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gondolom, ez másoknál is így lenne természe-
tes.

Egy másik reflexió: Ivánka Csaba hozzászó-
lása engem is nagyon meghatott. Aligha kell kü-
lönösebben igazolnom, hogy mennyire nagyra
becsülöm a színház jó néhány jelentős művé-
szét. Az elmúlt huszonöt-harminc évben írt kriti-
káim bizonyítják, hogy mindig azokról a színé-
szekről írtam s írok, akik azelőtt is, most is vállu-
kon hordják a színház produkcióit. Azt javaslom
 mindenekelőtt a minisztérium illetékeseinek -
, hogy kérdezzék meg őket is: mi a véleményük
mindarról, amiről mi itt órák óta beszélünk. Ezek
a színészek nem felelősei, hanem áldozatai a ki-
alakult helyzetnek. De azt is tanácsolom:
lehetőleg ne nyilvánosan kérdezzék meg őket,
mert ez
 tapasztalatból tudom - nem fog menni. Hogy
miért nem, annak ezek a nagyon tehetséges szí-
nészek a megmondhatói. Alighanem ez is
szimptomatikus értékű jelzés a Nemzeti Színház
mai állapotáról.

Beke Sándor
rendező

Nagy kár, hogy nem a Nemzeti Színházban
hangzottak el azok a nagyon értékes gondolatok,
amelyeket az elmúlt órákban hallottunk, mert így
ezek üzengetéseknek hathatnak, s egy üzenetre
mindig kisebb a befogadókészség, mint egy kö-
zösen megfogalmazott véleményre, amely rá-
adásul bizonyos belső hasznosítási kényszerrel
is járhatna. Azt hiszem, a színház vezetése nyi-
tott lett volna erre a kezdeményezésre, s akkor a
rendezvény mindenképpen hasznosabb lett vol-
na, mint ebben a formában.

Ugyanakkor sok olyan naivitás is elhangzott,
amelyben a művészetet elvonatkoztatták a politi-
kai és gazdasági kényszerektől. Ilyen Kerényi
Imre elképzelése a várbeli falanszterről. Én azt
tartanám természetesnek és gyümölcsözőnek, ha
komolyan vennénk az új Nemzeti Színház
felépítésének gondolatát. Azt ne mondja senki,
hogy eb-ben az országban nincs egy épületre
pénz. Szlovákia például ugyanolyan szegény mint
mi, mégis most fejezték be a kassai nagyszínház
meg a pozsonyi Nemzeti felújítását, új színház
épült Besztercebányán és Zólyomon. Annyi
pénzből, amennyi az összes színház évi
dotációja. Ha nálunk nincs pénz egy színházra,
akkor ez azt jelenti, hogy az adott kormány nem
vállalja fel a színház ügyét, s nem érdekli egy
nemzeti intézmény fel-építésének dicsősége
sem.

Koltai Tamás egyik megjegyzésére utalva
hadd mondjam el, mennyire kell vigyázni a pél-
dákkal. Ő a leváltások mechanizmusáról szólt,
én hadd idézzek fel egy más gyakorlatot: köztu-
dott, hogy Szlovákiában, Cseh- és Morvaor-
szágban a rendszerváltást a színházakban rob-

Tóth Sándor és Agárdi Gábor a Liliomfiban.
Rendező: Beke Sándor (1993) (Fábián József
felvétele)

bantották ki, majd kivétel nélkül minden igazga-
tót és főrendezőt leváltottak, ma sincsenek pozí-
cióban. Mint ahogy a román rendezők sem ön-
szántukból mentek külföldre s tértek vissza 1989
után!

Bodolaynak igaza van. Az Úri muri remek elő-

Csak arra szeretném felhívni a figyelmet: nem
igaz, hogy ebben az országban a kultúrát straté-
giailag elhanyagolják. Az sem igaz. hogy a szín-
házakat nem szeretik. Az Operaház hetvenes
években elindult rekonstrukciója óta ebben a
szegény országban nagyon-nagyon sok pénzért
újjáépítették az összes palotát, amelyben dolgo-
zunk. Most fejeződött be a Vígszínház újjáépíté-
se. Itt egész más helyzetről van szó.

A Nemzeti valahogy el van átkozva, egyre
jobban kiesik a teljes magyar színházi
fejlődésből, ami érthetetlen és felháborító. Az
sem igaz, hogy a Nemzetibe nem járnak.
Magyarországon az emberek járnak színházba.
Szeretik a színházat. És az önkormányzatok is
jelentős összegeket fordítanak arra, hogy
működtessék a színházakat. Tehát nagyon kell
vigyázni a nyafogás és

adás. S emellett jó pár kitűnő, közönséget vonzó
produkciója van a színháznak. Az is igaz. hogy
nem kevés a sikerületlen előadásuk is. (Ennek
egyik okát abban látom, hogy feleslegesen
erőltették a gyulai előadások átvételét, s ez
gyakran elvette az egészséges alkotókedvet.)

Én reménykedem: lesz új Nemzeti Színház, s
ha meglesz, akkor lesz majd ildomos arról vitat-
kozni, hogy ki s milyen koncepció alapján igaz-
gassa azt.

Kerényi Imre

Ez nagyon jó nap volt, mert kevesünknek reme-
gett a szája széle megszólalás közben, és
ugyanezt tapasztaltam a gyülekezésnél meg az
ebédszünetben is. Ez annyit jelent, hogy van
valami közös dolgunk, és nyugodtabb
hangnem-ben tudunk szót váltani egymással
valamiről, ami közös dolgunk és feladatunk.
Valamennyien, akik itt ülünk, színészek és
rendezők, Marton Endre, Major Tamás,
Nádasdy Kálmán növendékei vagyunk.
közvetetten azok is, akik Ádám Ottó
növendékei. Nádasdy volt az opera-, Marton és
Major á prózai rendezőképzés ura. Ez a
képzés természetes állapota, azt gondo-

Babarczy László

MÁSODJÁRA
panaszkodás stílusára, mert azt is elveszíthet-
jük, amink van, ha nem értjük meg pontosan a
helyzetünket.
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Kerényi Imre (Vajda József felvétele)

lom, ennek újra ilyennek kell lennie. Most
rendezőket tanít Ascher, Székely, Babarczy és
még néhányan. Azt gondolom, hogy akik a
rendezőket tanítják, azoknak, illetve azok
növendékeinek kell a Nemzeti Színházban
működniök. A Szín-művészeti Főiskola és a
Nemzeti Színház közötti kapcsolat szerves,
természetes folyamat volt egészen odáig, hogy
maszkolni a Nemzetiben tanultunk, és kiloptuk,
hordtuk a nagy színészek jelmezeit. Ennek
szerintem vissza kell állnia. Jelenleg szakadék
van a kettő között. Egy kisebbség gettóba
került, és ma az derült ki, hogy a többség
nagyon nagy. Ezzel szembe kell nézni.

Szembe kell nézni azzal, hogy itt bizonyos
értékek pusztulnak, pusztulhatnak el, ha ezt a
szakadékot nem temetjük be. Két fő értékre
gondolok. Az egyik a színész szakmai értéke.
Miért legyen Varga Mária megtűrt,
másodosztályú állampolgár a magyar
színházművészetben, ami-kor nagyon
tehetséges? Miért kelljen a tehetséges Tóth
Sándornak olyan klasszikus előadásokban
főszerepeket játszania, melyek annyira
nincsenek megrendezve, hogy a színész csak
felmondhatja a szöveget? Igaza van Ivánka Csa-
bának, igaza van Iglódinak, nagyon sok színészi
érték van tarthatatlan helyzetben. Ezt a tartha-
tatlan helyzetet szerintem föl kell számolnunk.

A másik érték, amely elpusztulhat az említett
szakadék miatt, éppenséggel a magyar érték.
Nem mondhatjuk azt, hogy a magyar értékeknek
egyikünk vagy másikunk a birtokosa. Az asztal
egyik oldalán ülők pontosan annyira szeretik a
magyar értékeket, minta másik oldalon ülők. At-
tól tartok, ha ez a szakadék továbbra is fönnma-
rad, akkor éppen a magyar értékek pusztulnak

el. Ugyanis, barátaim, nyíltan meg kell állapítani,
hogy itt nagyon sokan vagyunk, Varga Máriától
Kállai Ferencen keresztül Béres Ilonáig - és mi
vagyunk együtt. Megkockáztatom, hogy tisztelet-
tel és szeretettel kimondjam: Ablonczy van külön.
Ő ma nem jött el, pedig eljöhetett volna zász-

lós tüntetéssel, hozhatta volna a barátait, de az a
gyanúm, hogy ezek nincsenek elég sokan. El-
hozhatta volna Hubay Miklóst, Páskándi Gézát,
elhozhatott volna még két-három embert, akik a
magyar értékek kizárólagos tudóinak gondolják
magukat. Én azt gondolom, hogy ez téves. Az a
magyar értékszemlélet, amely Ablonczy munká-
jából kitetszik, közelebb áll Pálffy G. volt főszer-
kesztő úr és Kósa Csaba értékszemléletéhez, és
azt gondolom, hogy ők kevesen vannak. Azt
gondolom, hogy a Pálffy G . -Kósa Csaba-féle
magyar értékszemlélet háborús helyzetet teremt
a kultúrában, és semmi értelme úgy harcolni a
magyar értékekért, ahogy ők harcoltak.

Elismerem Ablonczy direktor úr elkötelezett-
ségét, felelős, nagyon konzekvens, nagyon tisz-
ta, becsületes embernek gondolom őt, de tiszte-
lettel és szeretettel azt mondom, hogy én az ő
helyében fölállnék. Mert tapasztalnám ezt a
mostani szakadékot. Azt mondanám, hogy nem
akarom veszélyeztetni a színészi-szakmai érté-
keket és a magyar értékeket. Ha ez nem így tör-
ténik, tehát ha a szakadékot nem akarjuk kölcsö-
nösen áthidalni, akkora kulturális vezetés dolga,
hogy ezeket a folyamatokat szervezze. A mai
megbeszélésen ajánlatok hangoztak el; ezek
valamelyikét kellene kiválasztani. Nekem min-
denesetre az a véleményem, hogy az a jó, ha a
Nemzeti Színház vezetésében, életében végre
történik valami. Talán ezért voltunk ma itt, és ez
egyikünk részéről sem árulás és támadás; a
jobbítás szándékával jöttünk.

Léner Péter

Ez a mai beszélgetés azért hangzott el ilyen hang-
nemben és tónusban, mert így akartuk. De mindez
egészen másként is történhetne, mert mindannyi-
unknak, akik itt ülünk, nagyon sokfajta vélemé-
nyünk van, s a véleményünket nagyon sokféle
módon tudnánk elmondani. Engem is megrázott
Ivánka Csaba elemzése és híradása arról, hogy
egy társulat, egy színház, egy intézmény sokkal
drámaibban és sokkal nehezebben éli meg a min-
dennapjait, mint azt egy ilyen polémiában nekünk
egyáltalán jogunk van elemezni. Számomra érté-
kes és hasznos volt ez a vita, és úgy gondolom,
hogy eljött a cselekvés ideje, a felelősök ezt nem
húzhatják tovább. A Nemzeti Színház ügyében
minél rövidebb időn belül cselekedniök kell azok-
nak, akiknek ez a kötelességük.

Szikora János

A mai tanácskozással kapcsolatban lenne egy
konkrét javaslatom. Számomra is meglepő mó-
don nagyon sok vélemény és nézet konvergált
egymással; valóban látható és érezhető volt a
tisztességes jobbítás szándéka; szerintem tehát
mindenképpen hasznos volna, akár itt, akár má-
sutt egy második fordulót tartani. Addigra kiben-
kiben, függetlenül attól, hogy az asztal melyik ol-
dalán ült, leülepednének az itt elhangzottak, és
az egybegyűltek a különböző véleményekből ki-
kristályosodott konkrét alternatívákat terjeszt-
hetnének a kulturális kormányzat elé.

Vámos László

Azt gondolom, Ivánka Csaba valamilyen más
hozzáállást, más minőséget hozott létre. Éppen
ezért Léner Péter kérdésére, hogy jogunk van-e
elemezni a Nemzeti Színház helyzetét, azt kell
válaszolni: nemhogy jogunk van, hanem köte-
lességünk is elemezni ezt a helyzetet. Ez a köte-
lesség hozott ma bennünket ide, és azért nem a
Nemzeti Színházba, mert akkor ezt a Nemzeti
Színháznak kellett volna kezdeményeznie.

Ezt a vitát azonban nem a Nemzeti Színház,
hanem a kulturális kormányzat kezdeményezte,
éppen azért, mert egyre szorítóbban merül fel,
hogy a Nemzeti Színházzal kezdeni kellene vala-
mit. Gondoljuk csak el a helyzetet, ha az igazgató
például nem jön el a saját színházában megtar-
tott összejövetelre. Ha ide nem jött el, oda se jött
volna el, mert nem akar leülni velünk, nem akar a
szakmával egy asztalhoz leülni. Azt hiszem, Ke-
rényi Imre mondta, hogy a Nemzeti mára állam
az államban; évek óta megszüntette a kapcsola-
tát a főiskolával, megszüntette a kapcsolatát a
szövetséggel, teljesen izolálta magát.
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Bodolay Gézának abban valóban igaza van,
hogy a szakma képviselői nem járnak a Nemzeti
Színházba; de nemcsak a Nemzeti Színházba
nem járnak, hanem általában nem járnak szín-
házba. A szakma képviselői nem érdeklődnek
egymás iránt, ezt évtizedek óta tapasztalom.
Amikor most ismételten meghirdettük az Orszá-
gos Színházi Találkozót, és elvállaltam a kurátor-
ságát, azt mondtam: nem akarom, hogy megis-
métlődjenek az évek óta zajló ízetlen polémiák.

agyon köszönöm a Művelődési és Köz-
oktatási Minisztérium nevében a színházi
szakma megjelent szaktekintélyeinek,
valamint az előre felkért és a spontán
hozzászólóknak, hogy létrehozták, lehe-
tővé tették ezt a vitát. E szokatlan

kezdeményezést részünkről az motiválta, hogy
nem tudtuk kezelni a kialakult helyzetet. Mi is
éreztük ezt az „állam az államban" formációt,
és úgy gondoljuk, hogy az előző, teljesen más
színezetű kormány sem volt már képes
cselekedni ebben az áldatlan helyzetben.
Nagyon sok különböző vélemény hangzott el
itt, s előttem mint tisztviselő előtt teljesen
világos: rendkívül nagyfokú egyetértés alakult
ki abban, hogy a jelenlegi Nemzeti Színház
semmilyen értelemben sem tölti be azt a
hivatást, amelyet a színházba járók nagy
tömegei elvárnak tőle. Nem mondom, hogy ez
százszázalékos vélemény, de nagyon nagy
többség áll mögötte, és úgy érzem, hogy a

a ügy van, akkor az - mentségünkre
legyen mondva - nem a Nemzeti
Színház ügye. Sőt még csak nem is a
színházi szakmáé. A politika és a
kultúra (más szavakkal a

kultúrateremtő értelmiség) viszo-
nyának átrendeződése kínkeserves folyamat.
Annak, hogy ezt hogyan élik meg a politikusok,
viszonylag kevés jelét látom. Személyes tapasz-
talatom inkább arról van, mekkora a zavar az al-
kotó értelmiség körében.

A kultúra szerepét évtizedeken át felértékelte

Azt mondtam: minden színházba hajlandó va-
gyok kétszer elmenni, de ha rögtön elsőre találok
olyan darabot, amelyről úgy gondolom, hogy al-
kalmas az Országos Színházi Találkozón való
megjelenésre, akkor nem biztos, hogy másod-
szor is elmegyek. Bárha kérik, azért megteszem.
Egyetlenegy színház van az egész országban,
amelyik eddig nem adta be a jelentkezését az
Országos Színházi Talákozóra: a Nemzeti
Szín-ház. Ez is jelez valamit. Nem?

színházi szakma rendkívül egységes a kérdés
megítélésében. Mértékadó körei mindenkép-
pen egységesek. Nem tudunk újabb tanácsko-
zást, egy második fordulót szervezni. A felelős-
séget nem akartuk áthárítani, csak egy tabut
szerettünk volna tisztességes formában meg-
törni. Mindez nem jöhetett volna lé te sem a
színházi szakma segítsége, sem a más véle-
ményűek türelmes hozzáállása nélkül. Rendkí-
vül sajnálom, hogy Ablonczy igazgató úr meg-
változtatta eredeti megállapodásunkat, és nem
jött el, nem olvasta föl saját maga a hozzászólá-
sát. Ezzel együtt úgy érzem, hogy ő is türelmes
magatartást tanúsított, akárcsak azok a bará-
tai, akik egészen más véleményen vannak,
mint a színházi szakma túlnyomó része. Még
egyszer köszönöm, és elmondhatom, hogy
boldogan távozom az itt tapasztalt . nyugodt
hangnem miatt. A továbbiakban értékelni kell
az itt elhangzottakat.

az, hogy a fejletlen politikai intézményrendszer
egy részét pótolni tudta. A mindenkori hatalom
ezt busásan honorálta, méghozzá nem kegyet
gyakorolva, hanem elfogadva a kényszert, mint
egy helyzet természetes következményét. A ma-
gyar kultúra legerősebb vonulata nem elefánt-
csonttoronyban, hanem harcmezőkön, bariká-
dokon, kocsmákban, nyomortanyákon szerzett
társadalmi tapasztalatokból táplálkozik, ezért
plebejus attitűdje alkalmassá tette, hogy politikai
érdekek kontrollja, politikai szándékok támoga-

tója vagy kritikusa legyen. Mindez társadalmi sú-
lyának növekedését eredményezte, annak elle-
nére, hogy hatása többnyire egy szűk elitre kor-
látozódott. A torz helyzetnek mindenesetre vol-
tak előnyei: míg a nyolcvanas évek elejétől foko-
zatosan, 1990-től pedig drasztikusan tűntek el,
mentek veszendőbe bizonyos előjogok, kiváltsá-
gok. A politika immár nem kér több segítséget, s
egészében nem is honorálja az erre vonatkozó
igyekezetet (legföljebb egy-egy személlyel kap-
csolatban teszi meg ezt).

Ha mindez így van, miért lett mégis politikai
csatározások színtere a kulturális élet, miért e
sohasem látott méretű „kultúrharc"? Nem lehet
nem észrevenni, hogy a „harc" jellege gyökere-
sen más, mint régen volt, s a kultúrharc valójá-
ban a politika működési zavarának elleplezése,
elterelő hadművelet. Immár nem a hatalom és a
kultúra. képviselői között feszül a legélesebb el-
lentét, hanem a kulturális élet szereplői között, s
ezt az ellentétet a politika is szítja, illetve kihasz-
nálja. Mondjuk ki: a létrejött szekértáborok egy-
mást legyőzhetik ugyan, de ezzel jottányit sem
változik a kultúra pozíciója. Sőt...

Igazat kell adnom mindenkinek, aki kimondta
vagy csak sugallta, esetleg csak gondolta: depo-
litizálni kell a kultúra kérdéseit. Szomorúan álla-
pítom meg, hogy e helyes törekvésnek milyen
nehezen tudunk érvényt szerezni. Évszázados
gyakorlat persze nem tűnhet el varázsszóra. Biz-
tos vagyok abban, hogy az elhallgatás, az elfoj-
tás nem használ, csak a nyilvánosság előtt fele-
lősséggel kimondott szónak lehet hitele, értelme.
Vannak olyan kérdések, amelyek mindenkire
tartoznak, s olyanok, amelyek egy szűkebb,
szakmai nyilvánosság előtt vitatandók meg.

A Nemzeti Színházról szervezett tanácskozás
kimenetelét illetően talán abban tévedtünk, hogy
nem mértük fel: az előzmények alapján eleve fel-
fokozott várakozás előzte meg összejö-
vetelünket, márpedig ha sokan „vérszagra gyűl-
nek", akkor vért akarnak s fognak látni ott is, ahol
nem folyik vér. A felszólalók egy részénél a hig-
gadt szakembert „legyőzte" az elfogult közem-
ber, a politikus, s bár a félelmek a politikai domi-
nanciát illetően nem igazolódtak, néhány felszó-
lalás politikai felhangja, célja egyértelmű volt.
„Depolitizáljunk!" - mondjuk, de magának a cél-
kitűzésnek is van valami politikai-taktikai jellege.
S ez nem őszinteség kérdése, sokkal inkább egy
régi reflexek és beidegződések által motivált
megnyilatkozás automatizmusa.

Lehet-e a Nemzeti Színház ügye nem politikai
probléma? Reálisan végiggondolva, azt hiszem,
nem lehet. A fő kérdés azonban nem ez, hanem
az, hogy lehet-e a Nemzeti Színház ügye bármi-
kor a belátható jövőben tisztán szakmai. Szkepti-
kusan ítélem meg a jelent, borúlátóan nézek a
jövő elé. De annyira mégsem látom sötéten, hogy
erre a kérdésre ne válaszolnék igent.
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