
P A R I P A

A Jordán-éra kezdetekor még repertoáron volt a Schwajda
György igazgatása alatt született Bánk bán. Vidnyánszky Attila
rendezése sikeresen ötvözte egységbe a beregszászi színészeket, a
Nemzeti színészsztárjait és a Közép-Európa Táncszínház tánco-
sait, s bebizonyította, hogy kellô invencióval archaikus monument
is életre kelthetô, politikai irányultságtól függetlenül születhet jó
színház. Lekerült a repertoárról – hadd induljon tiszta lappal az új
igazgató színháza. A Stúdiószínpadon megbukott a Holnap reggel,

Karinthy Frigyes alig ismert mûve Hargitai Iván kísérletezô kedvû
rendezésében. Sebaj, majd sikerül egy másik kísérlet. 

A Nemzeti jelenlegi irányát mûsorából és társulatából lehet ki-
olvasni. A színház repertoárján jelenleg tizenkilenc mû szerepel,
ebbôl öt a mostani évad termése (Verebes István Várva címû da-
rabját és rendezését levették a mûrorról), és még három bemutató
várható. Az imponáló számok mögötti belsô arányok kevésbé biz-
tatóak.

Az ügynök halála koprodukció a Thália Színházzal, ott megy.
Megkérdôjelezhetô a két angol nyelvû elôadás (One Set to Love és
The Complete Works of William Shakespeare – abridged) repertoáron
tartása, mert semmiféle kapcsolódási pontot nem lehet fölfedezni
köztük és a magyar Nemzeti Színház között. Jobban illene a
színházhoz, ha, mondjuk, Az ember tragédiájának angol nyelvû
változatát vagy pedig angol nyelven feliratozott magyar nyelvû és
tárgyú elôadást játszana. 

Román Sándor a Revans címû, ugyancsak öröklött táncproduk-
ciója átlépte a százas szériaszámot, mégis kilóg a sorból, hiszen a
Nemzeti gárdáját egyedül Törôcsik Mari képviseli benne. 

A maradék tizenöt helyen világirodalmi és hazai klasszikus és
kortárs drámák, valamint két gyerekdarab (Hamupipôke és Holdbeli
csónakos) osztozik. Elsô pillantásra a már nemes vagy elavult pati-
nát szerzett mûvek képviselik a repertoár többségét. De bármit in-
dokolhat jó elôadás, izgalmas értelmezés vagy nagyszerû alakítás.
A hazai klasszikusokat Bíró Lajos Sárga liliomának átdolgozott,
zenés változata, Csiky Gergely Buborékok címû komédiája és Füst
Milán viszonylag gyakrabban játszott, Boldogtalanok címû drá-
mája képviseli. Világirodalmi különlegesség Calderóntól Az élet
álom, Kleisttôl a Pentheszilea, valamint két, e cikk írásakor még
bemutatatlan elôadás, az  Andromaché (Racine) és Hauptmann
A bundája. Sikert és kihívást jelenthet Bulgakov A Mester és Marga-
ritájának adaptációja, érdekes lehet Caragiale vígjátéka, a Farsang
és a két Szophoklész-drámát egyesítô Oidipusz is. A III. Richárd és
Erdman Az öngyilkosa számomra határeset, mert az ugyancsak
klasszicizálódó vígjáték helyett izgalmasabbal is lehetne kísérle-
tezni, és Shakespeare-tôl is választható lenne kevésbé preferált
alkotás. 

A kortársak aránytalan kisebbségbe szorultak: a magyarokat
Háy János A Senákja és a fiatal Bartis Attila  Anyám, Kleopátra címû
tragédiája képviseli – ez túl van az ötvenedik elôadáson. A kortárs
világdrámai termésbôl egyetlen mû, Marina Carr A Macskalápon
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Pénz, paripa, fegyver
■ F É L I D Õ N  T Ú L  A  N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z  ■

Nemzeti Színház kapcsán már régen nem az a kérdés, hogy kik, hol és milyen tereket létrehozva építették fel, hanem az, vajon megtalálta-e
a helyét. Ki fecsérli figyelmét csúnya homlokzatra, a szônyeg tengerkék–óarany párosítására, ha mindezt elhomályosítja az elôadások

fénye? Ki bánja az ósdi kukucska nagyszínpadot, ha fantasztikus produkciók robbantják szét a színpad és nézôtér közti szakadékot? A Nemzeti-
ben van elegendô pénz, paripa, fegyver. Jordán Tamás nehéz helyzetben volt: hatalmas felelôsség, óriási feladat összeválogatni a színészek javát,
megteremteni a Nemzeti egyéniségét, ápolni a nemzeti hagyományt és identitást, kijelölni új irányokat. Igazgatói mandátumának felén túl letelt
az a három év, amelyet szükségesnek ítélt az arculat kiépítésére.

Holdbeli csónakos 

K
o

n
c

z 
Z

s
u

zs
a

 f
e

lv
é

te
le

A



címû darabja van mûsoron. Feltehetôen nem Upor László drama-
turgon múlt, hogy világhírû kortárs szerzôk nem találtak utat a
Nemzeti színpadára.

Ami a színészeket illeti: a hatalmas társulat személyenként ki-
váló, impozáns színészegyéniségek sora, akiknek itt a helyük, de
mi az összekötôkapocs köztük a tehetségen kívül? Hiányzik a mû-
vészeti vezetô. A meghívott rendezôktôl függ, sikerül-e a külön-
bözô iskolákból egységes színészi játékot teremteni. Például a
Holdbeli csónakosban Valló Péter mindenkibôl elô tudta csalogatni
a vásári hangulathoz illô, játékos és harsányabb színészi kifejezést,
míg Sopsits Árpád Oidipusz-rendezésében régimódibb színházat
játszik Sinkó László és Bodrogi Gyula, mint Rátóti Zoltán és Mar-
ton Róbert. Teljesen eltérô, de kiegyensúlyozott stílust hoz a
Pentheszilea (Zsótér Sándor) és a Buborékok (Jordán Tamás); Ra-
doslav Milenković  A Macskalápon-rendezésében egyenetlen a szí-
nészi teljesítmény.

Adódik egy lényeges kérdés: ennyi remek tehetséget el tud-e
látni megfelelô szereppel egy színház? Törôcsik Mari briliáns Hú-
berné, miatta érdemes megnézni a Boldogtalanokat. Básti Julihoz
illik Hester, A Macskalápon fôszerepe; Udvaros Dorottya felte-
hetôen hasonló okokból kapta az Anyám, Kleopátra címszerepét.
Csoma Judit jelenleg két jelentôsebb és egy jelentéktelen mellék-
szerepet játszik, pedig rá is lehetne elôadást építeni. Garas Dezsô
Misa Berlioz formátumához mérten csekély szerepét alakítja, de
rendezett is a Stúdiószínpadon. Blaskó Péter teljesítménye és fog-
lalkoztatása kiegyensúlyozott: kisebb és nagyobb szerepek sorá-
ban bizonyíthatja tehetségét. Hasonlóképp igazolja Stohl András,
hogy nem uralkodott el rajta a langyos tévé-show-k renyhesége.
Kulka János nagyszerû III. Richárd, de Rátóti Zoltánt és Csankó
Zoltánt is lehetne mélyebb vízbe dobni. Gazsó György (Korovjov-
tól eltekintve) többnyire kisember-karaktereket kap, László Zsolt
pedig a drámai hôs több változatát eljátszotta már – ideje lenne
változatosabb feladatokkal megbízni ôket.

A Nemzetiben (is) dolgozó rendezôk névsora a színészekéhez
hasonlóan imponáló, de esetleges, koncepciótlan benyomást kelt:
többségükben a hazai színház nevet szerzett, középkorú alkotói.
Jordán Tamás igazgató három rendezése mellett (Buborékok, Far-
sang, Az öngyilkos) a legtöbb elôadást Valló Péter jegyzi (Holdbeli
csónakos, III. Richárd, Az élet álom és az Andromaché). Rajtuk kívül
Balikó Tamás és Verebes István duplázhat (a Tizenkét dühös ember-
rel és A bundával). Egy-egy rendezéssel képviselteti magát Ács
János (Boldogtalanok), Garas Dezsô (Anyám, Kleopátra), Mohácsi
János (Sárga liliom), Radoslav Milenković  (A Macskalápon), Sopsits
Árpád (Oidipusz), Szász János (A Mester és Margarita) és Zsótér
Sándor (Pentheszilea). Kár, hogy az eddigi bemutatók közül nem
született igazán meglepô, különleges. Mintha az alkotók számára
nem lenne tétje az elôadásoknak, csak passzióból rendeznének.

F E G Y V E R

Láthatóan kerül pénz a pazar díszletekre és a pompás kosztü-
mökre (például freskóra a Sárga liliom kávéházának mennyeze-
tére) vagy az „azsúr és pliszé diadalára” (a Buborékokban).

Megnyugtató, hogy a két gyerekdarab nem összehordott és el-
kent panelekbôl áll össze. A Hamupipôke egyszerû eszközökkel
elbeszélt mulatságos mese. A Stúdió „K”-val közös produkció
pasztellszínekre festett óriási építôjáték elemei közt játszódik
bunrakuszerûen mozgatott, puritán bábokkal és a Rossini trió élô
zenei aláfestésével. Fodor Tamás rendezése összefogott, egységes
elôadást eredményez. A nagyobb gyerekeknek szóló Holdbeli csó-
nakos szemkápráztató, tarka, valóban mesés kiállítású, színes, ve-
tített animációval, ötletekkel dúsított tûzijáték a nagyszínpadon.
Valló Péter nagyszerûen ötvözi a modern technika lehetôségeit a
hajdani gyermekjátékok bájával. Színészek és bábok váltják egy-
mást folyamatosan, illúziók csúsznak egymásba, a színház nagy-
szerû és élénk kavalkádja születik meg, remek színészi játékkal.

Jordán Tamás Buborékok-rendezése a színház egyik sikerda-
rabja. A realista komédiajátszást kiváló színészek produkálják a
XIX. század végi enteriôr kidolgozott díszletei között: remek
„szcénákat” mutat be Udvaros Dorottya, és nagyszerû Hollósi Fri-
gyes mint túláradóan lelkes, naiv, mégis rámenôs vidéki pénzes-
zsák. Az elôadás végére mégis nyitva marad a kérdés: mit üzen
Csiky Gergely tablója a mának? Talán azt, hogy így is lehet színhá-
zat csinálni. 

Ugyanez az „üzenet” viszont unalmas Farsangot és vontatott  Az
öngyilkost eredményez. Szabadúszó rendezô megteheti, hogy „ha-
bos kakaót” vigyen színre, a Nemzeti igazgatójának azonban
többet kellene felmutatnia. Parti Nagy Lajos sziporkázó Caragiale-
fordítása a világ abszurditását hangsúlyozza, nem pedig célt té-
vesztett pofonok, repülô habos pite és mókás jelmezek bohózattá
redukált forgataga. A fölöslegesen gazdag díszlet a burleszk il-
lusztrálására törekszik, ráadásul szétdarabolja a játékteret. A szí-
nészek játéka is felhôtlen bohóckodásba fullad; emberi viszonyok,
sorsok ábrázolását legföljebb nyomokban lehet felfedezni. A „ro-
mán jelleg” a – dús vagy gyér – szôrzet kiemelésére korlátozódik.

Más jellegû problémával küzd Jordán Tamás  Az öngyilkosban.
A darab eredeti összefüggésrendszere a kommunista világ bukásá-
val elvesztette aktualitását. Megmaradtak a vígjátéki helyzetek, a
karikírozott figurák, a bohózat. Az elôadás ezeket felhasználva
akar mulattatni, és nem talál (nem is nagyon keres) kapcsolatot
a mai élettel.
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Mához igazították viszont a Mohácsi
testvérek a „ködben égô bánattá” átdolgo-
zott Sárga liliomot. Rettenetesen fekete, de
nem beteges humor tombol, és groteszk
képek sorjáznak a színen. Végeredmény-
ben megtudjuk országunkról, hogy itt nem
lehet normálisan élni, de valahogy mégis
muszáj. Az idôvel való bôkezû bánásmód
eredményeként a terjedelmes elôadás hely-
zetrôl helyzetre utaztatja a nézôt: a vad rö-
högés a következô pillanatban a torokra
forr, de utána lehet szusszanni. Csodálatra
méltó az a zseniális dramaturgiai és ren-
dezôi érzék, ahogyan a Mohácsik a dzsent-
ri világba komponálták a nagyon is odaillô
zenészbandát, élükön a történetet tudtán kívül mûködtetô, „anyaszomorító” cigánynyal,
a kitûnô cimbalmos Felhôfi-Kiss Lászlóval.   

Ács János Boldogtalanok-rendezése egyszerûen csak halvány, szinte sematikus. A rea-
lista belsô terek és a színészek játéka pontos, de nem szikrázik fel. Minden olyan, ami-
lyennek lennie kell, és mégsem kerül a helyére. Két fénypont mégis van. Törôcsik Mari
apró, vagány Húbernéja lendületes stiklijeivel mindenkit lesöpör a színpadról. Schell Ju-
dit pedig végre nôt játszik a vágy tárgya helyett. Gyarmaky Rózán végre ruha van, nem pe-
dig költemény, s ahogyan László Zsolthoz tapadva fúrja fejét Húber mellébe, egyszerre
sebezhetô teremtés lesz, nagyon törékeny, nagyon szomorú.

Valló Péter III. Richárdja a politika sötét oldalára kalauzol, fekete öltönyös férfiak és
gyászruhás asszonyok, vészjósló autók világába, de minden túlságosan egyértelmû. A ren-
dezô keserû véleménye a világ jelenlegi állapotáról megfelelô alap a fekete vízióra, de az
elôadás megreked a már nem felületes aktualizálás és a politika életfolyamatainak feltárása
közt. Miért nem ragadja magával Shakespeare újragondolt világa a nézôket? A címszerepet
játszó Kulka János zseniálisan sóvár lelkû intrikust formál, a sötét oldal bicegô foglyát, aki-
nek visszafogott, hûvös intellektusa képes uralkodóvá emelni a verejtékezô gnómot. Végül
meg kell említeni a másik fôszereplôt, a színpadtechnikát: a vastraverzek, korlátok, emelôk
és süllyesztôk pontosan szolgálják az elôadás kegyetlen világának érzékeltetését.  

Szász János A Mester és Margaritája is indokoltan használja a színpad variációs képes-
ségét. Rendezése hatalmas térbe rajzolt, nagyszabású vízió. De mindig a látomásos jele-
netek az igazán sikerültek: a nagyváros táncosokkal koreografált ritmusa a lélegzô met-
ró-leviatán gyomrában, a fantasztikus bál, a szürreális sziklákkal teleszórt Jeruzsálem.
A színpad elejére szorított jelenetek közül több is levegôért kiált: Woland kíséretének egy-
két helyzete bohózattá törpül. Érdekes egyébként, ahogy a tér tágulásával a színészi kon-
centráció átalakul, s a részletesen magyarázó gesztusok helyét stilizáló kifejezések veszik
át. Mertz Tibor piros hajú, szögletes Azazellója például egy Tarantino-film lelkiismeretes,
nem rosszindulatú terminátorából a bál jelenetében futurisztikus szoborszerû figura lesz.
Nem születik viszont meg a határtalan szerelem a Mester (László Zsolt) és Margarita
(Szabó Márta) közt – bár ez feltehetôen a dramatizálás lelkén szárad. Bárhogyan is, a

Nemzetinek ilyen és hasonló színvonalú
nagyszínpadi elôadásokra van szüksége,
mert csak nagyszabású alkotásokban pró-
bálgathatja az erejét. 

Szintén látomásos, de egyszerûbb esz-
közökkel megjelenített szerelmi sóvárgás a
Pentheszilea. Kísérlet a Stúdiószínpadon.
Zsótér Sándor rendezésében megmarad
Kleist érzékenysége és tragikuma, felvillan
a mitológia, de a szereplôk a tárlatlátoga-
tók távolságtartásával kezelik a helyzeteket
egy absztrahált terepen, mely egyszerre
sziklás, bokros csatatér és a Feszty-körkép
tükrözött részlete egy múzeumban. A líra-
ian elemelt szituációkat idôrôl idôre visz-
szarántja valamiféle artisztikusan kifino-
mult naturalizmus, de ehhez a színészek
irtózatos fegyelme kell. S a vég, a rózsával
legyilkolt hôs (László Zsolt) és a felette
zokogó inas, kicsi test (Tóth Orsi), feled-
hetetlen katarzis, rózsaszirom sebekkel és
halálosra sebzett, mély érzelmekkel. A két
szeszélyes vezér romantikus tragédiáját a
praktikumra ügyelô technokrata világ
okozza. Képviselôi a minden jellemzô
gesztustól megfosztott és mégis pontosan
megrajzolt hidegfejû gondolkodás férfi
(Stohl András) és nôi (Söptei Andrea) ol-
dalát játsszák el.

Sopsits Árpád rendezése is lehetne iz-
galmas. Az Oidipusz király és az Oidipusz
Kolónoszban párosítása jó lehetôséget ad a
kontrasztokra. Elôbbi sötét és komor szí-
nek közt, utóbbi pedig a megtisztulás vilá-
gosságában zajlik. A fel-felragyogó tér és a
vízzel telt medence jobban segíti ez utóbbi
világának megteremtését, mint a sötét
márványfalak és az egyetlen elemként ki-
emelt, mégis csak egy kényszerû szeretke-
zésre használt kôágy az elôbbiét. A megál-
líthatatlan sors metaforája lehetne a szín-
pad elején és hátulján elhelyezett futósza-
lag is, amely hozza-viszi a szereplôket, vagy
cseréli az élôket holtakra, ha használata az
elsô részben nem tenné feleslegesen komi-

66 ■ 2 0 0 6 .  M Á J U S X X X I X .  é v f o l y a m  5 .  s z á m

Buborékok 

Hamupipõke 
(a Stúdió „K”-val közösen)

S
c

h
il

le
r 

K
a

ta
 f

e
lv

é
te

le
i



kussá Kreón (Kulka János), Teiresziasz
(Sinkó László) és a Hírnök (Bodrogi Gyula)
színre lépését. De a környezet elemelését
nem követi a színészi játék és a szöveg-
mondás megtisztítása a patetikus elemek-
tôl, ettôl meginog egyes jelenetek komoly-
sága, s nem képesek felmutatni a tragikum
súlyát. Oidipusz (László Zsolt) és Iokaszté
(Udvaros Dorottya) kapcsolatát mintha
csak a túlfûtött szexualitás jellemezné, a
király és a jós összecsapása harsány rikol-
tozás, a borzasztó igazság napvilágra kerü-
lése romantikus arcjátékkal kísért deklamá-
ció. A földbe gyökerezett, harsogó színész-
kedés mellett néha felvillan egy-egy remekbe
szabott kép. Például mikor a négy gyerek ki-
tárt karral rohanna felakasztott anyjuk szo-
bája felé, a riadt pillanatot elnyújtja, hogy a
futószalag ellenkezô irányba halad, így a
gyerekek helyben szaladnak. Mögöttük
iramlik halálra váltan Oidipusz, sorban
megelôzve és félrelökve ôket, hogy minél
elôbb Iokaszté segítségére siessen. A sike-
rültebb második részben a színészi játék
közvetlenebb és pontosabb. 

Mintha Médeia tragédiáját írná újra Ma-
rina Carr A Macskalápon címû mûve. A zor-
don, de szeretetre éhes Hester Swan, a láp
mágikus és könyörtelen világa szerencsét-
len sorsú hôsnôjének szerepe méltó kihí-
vás Básti Juli számára. Borzasztó indula-
tok és az ellágyulás pillanatai váltják egy-
mást alakításában. Vérfagyasztó, mikor
ölében babusgatott kislányának hirtelen
átvágja a torkát, majd rekedt állati üvöltés
tör fel a torkából. Remek felvillanások van-
nak Csoma Judit, Molnár Piroska és Kulka
János játékában, de a többszereplôs jelene-
tek erôtlenek, talán rendezôi kidolgozat-
lanság miatt. Az elôadás túlságosan taka-
ros, nem születik meg a lápi világ vadsága.
Sokkal több belsô indulat, múlt-szilánk és
ellentmondás rejlik a szövegben, mint
amennyit a rendezô elôhív a színészek vi-
szonyaiból. A tragikus végkifejlet pedig
egyszerûen össze van csapva.

P É N Z

Nemcsak elôadások, de tervek is szület-
tek – majd feledésbe hulltak, vagy ha meg-
valósultak, hát elerôtlenedtek, mert nem
telt rájuk a Nemzeti másfél-két milliárdos
évi költségvetésébôl. (Persze az összeg csak
színházi viszonylatban világrengetô; pár
kilométernyi sztráda építésére futná belô-
le, vagy Zinedine Zidane leigazolására.)

Jó ötlet volt, hogy az elsô szezon magyar
évad legyen – de kimaradtak belôle a terve-
zett Örkény-, Fejes- és Sarkadi-drámák.
Megvalósult a megyejárás, amelynek kere-
tében vidéki színházak mutatták meg ma-
gukat. Aztán leállt a sorozat, mert nem
jutott rá pénz. Elôfordulnak vendégelô-
adások, de az egész koncepció valahogy ve-
szített lendületébôl. 

Itt született meg a Pintér Béla Társulat egyik elôadása, a Gyévuska. Úgy tûnt, a Nemzeti
kapcsolódási pont lehet a kôszínházi és az alternatív formáció között. Ugyanebben az akci-
óban került színre a Stúdió „K” gyerekdarabja, a Hamupipôke. Új bemutatókról nem hallani. 

Hiánypótló akció volt a drámapályázat 2003-ban. Háy János nyertes A Senákja ôsbemu-
tató, s azóta is repertoárdarab. A következô év két határon túli díjazottjának (Orbán János
Dénes és B. Pap Endre) darabjai már nem kerültek színre. 2005-ben már csak a Gyáli úti
csarnokrész bérletére írtak ki pályázatot. Az idén sincs drámapályázat, holott két téma is kí-
nálná magát: az 5́6-os forradalom és Bartók Béla évfordulója. 

Nincsenek közönségtalálkozók a fôpróbák, a premierek vagy a hétvégi kora délutáni
elôadások után, holott a Holnap reggel fôpróbája után még volt beszélgetés. Hiányoznak a
beavató sorozatok. Hol van a középiskolások (vagy akár egyetemisták) számára tartott
elôadás-sorozat a magyar klasszikusokból, a Gondolatok az Antikváriumban – Benedek
Miklós ötlete, amelyet Jordán Tamás is biztosított támogatásáról? A Mûvészetek Palotá-
jának mennyezetérôl öles plakátok lógnak, s hirdetik a gyerekeknek szóló koncertelôadá-
sokat. A Nemzetinek kellene élen járnia a felnövekvô generációk színház felé terelésében,
éspedig nem csak kitûnô gyerekelôadásokkal.   

Nem jutott a hároméves keretbôl neves külföldi vendégrendezô felkérésére vagy elis-
mert külföldi társulat meghívására. Figyelemre érdemes tény, hogy a vadonatúj épület ál-
lagmegóvására sem sikerült pénzt elkülöníteni.

A legdöbbenetesebb mégis az – amire egyébként „Zikkurat” írása hívta fel figyelmemet,
miközben a Nemzeti portáljának vendégkönyvét böngésztem –, hogy Jordán Tamás a
maga rokonszenves álmának kudarcát szintén a pénzhiányban látta. Ahogyan biztosan
még sokan emlékeznek, a Nemzetinek szellemi találkozóhellyé kellett volna válnia, ahol
reggeltôl estig zajlanak az események. Az igazgató ezt az agorát azonban kizárólag a szín-
ház oldalában lévô szabadtéri színpadra épített kávézóval tudta volna elképzelni, pedig ha
valóban fontos lett volna számára, akkor több fantáziával és kevesebb pénzbôl megcsinál-
hatta volna a büfé emeletén vagy máshol az épületben. A szabadtéri színpadot pedig ren-
deltetésszerûen használhatta volna, mondjuk, olyan elôadásra, amely effektet kovácsol
a tízpercenként elhúzó vonatokból. 

N E M Z E T I

Jelenleg olyannak tûnik a Nemzeti Színház, mint a híres-hírhedt magyar narancs.
Olyan, amilyen, de a miénk. Jordán Tamás kényelmetlen helyzetben van. A Nemzeti a kö-
zépszer széles sávját gyarapítja; a közönség tódul, de érdeklôdése az ország elsô színháza
nevû kirakatnak szól, miközben színház alig történik vele. Pénz, paripa és fegyver áll tar-
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talékban, de nem indult el a háború az ízlésért, stílusért, minôségért, a mûvészi függet-
lenségért és a kezdeményezésekért, hogy a nemzeti identitást ne zavaros és demagóg szó-
lamok uralják, hanem Bartók Béla zenéje és Szent-Györgyi Albert paprikája szimbolizálja.
A Nemzeti szerencsére nem öltött magára zsinóros atillát, de ha Jordán Tamás Nemzetije
belesimul a magyar színház unalmas fôsodrába, akkor elbukik az a lehetôség, amelyet a
felépített teátrum biztosíthatna. 

Jordán Tamásnak mindenekelôtt az agorához kellene visszatérnie. Innen-onnan hal-
lani lehet a vélekedést, miszerint az igazgató a munkásságát meghatározó legendákból él:
a Huszonötödik Színházból, az Egyetemi Színpadból s legfôképpen a Kaposvári Kaland-
ból. Értékes, de lezárult pillanatai ezek a magyar színház történetének. A Nemzeti agora
új dolog lehetne.  

Ha javaslatot tehetnék a Nemzeti arc(ulat)ára, az egyik jegyszedô fiúról mintáznám.
Ahogyan minden dolgozó, ô is ki van öltözve, öltönyt és nyakkendôt visel, de ez nem te-

szi merevvé, lezseren mozog. Udvarias és
szolgálatkész, mégis laza. Szimpatikus és
kellemes benyomást kelt, furcsa, punkosra
nyírt frizurája nem teszi ôt egzaltálttá. Ta-
lán ilyen lehetne a Nemzeti. Fiatal színház
és laza, de azért reprezentatív. Udvarias és
szolgálatkész, de szárnyaló szellem. Nem
zárkózna el az újtól, foglalata és serkentôje
lenne minden kezdeményezésnek, de jól
szabott formában. S legfôképpen minden
munkájában, minden moccanásában meg-
maradna az a különös bozont, nehogy az a
haj olyan lapos legyen. 
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z arctalanságról portrét rajzolni nem egyszerû feladat. S ezzel sem mentegetni nem aka-
rom az alábbiakat, sem sajnáltatni magamat, ugyanis szinte mindenki hasonlóra vál-

lalkozik, aki ma valamely magyar színház jellegzetes vonásait szeretné megragadni. Minden
nagyobb befogadóképességû fôvárosi színház kénytelen több lábon állni, legfeljebb az arányok
különbözôek. Következetes prózai mûvészszínházi programot egyedül az amúgy valójában ka-
maraméretû Katona engedhet meg magának, nyilvánvalóan fôképp kivívott rangja, híre, fenn-
tartott színvonala okán. Eltérések a színházak között legföljebb mûfajválasztásban, illetve a
kommerciális és a mûvészi szempontok, szándékok érvényesítésére való törekvés intenzitása
mentén fedezhetôk föl, s azok sem meghatározó, egyedi jegyekként, hanem csak évadról évadra
változó arányokban mutatkoznak meg. Hol kicsit jobb, hol kicsit rosszabb a nagyközönség ki-
szolgálásának és a mûvészet szolgálatának viszonya – lényegi szellemi orientációbeli különbsé-
gek nélkül.

A mai Pesti Magyar Színház hat évvel ezelôtt, 2000 szeptemberében jött létre, helye-
sebben kapta nevét. Pontosabban visszakapta. Ezen a néven született meg ugyanis 1837-
ben Pesten az a színház, amelyik 1840-tôl Nemzeti Színházként egészen 2000-ig mûkö-
dött. De ez a százhatvan esztendôs történet sem jelentett tényleges folyamatosságot, nagy
törések és fordulatok voltak benne, mint ahogyan a Nemzeti Színház feladatairól, funk-
cióiról is erôsen változtak az elképzelések. Közmegegyezés a XX. század folyamán legfel-
jebb abban volt, hogy itt illett mûsoron tartani a három klasszikusnak vélt magyar dara-
bot, a Bánk bánt, Az ember tragédiáját és a Csongor és Tündét. Egyebekben a Nemzeti együtt
változott a magyar színjátszással, azaz idôrôl idôre meg akart újulni, miközben azért stí-
lusában határozottan különbözött a magánszínházaktól, a polgári-frivol, csevegô-társal-
gó Vígszínháztól vagy éppen attól a Magyar Színháztól, amelynek épületét végül elfog-
lalta. A színházak államosítása után azonban pénzügyileg legfeljebb a kiemelt költségve-
tés különböztette meg a Nemzetit a többi együttestôl. Major Tamás és Marton Endre
Nemzeti Színháza a hatvanas–hetvenes években modernizációs versenyre kelt Várkonyi
és Horvai Vígszínházával, illetve Ádám Ottó Madách Színházával. Ettôl az idôtôl fogva
már inkább a színházcsináló személyiségek, mintsem az ország, a fôváros színházi életé-
ben betöltött szerep, funkció szerint lehet különbségeket látni az együttesek között.

Az tehát, hogy a Pesti Magyar Színház 2000-ben folytatta a Nemzeti örökségét – már
csak azért is, mert az új Nemzeti Színház csak 2002. március 15-én nyílt meg –, nem je-
lentett mást, mint az Ablonczy László és Sík Ferenc vezetése idején kialakított mûsorrend,
ha úgy tetszik, szellemiség folytatását. Ami annyiban volt nemzeti, hogy itt játszották Sütô
András nemzeti, pontosabban erdélyi kisebbségi problematikát taglaló darabjait. Feltûnô
újítása ennek az idôszaknak azonban az volt, hogy már nemcsak a témájánál fogva nem-
zeti színházi programba illô István, a királyt mutatták be, hanem az Egy szerelem három éj-
szakáját (ami még mindig felfogható nemzeti ügynek), sôt a My Fair Ladyt is. Azaz a szó-
rakoztató zenés színház már ekkoriban betört a Nemzetibe, s ezt örökölte Iglódi István,

amikor Sík Ferenc halála és Ablonczy távo-
zása után rá maradt az igazgatói szék.

Iglódi jó színész, ám jelentéktelen ren-
dezô. Nem színházteremtô személyiség a
szónak abban a lényegi értelmében, hogy
sajátos, egyéni látásmódja, eredeti elképze-
lése volna a színházról. Nem hagyja rajta
személyiségének lenyomatát az elôadáso-
kon, és darabválasztásaiból sem tûnik ki
valamilyen határozott ízlésvilág (hacsak
nem a viszonylag tisztes lebonyolításon túl
valamilyen legömbölyítésre, elkedélyeske-
désre való hajlam). Ha éles szemû kritiku-
sok elemi szakmai hibákon kapják is, azok
mindig olyanok, amelyekkel az igényesség-
gel nem túlzottan elkényeztetett közönség
nemigen törôdik. Iglódi pedig a közönség
igénye szerint dolgozik, kiszolgálja a publi-
kumot, kellemetlenkedni, pláne kínos iga-
zságokat a képébe vágni a legkevésbé sem
szándékozik. Békét hirdetett akkor is, ami-
kor színházától megvonták a nemzeti ran-
got – igaz, megmaradt a nemzetinek járó
ellátás. Szemléletére jellemzô a Népszabad-
ságban 2005. szeptember 5-én megjelent
interjú. Bogácsi Erzsébet azon kérdésére,
hogy miután „a színészek nehezményez-
ték, hogy nem tarthatták meg a Nemzeti
Színház nevet mindaddig, amíg az új
Nemzeti kaput nem nyit. Vajon kell-e azzal
számolnia, hogy a nézôkbôl is indulatokat
vált ki a névcsere?”, így hangzik a direktori
válasz: „Én nem nevezném indulatoknak
azokat az érzelmeket sem, amelyeket a mû-
vészeink tanúsítottak. Megértem, hogy
ilyen névtôl nehéz megválni, nekem is fáj.
De ahogy a társulat sem széled szét, úgy re-
mélem, a közönség sem pártol el tôlünk.
Máris vannak reagálások a nézôk körébôl.
Többen kifejezték értetlenségüket, miért
most kellett ezt a lépést meglépni. De biz-
tosítottak arról, hogy továbbra is nézôink
maradnak.” A helyzetet azonban nem az
jellemzi igazán, ami a beszélgetésben el-
hangzott (névválasztásról, jövôrôl, ter-
vekrôl, elgondolásokról), hanem ami fel
sem merült: az, hogy vajon miért kellett az
új épülethez feltétlenül új társulatot szer-
vezni. Tudjuk, Schwajda György már 1994-
es beadványában úgy ítéli: „a jelenlegi épü-
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