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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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