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mikor megkaptam a felkérést a mai
meg-beszélésre, először egy kicsit
megijedtem, mert az volt az érzésem,
hogy valami albumot, valami kiadványt

szerkeszteni jövünk itt össze, és a mit
gyarapítjuk a ho-
gyan helyett... Aztán amikor megkaptam a rész-
letes programot, kicsit megnyugodtam, most
pedig így, a staféta végén nyugodt vagyok,
mert megfogalmazódtak a legfontosabb
gyakorlati kérdések. Sőt úgy érzem, hogy
bizonyos pontokon ismétlésbe kell
bocsátkoznom Babarczy után, Kerényi után,
Léner Péter után, talán első-sorban Léner Péter
után, aki egész konkrétan arról beszélt, amiről én
is beszélni szeretnék. Tehát szeretnék
elszakadni mindenfajta elméletieskedéstől. Úgy
érzem: a Nemzeti Színházban eltöltött hét évem
alatt az a körülbelül háromszáz oldal, amit
ebben a tárgyban leírtam és a levelek sokasága
- sokszor gondoltam, hogy több levelet írok,
mint Madame de Sévigné - minden elméleti
megfontolásomat kimerítette.

Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, amely
szerint a Nemzeti Színház az eszmei megfogal-
mazás hiánya miatt került válságos helyzetbe. A
válságos helyzet oka ennél egyszerűbb és
ugyanakkor bonyolultabb: hiányzik az az egyet-
len alkalmas személy, aki száznyolcvan fokos
fordulattal meg tudná változtatni a Nemzeti
Szín-házról alkotott képünket. Nem értek egyet
azzal, hogy az épület a megoldás, semmivel a
világon nem értek egyet, csak azzal, hogy
egyetlenegy személyre van szükség, akihez
leszerződik egy társulat, akihez elmegy a
színész, a rendező, a technikai személyzet,
mert olyasvalaki, akiben megbízik.

Most persze azt kérdezzük, honnan vegyünk
ilyen vezetőt, s egyáltalán ki alkalmas erre a
posztra?

Engedjenek meg egy rövid történeti áttekin-
tést. Kiírtam magamnak a Nemzeti Színház ed-
digi igazgatóit, pontosan, évszám szerint, és a
következőre jöttem rá. A nagy vonulat tagjai-
nak, tehát Paulaynak, Hevesinek, Major Ta-
másnak, Marton Endrének egy ponton azonos
volt az életútja: valamennyien a színházban ne-
velkedtek, ott nőttek föl, és a Nemzeti Színház
talaján bontakoztak ki mint igazgatók. Hevesi
Sándor például huszonegy évig volt a Nemzeti
Színház rendezője, majd főrendezője, mielőtt
1922-ben igazgató lett. Major Tamás, mint tud-
juk, harmincöt évesen úgy vette át a Nemzeti
Színházat, hogy előtte tizenöt-tizenhét évet töl-
tött ott. Tehát a színház kinevelte magának,

mintegy kidobta magából ezeket a vezető sze-
mélyiségeket.

Az igazgatók másfajta vonulata, Tóth Imre
például - talán sokan nem ismerik ezt a nevet - ,
aki 1908-tól 1917-ig volt igazgató, már 1876-tól
tagja, ügyelője, színésze, rendezője, mindenese
a Nemzeti Színháznak. Összesen negyvenegy
évet töltött el a Nemzetiben. Ilyen volt Somló
Sándor is.

A harmadik vonulat tagjai - közéjük tartozott
Ambrus Zoltán, Vojnovich Géza, Nagy Péter és
részben Bánffy Miklós, a színházi ember, képző

művész, drámaíró - valamilyen módon az iroda-
lom, az irodalomtudomány felől kerültek a Nem-
zeti Színház élére; ez az irányzat, illetve kivá-
lasztási mód megbukott. Ambrus Zoltán rendkí-
vüli tekintélyű író, regényíró, novellista. kritikus,
amikor a Nemzeti Színházhoz kerül, azonban
mára második napon megbukott, amikor beikta-
tása után bement Hevesi rendelkezőpróbájára,
leült az első sorba és elővett egy látcsövet.
Gondolják el ezt a helyzetet! Abban a pillanatban,
lett légyen bármilyen jó ízlésű, kiváló ember,
elárulta tökéletes színházidegenségét.

Ezután jönnek azok, akik valamelyik politikai
irányzat képviselői. Bárhogy fordított is a pályája
során Németh Antal, azon a tényen nem tudott
fordítani, hogy őt a Hóman-kurzus tette oda és
adott neki teljhatalmat a Nemzeti Színház élén.
Németh Antal belépésének nemcsak az volt is-
mérve, hogy kulcsrakészen vette át az üres
Nemzeti Színházat, hanem az is, hogy 1935-
ben, néhány évvel a gazdasági válság
mélypont-ja után, olyan állami támogatást
kapott, amitől
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olyan kinövések, mint Meruk Vilmos, akit kifeje-
zetten komisszárnak tettek oda, bár hamarosan
kiderült, hogy benn, a színházban sokkal nehe-
zebb komisszárkodni, mint ahogy azt korábbi mi-
nisztériumi székében elgondolta.

Már most akkor milyen tulajdonságokkal is
rendelkezzék a Nemzeti Színház igazgatója?
(Bár remélem, hasonló megbeszélés résztvevői
lehetünk akkor is, amikor legközelebb az Opera
témája kerül terítékre.) Ahogy már elmondtam:
döntő, hogy olyan erős személyiség legyen, aki-
hez szívesen csatlakoznak a művészi erők, mivel
ma teljesen más a helyzet, mint az államosítás
előtt volt. Akkor ugyanis a színészt eléggé von-
zotta a Nemzeti Színház státusa, az, hogy ő
nemzeti színházi tag. Ma ez nem elég. Ma meg-
kérdi, hogy mit fogok játszani, ki fog rendezni és
egyáltalában milyen a légkör a színházban. To-
vábbá: ne férjen kétség művészi és emberi
tisztességéhez. Persze megkérdezhetnénk
minden kegyeletsértés nélkül, hogy akkor mi
van a Majorral? Nos, az igazgató olyan
személyiség legyen, aki, hogy is mondjam, még
a vitatható emberi gesztusait is olyan
nagyságrendben tudja tálalni, ahogy ezt ő tette.
Legyen humorérzéke. Humorérzék, önirónia
nélküli színházi vezető el-képzelhetetlen, mert
ha nagyon komolyan veszi saját magát, az
életveszélyes.

A velencei kalmár gyönyörű részlete az ötödik
felvonásban, amikor Lorenzo azt mondja, hogy
annak az embernek, aki legbelül zenétlen, a lelke
sötét, mint az Erebus; ne bízz meg benne, hall-
gass a zenére. Tehát „zenétlen ember" se le-
gyen. Nem azt értem ezen, hogy úgy játsszon,
mint Richter, hanem a zene mélyebb értelméről

gondolkozzon. Legyen ereje legyőzni a hiúságát,
és az egyenrangúakat, sőt az esetleg jobbakat
maga mellé engedni. Erre is nagyon kevés példa
van színháztörténetünkben. S ami a legfonto-
sabb: értesse meg a családjával, hogy ez a poszt
legalább tizenhat, ha nem tizennyolc órás napi je-
lenlétet kíván. Nekem egy igazgató, amikor arra
kértem, hogy szombat délután legyen egy meg-
beszélés, mert más időpontban nem tudjuk
összehozni, azt mondta: „Ne haragudj, most
neveztek ki - legalább egy éve volt igazgató -, de
a feleségem már ferde szemmel néz rám." Akkor
ne gyere ide, nincs rád szükség! - válaszoltam
ne-ki. Ez olyan szakma, hogy itt nincs ünnep,
nincs nyár, itt bent kell lenni reggeltől estig a
színház-ban. Mindenütt jelen kell lenni. A
színházvezető-nek értenie kell a művész
lelkéhez, de ugyanúgy értenie kell ahhoz is, hogy
a csapózsinórt a hengerléc mögött, a jobb vagy a
bal oldalon alkalmasabb-e végigpattogtatni.
Lehet, hogy ebben el kell égni, lehet, hogy ebbe
bele kell pusztulni, de gyönyörű érzés ebbe
belepusztulni.

Továbbá: szívós legyen, de ne görcsös, mert
az nagyon nagy különbség. Este tízig, előadás
végéig ugyanis nem lehetséges vert helyzet. Ná-
dasdy Kálmán mesélte, hogy lefordította, ha jól
emlékszem, Massenet Manonját, amelyben
Rösler Endre levelet kapa második felvonásban,
amit el kell énekelnie. Nádasdy az első felvonás
alatt úgy érezte, nem lesz sikere a fordításának,
ezért a szünetben újrafordította a levelet, és be-
küldte a lakájt játszó statisztával egy levélke kí-
séretében: „Bandikám, ezt énekeld". Szóval ez-
zel csak azt akarom mondani, hogy ő nem adta
föl az előadás végéig.

Saját tapasztalatból tudom ajánlani a leendő
Nemzeti Színház és egyáltalában minden szín-
ház igazgatójának, hogyne vegye föl a sajtó által
elé dobott kesztyűt. Én ennek szenvedő hőse
voltam, mert ostobán állandóan fölvettem a
kesztyűt, vitákba bocsátkoztam, s a kritika nem
szereti, ha visszakritizálják. Igaza van. Nekünk
nem ez a dolgunk. Az igazgatói stallum valami-
képpen olyan, minta családban a családfőé; úgy
szoktam mondani, hogy apukának kell lenni; apu-
kának a szó mindenféle értelmében, mindenféle
összefüggésében, az emberek személyes prob-
lémáinak megoldásában stb. Olyanfajta szeretet
kell, amely ugyanakkor nem a Gut bácsi szerete-
te, hanem több, emberibb, humánusabb annál.

Végül most eljutottunk oda, hogy ki ne legyen
igazgató. Hát először is ne legyen igazgató, aki
úgy gondolja, hogy ő a díszpinty, az ünnepi kö-
szönőember, aki azáltal, hogy ott ül, abban a
székben, felemeli az intézményt, és ő is valami-
lyen fényben ragyog, egyszerűen attól, hogy
van. Hát attól, hogy ő van, még nem történik
semmi.

Ide tartozik az a gyanúm, hogy külső embert
akarnak a színház élére, és itt nem értek egyet

Major Tamás rendez (Ikládi László felvétele)

egyszerre fellendül ez a borzasztó szegény és
lezüllött színház. (Olvassuk csak el Hevesi Sán-
dor és Márkus László könyörgő leveleit a minisz-
tériumhoz a lyukas körhorizont és hasonlók
ügyében!) Németh Antal első éveiben húsz be-
mutatót tartott évente, vagyis körülbelül tíz-ti-
zennégyszer ment egy-egy darab. Ilyen módon
természetesen elő lehet vezetni a húsz bemuta-
tóból tíz új magyar darabot, bár ezzel nem aka-
rom kicsinyíteni azt az érdemet, hogy Németh
Lászlót, Illyés Gyulát, Hubayt, Tamásit valóban ő
hozta be a Nemzeti színpadára. De hát őt a kur-
zusa minden szempontból, eszmeileg és anya-
gilag egyaránt támogatta.

A Major Tamásé egészen különleges pozíció
volt. Hiszen Major Tamást a párt bizalma helyezte
a Nemzeti Színház élére, de ő a zsenialitásával,
ahogy ezt előttem Babarczy Laci már elmondta,
túltette ezen magát, és rendkívül okosan, rendkí-
vül ravaszan manipulálva s egyszersmind mégis-
csak a párt bizalmától támogatva megteremtette
a háború utáni Nemzetinek, azt hiszem, soha
vissza nem térő fénykorát, amely már csak azért
sem térhet vissza, mert a Nemzeti Színház
tagjának lenni akkor még mindig egészen
különleges, ki-emelt státusnak számított minden
tekintetben: gázsiban, megbecsülésben,
kitüntetésekben, odafigyelésben. Ezen a
helyzeten az államosítás fordított, amikor
valóban megalakult az összes többi Nemzeti
Színház.

Érdekes módon Marton Endre is bírta a párt
bizalmát, bírta Both Béla is, és hát közben voltak
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erényivel, aki azt mondta, hogy esetleg író le-
yen vagy valami egyéb tekintélyes hazánkfia.
át mondjuk, századunk egyik legtekintélye-
ebb hazánkfiát, Szent-Györgyi Albert
rofesszort sem nagyon tudnám a Nemzeti
zínház élén elképzelni, pedig ő valóban
zerette a szín-házat, a szegedi fiatalok az ő
zárnyai alatt nőttek nagyra, és lettek a háború
lőtti magyar szín-ház fontos alternatívjai.
Olyasmit is hallottam, hogy szóba jöhetne

lyan idegenbe szakadt hazánkfia, aki színházi
agy irodalmi téren, inkább irodalmi téren, vala-
ilyen módon tekintélyt vívott ki, vagy legalábbis
zt állítja magáról, mert ez a gyakoribb. De olyan
mber sem kell, aki nem tudja, hol lakott
örösmarty Mihály, és nem kell színházidegen

ajongó sem, ez olyan jellegzetes emberfajta, aki
l-hal a színházért, és attól kezdve, hogy ő oda
elépett,

mit eredetileg el akartam mondani, az
két gépelt oldal, ami tartalmaz egy
provokációt, egy példázatot és egy
ezekhez fűzött kommentárt. De előbb
muszáj egy-két dolgot elmondanom,

ogy véleményem-
ek háttere legyen.
Itt végül is mindenki a jelenről szólt. Azt hi-

zem, nem egészen ez volt a kitűzött téma, ha-
em szerepelt benne a jövő és a múlt is, és való-
an, sokan a jövőről és a múltról is
lemzésszerűen nagyon sok mindent mondtak.
e azt hiszem, hogy valamilyen formában

ermészetesen mindenki a jelenhez kapcsolódott
agy arról be-szélt, vagy arról vitatkozott, vagy a
elenlegi helyzet módosításának lehetőségeit
ereste. Nagyon jó ez a békés hangnem,
éltem, hogy nem ilyen lesz, nagyon hasznos ez

társalgás, mindenkiből a jó szándék és a
egoldások keresése sugárzik. De a
étköznapok nem ilyenek, a hét-köznapok
ások, ezt nagyon jól tudjuk mindannyian.
iszen érdekek harca folyik egy színház és a
ele járó pénz megszerzéséért.
Én belülről, a színház társulata szempontjából
ondanék néhány dolgot, noha a csatározások-
an és a személyes sérelmekben nekem vajmi
evés részem volt, engem soha senki nem bán-
ott, nekem nagyon sok barátom van a színházon
elül és kívül is, másként gondolkodó emberek
özül is sokan. Itt az a lényeg, hogy a mai békés
angnemmel ellentétben a hétköznapok másmi-

yenek, és engem az érdekel, hogy ezt a csatát
gy társulat hogyan éli meg. Mi van és mi lesz a

minden tetszik neki, ami az ő égisze alatt szüle-
tett.

Olyan sem kell, akinek fogalma sincs, hol te-
rem a forint, mert ma a művészeti igazgatónak
egy kicsit menedzsernek kell lennie, vagy lega-
lábbis érteni kell a menedzserséghez, még akkor
is, ha a művészeti vezető igazgatót vagy művé-
szeti vezető főrendezőt olyan menedzserigaz-
gató segíti, aki megágyaz neki és megcsinálja az
utat ahhoz, hogy dolgozni tudjon, hogy meg tudja
valósítani a művészi álmait. Egyébként ilyen
embert is nagyon nehéz találni, elképzelhető,
hogy a kettőt együtt könnyebb.

Összegezve: az igazgató olyan tapasztalt,
helyismerettel rendelkező színházművész le-
gyen, aki képes napi tizenhat órát piruettezve,
mosolyogva, kezében selyemkorbáccsal táncol-
ni a szakadék mellett, esetleg fölött.

társulattal, mialatt a feje fölött jönnek-mennek a
vezetők és dúlnak a csaták? Miközben ugyanis
egy ember elmozdításáért vagy beültetéséért fo-
lyik a vagdalkozás, a színészeket mintegy
mellékesen sorozatosan méltatlan és ormótlan
oldal-vágások érik.

Néhány részletet szeretnék rövidítve felolvas-
ni a '93-as pályázati szövegemből. Azért, mert
akkor még felmerült bennem a Németh Antal-i
megoldás lehetősége is.

A Nemzeti Színház felügyeleti szerve, mun-
káltatója a minisztérium, tehát a miniszter, tehát
a kormány, tehát az ország mindenkori vezeté-
se. A rendszerváltást megelőzően a többi szín-
házat is erősen kézben tartotta a hatalom, de a
többiek mégiscsak hosszabb pórázon mozog-
hattak. Ez a kicsivel több mozgástér lehetővé tet-
te, hogy szabadabb darabválasztással, szaba-
dabb, szemtelenebb hangnemmel, szabadabb,
érdekesebb előadások jöjjenek létre, amelyek
akaratlanul is egyre inkább szembekerültek az
úgynevezett hagyományos előadásokkal. Az
apró szabadságélményekből táplálkozó szak-
mai előrelépések odáig vezettek, hogy a legte-
hetségesebb emberek vezetésével a köréjük
gyűlő legtehetségesebb csoportok több helyen
valósággal megújították, sőt mintegy megelőle-
gezve a majdani rendszerváltást, lélekben fel-
szabadították a magyar színjátszást, néhány
he-

lyen, néhány alkalommal színvonalát tekintve a
világ legjobbjai közé röpítve azt.

A Nemzeti Színház - úgynevezett
hagyományőrző játékmódja mellett - részben
meg-próbálta integrálni a máshol elért
eredményeket, részben - szűkebb mozgásterén
belül - önmaga is tett értékes kísérleteket a
megújulásra, no-ha lelki és fizikai energiáinak
jelentős részét hosszú - immár emberöltőnyi -
távon más dolgok is lekötötték. Világosan
látható, hogy a Nemzeti Színház ma már idős
vagy idősödő művészei az elmúlt évtizedek
során - sokszor magas színvonalú művészi
munkájuk mellett - szerelmesen őriztek valamit
a lelkükben, őrizték az igazi Nemzeti Színházat,
a Nemzeti Színház épületét, a nemzeti színházi
értékeket, gondolatot, eszmét s igazi lojalitást, a
Nemzeti Színházhoz való lojalitást. Őrizték
azért, hogy továbbvigyék, tovább-adják,
továbbörökítsék azt, amit ők hoztak, kaptak,
örököltek. őrzik még mindig, pedig az öregedés
miatt egyre reménytelenebbnek látják, hogy
„ideiglenes" száműzetésük, méltatlan, erősza-
kos kitelepítésük valaha is véget érne.

Az újszerűség, a megújulás néha a régi érté-
kek megkérdőjelezésének, megtagadásának -
mítoszok, szentségek lerombolásának fájdal-
mával jár. A megalázott, kitelepített, esetleg kül-
detéstudatában is kigúnyolt, meggyalázott em-
ber, aki joggal érezheti, hogy a terhek nehezét ő
hordta kisebesedett vállán akár évtizedeken át,
ezeket a fájdalmakat nyilván nehezebben viseli.
Ezt meg kell érteni, kötelező megérteni.

Leegyszerűsítve: nem érvényes tehát egyfe-
lől, hogy ami új, az jó, ami hagyományos, az
rossz, de ugyanúgy nem érvényes másfelől,
hogy ami új, az minden esetben a régi értékek
el-len van, ami pedig hagyományos, az minden
megújulásra képtelen.

Fentiekből kitetszik, hogy a szakmát egy rég-
ről hozott, hosszú időn át kialakult esztétikai ha-
sadás osztja meg. Ez a megosztottság részben
valós, részben látszólagos. Ezt a részben valós
esztétikai kettéhasadást a rendszerváltás nyo-
mán - úgy tűnik - tovább mélyítette a politikai-
világnézeti szakadás.

Számomra egyértelmű, hogy a Nemzeti Szín-
ház szakmán belüli elszigetelődése, vagy ha
fordítva fogalmazom, a szakma jelentős
irányzatai-nak a Nemzeti Színháztól való
eltávolodása a rendszerváltás során
törvényszerűen alakult ki, de ebben a fent
leírtakból is fakadóan, sokkal nagyobb szerepük
van a véletleneknek, a félreértéseknek, a
pillanatnyilag kialakult szerencsétlen
kényszerpályákon való tévelygéseknek, mint a
politikai-világnézeti szembenállásoknak vagy -
mint azt sokan vél ik - a múltból hozott kölcsönös
bizalmatlanságoknak és átkozott előítéletessé-
geknek. Ezt nem is tartanám szükségesnek bi-
zonyítani, talán mégis annyit, hogy a Nemzeti
Színházon belül jelenleg is léteznek mindenféle
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