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NEMZETI SZÍNHÁZ 1978-1982
miről a következőkben szó lesz, alig húsz
éve történt, de a színházlátogatók
többségének már történelem. Legalábbis
ha igaz az a szociológusi vélekedés,
miszerint a színházba járók többsége

fiatal, illetve fiatal felnőtt. Eszerint azok közül,
akik két évtizede sokat jártak színházba, ma már
kevesen lehetnek rendszeres színházlátogatók, a
jelenlegi nézők többsége pedig életkorából
adódóan sem volt tanúja a Nemzeti Színház
most felidézett kor-szakának.

A történet 1978 tavaszán kezdődött, amikor
Nagy Péter akadémikus - mint igazgató - mellé
Székely Gábort főrendezőnek, Zsámbéki Gábort
pedig vezetőrendezőnek állította a hatalom. A
korszak - ha ugyan nem túlzás négy évadot
annak tekinteni - 1982 őszén, a Katona József
Színház önállóvá válásával ért véget. A Szolno-
kon, illetve Kaposváron szakmai és vezetői alkal-
masságukat már bizonyított művészeknek egy
politikai játszma teremtette meg, kínálta fel a
Nemzeti Színház megújításának esélyét. Az ügy
politikai hátterét Révész Sándor könyve össze-
foglalja, ezért most néhány tény és máig publi-
kálatlan dokumentum segítségével a színházi
összefüggések végiggondolásához szeretnénk
hozzájárulni.

1978-ban Székely Gábor harmincnégy,
Zsámbéki Gábor pedig harmincöt éves, s egyikük
sincs még negyven, amikor megalapítják a Kato-
na József Színházat. Nemzeti színházi műkö-
désükről - talán mert a Katona későbbi művészi
sikerei árnyékba borították- kevesebb értékelés,
elemzés született. Színésztársalgókban, igaz

gatói szobákban, hivatali irodákban persze gya-
kori vitatéma volt s maradt ez az érzelmektől
átfűtött, indulatos kirohanásokról is emlékezetes
korszak. A vitákban végül két véglet fogalma-
zódik meg: kudarcot vallottak - állítják az egyik
szélsőség képviselői -, mert a Nemzetin nem
lehet segíteni; bár kudarcot nem vallottak, mégis
elbuktak - mondják a másik álláspont képviselői -,
hiszen bizonyították, hogy másképpen is lehet
színházat csinálni a Nemzetiben. Az efféle
sommás megítélés, a kérdés ilyen fokú kiélezése
azonban nem tisztázhatja, hogy mi volt a két
művész tényleges szerepe a Nemzeti Szín-ház
akkori arculatának kialakításában. Ilyen alapon
minden színház minden vezetőjének működése
megkérdőjelezhető lenne. Székely és Zsámbéki
munkásságáról leginkább az mond-ható el, hogy
egy nehéz helyzetbe jutott színházba kerülvén
(amikor is a régi eszmények társa-dalmi
támogatottsága látványosan csökkent, de az új
körülmények ereje még alig látszott),
tehetségesen oldották meg feladatukat. Élet-
művükben ez az időszak nem kitérőt vagy stag-
nálást jelent, hanem szerves kapcsolatot egy
korábbi fázis és egy későbbi szintézis között.
Nemzeti színházi elképzeléseik egy lehetséges
utat mutatnak, s ha komolyan gondoljuk, hogy az
új Nemzeti Színházat anyagi és szellemi
értelemben is fel kívánjuk építeni, akkor minden
tapasztalatra, minden tanulságra szükségünk
van.

A Nemzeti Színház akkori négy évadának
mélyelemzésére ezúttal nincs mód, de hadd hív-
jam fel a figyelmet néhány összefüggésre, illetve

olyan neuralgikus pontra, amilyen a társulat és a
repertoár alakulása.

Nagy Péter igazgató beiktatási beszédében
vázolta a színház művészeti állományában bekö-
vetkezett változásokat. Az 1978-79-es évadot
hetvenegy színész kezdte el, kettővel több, mint
az előző évad létszáma volt. Heten távoztak (Bor-
dán Irén, Kánya Katalin, Gyulai Károly, Mányai
Zsuzsa, Maróti Gábor, Szabó Ildikó és Nagy Ré-
ka), miközben a társulat kilenc új taggal bővült
(Csomós Mari, Helyey László, Koltai Róbert,
Lázár Katalin, Molnár Piroska, Papp Zoltán,
Piróth Gyula, Pogány Judit és Vajda László), s a
színház rendezője lett Ascher Tamás. A társulati
létszám lényegesen a következő négy évben sem
változott, évadonként átlagosan öt-hat színész
távozott, illetve szerződött a színházhoz. Az 1978-
79-es és az 1981-82-es szezon társulatában
ötven-négy név azonos, ami azt jelenti, hogy a
társulat nyolcvan százaléka változatlan maradt,
miközben olyanok is elhagyták a színházat, akiket
már az új vezetőség szerződtetett. (A Színházi
Intézet évkönyveinek tanúsága szerint az 1978-at
követő négy évadban tizenhárman mentek el a
színházból, köztük Cserhalmi György, Törőcsik
Mari, Kálmán György, illetve Lázár Kati, Pogány
Judit, Vajda László.) Megkockáztatom a
feltételezést, hogy a színházon belüli
feszültségek folyamatos fennmaradásához a
társulati stabilitás is jelentős mértékben
hozzájárulhatott, illetve a válság kiéleződése a
mozgásokban is kifejeződött. Az enyhe,
megengedő megfogalmazást az is indokolja,
hogy az 1982-ben induló Katona József Színház
alapító gárdája csaknem egyharmad részben a
Nemzeti korábbi tagjai közül került ki. Nyilván
árnyaltabb képet kapnánk, ha rendelkezésre állna
az évadok foglalkoztatási statisztikája, amelyből
kiderülhetne, szezononként ki hány darabban
hány alkalommal lépett színpadra. Ilyen
statisztika azonban - tudomásom szerint - utol-
jára a Nemzeti Színház 1940-es évkönyvében
jelent meg.

A Nemzeti Színház műsorát vizsgálva megál-
lapítható, hogy a nagy repertoár és a társulat
viszonylagos állandósága lehetővé tette a folya-
matos, zökkenőmentes működést. Három évadon
át nyolc-nyolc bemutatót (a negyedikben „csak"
hetet) tartott a színház, s ez a feszített tempó
tette lehetővé a repertoár gyors átalakítását,
aminek eredményeképpen a harmadik évad
végére a műsoron nyolcvan százalékban már
olyan előadások szerepeltek, amelyeket az új ve-
zetés mutatott be. A sok bemutató megkövetelte,
hogy a játszóhelyek sorába - a Katona József

Csomós Mari, Cserhalmi György és Kállai Fe-
renc a Danton halálában (1978)
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Színház átépítésének elhúzódása miatt i s - beke-
rüljön a Játékszín, ahol azután olyan fontos
előadások születtek, mint az Emigránsok vagy a
Halleluja.

A dokumentumokhoz háttérként közlöm a
négy évad bemutatóinak teljes listáját:

1978-79
Ibsen: A nép ellensége

(rendező: Szinetár Miklós m. v.)
Büchner: Danton halála

(rendező: Székely Gábor)
Maróti Lajos: A számkivetett

(rendező: Vadász Ilona) Ruzante: Csapodár
madárka

(rendező: Szőke István m. v.)
Gorkij: Éjjeli menedékhely

(rendező: Zsámbéki Gábor)
Csurka István: Döglött aknák (felújítás)

(rendező: Iglódi István m. v.)
Weöres Sándor: Szent György és a sárkány

(rendező: Ascher Tamás)
Wesker: A konyha

(rendező: Zsámbéki Gábor)

1979-80
Mrožek: Emigránsok (rendező: Székely Gábor)
Moliére: Az úrhatnám polgár

(rendező: Zsámbéki Gábor)
Illyés Gyula: Dániel az övéi között

(rendező: Vadász Ilona) Életem (Jászai
Mari naplója) Shakespeare: Troilus és
Cressida

(rendező: Székely Gábor) Budapest
Orfeum
Németh László: Husz János

(rendező: Zsámbéki Gábor) Gyurkó
László: Fejezetek Leninről

(felújítás)
(rendező: Marton Endre) Osztrovszkij:

Jövedelmező állás (rendező: Ascher
Tamás)

1980-81
Goldoni: Két úr szolgája (rendező:
Major Tamás) Kroetz: Meierék

(rendező: Ascher Tamás)
Shakespeare: IV. Henrik I - I I.

(rendező: Zsámbéki Gábor)
Szuhovo-Kobilin: Tarelkin halála

(rendező: Székely Gábor) Griffith:
Komédiások

(rendező: Ács János m.v.)
Sütő András: A szuzai mennyegző

(rendező: Ruszt József m. v. )
Kornis Mihály: Halleluja

(rendező: Zsámbéki Gábor)
Radicskov: Repülési kísérlet

(rendező: Ascher Tamás)

1981-82
Brecht-Weill: Háromgarasos opera

(rendező: Jurij Ljubimov m. v.)
Bródy Sándor: A medikus

(rendező: Szegváry Menyhért m. v.)
Euripidész: Oresztész

(rendező: Zsámbéki Gábor)
Goldoni: Mirandolina

(rendező: Zsámbéki Gábor)
A Katona József Színházban, amely az évad má-

sodik felében a Nemzeti kamaraszínházaként
működött:

Jókai Mór: Thália szekerén
(rendező: Zsámbéki Gábor)

Károli Gáspár Vizsolyi bibliája
(rendező: Bodnár Sándor)

Füst Milán: Boldogtalanok
(rendező: Székely Gábor)

Hogy ki mennyit és mit rendezett, hogy milyen a
bemutatott darabok műfaji megoszlása, ki-ki ki-
olvashatja az adatokból.

A felsorolt művek mellett folyamatosan re-
pertoáron volt a Bánk bán, a Csongor és Tünde,
a Mózes, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, a
Káin és Ábel, a Kulcskeresők stb., továbbá a
harmincegy bemutató közül tizennégy magyar
szerző darabja volt. Így aztán cseppet sem
érthető, miről szóltak Keresztury Dezsőnek,
Nagy Péternek a magyar drámát védelmező
cikkei. Az 1982-es átszervezésnek néhány
előadás ugyan áldozatául esett, de ma már meg-

ítélhetetlen, hány előadást értek volna meg, ha
nincs átszervezés.

Bár csak jelzésértékük van, de a közönségfogad-
tatásra jól utalnak az alábbi adatok:

Háromgarasos opera 1 évad 47 előadás
Két úr szolgája 2 évad 55 előadás
A szuzai mennyegző 2 évad 59 előadás
Danton halála 2 évad 62 előadás
Éjjeli menedékhely 3 évad 62 előadás

A konyha 4 évad 86 előadás
Emigránsok 3 évad 103 előadás
Az úrhatnám polgár 3 évad 112 előadás

És jelenjen itt még meg a kritikai fogadtatás egy
fontos mozzanata. Három éven át a színikritiku-
sok díjainak körülbelül a felét a Nemzeti Színház
valamelyik előadása vagy valamely közreműködő
művésze kapta meg. Különös bájt ad a
történetnek, hogy a kritikusok díját épp egy nem-
zeti színházi ősbemutató okán „tiltották be" 1981-
ben, s Kornis Mihály csak hét évvel később
vehette át a legjobb magyar drámáért járó díjat a
Hallelujáért.

Horváth József, Kállai Ferenc és Agárdi Gábor
az Éjjeli menedékhelyben (1979)
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A Nemzeti Színházat, valóra váltva a jó fél
évszázaddal korábbi terveket, kezdemé-
nyezéseket, Széchenyi kora teremtette meg. Az
alapítást kiharcolók döntő többsége - a
köznemesség - ,,..a színházért nem mint
szórakozóhelyért, hanem mint nemzeti ügyért
küzdött. A magyar Nemzeti Színház kelet-
kezésének ez a magasabb indítóoka adta meg
léte egész folyamán a köztudatban azt a kiemel-
kedő helyet, melyet ma is elfoglal."

A Nemzeti Színház létrehozásában tehát a
gyakorlati ok, igény - maga a színház mint ügy

A színház új vezetői, Székely Gábor, Sziládi János,
Zsámbéki Gábor által készített tervezet teljes címe: A
Nemzeti Színház helye, feladata a szocialista magyar
kultúrában.

eltörpült a nemzeti ügy fontossága mellett. Ez pedig
azzal a következménnyel járt, hogy története
folyamán a Nemzeti Színház - a nemzeti
célkitűzésekkel való szoros összefonódottsága
miatt - kivételes helyzettel, kivételes lehető-
ségekkel és kivételes kötelezettségekkel rendel-
kezett.

Feladata volt:
 a magyar nemzeti szellem, a magyar nyelv

ápolása;
- a nemzeti klasszikus drámairodalom szín-

revitele és folyamatos színen tartása;
 az adott korszak szempontjából fontosnak

minősített új irodalmi művek létrehozatala,
műsorra tűzése;

 a magánszínházak által kevéssé vállalt
világ-

irodalom oktató-nevelő célzatú bemutatása.
A színházalapítás gondolatát felvetők körében

elsőként, még 1775-ben a nyelvművelés eszméje
bukkan fel: ,,..addig, míg valami igaz hazafinak

kegyelméből theátrum fel nem állíttatik, soha a
magyar nyelv tökéletes nem lészen." A színházi
gyakorlat igazolta a feltételezés, a kérés jogossá-
gát: a Nemzeti Színház kezdetben nyelvművelő
intézmény volt. Célja ekkor, az egyetlen szinte, s
a mindenképp meghatározó: magyarul játszani.

A magyar dráma támogatásának követelménye
formálisan az 1865. évi szabályrendelettel került
be a Nemzeti Színház programjába. Az eredeti
drámák bemutatóinak száma azonban már az
1850-es évek közepén jelentősen meg-
szaporodott; a színház csakhamar a mennyiség
és a minőség dilemmája elé került. A kritika
meghatározó része, élén az elvi tisztaságáról és
következetességéről ismert Gyulai Pállal, egyér-
telműen a minőség mellett foglalt állást.

A Nemzeti Színház legendás korszaka a múlt
század utolsó évtizedeiben, Szigligeti és Paulay
igazgatása alatt következett be. Szisztematikus,
a színházi munka minden részére kiterjedő re-
formtevékenység kezdődött a színházban a mű-
sorpolitikától kezdve - a görög és a francia

Jelenet A konyhából (1979)

TERVEZET
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klasszikusok ekkor kerülnek be a repertoárba, s
az addig egyedüli Bánk bán mellé a Csongor és
Tünde és Az ember tragédiája is - az együttes
megszervezésén keresztül a rendezés jelentő-
ségének felismeréséig. A cél: az autonóm szín-
házművészet működési kereteinek megteremté-
se, a „színházi ügy" „nemzeti üggyé" emelése.

A virágkor vége egyben az egész magyar
szín-háztörténet fordulópontja volt. Létrejöttek a
magánszínházak és a különféle modern színházi
törekvések. A programok a Nemzeti Színház el-
lenében szerveződtek. A Paulay-korszak ered-
ményei megmerevedtek, a „nemzeti ügy" és a
„színházi ügy" viszonylagos harmóniája meg-
bomlott, s a Nemzeti Színház a maradiság, a
konzervativizmus szimbólumává vált.

A század első felének legjelentősebb magyar
színházi szakembere, Hevesi Sándor a népszínházi
gondolat jegyében fogant Shakespeare-Moliére-cik-
lusokkal és egy korszerűbb játékstílusú együttes
kialakításával néhány évre kiemelte a szürkeségből,
az érdektelenségből a Nemzeti Színházat. A kor-
szak, a két világháború közötti politikai reakció
azonban nem kedvezett a Hevesi képviselte Nemzeti
Színház-eszmének. „A Nemzeti Színház nevében a
hangsúly nem a főnéven, hanem a jelzőn van" -
mondta Hóman Bálint, s a „nemzetnek", vagyis a
konzervatív, a reakciós középosztálynak nem
ilyen Nemzeti Színház kellett.

A felszabadulás, az államosítás - a magán-
színházak megszüntetése- új helyzetet teremtett
a Nemzeti Színház számára is. A magyar színhá-
zak funkciója, műsorpolitikája, szervezeti felépí-
tése, működési rendszere azonossá vált. A kivált-
ságok megszűnése elsősorban a Nemzeti Szín-
házat érintette, s ha eddig valóban tradíciója
élteti, most válságba kellett volna kerülnie. Nem
ez történt. A színház magas színvonalú színész-
és rendezőgárdája elkötelezte magát a demokra-
tikus Magyarország mellett, s ez a társadalmi-
politikai ügy szinte közvetlenül „színházi üggyé"
tudott válni; a szocialista átalakulással megte-
remtődtek a „nemzeti ügy" és a „színházi ügy"
összekapcsolódásának objektív történelmi, tár-
sadalmi feltételei. Es a Nemzeti Színház megta-
lálta a művészi realizálás leghatékonyabb meg-
felelőjét is. A Sztanyiszlavszkij-módszer elsajátí-
tása igazi színházi forradalom volt: a magyar
színház, leginkább épp a Nemzeti Színház műhe-
lyében, ekkor vált autonóm művészetté. A
Sztanyiszlavszkij-rendszer realista elmélyültsége
és gondolati igényessége a színházi munka
minden területén ösztönzően hatott.

A Nemzeti Színház ebben az időszakban - az
átmeneti visszaesések ellenére is - szinte folya-
matosan volt képes olyan előadásokat létrehoz-
ni, amelyek korunk nagy kérdéseire kerestek vá-
laszt, s amelyek - a produkciók művészi, eszté-
tikai érvényessége miatt is - a kulturális élet igazi
eseményeivé váltak.

A megtorpanás - a magyar színikultúra egé-
szét érintve - a hatvanas évek végén bontakozott
ki, akkor, amikor a valóságos konfliktusok ábrá-
zolása elől a színház az általános humanizmus és
szépség illúziójába menekült. A kapcsolatvesz-
tés korunk fő problémáival, a polgári színház-
közönség viszony restaurációja - annak kísér-
lete -általános kielégületlenség érzetet keltett, s
mindez- mert személyi problémák is járultak
hozzá - a Nemzeti Színházban nyílt válsággá
szélesedett.

A színházon belüli ellentétek következtében
elhalványultak a szakmai követelmények, a tár-
sulatot egyre inkább a művészi fáradtság jelle-

Sinkovits Imre a Husz János címszerepében
(1980)

mezte, a munkaintenzitás csökkent, a próbaidő
egyre zsugorodott, az ellenőrizetlen széria-
előadások gyakran fellazultak, a közönség meg-
csappant. Maga a műsorterv is egyre kevésbé
kínált izgalmas lehetőségeket. Miközben a szín-
ház mennyiségileg teljesítette az új magyar drá-
mára vonatkozó kötelezettségeit, igazán jelentős
új mű ritkán jelent meg a Nemzeti Színház szín-
padán.
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A Nemzeti Színház jelenlegi és jövőbeli feladata-
inak legfontosabbja: megkeresni és a mindenna-
pi művészi gyakorlatban megvalósítani azt a sa-
játos feladatkört, amely egyedi és összetéveszt-
hetetlen profil kialakítását teszi lehetővé. Az
időtartamában is jelentős, több évadot igénylő
munka hatékony és színvonalas realizálása a tár-
sadalom színházi szükségleteinek állandó kuta-
tását, a Nemzeti Színház valóságos és eszmei
történetének elemzését, a színház működési
rendszerének, tevékenységi feltételeinek számba-

Császár Angéla és Vajda László a Jövedelmező
állásban (1980)

vevését és a színház reformlehetőségeinek felde-
rítését követeli meg.

A Nemzeti Színház feladatkörének - profiljának
- kialakításakor külön elemzési terület a színház
142 éves történelmi múltra visszatekintő
hagyományrendszere. A Nemzeti Színház a leg-
gazdagabb hagyományokkal rendelkező magyar
színház, a színikultúrában nemzeti múltunk és
hagyományaink legfőbb letéteményese - és
ennek a színház mai munkájában is méltón kell
tükröződnie. Ugyanakkora Nemzeti Színház nem
egyszerűen hagyományőrző, hagyományéltető,
hanem hagyományteremtő is; a szocialista ma-
gyar színházművészet értékeinek megalkotásá-
val - az egységes magyar színikultúra részeként -
a „holnap" Nemzeti Színházának szocialista
művészeti hagyományát hozza létre.

E fontos cél elérése érdekében mind a társa-
dalmi-politikai elkötelezettség, mind a színház-
művészeti megújulás tekintetében kezdeménye-
zéseket kell tenni. A Nemzeti Színház együttese -
gondosan tervezett és következetesen megva-
lósított alkotómunkával - megvalósítandó cél-ként
állíthatja maga elé a társadalmi valóság lényegi
vonásainak, tendenciáinak realista mű-vészi
ábrázolását és - ennek érdekében - a szín-
házművészet legkorszerűbb eszközeinek hasz-
nálatát.

Korunkban a színház jellegét - profilját - a
legátfogóbban a produkciók szellemisége tükrözi.
Ez - a műsor fontosságát nem megkérdő-jelezve -
azt jelenti, hogy a darabválasztás csak a színház
egész törekvése viszonylatában lehet
koncepciózus és szerencsés. Mindemellett a
műsorpolitikának azt a célt is szolgálnia kell, hogy
a színház alkotói közössége minél teljeseb-ben
valósíthassa meg saját belső lehetőségeit. A
tervezés akkor perspektivikus, ha minden évadot
megelőzőn a színház szükségletei gondos
elemzésre kerülnek, s ennek jegyében olyan
műsorterv készül, amely kielégíti ezeket az igé-
nyeket, s a színpadra állítás során új szükségle-
teket teremt.

A műsorpolitika a maga belső arányaival ter-
mészetesen választ kell hogy adjon a Nemzeti
Színház műsorpolitikai hagyományainak nyitott
kérdéseire, a külföldi klasszikus, a modern kül-
földi, de legfőként a magyar klasszikus és
félklasszikus, valamint a mai magyar drámák
részarányának problémájára.

A magyar drámai hagyomány egyes műveinek
színházi, színpadi életképességéről úgy lehet
meggyőzni a közönséget, ha a színház az előadás
elevenségére, esztétikai meggyőző voltára, nem
pedig történeti szempontokra épít. A valóságos
értékek védelmének csak az lehet a hatékony
módja, ha nem a hagyományokkal mint önma-
gában legfőbb érvvel védjük az értékeket, hanem
megpróbáljuk azokat közvetlen élménnyé tenni.
Ez a sajátosan nemzeti színházi kötelezettség
összetett és bonyolult feladatot ró a dramatur-
giára és a rendezőkollektívára.

A magyar drámai hagyomány az élményadás,
az élményteremtés művészi nagyszerűségével
akkor találkozhat a közönséggel, ha előbb sze-
rencsés találkozás jött létre a mű és a színház
között. Ezt megvalósítandó a dramaturgiának
alapos drámatörténeti kutatásokat kell végeznie,
mert csak így lehet elérni a magyar drámai ha-
gyomány - a szó esztétikai értelmében vett -
felelevenítését.

A Nemzeti Színház jelenlegi otthona sem szín-
házi adottságait, sem elhelyezkedését tekintve
nem alkalmas reprezentatív feladatok ellátására.
Ugyanakkor a műsorpolitikát úgy kell alakítani,
hogy a repertoár méltón reprezentálja a szocia-
lista Magyarország haladó hagyományok iránti
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tiszteletét, nemzeti kultúránk nagy alkotóinak
műveket tovább éltető elismerését. Ennek jegyé-
ben a Nemzeti Színház kötelessége klasszikus
alkotásaink legjavának folyamatos repertoáron
tartása.

A mai magyar darabok vonatkozásában a
legfőbb feladat nem a Nemzeti Színház bemuta-
tószámainak számszerű növelése. A Nemzeti
Színház ugyanis nem azért nem vált a köztudat-
ban a magyar dráma műhelyévé, mert kevés új
magyar darabot mutatott be, hanem azért, mert
az elmúlt másfél évtized jelentős alkotásainak
legtöbbje nem a Nemzeti Színházban került szín-
re. Változtatásra, továbblépésre ezen a téren van
szükség, és ez egyaránt jelenti a dramaturgia
széles körű, kezdeményező fellépését és az igé-
nyesség következetes képviseletét, a minőség
elvárását, tiszteletét. A mai magyar dráma ügye
azonban nem egyszerűen szervezési kérdés, vagy-
is nem szakítható el a színház magára találásának
problémájától. Ha ugyanis a Nemzeti Színház
képes lesz színházként megújulni s megteremte-
ni saját világát, akkor művészi tevékenysége,
elkötelezettsége és korszerűsége minden bi-
zonnyal inspirálóan és vonzóan fog hatni a drá-
mairodalomra, az írókra is.

A világirodalmi klasszikusok vonatkozásában
a repertoár bővítése és gazdagítása a feladat. A
több évet igénylő munka csak fokozatosan való-
sítható meg, és egyes állomásai esetében, a
konkrét műválasztásnál a közönségigény és a
társulat belső szüksége, lehetősége egyaránt
gondos mérlegelést igényel.

Keresni kell és lehetőleg az elkésettséget nem
kockáztatva bemutatni a jelentős társadalmi, em-
beri problémákat meggyőző művésziséggel áb-
rázoló, a teljesebb emberi életért felelősséget
vállaló modern külföldi drámákat.

A Nemzeti Színháznak különleges történelmi
szerepe volt az irodalmi köznyelv kialakulásában,
a „művelt magyar" kiejtés kidolgozásában és
elterjesztésében. Ez a tradíció jó fél évszázada
megszűnt, újraélesztése a régi formában indoko-
latlan, mi több, történelmietlen lenne. Ez azonban
semmiként sem jelenti azt, hogy a Nemzeti Szín-
háznak nincsenek jelentős feladatai abban a
munkálkodásban, melyet nyelvészek, tudósok,
művészek folytatnak nyelvünk tisztaságának
megőrzéséért. Sőt, épp ez a terület az, ahol a
közművelődési és a művészi feladat közvetlenül
és szervesen érintkezik egymással- s ezt a Nem-
zeti Színház jövőbeni munkájában tudatosítani,
tehát hatékonyabbá kell tenni.

Jelen helyzetben a Nemzeti Színház kötele-
zettségeinek, vállalt feladatainak teljesítését je-
lentős mértékben behatárolja a kamaraszínház
hiánya. A két színházra méretezett, de évek óta
egy épülettel rendelkező társulat szükségszerű
belső problémáin túlmenően ez a helyzet kiha-
tással van a műsorpolitikai kezdeményezőkész

ségre, az új magyar dráma, különösen a fiatal
drámaírók nemzeti színházi felkarolására, támo-
gatására. Másrészt a Nemzeti Színháznak, mint
minden alkotóműhelynek - művészi eszköztárá-
nak felfrissítése és korszerűsítése érdekében -,
szüksége van a szó jó értelmében vett kísérletre.
A Nemzeti Színház nem színházi múzeum - szín-
házkultúránk története nem is ad lehetőséget
arra, hogy az legyen -, hanem a szocialista Ma-
gyarország Nemzeti Színháza: élő, eleven, a tel-
jesebb művészi megvalósításért küzdő, az ön-
megújítást vállaló alkotóműhely. Rendeltetése,
feladata, hogy az legyen.

Benedek Miklós, Vajda László, Kun Vilmos és
Gelley Kornél a Tarelkin halálában (1981)

III.

Az előttünk álló feladatok színvonalas megvaló-
sításának lényeges feltétele egy arányaiban jól
felépített, egységes játékstílusú, energikus
együttes.

Ez megköveteli a társulatépítő munka hosszabb
távú megtervezettségét, a betöltetlen szerepkö-
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rök „felszámolását", a korban és színvonalban
egyenetlen és aránytalan társulat felfrissítését, a
színházi munka intenzitásának növelését.

Meg kell szilárdítani a belső fegyelmet. Ez nem
egyszerűen adminisztratív rendelkezések kérdé-
se, hiszen a fegyelem nem kis részben attól függ,
hogy mennyire a szakmai követelmények vannak
a középpontban. Az azonban mindenképp
alapvető, hogy a színészek képességeikhez
mérten mindenkor a legjobb állapotban álljanak
a színház rendelkezésére.

A színházon kívüli feladatokkal kapcsolatban
a legfőbb teendő - a szükséges esetekben a
korlátozást sem kizárva - az olyan légkör kiala-
kítása, amelyben a színház tagjai maguk érzik
méltatlannak a túlzott és a színvonaltalan felada-
tok elvállalását.

A színészi-rendezői felkészültség és tudatos-
ság növelése érdekében - áttörve, ha kell, a
magyar színház hagyományos elzárkózását,
amely mindig a hamis értékrend fenntartásának
kedvez - minél több szakmai ismertetésre,
előadásra, vitára van szükség.

A színházi etika elveinek gyakorlati érvényesü-
lését nem oldhatják meg maguk a szabályok,
csak ha ezen a téren a közönség érdekeit szolgáló
színházi követelmények érvényesülnek.

Es végül: az azonnali és gyakorlati tennivalókon
túl csak az egységes és állandó követelményrend-
szer megteremtésétől és következetes érvényesí-
tésétől várható felkészült és korszerű együttes ki-
alakulása, hisz - Hevesi Sándor 1922-ben írt szavai
ma is igazak - „Igazi jó együttest csak tartós és
kitartó közös munka, fárasztó próbálás, élénk és
erős művészi atmoszféra teremthet".

A Nemzeti Színház helye és feladata a szoci-
alista magyar kultúrában" című koncepció
tervezetét 1979 tavaszán vitatta meg a
Színházművészeti Tanács. Az alábbiakban e
vita megszerkesztett és rövidített válto-

zata olvasható. A szerkesztés során azokat a
gondolatokat emeltük ki, amelyek túlmutatnak a
korabeli politikai szlogeneken és aktuális
megjegyzéseken. A tanácskozást Almási Mik-
lós vezette, s az idézett felszólalókon kívül jelen
volt és részint szót kért többek között Nagy
Attila, Rajk András, Lampl Lajos, Simó Jenő és
Tóth Dezső.

IV.

Törzsközönségének kialakítása, megtartása mel-
lett a Nemzeti Színház feladata az új színházjáró
közönség meghódítása és a születő értelmiség
kulturális aktivizálása, a kialakuló új kapcsolat
tartalmasabbá tétele.

A Nemzeti Színház különlegesen fontos kül-
detése, hogy az új nézőközönségben elősegítse
a haladó nemzeti hagyományok továbbélését,
hogy - az esztétikai élmény meggyőző erejével
társítva a gondolatiság meggyőző voltát - mind
a nemzeti hagyományt, mind az egyetemes kul-
turális kincseket úgy juttassa el a közönséghez,
hogy ezáltal világnézeti-politikai ideáljaink érde-
kében hasson.

Megkülönböztetett szerepe - és felelőssége -
van a Nemzeti Színháznak a fiatalság, az ifjúság
színházi nevelésében. Nemzeti drámairodal-
munk, a világirodalom nagy alkotásai továbbra
is az ifjúsági előadások természetes alkalmai
kell hogy legyenek. Emellett azonban megfon-
tolást - művészeti, gazdasági, pénzügyi elem-
zést - érdemel a vasárnapi matinék előadá-
sainak szisztematikus rendszere, annak meg-
teremtése.

Azon túl, hogy a színház és közönség kapcso-
latának legfőbb szervezője a gondolatilag érté-
kes, művészileg rangos előadás, a Nemzeti Szín-
háznak is folyamatosan kutatnia kell a kapcsola-
tok új és új formáit, a színház és közönsége
találkozásának új lehetőségeit.

SZILÁDI JÁNOS

Szóbeli kiegészítésként három megjegyzést sze-
retnék tenni. Először is ez a tervezet hosszú
munka eredménye, s e munka részeként az anya-
got megvitatta az Igazgatói Tanács, a pártalap-
szervezet vezetősége, a színház Művészeti Taná-
csa, s egy munkamegbeszélésen áttekintették a
színészek, rendezők, dramaturgok is. Az e fóru-
mokon elhangzott javaslatok, észrevételek döntő
többségét beépítettük a tervezetbe. A másik ki-
egészítésem a címre vonatkozik. A viták során

elhangzott olyan vélemény is, hogy a címben
szerepeltetni kellene a „mai" szócskát (A Nemzeti
Színház helye és feladata a mai szocialista kultú-
rában), amivel azt jelezhetnénk, hogy nem örök
időkre szóló elképzelésről van szó, hanem egy
viszonylag behatárolható időn belül érvényes
nemzeti színházi profilt vagy tervezetet próbálunk
felvázolni. A harmadik kiegészítésem arra
vonatkozik, hogy bizonyos eldöntetlenség jelle-
mezte a munkánkat, s így a végső anyagot is,
hiszen nem egyszerűen egy olyan nemzeti szín-
házi koncepciót kellett készítenünk, amelyet ala-
pos viták után elfogadnak, hanem olyan terveze-
tet, amely sajtónyilvánosságra kerülhet, s ebből a
kettős meghatározottságból műfaji, fogal-
mazásmódbeli egyenetlenségek adódtak.

BÉCSY TAMÁS

Egyetlen kérdéshez szeretnék hozzászólni, s ez a
műsorpolitika. Ma tulajdonképpen minden ma-
gyar színház műsorpolitikája ugyanarra a szisz-
témára épül: a színházak játszanak kölföldi
klasszikust, modern külföldi darabot, magyar
klasszikust, félklasszikust és mai magyar dara-
bot. Ezt a szisztémát kellene újragondolnia a
Nemzeti Színháznak. Meg kellene fontolni, hogy
nem lehet-e más alapokról megközelíteni a
műsorszerkezetet. Vajon a darabok megírásának
kora és helye lenne a műsorkoncepció
kialakításának egyedüli szempontja? Elkép-
zelhető lenne például a tematikus műsortervek
kidolgozása, s ezen belül aztán lehetne a magyar
drámai hagyományból is jobban meríteni. Az
előterjesztésben szerepel, hogy a dramatur-
giának alapos drámatörténeti kutatásokat kell
végeznie, hogy szélesebb legyen a magyar drá-
marepertoár. Ez a megállapítás azt sugallja, hogy
a magyar drámairodalom tele van föl nem fede-
zett remekművekkel. Azt hiszem, ez nem egészen
így van. Az azonban kétségtelen, hogy vannak
olyan drámák- például az 1910 körüli, elég nagy
drámatermésből -, amelyek bizonyos gondolat
köré rendezett műsorpolitikában sokkal inkább
érvényesülhetnének, mint önmagukban. Ha a
műsortervben több szezonon keresztül valami-
lyen gondolat köré rendeződnének ezek a nyilván
nem remekművekként lappangó magyar darabok,
akkor valószínűleg másképpen hatnának, mintha
elszórtan, az eddigi mechanikus műsortervezési
szisztéma alapján kerülnének a színház repertoárjá-
ba. Azt hiszem, a magyar drámai hagyomány
gondolatisága és világnézetisége is jobban
érvényesülne ilyen összefüggésben.

A másik fontos probléma az, hogy a nagykö-
zönség ízlése nem fejlődött abban a mértékben,
ahogy azt tizenöt-húsz évvel ezelőtt mindannyian
reméltük. Ez kétségtelenül gazdasági tényezők-

A TERVEZET VITÁJA
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kel is összefügg, hiszen bizonyos stílusú dara-
bokra ez a közönség nyilvánvalóan szívesebben
megy el. A Nemzeti Színháznak az illetékes mi-
nisztériumok és a színházak közötti viszony-
rendszerben olyan pozíciót kellene elfoglalnia,
hogy anyagi kényszerek ne szabjanak gátat a
műsorpolitikai megfontolásoknak. Ez nyilván-
valóan nem azt jelenti, hogy a Nemzeti Színház üres
nézőtéren játsszon kuriózumokat vagy a magyar
drámai hagyományból előbányászott ritkaságo-
kat. Az eszmeileg is érvényes régi magyar drá-
mák esztétikai életre keltése meg a nagyon he-
lyesen hangsúlyozott új művészi törekvések
együtt segíthetnek abban, hogy a Nemzeti Szín-
ház megtalálja azt a sajátos feladatát, amely
megkülönbözteti őt a többi magyar, szocialista és
állami színháztól.

KAZIMIR KÁROLY

Nem irigylem a Nemzeti Színház új vezetőit, hi-
szen e színház megszületése óta nem állt olyan
problémahalmaz előtt, mint ma. Egy színház fel-
lendülésének egyik feltétele, hogy tevékenységé-
nek minden összetevője jól működjék. Ha ezek
közül néhány hiányzik, szükségszerűen rendkívül
bonyolult helyzet alakul ki. E tényezők közül hadd
emeljem ki, hogy a Nemzeti Színház feladata ma
teljesen más, mint volt a reformkorban vagy '45
után. A kérdés persze az, hogy miben és
mennyiben más.

A másik dolog az, hogy a Nemzeti Színház az
egyetlen színház, amellyel a közvélemény előtt
hosszú távon el kell számolni.

Anélkül, hogy bármiféle tanácsot adnék nemzeti
színházi barátainknak, egy-két olyan alapvető prob-
lémát ki kellene mondani, amelynek megoldásával
sok gondjától megszabadulhatna a Nemzeti. A
Bánk bánt, Az ember tragédiáját, valamint a
Csongor és Tündét a fővárosban hagyományosan
csak a Nemzeti Színház játszhatta. Nyilvánvalóan
felmerül a kérdés: vajon csak ez a színház
játszhatja nemzeti klasszikusainkat, s ha igen,
miért? S miért ne játszhatnák más színházak is?
Miért ne vetné le ezek kötelező bemutatásának
ballasztját a Nemzeti Szín-ház? A Nemzeti
Színháznak európai mércével mérhető
hagyományai vannak, amelyeket nem lehet átadni
más színházaknak. Nem vehetik át, mert a
Nemzetinek a szellemi jogfolytonosságot nagyon
határozottan vállalnia kell. Hangsúlyozni szeret-
ném: ez a vállalás nem azon múlik, hogy ezt vagy
azt a darabot játssza-e a színház vagy sem.

Lássuk, mi az, amit az ember a Nemzeti Szín-
háztól még elvár. Elvárja, hogy a színpadról szí-
nészegyéniségek szóljanak hozzá. Hogy ki kit tart
egyéniségnek, az részben szubjektív megítélés
kérdése, de egy bizonyos határon túl ténykérdés.
A Nemzeti jó hagyományaihoz tartozott az is,

hogy a színház szellemiségét többnyire nagy
egyéniségek képviselték.

Óvom a Nemzeti Színházban dolgozó baráta-
imat attól, hogy a felfelé szálló léggömbből min-
dent, amit tehernek éreznek, kidobjanak. Az
anyagban szerepel egy kitétel, miszerint a hatva-
nas években művészi megtorpanás következett
be a színháznál. Senki nem tagadja, hogy az
egész magyar színészetben volt egyfajta megtor-
panás, de ekkor is születtek olyan eredmények,
amelyeket a Nemzeti Színház is büszkén vállal-
hat. Elég, ha a magyar klasszikusok újrafelfede-
zésére vagy néhány európai színvonalú alakítás-
ra utalok. Nagyon kell vigyázni arra, hogy egyet-
len korszakot se intézzünk el néhány mondattal.

Azt gondolom, hogy nemzeti színházi baráta-
inknak egy kicsit meg kellene nyugodniuk,
ugyan-is túl sok az idegesség, ami a színház felől
árad, és ezt a társulati idegességet, a belső
konfliktusokat feleslegesen pertraktálják
színházon kívül.

MALONYAI DEZSŐ

A Nemzeti Színháznak kiváltságos helye volt, van
és kell hogy legyen. Ezt a kiváltságos helyzetet az
sem döntötte meg, hogy a felszabadulás után
minden magyar színház funkciója, műsorpoliti-
kája, szervezeti felépítése és működési rendje
azonossá vált. Ebből a kiváltságos helyzetből
kellene kiindulni. Fel kell tenni a tervezetben is
szereplő kérdést: melyek a Nemzetinek azok a
sajátos, egyedi és összetéveszthetetlen vonásai,
amelyek megkülönböztetik a többi színháztól?

Szacsvay László, Dörner György és Őze Lajos a
Komédiásokban (1981)

Kazimir Károly utalt rá, hogy nem irigyli a színház
vezetőit, akiknek ezt is meg kell határozniuk. Ez
ugyanis nem egyszerűen definíció kérdése,
ennél sokkal többről és másról van szó. Arról,
hogy kiváltságos helyzetében, kiváltságos
feladatok egyedüli letéteményeseként hogyan
válhat a színház ennek az ügynek képviselőjévé
és hordozójává.

Amikor az anyag a Nemzeti előtt álló felada-
tokkal kapcsolatban a „reform" szót használja,
azt én kevésnek találom, mert a reform kicsit
bágyadt és sápadt fogalom. Azt hiszem, a
Nemzeti Színház jelenlegi helyzetében nem re-
formokról kellene beszélni, hanem sokkal több-
ről, olyan intézkedések soráról, amelyek több
bátorságot és keménységet követelnek. Ezért
csak bátorítanám a Nemzeti vezetőit, az anyag
készítőit arra, hogy e dolgozat lényegét - a
jelenlegi tanácskozás javaslataival is kiegészítve -
sokkal karakterisztikusabban határozzák meg.
Küszöböljék ki azt az időtlenséget, amelyre jól
éreztek rá, amikor a „mai" szócskának címbe
való beiktatásáról gondolkodtak, ugyanakkor
vállalják merészen a tradíciókat is, hiszen a tra-
díció nem szégyen, az végső soron mindig
hasznos. Összefoglalva: ebben a nem éppen
egyszerű helyzetben keményebben és
határozottabban, ki-váltságos helyzetükre bátran
építve határozzák meg, hogy a közeljövőben mit
és hogyan kíván-nak tenni.
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Márton András és Sinkó László a Hallelujában
(1981)

KIRÁLY ISTVÁN

Az anyag egy jelentéktelen részével kezdem, a tör-
ténelmi áttekintéssel, aminek örül az ember, mert
érződik belőle a hagyomány vállalása. Egyetértek az
áttekintés hangsúlyaival is, csak egy dolgon gon-
dolkodnék, azon, hogy a maga ellentmondásos-
ságában is meg kellene említeni a Németh Antal-
korszakot, mindenekelőtt mint olyan időszakot,
amelyben a színház sokat tett a magyar társadalmi
dráma megszületése érdekében.

Rátérve az elvi kérdésekre: egyetlen kulturális
intézmény sem veti fel annyira élőn és élesen

hagyomány és újítás kettőségét, mint a Nemzeti
Színház. A hagyomány nemzeti vagyon, amellyel
az egész ország köteles felelősséggel gazdálkod-
ni. Ha a hagyomány és újítás kérdésköre előtérbe
kerül, törvényszerűen kialakul a hagyomány-
pártiak és az újításpártiak tábora. Az anyagban is
megtaláljuk azok álláspontját, akik múzeumot
akarnának csinálni a színházból, s azokét, akik az
újító, kísérleti színházat elszakítanák a ha-
gyományoktól. A tervezetben nagyon vonzó,
hogy készítői látják ezt az elvi összetettséget, s
hogy egyszerre érzékelik és érzékeltetik mindkét
oldalt. Ugyanakkor hajlanak arra, hogy bagatelli-
zálják a hagyomány fontosságát s elfogadják:
1945 után a Nemzeti egy lett a többi színház
között. Holott egyetlen más színháznak sincs
olyan hagyománya, minta Nemzetinek. E színház
kivételes helyzetét soha nem az adta, hogy az
egyedüli államilag támogatott színház volt, ha-
nem az, hogy Vörösmartyval nyitott. A nemzet

tudatában ma is így él: ha a Nemzeti Színház
újjáépítésének szándéka megfogalmazódik, a
legkülönfélébb emberek jelentkeznek társadalmi
munkára. A hagyomány morális erő. Emel, de köt
is. S e morális tőkével valóban nehéz úgy gazdál-
kodni, hogy ugyanakkor merészen újítani is le-
hessen.

A hagyomány nem a játékstílus hagyománya,
hanem etikai tradíció. A Nemzeti Színház mindig
felelősséggel viseltetett a nemzeti kultúra, a
nemzeti irodalom iránt. A Nemzeti egyik feladata a
kötelező olvasmányok ébren tartása. Minden más
színház mehetett üzletre, bemutathatott bulvárt, a
Nemzetinek kötelessége volt s marad a
nagyigényű irodalom ápolása. Úgy érzem, hogy
az előterjesztés vállalja ezt az etikai felelősséget.

Most az a kérdés, hogy az újító elképzelések
mennyiben csengenek össze a tradíció ápolásá-
val. Van, ahol összecsengenek, például abban,
hogy a színház a fiatal közönségre akar építeni.
Azzal, hogy a színház felvállalja a fiatal közönsé-
gét, lényegében a kötelezőirodalom-funkciót is
vállalja, de azzal a jogos célkitűzéssel, hogy min-
den új kornak le kell fordítani a maga nyelvére a
remekműveket, mert csak így tudja a kötelező
olvasmányt élménnyé formálni.

A magam részéről két problémát mégis látok:
szakmai elfogultságom irodalomtisztelővé tesz,
ugyanakkor elfogadom, hogy a rendező egyre
fontosabb tényezője a színháznak, ami azt is
jelenti, hogy az ő értelmezése egyre hangsúlyo-
sabbá válik. Ezt azonban csak akkor tudom elfo-
gadni, ha az előadásban az irodalom döntő
tényező marad, nem pedig eszköz a rendező
kezében, aki értelmező művészként, kritikusként
átértelmezi a művet.

A másik problémám: a Nemzeti Színház
tagjának lenni mindig kitüntetés volt, olyan rang,
amely a legjobb színészeket vonzotta a
színházhoz. A Nemzetinek ritkán voltak jeles
rendezői, de mindig ott játszottak a legkiválóbb
színészek. S itt vetődik fel az egyéni játékstílus
létének, illetve elnyomásának a kérdése; az, hogy
a rendezők oly mértékben nyomják rá bélyegüket
az előadásokra, hogy az egységes játékstílus
követése közben elvész a színészek egyéni
karaktere. Csak félve kérdem: nem lehetne épp a
Nemzetiben példaadó módon elérni, hogy
különböző elképzelések egymás mellett élje-nek,
hogy a különböző rendezőegyéniségek toleránsan
együtt dolgozzanak, hogy ne legyen tör-vényszerű
a gondolkodó és igényes emberek egy-mást
fojtogatása?

ALMÁSI MIKLÓS

Nagyon örültem, amikor Király István azt hang-
súlyozta, hogy a nemzeti színházi tradíció
elsősorban etikai jellegű kincs. Hogy tudniillik itt
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nem a hagyományos játékstílus megőrzéséről,
megfiatalításáról vagy átalakításáról van szó, ha-
nem arról az etikai magatartásról, amely ezt a szín-
házat kívül-belül formálta. Másfelől úgy érzem,
hogy a színház kikerülhetetlenül elérkezett arra a
pontra, amikor profilváltását vagy önkeresését meg
kell fogalmaznia. Nem a többi színházzal szemben
vagy mellett kiemelt avagy kedvezményezett állapo-
tát érzem kérdésesnek, hanem - ahogy a cím is
jelezte - a mai magyar kultúrában elfoglalt helyét,
amely az elmúlt évtizedekben alaposan megválto-
zott. A színháznak ma a televízió és más művészetek
közepette kell érvényesülnie.

Felmerül azonban a kérdés: lehetséges-e a ha-
gyományőrző funkciót fenntartani? Az európai
tapasztalatok azt mutatják, hogy a második
világháború után létrejött nemzeti színházak
virágkora igen rövid ideig tartott, tehát súlyos
gond, hogy vállal-ható-e a mai viszonyok között a
Nemzeti Színház hagyományközpontú felépítése. A
kétezredik évhez közeledve hogyan helyezkedjen
el a színház mind-azon kulturális-művészeti
tevékenységek között, amelyekben a jövőben a
Nemzeti Színháznak ismét meghatározó szerepet
kellene betöltenie?

KERÉNYI IMRE

Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy
miközben a színház ezzel az anyaggal megpróbálja
megfogalmazni önmagát, a Nemzeti a Hevesi
Sándor téren működik, bemutatókat tart,
előadásai vannak, műsorterve van, reggeltől estig
dolgoznak benne. Ami ott történik, az
szükségszerűen a tegnap Nemzeti Színházának
az antitézise. Egy ilyen előterjesztésnek a holnap
Nemzeti Színházát kellene megfogalmaznia, azt a
Nemzeti Színházat, amely egy sikerekkel és
katasztrofális kudarcokkal, sérelmekkel és
pusztulással teli antitézises folyamat után most azt
csinálja, amit egy Nemzeti Színháznak tennie
kell.

Úgy hiszem, nem időszerű a hagyományokra
kihegyezni a vitát, annak ellenére, hogy e ha-
gyományok kiiktathatatlanok a Nemzeti életéből.
Jelen pillanatban ez a színház ugyanolyan épülettel
és társulattal rendelkezik, mint bármely más
fővárosi vagy vidéki színház.

Mindemellett eszembe jut: vasárnap délelőtti
matinékon például Lukács Margit játékából tanul-
tam meg magyarul beszélni, s olyan élményekben
volt részem, amelyekben a jövő Nemzeti Színházá-
nak is részesítenie kell majd az akkori fiatalokat.

KOLTAI TAMÁS

Megpróbálom két szó köré csoportosítani a
mondanivalómat. Az egyik az elevenség, a másik

a nyitottság. Többször szó esett itt a ha-
gyományról és az újításról, ami valóban alapkér-
dés, de talán más módon is meg lehet közelíteni.
Tudniillik mind a hagyományápolás, mind az
újítás lehet holt színház. Láttunk - nemcsak a
Nemzeti Színházban, de ott is - olyan ha-
gyományos előadásokat, amelyek nem segítették
elő a valódi hagyományápolást, a klasszikus
dráma eleven életét. Es láttunk olyan, európai
fővárosokból importált, nagyon hamari, gyors
bemutatókat, amelyek ennek ellenére sem voltak
elevenek. Az, hogy egy hagyomány hogyan tud
elevenné válni, nemcsak írói, rendezői kérdés,
hanem a szellemiség kérdése is. Es itt jön a
másik szó: a nyitottság. Hogyan tud egy szín-ház
nyitott lenni? Talán úgy, hogy szellemét az
előadáson túl is megpróbálja kiterjeszteni. Ma is
sok helyen látunk ilyen próbálkozásokat. Nem
akarok utópista vélekedéseket hangoztat-ni vagy
a jövő ezredben gondolkodni, de muszáj egy
kicsit előretekinteni. Ismerjük az angol Nemzeti
Színházat. Egy színház, amelyben
hanglemezeket, könyveket árulnak - adott
esetben azokat a drámaszövegeket, amelyeket a
színház játszik, de másokat is -, kamarazenei
hangversenyeket tartanak, előadások előtt
szólóesteket, monodrámákat mutatnak be. Az
egész napot el lehet tölteni olyan szellemi közeg-
ben, amely a Nemzeti Színház légkörét sugároz-
za. Tudom, hogy ezt holnap vagy holnapután,
vagy akár öt éven belül nem tudják megvalósíta-
ni, de meg kellene próbálni legalább a kez-
deményeit, a csíráit elültetni, hogy valamikor ez
a tendencia kibontakozzék. A hagyomány és újí-
tás dilemmáját pontosan azáltal tudjuk megha-
ladni, hogy ez a szellem elevenné válik. Tehát ne
úgy menjünk színházba, mint egy templomba.
Ha már a hagyománynál tartunk, a színház ná-
lunk hagyományosan olyan templom, ahová
áhítattal kell belépni. Nem az áhítatot vitatom,
mert a színház bizonyos értelemben szent hely.
De ha a kötelező olvasmány úgy válik kötelező
olvasmánnyá, hogy iskolákat kell kivezényelni -
tehát ha nem azt érzi a diák, hogy egy-egy
klasszikus drámát a saját mai problémájához kell
mérnie, a jelen idejű konfliktusait kell általa
megoldania, de legalább rájuk kérdeznie -, akkor
hiába van jelen Az ember tragédiája, a Bánk
bán vagy a Csongor és Tünde a Nemzeti
Színház vagy akármelyik másik színház szín-
padán - akár folyamatosan is -, ez a hagyomány
sohasem fog elevenné válni. Más-részt hiába
jelenik meg akármilyen rendezői vagy írói
kísérlet akármelyik színház színpadán, ha
elvont, valóságtól elszakadt kísérletezgetéssé
válik. Tudom, hogy ez így nagyon általános
megfogalmazás. Amit mondani szeretnék:
kívülről, elméletileg, elvi síkon semmit sem lehet
előírni. Az elevenség és a nyitottság egyedül a
színház napi gyakorlatában kristályosodhat ki.

BOLDIZSÁR IVÁN

Malonyai Dezső gondolatmenetét szeretném
először is továbbfűzni: a Nemzeti Színház új ve-
zetősége nem reformot hajt végre. Amit csinál -
nem tudok jobb szót, noha a gyakori használatá-
ban elkoptattuk -forradalmi vagy legalábbis for-
radalmi szándékú. Eddigi bemutatóik is ezt iga-
zolják. Az anyaguk egyik hiányosságának éppen
azt tartom, hogy úgy írnak, mintha nem állna már
mögöttük néhány nagyon jelentős művészi tel-
jesítmény.

Igen szellemesnek, sőt megvesztegetőnek
tartom Kerényi Imre javaslatát: várjunk a ha-
gyománnyal, újítsunk, aztán ha új épület is lesz,
meg az újítások is beérnek, jöhet megint a ha-
gyomány. E sarkítottan idézett tételt elsősorban
nem művészileg tartom kissé veszélyesnek, ha-
nem politikailag. A hagyományt nem lehet elha-
lasztani. Nem mintha föltételezném ezt a szándé-
kot a színház vezetőiről. De a hagyomány kérdé-
sében mintha egy kicsit engedékenyebbnek mu-
tatkoznának. Az egész világon - a környező or-
szágokban s nálunk is - a nemzeti érzés és a
nemzeti hagyományok iránti érzékenység
erősödését, feléledését tapasztaljuk, s ebben az
időszakban a Nemzeti Színház újító vagy forra-
dalmi szándékú vezetői nem engedhetik meg
maguknak azt a negatív fényűzést, hogy bárki is
azt mondhassa róluk: igen, igen, újítók, de a
hagyományokra nem fordítanak elég figyelmet.

Az új Nemzeti Színház feladata lehet a magyar
nyelvnek - átvitt értelemben - a színházi nyelvvel
való azonosítása. Az a színházi elképzelés, ame-
lyet igazságtalanul rendezői színháznak szoktak
nevezni, a színház grammatikáját teremti meg.
Ha ezt az új nyelvtant és mondattant a színház
művészei a nemzeti hagyományok színházi
nyelvtanára és mondattanára próbálják alkal-
mazni, akkor a két igény, a hagyományőrzés és
az újítás között sikeres találkozás jöhet létre.

S végül Koltai templom-hasonlatát én meg-
fordítom: a színház szerintem nem olyan temp-
lom, ahová áhítattal kell a nézőnek belépnie,
hanem olyan, ahonnan a kegyelem állapotában
kell kijönnie.

SZILÁDI JÁNOS

A magam és a színház nevében köszönöm mind-
azok fáradságát, akik eljöttek erre a tanácskozás-
ra. Túlzás nélkül állíthatom, hogy az elhangzot-
takból - a bírálatokból és az egyetértő monda-
tokból egyaránt - a Nemzeti Színház iránti mély
felelősségérzet hangzott ki. S ezt akkor is jó volt
hallani, ha tudjuk: az önök felelősségérzete to-
vább növeli a mi felelősségünket.
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A színház új vezetőségének kinevezésekor
egyértelmű és vitathatatlan volt, hogy a Nemzeti
Színház mai és holnapi feladatainak
legfontosabbja: elvi síkon meghatározni és a
művészi gyakorlatban megvalósítani azt a
sajátos feladatkört, mely egyedi és összetéveszthe-
tetlen profil kialakítását teszi lehetővé.

A kinevezés óta eltelt évek - évadok- munkája e
két, egymással szorosan összefüggő feladat-
rendszer folyamatos kibontásának, megvalósítá-
sának jegyében szerveződött.

A feladat első részének vonatkozásában A
Nemzeti Színház helye, feladata a szocialista
magyar kultúrában című, 1979. augusztus 28-án
kelt előterjesztés - melyet a színház teljes művészi
kollektívája megvitatott, elfogadott - tartalmazza
a színház vezetőségének álláspontját. Az előter-
jesztésben foglaltak egy része, döntően az azon-
nali, a konkrét tennivalókra vonatkozó megálla-
pítások természetszerűleg az elmúlt évek mun-
kája nyomán módosultak vagy érvényüket veszí-
tették, de a program egésze mint elvi feladatkijelőlés
ma is érvényes.

A feladat második részét illetően a színház
elmúlt három évadának munkássága jelzi a szín-
ház vezetőségének törekvését; az elvi feladatkije-
lölésben foglaltaknak a művészi gyakorlatban
történő megvalósítását, annak folyamatát.

Es a kettő együtt jelenti azt az alapot, amelyre a
színház középtávú terve épül.

II.
Magyar klasszikusok
1. A jelenlegi repertoár gondozása, a produkciók
színvonalának őrzése, esetleges emelése.
Nemzeti drámairodalmunk három klasszikus
alkotása-Katona József: Bánk bán, Madách
Imre: Mózes, Vörösmarty Mihály: Csongor és
Tünde - szerepel műsoron. Az elmúlt évek
folyamán a Csongor és Tündéhez új díszlet
készült, és meg-történt a Bánk bán díszletének
felújítása is. Mind-három előadásban jelentős
szerepátvételekre került sor. Ezt a gondozó,
óvó, lehetőségében a produkciót gazdagító
munkát a jövőben is folytatjuk.

2. Székely Gábor a Bánk bán, Zsámbéki Gábor
Az ember tragédiája rendezésére készül. Az új
bemutatókra a következő évadokban kerül sor.
(1983-ban lesz a százéves jubileuma Az ember
tragédiája bemutatójának - e nevezetes ese-

Az ún. középtávú tervezetet a színház vezetői készítet-
ték.

ményt méltón fogjuk megünnepelni.) A további-
akban is foglalkozunk Vörösmarty A fátyol titkai
című művének bemutatásával.

A múlt magyar drámái
1. Folyamatosan vizsgáljuk-a mű eredeti szellemi-
ségét nem sértő dramaturgi beavatkozást is
megengedőn - a XIX. század magyar drámairodal-
mát. Ebben az évadban Jókai Mór Thália szekerén
című darabjának bemutatása jelzi a törekvést.
Folytatjuk Szigligeti, Csiky, Csokonai - és mások -
élet-művének elemzését (Proletárok, Karnyóné
stb.).

2. A Nemzeti Színház színpadáról hosszabb
ideje hiányoznak a drámakutató munkának azok
a felfedezései, amelyek századunk magyar drá-
mairodalmából kívánják a játszható művek sorát
gazdagítani. Ebben az évadban - e törekvés je-
gyében - Bródy Sándor A medikus, Szomory
Dezső Szabóky Zsigmond Rafael, Füst Milán Bol-
dogtalanok című műve kerül színpadra. A meg-
kezdett munkát a továbbiakban is folytatni kíván-
juk. Feladatunknak tartjuk szocialista múltunk
drámatermésének elemzését is (Balázs Béla,
Darvas József, Örkény István stb.).

Mai magyar dráma
1. Az elmúlt három évadban a Nemzeti Színház a
következő új magyar bemutatókat - felújításokat -
tartotta: Maróti Lajos: A számkivetett, Weöres
Sándor: Szent György és a sárkány, Csurka Ist-
ván: Döglött aknák, lllyés Gyula: Dániel az övéi
közt, Németh László: Husz János, Gyurkó László:
Fejezetek Leninről, Sütő András: A szuzai
menyegző, Kornis Mihály: Halleluja. A szó szo-
kottabb értelmében talán nem, de tágasabban
mindenképp magyar bemutató Jászai Mari: Éle-
tem és a Budapest Orfeum című produkció.

A megvalósult bemutatók a szerzőket és a
művek világát tekintve is azt az elvi megfontolást
jelzik, hogy a Nemzeti Színház nyitott és érzékeny
minden érték iránt. Ezt megtartani, továbbfej-
leszteni, úgy is mint a Nemzeti Színház és a mai
magyar dráma kapcsolatának lényeges elemét, a
továbbiakban is feladatunk.

2. Az új magyar bemutatók tervezésekor, vál-
lalásakor továbbra is az értékfontosság a meg-
határozó. Ennek jegyében szükséges erősíteni a
színház dramaturgiai munkáját.

3. Érvényes szerződésünk van Maróti Lajos-
sal, Görgey Gáborral, Simonffy Andrással, Ker-
tész Ákossal, Cseres Tiborral, Csurka Istvánnal,
közelesen szerződést kötünk Módos Péterrel.

4. Tovább folytatjuk a tárgyalást Szakonyi
Károllyal, Bereményi Gézával és másokkal. Is-
mét megkíséreljük lllyés Gyula felkérését.

Világirodalmi klasszikusok
1. Feladatunk volt - marad továbbra is - a Nem-
zeti Színház egészségtelenül leszűkült klasszikus
repertoárjának bővítése, a színházi kínálat gazda-
gítása. E törekvés jegyében került műsorra
Büchner (Danton halála), Moliére (Az úrhatnám
polgár), Goldoni (Két úr szolgája), Szuhovo-
Kobilin (Tarelkin halála). A jelzett törekvést eb-
ben az évadban Euripidész Oresztész című drá-
májának bemutatása képviseli.

2. Shakespeare - hagyomány és mai érdek
egyaránt jogosítja - továbbra is a klasszikus
repertoár tartóoszlopa marad. (Amennyiben a
feltételeket biztosítani tudjuk, sor kerülhet a
Hamlet bemutatására.)

3. Ugyanakkor azonban a klasszikus repertoár
gazdagítása - az alkotók körét tekintve is - vál-
tozatlan feladat. Ennek jegyében meg kell terem-
tenünk egy Csehov-bemutató nemzeti színházi
feltételeit, és folyamatosan kutatni, elemezni a
napjaink számára fontossá váló klasszikusokat.

Kortárs külföldi drámák
1. Az elmúlt évadok kortárs külföldi bemutatói -
Wesker (A konyha), Mrožek (Emigránsok),
Kroetz (Meierék), Griffiths (Komédiások),
Radicskov (Repülési kísérlet) - a színház
vezetőségének azt a törekvését voltak hivatva
képviselni, hogy a világ mai drámairodalmából a
lényeges emberi, társadalmi konfliktusokat fel-
mutató művek kerüljenek műsorra.

2. Ezen törekvésünket a jövőben is folytatni kí-
vánjuk. Ennek érdekében erősítenünk kell a drama-
turgiai munkát; a szocialista országok mai dráma-
irodalmának kutatását.

III.

Középtávú tervünkben két olyan elképzelés megva-
lósítására törekszünk, amelyekről külön kell szólni:

1. A Nemzeti Színház, mint minden más szín-
ház, tájelőadásra is kötelezett. Ugyanakkor azon-
ban a klasszikus nemzeti színházi feladatok az
olyan produkciók létrehozását igénylik, amelyek
vagy egyáltalán nem, vagy csak jelentős művészi
sérelem árán mozgathatók. Felhasználva a most
megnyíló Katona József Színházat, célszerűnek tű-
nik egy-két olyan - az „utazó színház" sajátságos
feltételeit, követelményeit már eleve teljesítő - pro-
dukció létrehozása, amelyek a kötelezettséget hasz-
nosan és színvonalasan képesek teljesíteni.

2. Ugyancsak a Katona József Színház bizto-
sította tágasabb lehetőségekre alapozva szüksé-
ges újraelemezni a gyermekszínházi vállalkozás
nemzeti színházi realitását. Ha az ötnapos mun-
kahétre történő átállást nagyobb zökkenők nélkül
tudjuk megoldani, akkor megteremthetők a
feltételek a gyermekszínház-évadonként egy,
esetleg két gyermekprodukció - létrehozásához.

Budapest, 1981. november 10.

KÉT ÉVVEL KÉSŐBB
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FŐHATÓSÁGI ÉRTÉKELÉS
színház 1978 tavaszán teljesen új
összetételű vezetést kapott, s bár az azóta
eltelt három évad során az igazgatói poszt
betöltésében újabb változás volt, az ezzel
kapcsolatos és más indokú belső viaskodás

ellenére a Nemzeti Színház működése új koncepció
szerint folyik. Ennek legfontosabb jellemzői a
következők: az új irányítás mindenekelőtt a színházi
ügyre teszi a hangsúlyt, s az ország első színházából
is olyan színházművészeti műhelyt kíván kialakítani,
amely-nek az általános műsorpolitikával összhangban
profilja van, azaz formálódik egységesen végigvitt,
kibontakoztatott gondolatisága, ehhez alakított esz-
köztára, színház-közönség kapcsolatrendszere. E
vezetési és játszási ideál és gyakorlat abszolút gon-
dolat, méghozzá jelentős kortárs, egyetemes és hazai
gondolat, ezzel összefüggésben drámaköz-pontú.
Fontos és társadalmunkat, közönségünket érdeklő-
izgató eszmék, problémák és jelentős mű-vészi érték
nélkül nem visz színre alkotásokat; szintetikus és
analitikus színházat kíván egyszerre vagy egymás
mellett csinálni, ahogy a legtöbb hasonló nevű,
funkciójú színház csinálja ezt már Európában, a többi
szocialista országban. Nem egyszerűen
(egyszerűsítve) a rendezőcentrikus vagy autonóm
színház híve, nem állít fel lineáris értéksorrendet a
színházművészet összetevői között (dráma, színész,
rendező), hanem mindegyiket fontosnak tartva
kétségtelenül hangsúlyt helyez a rendezői munka
fontosságára (világjelenség) és a művészeti ág sa-
játosságainak kibontakoztatására.

Az eddigi bemutatók többsége ezt a súlyos,
jelentékeny gondolatiság és érték melletti elkötele-
zettséget bizonyítja. A forradalom természetrajza,
dinamikája (Danton halála), a háború és béke kér-
dése (Troi lus), a bürokrácia túlélése (Tarelkin), az

emberség próbája (Éjjeli menedékhely), a munka
értelme (A konyha), a korszakváltás következetes
végigvitele (IV. Henrik), a feltörekvés eltorzulása (Az

úrhatnám polgár), a megalkuvás nem ismerése, a
küldetést vállaló megtöretése (Husz János) és a
nonkonformizmus szükségessége vagy szükség-
telensége (Jövedelmező állás) érdekli az új művé-
szeti irányítást. E teljesség nélküli felsorolás valós és
súlyos problémákat sejtet, az említett művek
kiválasztása és színrevitele kemény szembenézést
jelent legjelentősebb politikai és társadalmi vagy akár
kulturális gondjainkkal, feladatainkkal, s ha úgy
tetszik, egyes tudatbeli elmaradásainkkal is. Több
tekintetben szervesen kapcsolódott mindehhez a

Készítette a Művelődési Minisztérium Színházi Osztálya

A
Játékszínben színre vitt produkciók sora: az
Emigránsok a hazai, a szocialista környezetből ki-
szakadtak kínjaira figyelmeztetett, a Komédiások
mintegy ars poetica-szerű hitvallás volta művészet,
a színművészet igazi feladatairól, a Meierék és a
Halleluja igazában tudatzavarokról tudósított. Míg a
nagyszínházi vonulat (az itt most nem említett ke-
vésbé sikerültekkel együtt) gondolatiságát jelenté-
kenynek, izgalmasnak, fejlődési szakaszunkkal
összefüggőnek, legjobb törekvéseink kifejezőjének,
támogatójának tarthatjuk, a játékszíni (a Katona
József Színházba szánt) sorozat gondolatvilágába
már beszüremkedtek olykor a sötéten látás, a tör-
ténelmietlen álobjektivitás és kilátástalanság (Hal-
leluja), valamint az újnaturalizmustól is diktált, be-
szűkült emberszemlélet (Meierék) tendenciái. Ezért
a jövendőbeli Katona József Színház repertoárja
mindenekelőtt gondolati korrekcióra szorul.

Gondolatilag jelentéktelen vagy akár csak kevés-
bé jelentékeny mű egy sem került a Nemzeti Színház
színpadára, nem vittek ott színpadra egyetlen érték-
telen vagy kevésbé értékes művet sem. Igyekeztek
tehát a minőség követelményét érvényesíteni, s ez
átsugárzott - a színházi ügy előtérbe kerülésével - a
kivitelezésre, az interpretáció mikéntjére is. Az
egyszerűség kedvéért „emelt realizmus"-nak neve-
zett játékmód volta jellemző a legtöbb előadásra,
amely a gondolatiság, a szituációk, a jellemek
maradéktalan kibontásán kívül a sok rétegű-je-
lentésű, asszociációs lehetőségű rendezést és

játékot jelenti. A Nemzeti Színház három utóbbi
évadjának előadásai többnyire a mai magyar
színjátszás rendezői és társulati csúcsteljesítmé-
nyei, amelyek között vannak olykor közepes telje-
sítmények is, egészen ritkán kevésbé sikerültek (de
jelentékeny részértékekkel bírók), ám az össztelje-
sítmény általánosan magas szintjét ma már külföldi
kritikusok (köztük szovjetek) is elismerik, a magyar
színikritikusok többségével együtt. Mindez annak a
következménye is volt, hogy ezen időszak alatt
komoly lépések történtek a társulat egészének fel-
frissítésére, összetételének megváltoztatására, mun-
kamódszerének átalakítására.

Új színészeket szerződtettek, elsősorban az új
vezetéssel azonos elveket valló, régebben éppen
általuk irányított vidéki színházi műhelyekből. Ez
mindeddig nem volt jelentékeny volumenű folyamat,
de új hős- és karakterfigurákat eredményezett. Újfajta
követelmények elé állították a régieket és az újonnan
jötteket, amelyeknek lényege: a színész és más
színművész elsősorban a Nemzeti Színház társula-
tának alkotó tagja, tevékenységét mindenekelőtt itt
kell maradéktalanul kibontakoztatnia. Ez a valós vagy
virtuális előjogokat élvező - éltársulati szemléletű -
művészek gyökeres átformálódását jelentette, vagy
legalábbis igényelte. Mivel itt anyagi érdekek is sé-
rültek, a harc nem volt könnyű, s korántsem fe-
jeződött be minden tekintetben meggyőzően. Mi-
közben régiek és újak kiemelkedő színészi sikereket
is arattak (Kállai, Sinkovits, Őze, Sinkó, Cserhalmi,
Avar, Benedek, Vajda, Csomós Mari, Molnár Piros-
ka, Bodnár Erika stb.), s olyan színészparádéra is

Garas Dezső és Törőcsik Mari a Háromgarasos
operában (1981)
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képesek voltak, mint a két estére kivitelezett IV.
Henrik együttese, elmentek egyes régebbi kiválósá-
gok (Törőcsik, Kálmán, újabban Bessenyei), s még
az újonnan jöttek között is akadt kedveszegett
(Koltai, Pogány). Még mindig nem kevés az alig
vagy egyáltalán nem foglalkoztatott színészek
száma, s akadnak úgyszólván érthetetlenül
mellőzött színészek is (Ronyecz, Olsavszky).
Eredményes integrálási törekvésnek lehettünk tanúi
rendezői viszonylatban (Ács, Ruszt), nagy hatású és
kiemelkedő sikerű külföldi vendégrendezésnek
(Ljubimov), bár éppen a külföldről való meg hívások
terén feleslegesen óvatoskodó a művészeti vezetés.
Kiváló tervezőgárdával rendelkeznek, a legjobbal az
országban, a foglalkoztatásban viszont észlelhetők
kisebb aránytalanságok, bizalmatlankodásból
fakadó, ideig-óráig tartó mellőzések is. Körülbelül ez
mondható el a nem kis létszámú
dramaturggárdáról, amelynek hatékonysága
elsősorban a produkciók (az alanyul szolgáló művek
és rendezésük) gondolatgazdag elemzésé-ben
bontakozik ki, a darabok felkutatásában, ajánlá-
sában, az orientációban kevésbé.

A Nemzeti Színház társulata mindezekkel együtt
átformálódóban van a színházi ügyet előtérbe
helyező, eszköztárában korszerűsödő, a belső, a
produkciókat elkészítő munkát komolyan vevő, el-
mélyülten megvalósító műhellyé. Eközben belső
robbanások történnek, vezetési, a szó szoros értel-
mében pedagógiai, bánásmód tekintetében elköve-
tett hibák akadnak, s a szakma (színművészek,
színházi vezetők, szakkritika) egy része olykor kon-
centrált támadássorozatot indít az új vezetés ellen, a
színészcentrikusság-rendezőcentrikusság álel-
lentéte alapján, gyakran a hamistudat-termék gene-
rációs ellentét örve alatt. Ezekre többnyi-
re a tények, a belső dolgok nem isme-
rése, esetleg elferdítése, a hozzá nem
értés, az elfogultság a jellemző, de nem
segíti elő a helyzet, a folyamat pontos
elemzését, az eredmények el-ismerését és
megbecsülését a Nemzeti Színház
vezetőinek olykor aszketikus-introvertált
magatartása sem.

Részlegesen megváltozott a Nemzeti
Színház és a közönség kapcsolata. Bizo-
nyos átrendeződés történt: részben mások
vagy mások is érdeklődnek az új profilú
színház alkotóművészete iránt, részben
egyes rétegek, csoportok le-morzsolódtak,
elkedvetlenedtek, s nem ritkán az ilyenek
képezik a fantomnézők kisebb-nagyobb
seregét. Mindenképpen megnőtt a fiatal
értelmiségiek, a modernebb ízlésű
szakmabeliek, általában a fiatalság
érdeklődése, s tart -olykor mechanikusan -
az élszínházfunkció, a „nemzet első
színháza" cím és feladatkör emlékéből is
következő nézőáramlás is. A színház mai
vezetőinek az a véleménye, hogy a
Nemzeti elsősorban friss és

izgalmas gondolatiságával, produkcióinak magas
színvonalával hasson, vonzzon. Ehhez nagyon jó
színvonalon kivitelezett propaganda-anyagot
biztosítanak (a legszínvonalasabbat az országban),
de a szervezés mind személyi össze-tételében,
szemléletében, mind technikai stb. adottságaiban
nem adekvát a művészi teljesítménnyel. Egyáltalán,
hiányzik az aktívabb, céltudatosan irányított
színház-közönség kapcsolat, amely közművelődési
aspektusból teremtene nagyobb és biztonságosabb
bázist a színház gondolatokban olykor túl súlyos
programjának. Igy lehetne elkerülni azt a furcsa
helyzetet, hogy a különböző szervezési, gazdasági,
irányítási erőfeszítések ellenére is a Nemzeti nem a
leglátogatottabb színház ma Budapesten.

Az új vezetés és a társulat sok tekintetben bevál-
totta a hozzá fűzött reményeket, néhány
szempontból az átformálódás nehézségeiből is
következően - hiányosságok is tapasztalhatók. A
több mint más-fél százada tapasztalható ingadozás
a funkció, a feladatkör lényegében két pólusa között
most a színházi ügy felé lendült. Mind a színházon
belül, mind a színházon kívül folyt és folyik tovább az
éles vita: mi lesz a Nemzeti-üggyel, mi a Nemzeti
Színház feladata ma és a jövőben, miképpen
helyezhető el a színházban történt változás,
fejlődés a magyar közművelődés-, művészet- és
színházpolitika egészében? E vita első és
leglátványosabb aktusa a

Gobbi Hilda és Csomós Mari a Boldogta-
lanokban (1982)

társulat igazgatásában bekövetkezett változás,
amelynek alapvető koncepcionális okai voltak.
Nagy Péter úgy vélte, írásban is kifejtette, hogy
újból meg kell találni a sajátos nemzeti színházi
feladatkört, amely (fontossági sorrendben) a
szocialista közművelődés szolgálatából, hagyo-
mány és modernség ötvözéséből, az így megte-
remtett stílusegység funkcionálásából, az új módon
felfogott színházi realizmus kibontakoztatásából, a
művelt magyar kiejtés kidolgozásából, ápolásából
áll. Központi feladat mindezeken belül az új
magyar dráma fejlesztése, tolmácsolása, a
dramaturgia tervszerű és művekre koncentráló
munkája, a hosszabb távra szóló műsorpolitikai
tervezés.

Az új művészeti vezetés - kiegészülve a vele
egyetértő új igazgatóval - azt vallotta, vallja és
valósítja meg, hogy a Nemzeti Színház célját és
helyét mindig politikai, illetve művelődéspolitikai
terminusokban fogalmazták meg, sohasem eszté-
tikai szempontok szerint. Ezért története során
elsősorban nemzeti művelődési intézmény volt, fel-
adatrendszere középpontjában a nyelvműveléssel,
az új és klasszikus magyar dármával. Noha történ-
tek törekvések mind a felszabadulás előtt, mind
utána a sajátos színházművészeti oldal kifejleszté-
sére, ez utóbbi igazán mégsem sikerült, kiváltkép-
pen a legutóbbi évtized alatt. A színház és így a
Nemzeti Színház nem drámatolmácsoló mechaniz-
mus, hanem autonóm művészet. A politikai elköte-
lezettség, az eszköztár megújítása, a valóság kímé-
letlen feltárása alapkövetelmény. A színház jellegét
ugyanakkor nem a műsor, hanem a produkciók
szellemisége adja meg. Ezért a Nemzeti Színház

csak előadás-centrikus lehet, a darabvá-
lasztás csak a rendezői törekvésektől
függően, azokkal összefüggésben lehet
koncepciózus. A társulat - mint alkotó,
autonóm művészeti műhely, közösség -
valósítsa meg saját belső szükségleteit, s
ez az értékek közvetlen élménnyé tevésén
keresztül történhet. Mind a nemzeti
klasszikus dráma, mind a mai magyar
dráma létrehozása, színpadra vitele csak
ezeken a szűrőkön át realizálódhat,
szigorúan a minőség elve alapján.

A vita folyik napilapokban, szaklapok-
ban, deklarációkban, tanulmányokban és
napi kritikákban, nyíltan és áttételesen,
fokozódó hevességgel. Úgy látszik,
mintha a rendezőcentrikus, az autonóm
színházművészet, a „színházi ügy", az
újító törekvések hívei vitatkoznának az
irodalomcentrikus, a színészcentrikus, a
színházművészet interpretáló szerepét
aláhúzó, a hagyományőrző, a realista
színjátszást mérsékelten továbbfejlesztő,
a nemzeti (irodalmi) értékeinket tisztelő,
ápoló tendenciák képviselőivel,
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miközben a Nemzeti Színház több-
kevesebb szilárdsággal és eredmé-
nyességgel alakul át sajátos profilú
műhellyé. A helyzet ennél jóval bo-
nyolultabb, az álláspontok egyik oldalon
sem teljesen homogének, ki-váltképpen
pedig az egy-egy pólusba összevont
tendenciák nem azok. A színházi ügy
központba állítása egy adott szakaszban
parancsoló szükségesség volt, merev
folytatása már nem az, de az új vezetés
sem zárta ki sohasem a programjából a
nemzeti klasszikusok és az új magyar
dráma ápolását, színpadra állítását, sőt,
kiemelkedő értékű bemutatókkal
bizonyítottak ebben a tekintetben (Husz
János, A szuzai mennyegző).
Mérhetetlenül nagy viszont a lebecsülés
a másik oldalon, az eszköztár
megújítását illetően, akár a program,
akár annak végrehajtása szemszögéből.
Közismerten nem dráma- vagy színészel-
lenesek az új vezetés és hívei, csak más
követelményrendszerbe ágyazzák be
ezzel kapcsolatos tennivalóikat, a társulat
tennivalóit. A Nemzeti-ügy hívei gyakran
tévednek a történelmietlenség, a
korszerűtlenség talajára, mintegy „örök"
eszményként kezelve egy régebbi
nemzeti színházi követelményrendszert.

Sokkal nagyobb figyelmet érdemel
viszont, hogy a mai nemzeti színházi
koncepciónak és gyakorlatnak is megvan
a maga ideologikuma, s ezzel, ennek
egyes alkotóelemeivel szükséges
vitatkozni. Utalunk itt arra, hogy a koráb-
ban elemzett gondolatiságnak vannak érintkezési
pontjai a hetvenes évek végének, a nyolcvanas évek
elejének egyes ellenzéki értelmiségi törekvéseivel (a
diszkontinuitás elsőbbsége a kontinuitással szem-
ben a dialektikus egység helyett, az alkotó cselek-
vés, a forradalmi cselekvés hiányának, lehetet-
lenségének, a morális torzulásoknak a túlhang-
súlyozása, mindezekkel kapcsolatban a politikai
érzék, kötelességérzet némi hiánya). Ezzel az
ideologikummal is összefügg az a kétségtelen tény,
hogy a klasszikus vagy félklasszikus nemzeti dráma-
kincs megőrzése egyrészt a meglévő értékes elő-
adások gondozására szorítkozik, másrészt a kibonta-
kozásnak ebben a vonatkozásban még csak egyes jelei
(Jókai-, Szomory-, Bródy-, Füst Milán-repríz, illetve
majdhogynem ősbemutató) mutatkoznak, a dráma-
történeti kishitűség, az affinitás hiánya, az aktív dra-
maturgiai munka visszaszorulása következtében is.
Az is teljes erővel kijavítandó, hogy az igazán bőkezű
állami mecenatúra ellenére a mai magyar dráma-
írók bármelyik csoportjával kölcsönösen bizalmatlan
a kapcsolat, s a jelenlegi nagyigényű, de több

Cserhalmi György, Molnár Piroska és Dörner
György az Oresztészben (1982) (Iklády László
felvételei)

tekintetben passzív, szárnyaszegett dramaturgia, az
olykor elkedvetlenítő, steril maximalizmus nem ígér
gyors kibontakozást.

A „színházi ügy" nem ügy a szocialista eszmei-
ségű nemzeti ügy nélkül. A szocializmust építő
Magyarországon a Nemzeti Színház kiváló, legjobb
színházként működjék, de politikai, ideológiai,
közművelődési, műsorpolitikai, irodalom- és szín-
háztörténeti koordináták között. Az előbbiek és az
utóbbiak között voltak és vannak kontaktushibák.

Az eredmények továbbfejlesztése, a hibák kiküszö-
bölése, az eddig lebonyolított viták, a Nemzeti Szín-
ház vezetősége által megfogalmazott tervezet leg-
fontosabb, helytálló megállapításainak, tételeinek
figyelembevétele érdekében rögzíteni kell a Nemzeti
Színház mai és jövőbeli feladatrendszerét

- A kulturális kormányzat ragaszkodik ahhoz,
hogy legyen egy politikájának, művészetpolitiká-
jának, színház- és irodalompolitikájának legjobban

elkötelezett, legjobb színházművészeti
műhelyként működő élszín-háza.

- Ennek feladatrendszerében és
felépítésében, működésében a két
princípium -- a szocialista eszmeiségű
nemzeti ügy és a színházi ügy -
egymással ellentétben nem lehet, s egyik
a másik nélkül nem jellemezheti ezt a
kiemelkedően fontos intézményt.

 Közművelődési, műsorpolitikai
aspektusból elengedhetetlen köteles-
ségei közé tartozik a klasszikus és
félklasszikus nemzeti és külföldi drá-
mairodalom legjavának, a kortárs hazai
és külföldi drámatermés legértékesebb
részének színrevitele, az értékes
hagyományoknak és a mai alkotói
kedvnek, tehetségnek megfelelő
arányban.

 Ugyanakkor legyen kiemelkedő
értékű profilja (egységes, hosszú táv-
ra átgondolt és alkalmazott gondola-
tisága, eszköztára), legyen a magyar
színművészet legértékesebb színházi
műhelye.

 Tevékenységében kiemelkedő
színvonalon valósuljon meg a szinte-
tikus és az analitikus színház, az
összegezés, a popularitás, a korsze-
rűség, a kísérletezés egysége, végső
soron és külön is.

 Társulata és alkotómunkáját
segítő apparátusa mindenkor

a lehető legjobb erőkből álljon. Ehhez
minden eddig is létező, illetve bármely új,
indokolt támogatást, előjogot meg kell

adni.
 A színházi munka minden részlege, össze-

tevője arányosan és maximális erőfeszítéssel
fejlesztendő. Nagy figyelmet kell fordítani a fegye-
lemre, a műhelymunkára való koncentrálásra, az
öntörvényű színházművészet jellegzetességeinek
kibontakoztatására. Mivel a színházművészet min-
dig nemzeti is, ennek pedig sine qua nonja a
kiemelkedően beszélt nemzeti (anya)nyelv, ennek
művelése a társulat természetszerű kötelessége,
példamutató jelleggel.

-Az autonóm színházművészeti törekvések tisz-
teletben tartása, magas színvonalú megvalósítása
nem állhat ellentétben bizonyos tervszerűséggel,
mindenekelőtt műsorpolitikai, hazai drámai vonat-
kozásban.
 E feladatrendszer megvalósítása, illetve az ed-

dig történt kibontakoztatás tapasztalatainak és hi-
báinak értékelése néhány konkrét lépést tesz szük-
ségessé (deklaráció, feltételrendszer továbbfej-
lesztése).

Budapest, 1982. január 21.


