taga-
dás szellemét táplálta. A művészetben uralkodó
tagadás erős visszhangot keltett egy szűk és
nagy befolyású elitben. Ugyanakkor viszont -
miközben a technikai fejlődés rendkívül kiszélesí-
tette az iskolázott középrétegeket - az igen
gyorsan változó új művészeti irányzatok befoga-
dására a nagy többség nem készült fel.
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Az elit legfőbb mércéje az „új" lehetett, ami
legkönnyebben a meghökkentő, a szokatlan, a
hagyománytagadó formában fejezhető ki; a kö-
zéprétegek ízlése viszont jó esetben a megszo-
kott, a szüleiktől, tanáraiktól tanult értékítéletek-
nél maradt. Szíves figyelmükbe ajánlom, hogy a
hagyományokhoz ragaszkodó opera estéről es-
tére többnyire meg tud tölteni (a drága jegyek
el-lenére) két nagy befogadóképességű
színházat. A marxista iskolarendszer évtizedek
óta azt táplálja diákjai tudatába, hogy a régi és
az új művészeti érték közös mértéke a politikai
üzenet. Mivel ez újabban érdektelenné vált, a
középrétegek ma jóformán semmi értéket nem
látnak a kultúrában. Ezzel él és él vissza egyfelől
az üzleti élet, amely (főleg amerikai kézben)
nagyhatású kulturális szórakoztatóipart hozott
létre, és igyekszik igen eredményesen elhitetni,
hogy ez „a" kultúra; másfelől ez vonatkozik
nálunk a marxista iskolázottságú gazdasági
döntéshozók csoportjára, akik úgy mérlegelik a
támogatásokat, mint valamiféle luxuskiadást, ami
a termelés szempontjából lényegtelen, de segíti
az ország jobb „kinézését". Azaz nem
szükséges, mint a vitamin, az élelmiszer vagy a
meleg ruha, hanem lehetséges, mint például a
nyakkendő.

Kicsi a kereslet az értékes képzőművészeti
alkotás, a könyv, a színház iránt, amit öncsaló
módon hajlamosak vagyunk kizárólag
pénzhiánnyal magyarázni. Igaz, a
szerencsésebb országokban a kultúra
„vevőköre" sokkal nagyobb anyagi
lehetőségekkel rendelkezik, de semmivel sem
szélesebb, mint nálunk. Nézzük meg például
London színházi kínálatát: az előadások döntő
többsége különböző színvonalú zenés vagy mu-
lattató darab. Ott is ebben a közegben kell a
Nemzeti Színháznak a maga szerepét megtalál-
nia. Annak a Nemzeti Színháznak, amit egyéb-
ként akkor létesítettek, amikor már világszerte
arról folytak a viták, elégséges művészszínházi
kínálat mellett van-e sajátos feladata a Nemzeti
Színháznak. Az angol színház persze kedvező
helyzetben van: hatalmas és minden ízlést kielé-
gítő anyanyelvi drámairodalomra támaszkodhat
és támaszkodik.

Még nem épült föl a londoni Nemzeti Színház,
amikor 1964-ben az évfordulós stratfordi
Shakespeare-kiállítás középpontjába a „régi di-
csőséget", a győzhetetlen spanyol armada fölötti
győzelmet ábrázoló hatalmas festmény került. S
ha azt kérdezzük, mi köze ennek Shakespeare-
hez, csak emlékezetbe kell idéznünk a nemzeti
érzés talán első újkori megszólaltatását a II. R i -

chárdból. Gondoljunk York szavaira, aki gőgös
külhoni divat erkölcsromboló erejétől félti Angli-
át, attól a pusztítástól, amit a „csak új legyen,
akármilyen silány" eszméje okoz. Tegyük hozzá
Gaunt himnikus válaszát a drága hon szépségé-
ről és nagyszerűségéről. Vajon volt-e szerepe a
XVIII. századi Shakespeare-kultusznak a Na-

póleon fölötti győzelemben? Hozzájárult-e Wal-
ter Scott régi dicsőséget idéző regényeinek átütő
(ma sem szégyellt) sikeréhez, Turnernek Nelson
diadalát ábrázoló vásznaihoz, a sok neogótikus
kastély vagy a Parlament fölépítéséhez? Ahhoz
az épülethez, amelyben a makacs konzervatív,
Winston Churchill 1940 nyarán szembeszállt Hit-
lernek a kényelem fenntartását biztosító, igen
csábító békeajánlatával. Vajon a 1 1 . R i c h á r d és
mindaz, amit a Trafalgar téren vagy a Waterloo
pályaudvaron megfordulók tudatában a múlt föli-
déz, mennyiben járult hozzá, hogy ez a nép,
amelynek „józan önzésére" a Führer annyira
számított, önként vállalta a háború szörnyű áldo-
zatait?

Jelenet Az ember t r a g é d i á j á b ó l .
Rendező: Ricard Salvat (1994)

A magyar Nemzeti Színház mindenkori igaz-
gatója egyben Csongor szerepének alakítója is:
ott áll a tévedések hármas útján, a bizonytalan-
ság csalfa közepén és töpreng: „Oh, de melyik
nem közép itt?" Nem mondhat le a magyar iro-
dalmi hagyomány műsoron tartásáról. Nem
mondhat le mai drámák bemutatásáról. Sem a
világirodalom klasszikusairól. Sőt! Ezek mellett
még sikert is várnak tőle.

Az udvari színház nézői abból a szűk körből
kerültek ki, amelyet megtisztelésül meghívtak. A
polgári színház a közös élmény hatáskörébe
vonta azokat, akik a társadalom különböző réte-
geiből jegyet váltottak. A szocialista kísérlet a
„népnevelési mozgalom" részesévé kívánta tenni
a művészt és a nézőt egyaránt. Az utóbbinak
ingyen vagy nagyon olcsón kínálta, sőt gyakran
rátukmálta azt, amit a művész élete értelmének
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Varga Mária és Bessenyei Ferenc a Lear király-
ban. Rendező: Sík Ferenc (1994) (Németh Juli
felvételei)

érzett. Tapasztalataink azonban azt mutatják,
hogy ami olcsó vagy ingyenes, az gyanús. A
szocialista gyakorlat neveltje is erre az
álláspontra helyezkedik. Egyszerűen nem érti,
hogy a szín-házban (könyvtárban, képtárban,
hangverseny-teremben, moziban) értékes
élményeket kínál-nak vagy kínálhatnak neki.
Nem tudja, mi az érték, viszont elutasítja, ha
nevelni akarják, nem engedi, hogy valamit
rákényszerítsenek. Úgyis agyon vagyunk
hajszolva, nincs időnk. Viszont szobánkba jön a
televízió sokszínű kínálata. Mi-

ért kívánják, hogy pénzt áldozzunk a kevésből
arra, aminek semmi köze jólétünkhöz?

Nem gondolom, hogy ha valaki át tudja élni
Bánk és Petur vagy Melinda egymásra utaltsá-
gát, Csongor bizonytalanságérzését és vágyait,
Ádám szembesüléseit a tagadás szellemével,
másként gondolkodó, másként viselkedő állam-
polgár lesz. Nincsenek kétségeim azokról a ne-
hézségekről, amelyekkel a magyar dráma be-
mutatására vállalkozóknak meg kell küzdeniük.
Mégis kell lenni legalább egy színháznak, ame-
lyik divatokkal, szűkebb körök igényeivel akár
szembeszállva vállalja a (hazai és nemzetközi)
hagyományos értékek gondozását; s ezzel
együtt az új értékek színpadi bemutatását. Egy-
nek? Senkit ne lehessen ebből a feladatvállalás-

ból kizárni, ami a Nemzeti Színháznak köteles-
sége legyen. Petőfi elfogult, amikor a Színész-
dalban ezt írja: „Minden művészetek / Fején a
korona: / A mi művészetünk"... mert „Csak árny,
amit teremt / A költőképzelet; / Mi adjuk meg
neki / A lelket, életet... / Miénk a hatalom / Az
emberszív felett..." Mégis apostoli feladat ez
ismét, mert a mai ember a történelem szemétlá-
dájában véli tudni az emberszívet, semmire nem
becsüli a lélek erejét. A kulturális ipar a pénz,
az ösztönök, az erőszak hatalmát sulykolja
tudatába, a művészi hatást a brutalitással és a
hangerővel helyettesíti. Miközben elszegé-
nyedünk, nem merünk arra gondolni, hogy vala-
mit kitalálhatnánk, valamit tehetnénk ez ellen.
Ha tudnánk még színpadi hősökkel azonosulni,
együttérezni, a színpadon látottakon fölhábo-
rodni vagy lelkesedni. Talán érdemes lenne
szembefordulni azzal az irányzattal, amely las-
san kiürít minden nem szórakoztató és nem a
sokkhatásra építő színházat.

A világ szellemi életében két ellentétes irány-
zatot figyelhetünk meg. Az egyikről mint a „Gu-
tenberg-galaxis végéről" harminc éve vitatkoz-
nak, s nem lehet kétséges, hogy az olvasása vi-
zualitás előretörésével egyidejűleg háttérbe
szorult. Vörösmarty még szöveget hallani ült be a
színházba, Petőfi már látványban gondolkodott.
Másfelől viszont a számítástechnika és a filozófia
(igen különböző módon) a nyelvi kommunikáció
fontosságát állítja előtérbe. A számítástechnika
nyelve az angol, magyar nélkül világméretekben
lehet ma már kapcsolatokat teremteni, informá-
ciókhoz jutni. A modern filozófia viszont azt
tanít-ja, hogy a nyelv jelrendszer, amelynek
segítségével felállíthatjuk saját világképünket. A
görög példából kiinduló Kölcsey, aki Kazinczyval
vitázva rádöbbent nyelv és tudat
szétválaszthatatlanságára, fölismerte, hogy
világképünk - és ezzel alkalmazkodásunk a
jelen feltételrendszeréhez - olyan, amilyenné a
megújulás folyamatos nemzeti hagyománya
alakítja. Részletesen kifej-tette, hogy a köz költői
megszólításának legnagyobb lehetősége a
játékszín. Most az a kérdés, van-e szándékában
a játékszínnek a közös érzést, a közös akaratot
megszólaltatni?

Én hiszek a színházban, hiszek abban a mű-
kedvelő színházban, amelyik nem a kívülállásra,
nem valamiféle társadalmon kívüliségre szoktat-
ja a benne részt vevőket, hanem éppen ellenke-
zőleg; önkifejezésre, viselkedésre, az emberek
közötti kapcsolattartásra. Hiszek a művészszín-
házban, amelyik meg tudja szólítani az emberek
lelki érzéseit, s amelyik valóban tud hatni az em-
berek szívére. Hiszek a Nemzeti Színház
eszméjében, mert e nélkül a hit nélkül a jövő
Magyarországa, a felemelkedés eszméjére váró
Magyar-ország nehezen elképzelhető.

Hiszek, mert hit nélkül nemcsak művészet, de
néző sincs.


