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A Nemzeti
elkötelezettsége

Nem lanyhuló, türelmetlen, már-már a
normális munkát akadályozó érdeklődés
övezi a Nemzeti Színház működését. Ez az
érdeklődés kinél-kinél más-más indítékból
táplálkozik, vannak, akik „csupán"
művészi és társulati belügy-nek tekintendő
kérdések pletykaéhes megtárgyalására
szorítkoznak, s vannak, akik a
színházvezetés elvi koncepcióját vitatják,
ékes bizonyítékát adva annak az egyre
többet hangoztatott kitételnek, miszerint a
„Nemzeti az egyetlen szín-ház, amellyel
mindig el kell számolni a közvélemény
előtt".

A Nemzeti Színházat elszámoltatandó
viták során aggódó hangú, ugyanakkor
polémiára késztető tanulmányban fejti ki
véleményét e számunkban a Nemzeti
Színház hagyományőrző szerepéről, a
színház és a magyar dráma kapcsolatáról
Keresztury Dezső. Írásának végén
felszólítja „a Nemzeti ügye iránt aggódva
érdeklődőket", hogy közösen tisztázzák:
„Mi dolga a színháznak?" Keresztury
Dezső felelősségteljes álláspont-ja,
valamint végső kérdése arra késztet
bennünket, hogy továbbgondoljuk mon-
dandóját és kifejtsük a magunk - Keresz-
tury Dezsőével nem mindenben egyező -
véleményét a Nemzeti Színház feladatáról,
a nemzeti kultúrában és a magyar
drámairodalom kibontakoztatásában be-
töltendő szerepéről.

A polémiák középpontjában általában
az a kérdés áll, hogy mi a rangja a
Nemzetinek a magyar színházkultúrában:
az ország legelső, tehát megkülönböztetett
színháza-e, avagy első az egyenlők között?
A hazai történelmi fejlődés éppen úgy,
mint számos európai ország példája azt
mutatja, hogy korunkra a nemzeti
színházak elvesztették korábban meglevő
privilegizált helyzetüket, és többé-kevésbé
harmonikusan beilleszkedtek - mint egy a
sok közé - a nemzeti színjátszás
struktúrájába. A. nemzeti színházak
megalakulása majd' minden országban
egybeesett a nemzetté válás időszakával, s
szerepük a nemzeti nyelv ápolása és
alakítása mellett a nemzeti érzés, a
nemzeti együvétartozás erősítése volt.
Különösképpen így volt ez

Kelet-Közép-Európában. Keresztury
Dezső is utal a Magyar Nemzeti Színház
példájára, amely az 1841-es megalaku-
lásakor lényegében az egyetlen számot-
tevő színház volt, ily módon természetes,
hogy egyedül ennek kellett felvállalnia a
magyar drámairodalom istápolásának
feladatát éppúgy, mint a klasszikus
repertoár bemutatását, az opera és prózai
előadások kiállítását, a magyar
színikultúra felvirágoztatását. Ennek a
sokirányú feladatnak aligha volt képes
egyetlen színház is eleget tenni. Ám
ahogy növekedtek a színházat eltartó
rétegek, úgy sokasodtak a színházak és
társulatok a fővárosban és vidéken egy-
aránt. Ez bizonyos munkamegosztásra
adott lehetőséget. A múlt században a
Nemzeti Színház - mai szóhasználattal -
soktagozatú színház volt, a századfor-
dulóra lassan egytagozatossá vált, saját
otthonába költözött az opera, s megszü-
lettek a különböző, könnyebb és igé-
nyesebb szórakoztató műfajok önálló
színházai is. Ez a folyamat csaknem
minden nemzeti színház esetében nyomon
követhető, s ennek következménye
legtöbbször a nemzeti színházak műso-
rának s ezzel együtt játékstílusának be-
szűkülése lett, a nemzeti színházakat
menthetetlenül a múzeummá válás ve-
szélye fenyegette - és fenyegeti.

A két világháború közötti Magyarország
politikai-ideológiai arculata, a Ta-
nácsköztársaság utáni politikai és társa-
dalmi reakció alapjában határozta meg a
kulturális élet és ezen belül a színházi élet
alakulását, orientációját, közönség-
bázisát. Ebben a helyzetben a Nemzeti
Színház fejlődése még inkább a bezárkó-
zás irányába tolódott el. Klasszikus cik-
lusok, a nemzeti klasszikusok hagyo-
mányhű, tehát egyre porosabb felújításai,
a művészi igények és a politikai le-
hetőségek közötti lavírozás eredményétől
függő kortárs magyar műsorpolitika, a
külföldi irodalom ideológiai szempontok
szerinti erős szelekciója jellemzi az akkori
Nemzeti Színházat, majdhogynem
függetlenül attól, ki volt az igazgató. Az
egymást váltó direktorok kinevezése a
mindenkori politikai szituáció függvénye
volt, s még a legkiválóbbak - Hevesi
Sándor és Németh Antal - is csak erős
megkötöttségek között tudták művészi
céljaikat valóra váltani.

Más szellemű lett a Nemzeti Színház
közvetlenül 1945 után. A Magyar Kom-
munista Párt közvetlen és közvetett tá-
mogatása, direkt és indirekt irányítása
mellett elsőnek nyitotta meg kapuit,

1945. március elsején már a Karnyónét
játszották, majd a Tartuffe-öt, a Bánk bánt
Csehov-egyfelvonásosokat, Háy Gyula
Tiszazug című drámáját, Madách Civili-
zátorát és Rahmanyinov Viharos alkonya
tát mutatták be alig egy fél szezon alatt A
koalíciós időszak a színház történeté ben -
nem utolsósorban Major Tamás
törekvéseinek következtében - az egyi]
legszebb és legeredményesebb korszak
Ám ez nem elsősorban a természetes fej
lődés következménye volt, hanem nagy
részt abból a mesterségesen kialakítot
helyzetből adódott, hogy míg a több
megnyílt színház megmaradt magánvál
lalkozásnak, ez állami szubvencióva
dolgozhatott, a legkitűnőbb művésze]
közreműködésével - a háború utáni na
gyon nehéz gazdasági állapotok közepet
te. Tehát addig soha nem tapasztalt pri
vilegizált helyzetbe került a színház
ugyanakkor viszonylagos művészi-ideo
lógiai szabadsággal bírt. Minden nagy
politikai-társadalmi megrázkódtatás a; zal
az óriási művészi lehetőséggel ján hogy
az előző időszakok mellőzött mű vei
egyszerre szabad utat kapnak, s ez zel a
lehetőséggel élt a Nemzeti Színház is,
amikor sorra-rendre mutatta be a világ
irodalom - s mindenekelőtt az orosz
szovjet irodalom - azon klasszikus és
félklasszikus műveit, amelyeket a meg
előző évtizedekben nem lehetett játsza ni.
Ezzel párhuzamosan természetese a
magyar drámairodalom java is műsor ra
került.

A fordulat éve, a színházak államos tása
után a Nemzetiben is megváltozol a
műsor és a játékstílus, de a színház
művészi vezetői sokszor még az eltorzul
politikai-ideológiai szellemben születet
sematikusnak nevezett műveket is meg
tudták „emelni", élvezhetővé, ember
léptékűvé tenni. (Példának okáért a Gel
lért Endre rendezte Az élet hídja vagy
Pavlenko Boldogsága.) S míg eleinte egy
felől a magyar Sztanyiszlavszkij-iskola fel
legvárának tekintették a Nemzetit, mál
felől olyan művek kerülhettek műsorrá -
esetenként nem kis előzetes vagy utóla
gos harcok, viták árán - mint Déry Tibor
Talpsimogatója (1949), Urbán Ernő Ubor
kafánja (1951), majd hosszabb szüne után
a Bánk bán és Az ember tragédiája

A színház koalíciós időkbeli sikerének
illetve az ötvenes évek első felében ját
szott kiemelkedő szerepének egyik döntő
tényezője az volt, hogy többé-kevésbé
harmonikusan tudtak együtt dolgozna
olyan eltérő művészegyéniségek, min
Gellért Endre és Major Tamás, Apáthi



Imre, Várkonyi Zoltán és Nádasdy
Kálmán. Ez a harmónia a későbbiekben,
amikor igencsak nagy szükség lett volna
rá, például a hatvanas-hetvenes években,
Both Béla és Marton Endre igazgatása
idején, Major és Marton között nem tudott
létrejönni, s ennek meglett a kö-
vetkezménye.

A színházak államosítása után kiegyen-
lítettebbé váltak a színházak belső erő-
viszonyai, eltűntek a színházak közötti
stílus- és profilkülönbségek. (Hogy ez
amennyiben volt jó vagy rossz, az most
más kérdés.) A színházak alig különböztek
egymástól műsorukban, stílusukban, azaz
a Nemzeti Színház sem volt már az első
színháza az országnak, csupán annyiban
emelkedett ki a többi közül, amennyiben
itt válogatottabb művészi erőket tudtak
foglalkoztatni.

Az 1956-os eseményeket követő
szellemi-ideológlai megtorpanás az egész
színházi életet megrázta. Emberi, politikai
meghasonlások tizedelték meg a Nemzeti
Színházat is, a szó szoros értelmében és
úgy is, hogy jó páran más szín-házakban
vagy a pálya szélén folytatták-
folytathatták működésüket. Ugyanakkor a
fokozatos gazdasági és ideológiai kon-
szolidáció során bekövetkezett ugyanaz a
helyzet, mint a felszabadulás után: az
ötvenes években értelmetlenül tiltott
művek tömege árasztotta el a könyves-
boltokat, a folyóiratokat - és a színházakat
is. Az új problematikájú művek új
játékstílust is igényeltek, s a színházak
egymással versengve igyekeztek egy-
szerre kielégíteni a közönség jogos új
iránti igényét és az ezzel járó színészi-
rendezői megújulás követelményét. Az
utóbbinak azonban az alkotók csak alig--
alig tudtak eleget tenni, s ebben a folya-
matban alighanem a Nemzeti Színház mu-
tatkozott a legkonzervatívabbnak. Csak a
hatvanas évek közepe táján lett egyre ha-
tározottabb Major Tamás sokat idézett
művészi kibontakozása. Brecht-interpre-
tációi, az újraértelmezett Shakespeare-elő-
adások, a világszínházi tendenciákat in-
tegráló törekvése, a művészi elveinek és
gyakorlatának konzekvenciája megter-
mékenyítette az egész magyar színházi
életet, ugyanakkor paradox módon
mélyítette a Nemzeti Színház vezetésén
belüli ellentéteket. Mind jobban
kiütközött, hogy különböző művészi
irányzatok áll-nak egymással szemben, az
egyik oldalon a társadalmi kérdésektől
ódzkodó, konzervatív szemléletű, a
klasszikusokat muzeális értékként kezelő,
ugyanakkor a kortárs nyugati
drámairodalom divatos,

gyakran bulvárszínezetű műveihez von-
zódó koncepció állt, míg a másikon a
társadalmi elkötelezettséget nyíltan
vállaló, a gondolatokat korszerű
módszerek-kel és formákkal közvetítő, a
nézőt nem elandalítani, hanem megrázni
akaró, színházcentrikus elképzelés. S míg a
többi színház kezdte megtalálni saját
stílusát, s mindinkább meg lehetett
különböztetni egymástól a színházakat, a
Nemzetiben csak a rendezők produktumai
váltak el stilárisan egymástól : egyes
előadások vihart és vitákat kavartak,
mások, a többség, unalomba fúlt. Marton
Endre igazgatása alatt a helyzet a
végletekig kiéleződött, a színház
elvesztette közönségét, az erőszakoltan,
minőségi szelekció nélkül bemutatott
magyar darabok s az ezek nyomán
létrehozott Magyar klasszikus és modern
drámák hetei közönybe fulladtak, s
bekövetkezett az az állapot, amely-ben --
Keresztury Dezső szavaival - „az új
vezetés olyan meglehetősen széteső,
egymástól erősen eltérő érdekektől, cél-
tudatoktól vezetett társulatot vett át,
amelynek java része évek óta alig jut
színpadra, magánya tele van sértődött-
séggel vagy a túlterheltség panaszaival s
az ebből fakadó ingerültséggel és tü-
relmetlenséggel".

A Nemzeti Színház funkcióvesztése
tehát nem egyik napról a másikra követ-
kezett be, hanem hosszú és ellentmondá-
sos folyamat - történelmi és színháztör-
téneti -- eredménye, amelyben különösen
lényeges szakasz a felszabadulást követő
három évtized. Anélkül, hogy bárkinek a
személyes felelősségét kisebbíteni akar-
nánk, világosan látni kell: a Nemzeti
Színház szerepét és funkcióját minde-
nekelőtt objektív tényezők szabják meg,
történelmi-politikai sorsfordulók, a tár-
társadalmi fejlődés általános és a művé-
szetben ható speciális tendenciái. A hu-
szadik század utolsó évtizedeiben nem
lehet számon kérni olyan elveket és tö-
rekvéseket, amelyek jogosak és igazak
voltak egy évszázaddal ezelőtt. Megvál-
tozott példának okáért a nemzet, a haza-
fiság, a „nemzeti reprezentáció" és egyéb
e tárgykörbe vonható fogalmak tartalma.
Egyesek végképp kivesztek tudatunkból,
mások módosultak, szegényedtek vagy
gazdagodtak. A múlt században a nemzeti
mindenekelőtt a megkülönböztetést
hangsúlyozta, azt, ami elválaszt a többi
nációtól, ami különbbé tesz másoknál, s
amelynek feltétlen igazolását a nemzeti
múlt dicsőítése szolgálta. Ma, az
internacionalizmus, a legkülönfélébb
integrációk térhódításának ko

rában, amikor egy nemzet fennmaradá-
sára csak a többiekkel való együttműkö-
dés esetén van esély, nyilvánvalóan más
lesz a nemzeti szó tartalma. Természetesen
megtartja a nemzeti sajátosságok
hangsúlyozását - szükség is van a nemzeti
nyelv, a csak az adott nemzetre jellemző
sajátosságok ápolására és erősítésére - de
a hangsúly a különbözőségen s nem a
különbek vagyunkon van és lehet. S ha
módosult a nemzet és nemzeti kifejezések
tartalma, nyilván-valóan módosulnia kell
a színház jelzőjeként is. Éppen ezért
anakronisztikus az a nosztalgikus vágy,
hogy a Nemzeti Színház „a másfél
évszázada eleven hagyományokhoz"

kötődjön, hogy „a magyar nemzeti érzés-
és tárgyvilág" kifejezője legyen, hogy „a
magyar tárgyvilágú és szellemű
drámaírás elsőrenden fontos műhelye"

maradjon és legyen.
Ez a problémakör szorosan összefügg a

Nemzeti Színház körül folyó polémiák
másik sarkalatos kérdésével, a színház és
a magyar dráma kapcsolatával.
Visszautalva a Nemzeti Színház
kialakulására és az akkor betöltött
szerepére, nyilvánvaló, hogy míg
egyetlen számot-tevő színháza van a
nemzetnek, ennek kell a magyar
drámaírás bábájának és istápolójának
lennie. Ha végigtekintünk a múlt század
magyar drámairodalmán, kritikusan és
önámítás nélkül be kell látnunk, igencsak
vérszegény a színház és irodalom
együttműködésének eredménye.
Keresztury Dezső így ír erről ta-
nulmányában: „Sajnos, el kell fogadnunk
a tényt, hogy drámairodalmunk sem a
színkép tágasságában, sem mennyi-
ségében, sem minőségében nem egyen-
rangú verses és prózai szépirodalmunk-
kal. Néhány magányos orom; elég vál-
tozatos és a színjátszás közvetlen céljaira
használható, de korához kötött s ennek
elhanyatlása után hamar avuló rutin-
darabok; félbemaradt vagy rosszul szüle-
tett remekműígéretek s a titkos dráma-
írók határtalan vad nádasai: ez az, ami a
magyar dráma múltja felé forduló mű-
sorpolitikus elé tárul." Ehhez nincs mit
hozzátenni.

De nem sokkal kedvezőbb a kép a szá-
zadfordulón vagy a két világháború kö-
zötti időszakban sem. Míg például a
Vígszínház kialakította a maga szer-
zőgárdáját, a Nemzeti arra soha nem volt
képes, hogy egy sajátos stílust és ízlést
képviselő írómagot vonzzon maga köré.
A klasszikusok mellett elsősorban a
kommersznek, az úri középosztály ked-
velt és bevált íróinak adott helyet, s



csak elvétve, a kor lehetőségei szerint a
Nyugat szerzőkörének vagy a
progresszívnak számító íróknak, akkor is
csak egy-egy próbálkozás erejéig. A
legtanulságosabb e szempontból Móricz
Zsigmond és Hevesi Sándor ellent-
mondásoktól nem mentes és művészi
eredményét tekintve minden esetben vé-
szes művészi kompromisszumokra vezető
együttműködése.

A felszabadulás utáni időszakban a sű-
rűn váltakozó politikai periódusoknak
megfelelően változott a színház és a ma-
gyar dráma kapcsolata. A koalíciós idő-
ben a Bánk bán, Móricz, Mikszáth művei
mellett a Szovjetunióból visszatérő Háy
Gyula több darabját játszották, és Illyés
Gyula Lélekbúvár ját is. Az ötvenes
években a kor ízlését kifejező Az élet hídja
(Háy Gyula) vagy a Tűkeresztség (Urbán
Ernő) mellett a már említett Déry- és
Urbán-darabok is szerepeltek, valamint
Illyés Gyula számos műve ( Fáklyaláng, Az
ozorai példa, Dózsa György). Majd a korszak
végén, 1955-ben megszólalt Németh
László is a Nemzeti-ben, hogy aztán több-
kevesebb rend-szerességgel állandó
szerzője legyen a színháznak. Illyés Gyula
és a színház kapcsolata azonban furcsán
alakult. Míg az ötvenes években a Nemzeti
természetes kötelességének tekintette,
hogy Illyés - a kor nem mindig irodalmi
követelményeit is részben érvényesítő -
drámáinak első bemutatója legyen, addig
ezt a későbbiekben nem tartotta fel-
adatának. Jellemző példa erre a Kegyenc
című darabja, amelyet a szerző a Nem-
zetinek ajánlott fel először, de mivel az
nem tartott rá igényt, a veszprémi színház
mutatta be 197z-ben, s csak öt évvel
később játszotta el a Nemzeti. Nem csoda,
ha Illyés Gyula másutt találta meg színházi
műhelyét, és évek óta Pécsnek írja a
darabjait. Marton Endre a magyar dráma
elsőszámú műhelyének deklarálta a
Nemzeti Színházat, s Keresztury Dezső
által is idézett nyilatkozatában kijelentette,
hogy „a Nemzeti Szín-háznak elsősorban a
nagy hagyományok színházának kell
lennie . . . úgy, ahogyan Vörösmarty
Mihály szól hozzánk: »A múltat tiszteld a
jelenben s tartsd meg a jövőnek! « " . E
kritériumnak a mai magyar írók közül
aligha felelhetne meg jobban más, mint
Illyés Gyula, ám az ő darabjait nem vagy
csak késve, a vidéki be-mutatók után
játszották. Helyette számos olyan más
műfajban jeles szerző - mint Erdélyi
Sándor, Kende Sándor, Kopányi György,
Palotai Boris, hogy csak néhá

nyat ragadjunk ki a sorból - félig vagy
még kevésbé kész darabja kapott színpa-
dot, akikről azóta bebizonyosodott, hogy
a hozzájuk fűzött remények vérmesek
voltak, a magyar dráma megújítását nem
tőlük várhatjuk.

A dramaturglai orientáció hiányossá-
gait, a szelekció kínos torzulásait jelzi,
hogy miközben más színházak - fővá-
rosiak és vidékiek - az elmúlt időszak
maradandó értékeinek bizonyult műveit
mutatták be, a Nemzeti képtelen volt
kapcsolatot találni a drámaírók legjobb-
jaival, s nem vett tudomást a határainkon
túl élő magyar szerzők műveiről sem.
Példaként álljon itt az 1970-71 évek
műsora. Csurka Ki lesz a bálanya?, Sza-
konyi Adáshiba, Örkény Tóték és Macs-
kajáték, Fejes Endre Vonó Ignác szerepel
más színházak műsorán, és lett az évadok
kirobbanó sikere, szellemi-művészi ese-
ménye, ugyanakkora Nemzeti Erdélyi
Sándor Mozaikokját, Örkény István leg-
kevésbé sikerült művét, a Sötét galambot,
Raffai Sarolta szintén kevésbé sikerült Az
utolsó tétjét, valamint Csurka István -
ugyancsak nem a legjobbnak ítélt mű-

ét - Döglött aknákját játszotta. Nem volt
jobb a helyzet akkor sem, amikor
erőltetett ütemben egymást követték a
magyar bemutatók és felújítások, mivel a
legtöbb esetben felületes dramaturglai
előkészítést követően, nem kellően ki-
érlelt rendezői megvalósításban születtek
meg ezek az előadások.

Ha jól szemügyre vesszük a Nemzeti
Színház elmúlt majd' másfél százados
történetét, meg kell állapítanunk, hogy
soha nem volt képes valódi szellemi mű-
hellyé, az írók és a színház közös alkotó
helyévé válnia, még azokban az időkben
sem, amelyekben viszonylag sok kor-társ
és nem kortárs művét állították színpadra,
így az a teória, miszerint a bemutatási
kötelezettség nélküli írás len-ne a
drámairodalom kerékkötője, alig-alig állja
meg a helyét.

Tehát az a türelmetlen követelmény,
hogy a Nemzeti Színház legyen hagyo-
mányaihoz hű istápolója a magyar drá-
mának, meglehetősen megkérdőjelezhető
kívánság. Inkább azt kellene kívánni,
hogy végre-valahára ténylegesen alakul-
jon ki a Nemzetinél - ahogy egynéhány
más színháznál már kezd kialakulni - egy
olyan alkotó kör, amely a színházi
emberekkel azonos érdeklődésű, hitval-
lású és elkötelezettségű.

Mert a színháznak - s a Nemzeti Szín-
háznak különösen - elsősorban elköte-
lezettnek kell lennie. A kor kihívásaira

kell érzékenyen reagálnia, s ezekre a ki-
hívásokra kell, ha másként nem, hát

kérdés formájában, válaszolnia. Ahogy
tizenkilencedik század második felében
nemzetté válás és a nemzetként fennma-
radás volt a kor első számú parancsa
ahogy a két világháború között egy erő-
szakosan meghirdetett és elfogadtatott
értékrend hamisságát kellett - s hellyel-
közzel lehetett is - megkérdőjelezni ahogy
a sematizmus uniformizáltságá- val
szemben az egyént, a személyisége kellett
a lehetséges helyeken és módo kori
felmutatni, ma, felgyorsult korunk ban
más és más újabb kihívásokra kell
művésznek válaszolnia. S a válaszadás
kísérleteknek szembesítenie kell a nézői a
korproblémákkal, vagy ahogy Szilád
János, a Nemzeti Színház igazgatója
megfogalmazta: „A művészet azzal se
gítheti a társadalmi fejlődést, hogy tuda-
tosítja az egyén és a közösség lét- és
sorsproblémáit." Ezek a „lét- és sors
problémák" ma már csak részben fogal
mazódnak meg „nemzeti" vagy „hazai'

problémákként, sok szempontból egye
temes jellegűek avagy a nemzetin belül
struktúrát érintők. Az egyén és a közös
ség, az egyén és a személytelenedő társa
dalmi mechanizmusok, a demokrácia é a
hatalom konfliktusai, az egyén elmagá
nyosodása, kommunikációképtelenség
épp olyan fontos kérdések, mint a nem zet
és a világ, a nemzet és a nemzetisé gek, a
múlt és a jelen kapcsolatait bon colgatók.

A művészeteknek, így a drámairo
dalomnak és a színháznak, mindenek előtt
gondolatokat kell közvetítenie, ez a
magától értetődő követelmény azért
hangsúlyozandó, mert egyre inkább ta
pasztalhatjuk „az egyén és a közössé lét-
és sorsproblémáit" messze ívben el kerülő
produktumok sokasodását. A magyar
irodalom egésze, s ezen belül
drámairodalom különösen, óvakodik
konfliktusosságtól, s ez mutatkozik meg a
színházak nem kielégítő számúnak ítélt
magyar bemutatóin is. Kevés a: olyan
dráma, amely a magyar valóság ból
kiindulva szembesítené a nézőt ön
magával és a környezetével, amely tény
legesen a leglényegesebb lappangó vagy

nyílt társadalmi, emberi konfliktusokat
tárná föl. Ilyen esetben a színház - a ma
gát elkötelezettnek tartó, társadalmi hi
vatástudattal rendelkező színház - meg
próbálja a maga mondandóját más,
világirodalom klasszikus és mai, ám a:
adott konfliktust mégis megközelítő mű
vel elmondani.



A Nemzeti Színház új vezetőit eddigi
munkásságuk, valamint a Nemzeti Szín-
házban rövid idő alatt bemutatott elő-
adásaik alapján olyan művészeknek tart-
juk, akik a Nemzeti Színház legjobb, a
lehetséges legprogresszívabb hagyo-
mányaihoz kötődve elkötelezett, a kor
kihívásainak korszerűen, sokoldalúan,
gondolkodva és gondolkodtatva megfelelő
színházat akarnak és tudnak csinál-ni. Ám
ahhoz, hogy valóban létrejöjjön egy ilyen
színház, mindenekelőtt alkotói
nyugalomra, valamint mindannyiunk
türelmére van szükség. A jelenlegi vezetés
hallatlanul súlyos örökséget vett át, s e g y

dezorganizált intézményből csak bizonyos
idő elteltével és szívós munkával lehet
eszmeileg, művészileg jól működő
szellemi alkotóműhelyt kialakítani.

A megújuló Nemzeti Színház valójában
nem azzal lehet első a többi színház kö-
zött, hogy „elhappolja a belátható időn
belül legsikeresebbnek ígérkező szerző-
ket", sem azzal, hogy „a magyar nemzeti
érzés és gondolatvilág" kifejezője lesz,
sem azzal, hogy egy meglehetősen
ködösen értelmezhető múlthoz igazodik,
hanem azzal, hogy mindenkinél ér-
zékenyebben reagál a „lét- és sorsproblé-
mák ra", hogy az általa kisugárzott gon-
dolatok és kérdések mindenkinél pon-
tosabban és felkavaróbban fogalmazzák
meg azt, amit a közönség, a társa-dalom
tagjai éreznek, átélnek, hogy ma -
ximálisan betölti az embernek, a társa-
dalmi igazságok nak elkötelezett művészet
hivatását. Ehhez a Nemzeti Színház ve-
zetésében, kibontakozó koncepciójában
minden garancia megvan, valóraváltá-
sukban segíteni kell őket.

BALLA LÁSZLÓ

A színházi zene
és a látvány

Minden akciónak van zeneisége, és min-
den zenei momentumból kibontható va-
lamilyen akció, akciótöredék vagy ak-
ciószimbólum. A zenének és a mozgás-
nak ez az őseredeti kapcsolata nem szorul
további magyarázatra. Jelen eset-ben
akció alatt olyan egyszerű vagy összetett
mozgást értünk, mely jelentéssel
ruházható fel. A jelentést a mozgás in-
volválja, de a jelentés ki is mondható, le
is írható. A leírt jelentés - a szöveg - tehát
képviselheti a mozgást, és ez lehetővé
teszi konkrét mozgás nélkül is egy adott
szöveg megzenésítését. A mozgás
megzenésítését (vagy a zenére való moz-
gást) tágabb értelemben balettnek ne-
vezhetjük, míg a szöveg megzenésítését
tágabb értelemben operának. A balettet
elsődlegesen táncműfajnak minősítjük, az
operát zenei műfajnak. A színházi előadás
lényege a színészi játék, a meg-írt darab
szövegének játék keretében történő
megelevenítése. A színházi elő-adás
ennélfogva mozgás és szöveg új
egységként való megjelenése, térben és
időben z a j l ó látványosság. A mozgás-
részt felfoghatjuk „balettnek", a szöveg-
részt „operának", hiszen mind a mozgás-
nak, mind a beszédnek van zeneisége
(ritmus és dallam). A színházi előadás-nak
azonban önmaga tökéletes kifejezéséhez
nincs feltétlenül szüksége tánccal
egyenértékű zenére, énekkel egyenértékű
dallamra. Mint ahogy még díszlet nélkül
is lehet kitűnő színházi előadást
produkálni. Asszociációs rendszerünk
működését azonban nem tudjuk kikap-
csolni, tudatos vagy kevésbé tudatos
formában a látványt kiegészítjük kép-
zelőtehetségünk, műveltségünk, élmé-
nyeink alapján. A színházi előadás tehát
végső soron asszociációs teljesség igényét
rejti magában, amit a rendező igyekszik is
figyelembe venni, a jó rendezés pedig meg
is valósít. Az asszociációs teljességbe
elsősorban a térben-időben zajló látvány
konkrét vonatkozásai tartoznak. Az
akusztikai élménynek is azokat a részeit
tartjuk elsődlegesen fon-
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tosnak, amelyek egy tárgy leesését vagy
odavágását, lépések zaját, ajtó becsapó-
dását stb. jelentik, tehát amelyek asszo-
ciációs rendszerünkben evidenciaként
vannak jelen. Ezek, végső soron még
szimbolikus értelemben is, természeti
zajoknak minősíthetők (például, ha egy
ajtó becsapódását dobütés jelzi). A szín-
házban a mozgás (játék) és a beszéd
(hang-játék) tehát nem igényel elsődle-
gesen zenei megfogalmazást vagy kife-
jezést, ugyanígy az elvárható színházi
akusztikai élmény nem elsődlegesen zenei
élmény. A színházban a zene tágabb
értelemben a l á t v á n y része kell hogy
legyen, ami azt jelenti, hogy a zene
eszközeivel nem elsődlegesen zenei funkciót lát el.

Ha jól végiggondoljuk, a színházi ze-
neszerző - ha jól végzi munkáját - nem a
mozgást és nem is a szöveget (tartalmi
értelemben) zenésíti meg. Nem közelíthet
sem a „balett", sem az „opera" felől.
Munkájával speciális funkciót kell
ellátnia, hogy úgy mondjuk, itt kevés a
zeneszerzői szimpátia, „együttérzés".

Az élővilág biológiai orientációjának
egyik igen fontos tényezője a hangingerek
általi tájékozódás. Az önfenntartás, a
fajfenntartás a fejlettebb élőlények-nél az
akusztikai élmények kel is igen szoros,
reflexes kapcsolatban állnak. A természeti
élőlények számára viszonylag kevés
„közömbös" hang létezik, szinte
mindegyiknek „jelentése" van, mely
táplálkozásával, szaporodásával, fennma-
radásával stb. függ össze. Minél fejlettebb
egy élőlény, annál gazdagabb, ár-nyaltabb
jelentésű számára az akusztikai élmény,
annál könnyebben igazodik el a konkrét és
absztrakt hangzások birodalmában. A
legelvontabb akusztikai élmény
kétségkívül az emberi zene, ugyanakkor
semmi sem akadályozza abban, hogy a
legkonkrétabb tartalmak kifejezésére is
alkalmas legyen. Mivel a zenei élmény
elemi szinten érzelmi-indulati életünkben
gyökerezik, legel-vontabb formájában sem
veszti el érzelmi-indulati tartalmát. Az
emberi zene teljes mértékben képes az
intellektuális érzelmek és indulatok
kifejezésére is. Ez a szinte korlátlan
kifejezőereje teszi lehetővé, hogy
mozgást, szöveget, érzelmet, indulatot
egymagában is képviseljen. Ezért járunk
hangversenyre, ezért hallgatunk zenét
úton-útfélen „ön-magában" is. A
színházba természetesen nem azért
megyünk, hogy zenét hallgassunk, hogy a
zene pótolja a színházat. A színházban a
zene tehát viszonylago-


