
fórum
marionettszerű, annak ellenére, hogy nem
markírozza a stílust, nem alkalmazkodik
még képzeletbeli zsinórokhoz sem. Amitől
bábuszínház-jellegű, az a hangja,
hangváltozásai és mozgásának egyenletes
ritmusa. Érthetetlen nyafogással, kincseket
keresve csúszik-mászik, majd mikor
észreveszi az ismeretlent, szégyenlősen
megfogja a hasát, mint aki jelezni akarja
fájdalmát, de egyben el is titkolni. A has-
és fogfájás kapcsolatos a gyűlölt ellenfél
nevének kimondásával, mely új meg új
fájdalmat okoz. Annyira, hogy a mellette
ülő ismeretlen - egyéb-ként civilben a
gyűlölt ellenség, Goldnágel Efráim -
kénytelen segíteni, s Tarbusik fájdalmát
megelőzve, kimondani a gyűlöletes nevet.
Ebben a jelenet-ben nem is két
marionettbábu, hanem valójában két bohóc
beszélget. Szombathy és Kern a
bohóciskola minden kellé-két, eszközét
felvonultatja. A közös le-ülés a semmibe, a
cigarettának kínált preparált virág, a
hangszín, a beszéd-ritmus. A nyávogós
affektált hang a gyerekek egymást
túllicitáló hangjára emlékeztet, s ez az
egymás előtti dicsekvést hivatott közölni.
Tarbusik úgy vonja be bizalmas dolgaiba
az ismeretlent, hogy fogalma sincs arról: a
legnagyobb ellenségével beszéli meg még
a legapróbb részleteket is. Ezekre a
részekre a jól ismert „váltás", a dupla
„spétek" halmaza jellemző. Kern beszél,
Szombathy bólogat, majd késleltetve jön
rá, miről van szó, s ekkor mindezt
„lereagálja" a „húsz tojásból rántottát" -
kezdetű rész, vagy a „nem nagyon, csak
egy kicsit" - a leghuncutabb
megnyilvánulás és a legbarátibb pillanat.
Miután megette a füvet, melytől Goldnágel
ígérete szerint elmúlik a fog- és hasfájás,
mennyei táncot lejt, nem sejtve még:
mindennek ára van, az orra megnőtt.

Az a gyűlölet is játékos, mellyel keresi
Goldnágelt a városban. Játékosságában
felnőttnek s együttjátszónak tekinti a
közönséget, gyerekszínházszerűen szól ki:
„Nem láttátok Goldnágelt?" S ezt addig
kérdi, míg a felnőtt, gyerek egyaránt
válaszol. Azért írtam legutoljára erről az
alakításról, mert úgy érzem, ez a darab az,
amelyben a legnehezebb eltalálni a stílust,
mert a megszokottól eltérő igényekkel lép
fel a színésszel szemben. Ez az a darab,
amelyik éppen e nehézsége miatt a
legtöbbet csiszolt Szombathyn; fantáziája
és eszközei kiteljesedéséhez a legtöbb
lehetőséget nyújtotta.

SZILÁDI JÁNOS

Töprengés
a Nemzeti Színházról
Múlt, jelen, jövő

I.

A Nemzeti Színház - nemzeti intézmény.
Mindenkori feladata a legdöntőbb „nem-
zeti ügy" színházi képviselete és teljesí-
tése.

A Nemzeti Színház elvi lényegének
összefogásával és felmutatásával azonban
nem helyettesíthető az azt megvalósító
társadalmi és színházi gyakorlat elemzése,
vagyis a ma szemszögéből tekintve -
annak a hagyománykörnek a vizsgálata,
amellyel kapcsolatban - a Nemzeti
Színház mai feladatait kijelölendő - állást
kell foglalni.

Ugyanis már elvi hipotézisként sem
tételezhető fel, hogy csaknem másfél év-
századon keresztül a színház meghatározó
feladatát jelentő nemzeti ügy egy és
ugyanaz volt. Ha viszont a változó
történelmi-társadalmi helyzetekben vál-
tozott a képviselendő nemzeti ügy is,
akkor máris kérdésbe botlunk. Neveze-
tesen abba, hogy kik és hogyan határozták
meg az adott történelmi időszak konkrét
nemzeti - annak vélt vagy annak
minősített - ügyét. Es hogy vajon a
meghatározott nemzeti ügy ténylegesen az
volt-e.

II.

A Nemzeti Színházat Széchenyi kora
teremtette meg. Az alapítást kiharcolók
többsége - a köznemesség - „...a szín-
házért nem mint szórakozóhelyért, ha-nem
mint nemzeti ügyért küzdött" - írja
Pukánszkyné Kádár Jolán: A nem-veti
színház története című könyvében
(Budapest, 1940). Kimutatja, hogy a mi-
énkhez hasonló fejlődés csak a lengye-
leknél található „...a lengyel nemzetnek
éppúgy, mint az egykorú magyarnak, csak
a nyelve maradt meg nemzetisége őréül, s
éppúgy ennek védelmében látta létének
utolsó mentsvárát. A színház ott sem játszi
mulatság helye, hanem a nemzetiség
temploma. A magyar Nemzeti Színház
keletkezésének ez a magasabb indítóoka
adta meg léte egész folyamán a
köztudatban azt a kiemelkedő helyet,
melyet ma is elfoglal".

Az alapítást kiharcolók mintegy fél

évszázaddal korábbi terveket, kezde-
ményezéseket váltottak valóra. Egy
Euripidész-fordításának előszavában
Zechenter Antal már 1775-ben azt írta,
hogy „ .. míg valami igaz hazafinak a
kegyelméből magyar theatrum fel nem
állíttatik, soha a magyar nyelv tökéletes
nem lészen". Zechenter még csak általá-
ban magyar színházat sürget, de négy év
múlva Unghváry János röpiratának német
nyelvű példánya maradt ránk - már
kimondottan Nemzeti Színház-köve-
teléssel lép fel, s a helyet, festet is meg-
jelöli.

A létrejött színház, a kibontakozó
színházi gyakorlat a létrehívókat igazolta:
a Nemzeti Színház szerepe ekkor a
pallérozott magyar beszéd kialakításával
és terjesztésével nem kevesebb, mint a
magyar irodalmi nyelv megteremtése és
terjesztése. Politikai síkon fogalmazva: a
nemzeti függetlenség bizonyítása majd
kivívása - ez esetben - a nemzeti nyelv
segítségével.

Az eredeti magyar dráma kérdése a
színház létrejöttekor nem merült fel. A
színházi gyakorlat viszont hamarosan
megmutatta, hogy a magyar nyelv ápo-
lásának legtermészetesebb közege a ma-
gyar dráma. Érdemes felfigyelni a fel-
adat-keletkezés körülményeire, amely
részben magából a színházi szükségletből
tevődik össze - mármint abból, hogy
egyáltalán legyen mit játszani -, de rész-
ben abból is, hogy ez egyben a színház fő
feladatának teljesítését is segíti. A magyar
dráma támogatásának követelménye - a
színház gyakorlatára épülve - az 1865. évi
szabályrendelettel került he a Nemzeti
Színház programjába.

Az ezután következő időszak a Nemzeti
Színház történetének legendás kor-szaka.
Szigligeti és Paulay igazgatása alatt
szisztematikus, a színházi munka minden
részére kiterjedő reformtevékenység
kezdődött a színházban, a mű-
sorpolitikától kezdve - a görög és a
francia klasszikusok ekkor kerültek be a
repertoárba, s az addig egyedüli Bánk bán
mellé a Csongor és Tünde és A z ember
tragédiája -- az együttes megszervezésén
keresztül, a rendezés jelentőségének fel-
ismeréséig.

Elmúlt azonban az a korszak, melyet -
más oldalról - Keresztury Dezső A
Nemzeti Színház és a magyar dráma című
tanulmányában (SZÍNHÁZ 1981. i . sz.)*

úgy jellemez, hogy ,,...ez a színház

* A következőkben Keresztury Dezsőnek
ezt a tanulmányát idézem.



csak akkor volt némileg biztos, nyugodt
vizeken úszó hajó, amikor a nemzet
gazdasági, társadalmi, politikai élete bi-
zonyos föllendülést és kiegyenlítődést
mutatott". A továbbiak, a színház törté-
netének újabb időszaka már leginkább arra
példa, hogy az osztálytársadalom keretei
között a nemzetinek minősített ügy nem
feltétlenül nemzeti ügy, hanem a nemzettel
összemosott társadalmi osztály
osztályigényei jelennek meg nemzeti
ügyként. Csak így érthető a Nemzeti
Színház olyan átformálódása, amelynek
következtében az uralkodó osztály szóra-
koztató intézményévé vált. Hogy ez a
program, pontosabban maga az igény
milyen értékmozzanatokat foglalt magába,
arra most kár lenne szót fecsérelni.
Érdekesebb az, hogy a Nemzeti Színház
még ekkor sem és még így sem süllyedt el
az igénytelenség mocsarában. S hogy ez
így volt, arra egy másik célkitűzés
teremtett lehetőséget: a magyar kultúr-
fölény hangzatos igénye.

Természetesen sem olyan politikai, sem
olyan színházi program nincs, amelyik
vegytisztán érvényesül. A főbb vonalak a
meghatározók. És a kettősség, a magából a
programból - ma így mondanánk:
elvárásból - adódó kettősség (a Nemzeti
Színház mint az uralkodó osztály legfőbb
színházi szórakoztató intézménye, illetve a
magyar kultúrfölény reprezentálója)
érződik is a Nemzeti Színház egész
tevékenységében. Ha pusztán érték és
minőség szempontjából vizsgálnánk a
színház működését - repertoárját - a két
világháború között, akkor az értékes és az
értéktelen kusza halmazával
szembesülnénk.

Mielőtt azonban nagyon elvernénk a
port ezen a kettősségen, sürgősen jegyez-
zük meg: ez a kettősség teremtett lehe-
tőséget arra, hogy például Hevesi Sándor -
formailag a magyar kultúrfölény igazo-
lásának programjával egyezőn, tartaI-
mában attól gyökeresen eltérőn - erő-teljes
népszínházi törekvést hozzon létre a
Nemzeti Színházban. Á magyar kultúr-
fölény ideológiájának ilyen gyakorlati
„megvalósítása" épp azért, mert formailag
egyezni látszott a politikai megfon-
tolással, akár hosszabb időn át is életké-
pesnek bizonyult, és visszaszorítása leg-
inkább más okokra hivatkozva történt
meg.

A „nemzetalkotó osztály" nemcsak a
nemzet jelenére, de múltjára is igényt
tartott, s így a hagyományápolást, a ma-
gyar klasszikusok repertoáron tartását is a
Nemzeti Színház feladatai közé sorol

ta. Tekintettel arra, hogy az egy kézen
megszámlálható művek gondolatisága
drasztikusan nem sértette az uralkodó
ideológiát, az igény képviselete és meg-
valósítása nem ütközött akadályba.

III.

A Nemzeti Színház története arra is
bizonyíték, hogy minden korszak kiala-
kította, megformálta a maga konkrét
Nemzeti Színházát. Ázt a Nemzeti Szín-
házat, amelyben, ha változó formában is,
de tovább éltek bizonyos állandó elemek,
és amelyben olyan új és konkrét jellemzők
jöttek létre, hogy a színház az adott
korszak élő és eleven színháza tudott
lenni.

A Nemzeti Színházat létrehívó társa-
dalmi szükséglet, az ebből fakadó és a
továbbiakban átöröklődő reprezentatív
nemzeti intézményi szerep következtében
mindenkori szükségletté vált, hogy a
kulturális politika - akár így nevezték,
akár nem, a lényegen ez nem változtat -
kialakítsa a maga nemzeti színházi kon-
cepcióját. (Jellemző példa: a Horthy-éra
kezdetén - épp a megfelelő koncepció
hiányában - felmerült a Nemzeti Színház
bérbeadásának ötlete.)

Természetesen nem arról van szó, hogy
pontokba, rigorózus megfogalmazásokba
merevített terv készüljön. Sőt, még arról
sem, hogy a feladat kizárólag az irányító
szerveké. Fontosabb és döntőbb a közös
gondolkodás kialakítása.

A Nemzeti Színház nem egyszerűen
színházként, hanem nemzeti intézmény-
ként jött létre. Nem munkája, nem ered-
ményei alapján lett az. Így és ennek ala-
pították, ezzel a programmal, ezzel a
kötelezettséggel. Ehhez mért feltételek-
kel. Állami színház volt, hosszú időn át az
egyetlen olyan színház, amely biztos
megélhetést, elismert társadalmi rangot
nyújtott tagjainak. Előnyökkel és
előjogokkal rendelkezett. A Nemzeti
Színház tagjának lenni nem egyszerűen
művészi, de társadalmi rangot is jelen-tett.
Vagyis: a színház kiváltságos helyzete a
színház tagjaira is érvényes volt.

1945, illetve a színházak vonatkozá-
sában 1949 - az államosítás - gyökeres
változást hozott: minden színház állami
színház lett. Akár azt is mondhatnánk:
minden színház „nemzeti színház" lett.
(Az elvileg képtelennek tűnő feltételezés a
gyakorlat oldaláról nézve nem is annyira
képtelenség. Másként ugyanis alig-ha
magyarázható például az a tény, hogy a
budapesti Nemzeti Színházon kívül még

három vidéki színház viseli ugyanezt a
nevet.) Vagy: immár egyik sem az.

Mindkét feltételezés véglet. Egyik sem
igaz, de egyik sem teljesen alaptalan.

Az ugyanis, hogy valamennyi színház
állami színház lett, olyan azonosságot
hozott létre - az irányítás, a célkitűzés, a
követelmény olyan egységét -, amilyenre
a magyar színháztörténetben nem volt
példa. Az előjogok, a kivételezettségek
visszaszorításával vagy épp teljes
megszüntetésével, az anyagi eszközök
nivellálásával a színházak - a másik ol-
dalról is - azonosakká kezdtek válni.
(Ezek a radikális változtatások - nem kis
ideig úgy tűnt - alkalmasak arra is, hogy
az egyes színházak szellemi, művészi
hagyományait teljesen átformálják.
Később derült ki: ezek a hagyományok
szívósabbak és életképesebbek, mint bár-
ki gondolta volna.)

A célkitűzés egységes jellege erőteljes
közelítést, hellyel-közzel nem kívánt
azonosságot hozott létre a színházak
műsorpolitikájában. (Gondoljunk az éve-
kig parázsló profilvitákra.) Ennyiben tehát
valóban valamennyi színház „nemzeti
színház" is lett.

Maga a Nemzeti Színház - kikerülve az
egyetlen állami színház előkelő helyzeté-
ből, elveszítve korábbi előjogait, kivált-
ságait - hallgatólagosan vagy épp tuda-
tosan a primus inter pares állapotába
került. (Kivételes helyzetének maradvá-
nyai máig élnek, ezek azonban ma már
csak színező erejűek, nem többek.) A
megtartó erő a magyar színház történe-
tében legendás értékű múlt, az a nemzet-
tudatba berögződött, tisztázottnak ugyan
aligha nevezhető, de mégis élő és eleven
tisztelet, tekintély, ami a Nemzeti Szín-
házat mint reprezentatív nemzeti intéz-
ményt a színházat egyébként nem látoga-
tók körében is körülveszi. És magában a
szűkebb szakmában is él a Nemzeti
Színháznak az a tekintélye, amely már
távolról sem azonos valamiféle föltétlen
hódolattal.

A változott történelmi, társadalmi és
ennek következtében a változó színházi
helyzet azt a lehetőséget foglalja magá-
ban, hogy az azonos struktúrában a szín-
házak egyre inkább csak mint színházak
képesek különbözni egymástól.

Ma a helyzetre ez a jellemző. Ezt lehet
egyetértéssel üdvözölni, lehet mint meg-
változtatandót elítélni, csak egyet nem
lehet: tudomásul nem venni. Még akkor
sem, ha az előbb írottak annyiban korri-
gálhatók, hogy a helyzetmegjelölés (mert
túlzottan statikus) a folyamat- vagy



a tendenciaminősítéssel cserélhető fel. A
lényeg ettől nem változik. És miután
objektív tények következményeiről van
szó, attól sem változik, ha ezekről a té-
nyekről nem veszünk tudomást.

IV.

A Nemzeti Színház nevében a hang-súlyt
mindig a jelzőre tették. S ha korábban
konfliktushelyzeteket teremtett annak
elismertetése, hogy a Nemzeti Szín-ház a
maga nemzeti feladatait akkor képes
igazán teljesíteni, ha a maga szín-házi
feladatait teljesíti, akkor a felszabadulás
után könnyebb is, nehezebb is lett a
színháznak mint nemzeti intézménynek a
helyzete. Könnyebb lett, mert álságok,
hamisságok sora veszett el a letűnt
rendszerrel együtt, de nehezebb is, mert a
születő újjal magának a nemzetinek a
megítélésében következett be mélységes
zavar. (Emlékezzünk csak a „formájában
nemzeti, tartalmában szocialista"
ideológiai tétel paradox logikájára!) Ez
nem kevesebbet jelentett, mint azt, hogy a
kulturális politika --hosszú távra,
koncepcióérvénnyel - nem tudta tisztázni a
reprezentatív nemzeti intézmény
funkcióját. Ugyanakkor az elméleti zavar a
színház munkájában alig éreztette hatását.
Az előző évtizedek ugyanis annyi
pótlandót, annyi javításra váró téveset,
rosszat hagytak örökül, és ami nem
mellékes, olyan tehetséges alkotó gárda
várta a megérdemelt lehetőséget, hogy ez
hosszú évekre gyakorlati programot
biztosított a színház számára.

A Sztanyiszlavszkij-módszer alkotó
átvétele a Nemzeti Színház műhelyében
valósult meg a legihletettebben, itt folyt a
legkövetkezetesebb munka, a leg-
egységesebb színházépítő tevékenység.

Igaz, előnye is volt a színháznak. A
Nemzeti Színház már 1945-ben elkezd-
hette azt, amire a többieknek igazán csak
1949-től, az államosítás után nyílt módjuk.
Es igaz az is, hogy a Nemzeti Színház
repertoárja kevésbé kínálkozott
céltáblának a kultúrpolitika napi éles-
lövészetéhez, mint a többi színházé.
(Aligha véletlen, hogy a korszak egyik
nagy, épp a Nemzeti Színház kapcsán
kirobbanó vitája, az úgynevezett „har-
sányság" vita sem a műsorpolitikát, hanem
a játékmódot, nem kis részben a
klasszikusok aktualizálását érintette.)

Ezekre a valódi és valóban értékes
alapokra támaszkodva - az ötvenes évek
végéről, a hatvanas évek elejéről van szó -
a színház még hosszabb ideig ké

pes volt tartani a maga színházi had-
állásait. Bizonyos protokolláris szem-
pontokból pedig továbbra is megőrizte a
„nemzet első színháza" státusát. (Ez ma is
így van.) Érződtek és egy ideig szinte
folyamatosan jelentkeztek az újítás, az
önmegújítás kísérletei is. Aztán lassanként
maradt mentségként, érvként egyaránt: a
magyar dráma. Sorra születtek a nem
jelentős bemutatók, szerveződtek a
magyar dráma látványos, de nem
tartalmas ünnepei. És egyre komorabban
formálódott a veszély: a színház mint
színház kezdte elveszíteni magát.

A hatvanas évek második felének ma-
gyar színházkultúrájában - jobb szó
hiányában mondom így - a politikai
nyitást a Thália Színház ragadta magához.
A hetvenes években a szükséges szín-házi
megújulás ütközetei a vidéki szín-
házakban zajlottak le.

A Nemzeti Színház mindebből jórészt
kimaradt.

A Nemzeti visszavonult a maga leg-
bensőbb hagyományfellegvárába, és on-
nan tekintett alá a küzdőkre. (Ne ítélkez-
zünk könnyen: hasonló helyzetben a nagy
múltú intézmények ezt szokták tenni. Igy
ugyanis nemcsak bizonyos nem kellemes
beismeréseket kerülhetnek el, de időt is
nyernek erőgyűjtésre, új tervek, új
elszánások kikovácsolására.)

Csak épp hiányzott az erőgyűjtés, az új
tervek, az új elszánások színházi
kidolgozása...

A színházon kívüli és belüli helyzet
jellemzésére pedig álljon itt két Idézet:

,,... a színház elvesztette közönségét, az
erőszakoltan, szelekció nélkül bemutatott
magyar darabok s az ezek nyomán
létrehozott Magyar klasszikus és modern
drámák hetei közönybe fulladtak ... "
(Nánay István: A Nemzeti elkötelezett-
sége. SZÍNHÁZ, 1981. t. sz.)

,,... az új vezetés olyan, meglehetősen
széteső, egymástól erősen eltérő ér-
dekektől, céltudatoktól vezetett társulatot
vett át, amelynek java része évek óta alig
jutott színpadra, magánya tele van
sértődöttséggel, foglalkoztatottsága a
túlterheltség panaszaival s az ebből fakadó
ingerültséggel, türelmetlenséggel."

(Keresztury Dezső)
Ekkor, ebben a helyzetben következett

be a vezetésváltás.
Legtöbbször - és alighanem ez a ter-

mészetes - az intézményi vezetésben be-
következő változás kisebb-nagyobb hul-
lámai vagy megrekednek magának az in-
tézménynek a falai között, vagy azon
túlfutva, az adott szakma érdeklődésének

tükrében (és határain belül) válnak tágabb
jelentőségűvé.

A Nemzeti Színház esetében azonban --
alighanem váratlanul - a vezetésváltás
szélesebb hullámokat vert, a fogadtatás-
nak olyan síkjai alakultak ki, amelyekről
(mert befolyásolták-befolyásolják a szín-
ház működését) külön is szólni kell.

Társadalmi sík

A Nemzeti Színházban bekövetkezett
változás országos érdeklődést váltott ki.
Bárhol járt is az ember, a színházat be-
lülről talán életükben nem látottak köré-
ben is ez a kérdés fogadta: „Mi történt a
Nemzeti Színházban ?"

A Nemzeti Színház - nemzeti intézmény.
Ugye - nemzeti ügy. A következtetés
olyan logikusnak tűnik, hogy itt akár fel is
függeszthetnénk a fejtegetést, mondván,
így természetes.

Csakhogy a dolog nem ilyen egyszerű.
Ritkán esik meg, hogy a televízió

ősszefoglalót adjon egy olyan munkaérte-
kezletről, amelyen éppen fölmentik a régi
vezetőséget és kinevezik az újat. (Tetézve
azzal, hogy az új igazgató székfoglaló
beszédéből a lehető legszerencsétlenebbül
emelnek ki pár mondatot.) És ugyan-csak
ritkán esik meg, hogy a kinevezett új
igazgató alig tíz hónap múlva beadja
lemondását.

Már ez a két mozzanat - pedig számuk
még gyarapítható lenne - elégséges ah-
hoz, hogy a közvéleményben állandósul-
jon a kérdés. Mégpedig úgy, hogy annak
lényege ne színházi tartalmakra irányul-
jon, hanem a nyilvánosság mai szerkeze-
tére. A Nemzeti Színház tehát ebben az
értelmében valóban nemzeti ügy lett, de
mint már a színház történetében annyiszor,
most sem a színházi ügy révén. Es mert
így történt, az elemzésnek sem szín-
házinak, hanem politikainak kell lennie.

Szakmai sík

A Nemzeti Színházban bekövetkezett
változás - akár tudatosan megtervezett volt
e vonatkozásban, akár nem - több, a
szakmát hosszú évek óta izgató, sértő-
désektől és dühöktől terhes vitakérdés-ben
hozott változást.

Nevezetesen:
- Évek óta indulatkiváltó kérdés volt a

szakmában a főváros és a vidék kap-
csolatának, viszonyának, a fővárosi és a



vidéki színházak - a színházak művészi
munkájának - együttes megítélése. Két
sokat emlegetett vidéki színház (Szolnok
és Kaposvár) vezetőjének bekerülése a
Nemzeti Színházba, Székely Gábor fő-
rendezői, Zsámbéki Gábor vezető rendezői
kinevezése az eddig kialakult szak-mai
frontvonalak átrendezését vonta magával.
A nemzeti színházi kinevezések új

megvilágításba helyezték a szakmán belül
folyó nemzedéki vitát is.
Az új igazgató(k) kinevezése tovább

erősítette azt a korábbi gyakorlatot, hogy
nem feltétlenül a rendezők a várományosai
az igazgatói széknek.

Mindezek erőteljesen irritáló szakmai
kérdések, de nemcsak ezekről volt - van -
szó.

A Nemzeti Színház történetét vázolva
említettük, hogy az egyre inkább azonossá
váló feltételek között a színházak egyre
inkább csak színházként képesek
különbözni egymástól. Ez viszont ver-
senyt, rivalizálást, féltékenységet és uram
bocsá' a másik támadását is jelentheti. Ne
legyünk álszentek. Volt ez eddig, van ez
ma is, és lesz a jövőben is. A kérdés nem is
egyszerűen ez, hanem a „harc-eszközök"
tisztasága, a verseny játékszabályainak
betartása. És mindenképp annak
elkerülése, hogy a nekem szakmailag nem
kedves, tőlem idegen színházi törekvést ne
politikai átértékelésben utasítsam el,
támadjam.

V.

A Nemzeti Színházban bekövetkezett
változás természetesen jelentős átalakulást
vont maga után magában a Nemzeti
Színházban is. Akár úgy is, hogy miköz-
ben az új helyzet teremtette új feltételek
és lehetőségek egy sor korábbi konfliktus-
lehetőséget kikapcsoltak, egyben - tuda-
tosan és nem tudatosan - új konfliktus-
lehetőségeket hoztak létre.

Csak példaként néhányat ezek közül:
- Minden színházban vannak életük-kel,

helyzetükkel elégedetlenek, akik bízva
abban, hogy az új vezetőség a régi által
kialakított értékrendet nem ismeri el, egy
új, úgymond igazságosabb érték-rend
jegyében életük, helyzetük megvál-
toztatását igénylik, követelik. Ha ez nem
következik be, ők sértődnek meg, ha igen,
akkor mások.

- A változást megelőző években a
Nemzeti Színház nem volt sikeres szín-
ház. A társulat tagjai közül viszont szá-
mosan egyénileg sikeres színészek vol

tak. Az újfajta, a szokatlan, a keményebb
színházi munka félreértéseket, hellyel-
közzel ellenkezést váltott ki, olyan mun-
kakonfliktusokat, amelyek a színház körüli
megbolydult légkörben könnyen át-
minősültek, hovatovább ideológiai tar-
talmakat nyertek. Holott nagyon is gya-
logjáró szakmai kérdésekről volt szó.
Nevezetesen arról a bizonytalanságról,
félelemről, hogy a sokkal keményebb
színházi munka meghozza-e legalább azt a
személyes művészi sikert, amit korábban
az illető elért.

- Az új vezetésen belül kialakult ellen-
tét, majd az új igazgató, Nagy Péter le-
mondása, a színház iránti felfokozott
társadalmi érdeklődés, a „nemzeti szín-
házi kérdés" szakmán belüli kezelése - ez
az egész tisztázatlan és áttekinthetetlen
kérdéshalmaz növelte a társulat zavaro-
dottságát, bizonytalanságát, és nagymér-
tékben járult hozzá a belső konszolidációs
folyamat lelassulásához, helyenként
határozott megtorpanásához.

A valóság síkja

Mindezek nem izoláltan, hanem egymás-
sal összekeveredve jelentkeztek, s így
valami alig felismerhető, indítékaiban alig
tisztázható vélemény-ellenvélemény-
halmazt alkottak.

S hogy ez így van, az nem egyszerűen a
mindenkori valóság mindenkori bo-
nyolultságával, összetettségével magya-
rázható. Részben azzal is, de ez esetben
inkább azzal, hogy a Nemzeti Színház mai
társadalmi, színházi funkciójáról nincs
társadalmilag elfogadott képünk. Ha pedig
közös normatíva nincs, akkor az egyéni
elképzelések és programok tarka serege
jelentkezik - azzal az igény-nyel, hogy épp
az általa képviselt jelenti és csakis az
jelentheti a Nemzeti Színház egyetlen
lehetséges létezési formáját, programját.

Vagyis: a maga is megvitatandó egyé-
ni-közösséginek kiáltja ki magát, és ítélni
akar a többi felett.

És most érkeztünk vissza a színház
azon válsághelyzetéhez, amelyben a ve-
zetésváltásra sor került.

Nézzük most ezt.

V I .

A válság leírására, jellemzésére - a szín-
ház vezetőségének nyomtatásban meg
nem jelent elemzésén kívül - tudtommal
két kísérlet történt. Keresztury Dezső már
említett tanulmánya az egyik, Nagy Péter
újabb kötetének bevezetője (Zsöly-

lyére ítélve. Gondolat Könyvkiadó, 1981.)
pedig a másik.

Keresztury Dezső leírása szerint a válság
az ötvenes évek második felében
következett be. Oka, hogy ,,... a klasz-
szikus repertoár s a magyar színjátszó-
hagyomány más színházakba kezdett át-
költözni. Az arcélét feladó Nemzeti el-
vesztette vezető szerepét".

Magát a folyamatot pedig úgy jellemzi,
hogy igazgatói kinevezése után Marton
Endre kísérletet tett a válság felszámo-
lására, de ez ,,... mert közben egyetlen
közepes nagyságú színházba szorult visz-
sza, s azon is a homlokegyenest mást
csináló Majorral kellett osztoznia" nem járt
kellő eredménnyel.

A válság másik leírása Nagy Péteré.
Szerinte funkcionális válság volt és van,
mely a felszabadulással, illetve a színházak
államosításával következett be. „A
színházi struktúrát döntően megváltoztatta
az államosítás. Be nem vallottan, de annál
hatékonyabban „nemzetivé" vált
valamennyi színház szerkezetében, mű-
sorában, tendenciáiban; a Nemzeti Szín-
háznak megmaradt (többé-kevésbé) a
történelem adta és hagyomány szentesítette
presztízse, de elveszítette sajátos
különállását és kivételezett helyzetét a
színházi világban. Lényegében ez a
funkcionális válság oka..."

A folyamatot ő úgy jellemzi, hogy 1948
és 1956 között a válság „... nem volt vagy
alig volt érzékelhető...", majd „. ..1956
után, s egy aránylag rövid - hat-nyolc éves
felfutó periódus után a válság jelei évről
évre hatványozottabban jelentkeztek, míg
az utolsó tíz esztendőben a színházon belül
az elviselhetetlenségig, kívül pedig az
eszmei-mű-vészi csőd nyilvánossá válásáig
fokozódtak".

A két elemzés lényegesen eltérő. És most
nem is arra a meghökkentő ellen-tétre
gondolok, hogy amit Nagy Péter „...
felfutó periódus..." értékítélettel nyugtáz,
az Keresztury Dezső szerint a válság
születése volt, mert ez csupán kö-
vetkezmény, hanem a kiindulópontra,
amelyből a különbségek, az eltérő érték-
ítéletek már logikusan jönnek létre.

Keresztury Dezső elismeri, hogy a
Nemzeti Színház függetlenedése „hagyo-
mányos, bár sajnos valóban kissé idejét-
múlta s eléggé elhomályosult eszményei-
től. . ." jött létre. Ugyanakkor a válság okát
mégis ebben a függetlenedésben látja, azaz
színházvezetési (tehát belső) okra vezeti
vissza. (Azt már csak zárójelben jegyzem-
kérdezem meg: az



idejétmúlta és elhomályosult eszmék mai
tartalmát és tartalmasságát nem kel-lene-e
megvizsgálni, mielőtt követésüket,
teljesítésüket követelményként tűzzük ki?)

Nagy Péter elemzése szerint viszont
olyan funkcionális válságról van szó,
amelyet strukturális (tehát külső) okok
idéztek elő.

Mindezek alapján azt hihetnénk, a
Nemzeti Színház mai és jövőbeli teendői-
nek felvázolásában az eltérő álláspont
továbbra is érvényesül. Ez azonban nem
így történik, Nagy Péter ugyanis (miután
megállapította, hogy a funkcionális válság
oka a struktúra gyökeres megváltozása) ezt
írja: ,,...ezen akkor tudunk változtatni, ha a
Nemzeti Színháznak újra saját feladata és
célja lesz, amely megkülönbözteti a többi
színháztól". Azon túlmenően, hogy ez
elemzése szempontjából erőteljes logikai
törést jelent (felcseréli a külső és a belső
okokat, és ezzel megteremti azt az
azonosság-alapot, amely - mint majd látjuk
- a továbbiakban Keresztury Dezső és az ő
álláspontja közt létrejön), ez a megközelí-
tés - ebben a formájában legalábbis -
valóban történelmi újdonság. Nem az első,
mint Nagy Péter tudja, mert már a

hatvanas években is folyt hasonló munka a
színházban, de mindenesetre olyan,
amilyenre csak a felszabadulás után, a
megváltozott történelmi, társadalmi (és
színházi) feltételek között kerülhetett sor.

Eddig - és ezen a színház történetét
értem a felszabadulásig - a Nemzeti
Színház elvi feladatát -- a képviselendő
nemzeti ügyet - kívülről határozták meg :
csak és kizárólag a Nemzeti Színház szá-
mára. Vagyis : a Nemzeti Színház a fel-
szabadulásig rendeltetésében különbözött
minden más színháztól.

Most viszont (értve ezen a felszabadulás
óta eltelt évtizedeket) az egységes
szocialista színházkultúra (struktúra) ke-
retei között rendeltetésében valamennyi
színház azonos lett.

Ez a tetsző vagy nem tetsző, de min-
denképp szigorú valóság.

Kérdés azonban, hogy Keresztury Dezső
és Nagy Péter -- a Nemzeti Színház mai
munkásságát elemezve, a mai és jövőbeli
teendőit vázolva - ezt az utat követi-e.

VII.

Már többször idézett tanulmányában -
részfenntartásait összegezve - Keresz-

tury Dezső arra a következtetésre jut, hogy
szükség lenne egy olyan beszélgetésre,
amelyből „ ..kiderülhetne, hogy a Nemzeti
gyökeresen szakítani kíván-e az ottani
műsorpolitikának immár közel másfél
évszázada eleven s nem érdemtelen
alapelveivel vagy sem. Ha a Nemzeti a
legszínvonalasabb korszerű színház
kialakítására törve elhanyagolja ezt a
hivatását, s nem kívánja a magyar tárgy-
világú és szellemű drámaírás elsőrendűen
fontos műhelyét fönntartani, olyasmiről
mond le, ami fönnállása óta biztosította
jól-rosszul, de mégiscsak betöltött vezető
szerepét színházi és nemzeti művelődé-
sünkben".

Keresztury Dezső tehát - miközben a
korszerűt és a magyar szellemiségűt el-
lentétesként állítja be - egy majd másfél
évszázados színházi gyakorlat további
folytatását igényli a színháztól, és ennek
lényeges hiányát állapítja meg annak mai
munkásságában. Fogalmazásából az is ki-
derül, hogy ez a gyakorlat - .. a magyar
tárgyvilágú és szellemű drámaírás
elsőrendűen fontos..." műhelye -- ez
biztosította mindig a színház „..vezető
szerepét színházi és nemzeti művelődé-
sünkben".

Keresztury Dezső állításának igazságát,
elvárásának jogosságát - legalábbis ebben
a formában - két tényező biztosíthatná:

i. Az említett gyakorlat megléte. 2.

Annak eredményessége.
Korábban már említett tanulmányában

Nánay István áttekintve a Nemzeti
Színház történetét, az alábbi következ-
tetésre, jut: „Ha jól szemügyre vesszük a
Nemzeti Színház majd' másfél százados
történetét, meg kell állapítanunk, hogy
sohasem volt képes valódi szellemi
műhellyé, az írók és a színház közös al-
kotóhelyévé válnia..."

A műhely léte vagy nem léte vonat-
kozásában tehát - fogalmazzunk óvatosan
- ellentétes véleményekkel kell szá-
molnunk.

Nézzük hát a második kritériumot, az
eredményességet, és tanúként idézzük
magát Kereszturyt: „Még az elmúlt év-
tizedek folyamán is egyebek közt azért
volt nehéz határozottan kialakítani a
Nemzeti magyar műsorpolitikáját, mert
alig volt választék a vitathatatlanul magyarnak
tartott drámák terméséből. (Kiemelés tőlem -
Sz. J.) Sajnos, el kell fogadnunk a tényt,
hogy drámairodalmunk sem a színkép
tágasságában, sem mennyiségé-ben, sem
minőségében nem egyenrangú verses és
prózai szépirodalmunkkal. Né

hány magányos orom; elég változatos és a
színjátszás közvetlen céljaira használható,
de ,korához kötött s ennek el-hanyatlása
után hamar avuló rutindarabok;
félbemaradt vagy rosszul született
remekműígéretek s a titkos drámaírók
határtalan nádasai: ez az, ami a magyar
dráma múltja felé forduló műsorpolitikus
elé tárul. És kiegészítésül még annyit a
folytatásból: ,,... a Bánk bán több
vonatkozásban, is olyan kétséges, a
cenzúra árnyékában helyenként csonkán
vagy álcázottan maradt mű, amelyhez
minden rendezőnek hozzá kellett nyúlnia
már Illyés «átigazítása» előtt. A z ember
tragédiája voltaképpen drámai költemény,
s Arany átsimítása nélkül talán szerzője
más műveinek sorsára jut, a Csongor és
Tünde is bölcselő tündérjátéknak csodá-
latos költészet, nem drámának."

Kell, lehet ehhez hozzátenni még va-
lamit ? Kell, lehet még rákérdezni arra az
elsőrendűen fontos műhelyre, amely

Keresztury Dezsőé az ítélet -- másfél
század alatt ezt és ennyit hozott létre?

Inkább azt kérdezzük meg: mi történt,
és keressünk választ arra a nyilván-való
(ön)ellentmondásra, amely Keresztury
Dezső egész megközelítését, érve-lését
jellemzi.

Az ellentmondás lényege pedig az, hogy
a Nemzeti mai és jövőbeni feladat-
kijelölésénéli a teoretikus Keresztury egy
olyan idealiáált, eszményi Nemzeti Szín-
ház-képből indul ki, melyet a történetíró
Keresztury - mert tiszteli a valós tényeket
- a Nemzeti Színház történelmének
felvázolásával nem tud igazolni.

(És most, ha zárójelben is, de meg kell
mondanom, Keresztury Dezső okfejté-
sének van egy számomra érthetetlen ki-
tétele. Azt írja, a színház magyar műsor-
politikáját azért is nehéz volt kialakítani,
mert „... alig volt választék a vitathatat-
lanul magyarnak tartott drámák terméséből".
[Kiemelés tőlem - Sz. J.] Ezzel a
megkülönböztetéssel Keresztury talán
felezi, talán harmadolja, talán negyedeli,
de mindenképp kettéosztja a hazai drá-
mairodalmat; megkülönböztet vitatha-
tatlanul magyar drámát és - logikáját kö-
vetve - magyar szerző által írt nem ma-
gyar drámát. Hogy maga a megkülön-
böztetés milyen ismérvek, jellemzők
alapján történik, nem tudom. A mű esz-
tétikai értékessége ehhez aligha szolgál-
hat alapul. Vagy legalábbis meglepő tör-
ténelmi újdonság lenne csak az esztéti-
kailag jót magyarnak tekinteni. De
ugyanígy aligha hihető a művek gondola-
ti világa alapján történő szétválasztás.



A gondolatilag károsat, rombolót el lehet,
adott esetben el kell utasítani, de ezzel a
nemzeti közösség szempontjából mért
hasznosságát tagadhatom, nem pedig
magyarságát. Vagy egészen más
szempont vezérli Keresztury Dezsőt?
Meglehet. Indokot, magyarázatot nem ad,
csak a megállapítást közli. Ez pedig -
legalábbis számomra - érthetetlen.)

Mint minden intézmény, úgy egy szín-
ház általános programját is az igények
(szükségletek) és a lehetőségek (feltéte-
lek) összeegyeztetésével lehet és szabad
meghatározni.

Ezért is kell fokozott kétséggel szem-
lélni azt a végkövetkeztetést, amihez
Keresztury Dezső eljut, s amely a nemzeti
dráma kérdését magával a nemzeti üggyel
azonosítja.

És most egy pillanatra hadd legyek
személyes. Egy interjúban azt mondtam:
„A művészet azzal segítheti a társadalmi
fejlődést, hogy tudatosítja az egyén, a
közösség lét- és sorsproblémáit." E
megfogalmazást, amelyben a színház
feladatát próbáltam körvonalaz-ni,
Keresztury Dezső azzal utasította vissza,
hogy: „Az igazgató ... mondatából
hiányzik a »közösség« ez esetben
elhanyagolhatatlan jelzője: a »magyar
nemzeti«, vagy legalábbis a »hazai«..."
Mélyen érintett a kijelentés, mert e táj
szülötteként, magyar íróként, a Nemzeti
Színház igazgatójaként milyen közösség-
re gondolhattam volna még, s kivált mi-
lyen olyan közösségre, melyet Keresztury
Dezső a nemzet érdekével nem, de az
enyémmel egybevágónak láthat és hely-
telenít ?

De mert nem hihetem, hogy Keresztury
Dezső személyes ízt szánt volna
megállapításának, nem elégséges a sze-
mélyes válasz sem. A lényeget, az okot
kell tisztázni, azt, amelyből ez a követ-
kezmény logikusan levezethető.

Székely Gábor első rendezése a Nem-
zetiben Büchner Danton halála című drá-
mája volt. „Az előadás a maga nemében
... kiváló volt" - írja Keresztury Dezső,
majd kicsit később így folytatja: - „ . . . a
bemutató óta eltelt nem is olyan rövid
időben csak nőtt ellenkezésem a
darabválasztással kapcsolatban. Lehet,
hogy Székely nem talált alkalmas magyar
művet a bemutatkozásra? Ha így van,
nyilván túl kényes az ízlése, vagy túl erős
az ellenszenve."

Figyeljünk a megfogalmazásra. Nem-
csak arra, hogy a ,,... nyilván túl kényes
az ízlése. . .", a ,,...túl erős az ellen-
szenve. . ." kitételektől már csak kar-

nyújtásnyi a súlyosabb vád kimondása.
De arra inkább, hogy Kereszturynak egy
szava sincs a produkció gondolati
erőteréről, arról, amiért a produkció lét-
rejött.

A forradalom és a forradalmár sorsa,
gyönyörű győzelme és tragikus bukása,
az okok, az összetevők keresése-kutatása,
az eszme alázatos szolgálata és az eszme
önös kisajátítása - erről szólt a Danton
halála - lét- és sorsprobléma, tanulságai-
ban nemzetünk jelenét és jövőjét is
befolyásoló közös élmény, tapasztalat.

Legalábbis szerintem az.
Keresztury Dezső szerint viszont döntő

kérdés az, hogy Székely Gábor nem
magyar drámát választott.

Hasonló pályát fut be a maga okfejté-
sében Nagy Péter is. „Meggyőződésem
szerint a magyar dráma ügye mindenek
előtt való. Nem pusztán azért, mert a
nemzeti irodalom ügyéhez, virágzásához
ezer szállal kötődik, bár persze ezért is;
de legalább annyira azért, mert hitem s
tapasztalatom szerint az igazán élet-képes
és a saját társadalma számára
mondanivalót hordozó színház csak
„hazai anyagra": magyar drámaírónak
kortársaihoz szóló (és jó esetben kortár-
sairól szóló) műveire épülhet."

Történeti példákkal is - melyek számát
több százzal szaporíthatnánk -, de a
kortársiakkal is igazolható, hogy a társa-
dalma számára mondanivalót hordozó
színház nemcsak hazai anyagra támasz-
kodhat. Támaszkodhat kortárs külföldire
csakúgy, mint mondanivalójával a mához
is szóló klasszikusra. Ha ez nem így vagy
nagyobbrészt így nem volna, akkor
magyar színjátszással aligha szá-
molhatnánk napjainkban. Az viszont
kétségtelen, hogy a kortárs társadalmi
közegben megformált drámai anyag
mindenkor erősebb benyomást tett a kö-
zönségre, mint a történelmi vagy föld-
rajzi távolságokból érkező. Típusok és
konfliktusok a fölismerés mellett a rá-
ismerés örömét is megadják, az önismeret
közvetlenebb alkalmaival és határo-
zottabb gesztusaival szolgálnak.

Nagy Péter azonban nem ezt a felfogást
vallja, hanem - mint láttuk - a kizá-
rólagosságot, és ennek jegyében a Ma-
dách Színház repertoárjából csak a magyar
vonulatot szemlézve a teljes nemzeti
színházi feladatkör tényleges teljesítését a
Madách Színház munkásságában re-
gisztrálja. (Nagy Péter: Madách Imre: Az
ember tragédiája. Kritika, 1981. 3. sz.) A
kizárólag (tehát a rész) és a teljes (tehát a
totális) látszólagos ellentmondása pe-

dig ez esetben nem puszta ellentmondás,
hanem a képviselt koncepció lényege.

Ez a kritikusi kizárólagosság csak úgy
és csak akkor jöhet létre, ha múltra,
jelenre és jövőre érvényes meggyőződés;
a kritikus elvi álláspontja. Ha viszont így
van és nem alkalmi megfontolással van
dolgunk, akkor hamarost zavarba kell
jönnünk. Nagy Péter ugyanis a Nemzeti
felfutó periódusaként emel ki olyan hat-
nyolc évet, amelynek három egymást
követő évadában két-két magyar bemutató
volt.

(Csak összevetésül: az elmúlt három
évadban a színház tíz magyar művet tűzött
műsorára, és összesen huszonnégy
bemutatót tartott.) Egyébként a Nagy
Péter által jelzett időszak nyolc évadában
a színház - ekkor még évadonként átla-
gosan tizenkét bemutató volt - összesen
kilencvenhat premiert tartott, és ebből a
felújításokat, az új betanulásokat is
számolva huszonnyolc a magyar. Vagyis a
Nagy Péter által vázolt elvi igény
értelmében ez aligha számíthatna „fel-
futó" periódusnak.

De hátha másutt az igazság.
Mint láttuk, Keresztury Dezső ugyan-azt

az időszakot a válság kezdeteként
értékelte, mondván: ,,. . . a klasszikus
repertoár s a magyar színjátszóhagyomány
más színházakba kezdett átköltözni".
Nézzük a klasszikus repertoárt. Az
említett időszakban a Nemzeti két
alkalommal mutatta be A z ember tragé-
diáját, műsorra tűzte a Bánk, bánt, a Cson-
gor és Tündét, valamint Szigligeti Liliomfa
és Csiky Gergely Mákvirágok című darab-
ját.

Vagyis: ez a megközelítés sem mond-
ható meggyőzőnek.

Maradna még egy: a „. . .magyar
színjátszóhagyomány . . ." elvesztése. En-
nek kritikai ellenőrzésére azonban nem
tudok vállalkozni, mert „...magyar
színjátszóhagyomány ... " mibenlétét ne-
héz meghatározni. Az a modor, melyét
elébb a Kritikai Lapokban, utóbb az
Athenaeum melléklapjában Bajza és
Vörösmarty is ostorozott, haladó hagyo-
mány nemigen lehet. Az a deklamáló,
szavaló modor, mely a századvég játék-
stílusát jellemezte, s melyet Hevesi Sán-
dor a Magyar Szalon hasábjain ostorozott,
szintén idejétmúltnak hatna. A Hevesi-
korszak nagy művészeit, például Bajor
Gizit filmen nézve, hangfölvételről
hallgatva úgy tetszik, hogy szépen formált
mondataiból hiányzik a lelki-állapotot
jellemző sajátos tagolás, dinamika,
amelyet a mai színjátszás világ-



szerte megkövetel. Ha itt hagyományt
teremtő folytonosságot mégis észreve-
szünk, akkor, az egyedül a megújulás
készsége, képessége. Ezt hangsúlyozta
már Hevesi Sándor 1932-es memoran-
duma is, melyben az igazgatását ért par-
lamenti és sajtótámadásokra válaszolt. A
többi közt ezt írta a hagyományok
folytatásáról: „Akárhogy vágyik is vissza
valaki a saját fiatal korába, akárhogy is
szeretné újra átélni magában az ifjúság
szenzációját: bele kell nyugodnia abba,
hogy a színésznemzedékek is meg-
változnak az idővel, új repertoár kelet-
kezik, új típusok lépnek föl -- ez kortünet,
független a színháztól és a színházi
vezetéstől."

Színháztörténetünk közelmúltjának
teljes és alapos feldolgozása még várat
magára. A megítélés, az értékelés alapjai
azonban már megszülettek, és azok a
Nemzeti Színház említett korszakára vo-
natkozóan a Nagy Péter által (is) kép-
viselt értékeléssel azonosak. Ez az azo-
nosság azonban csakis úgy jöhetett létre,
hogy Nagy Péter - talán nem is tudatosan -
feladta a kizárólagosságot, és a színház
munkásságának egészét minősítve jutott,
csakis így juthatott el a felfutó periódus
megállapításáig.

De ezzel zárjuk is le a részletezést,
összegezzük a két okfejtés jellemzőit.

Keresztury Dezső folytatandó hagyo-
mányként kéri számon azt, aminek már
puszta megléte is vitatott, és aminek
eredményességéről - láttuk -- ő maga
mond megsemmisítő ítéletet.

Nagy Péter strukturális okokra vezet
vissza egy funkcionális válságot, melyet
nem strukturális változásokkal akar fel-
oldani. Felállít egy olyan programot,
amely közeli rokona annak a korábbi
színházi gyakorlatnak, mely szerinte esz-
mei-művészi csődbe kergette a színházat,
és elismerőn nyugtáz olyan időszakot,
amely egyáltalán nem felel meg az általa
képviselt követelményeknek.

De nemcsak önellentmondásba keve-
rednek, hanem - miközben látszólag
egyazon alapból indulnak ki -- egymás-
nak is ellentmondanak, eltérően ítélnek
meg és értékelnek egyazon tényeket,
folyamatokat, ráadásul olyanokat, ame-
lyeket az azonos elvi álláspont alapján
nem lehetne különbözőképpen megítélni.

Ok, magyarázat a legalábbis furcsa
jelenség, az ellentmondás-sorozat felol-
dására nem sok kínálkozik. Sőt, ez a nem
sok leginkább egyetlen: maga az elvi
álláspont.

Mint a Nemzeti Színház történetét vá-

zoló kurta fejtegetésünkben is láttuk, a
színház rendeltetését - és most a felsza-
badulás előtti időkről beszélek - külön-
leges állami feladat, elvi program - a
nemzeti ügy - határozta meg.

A felszabadulás után - és itt egyetértek
Nagy Péter elemzésével - gyökeres
változás következett be. A különleges állami

feladat, az egységes szocialista
színházkultúrában közös feladat lett,

vala
mennyi színház dolga és kötelessége. Meg
lehet ezt a történelmi (és színházi) tényt
kerülni azzal, ha mint Keresztury Dezső és
Nagy Péter is ajánlja, azonosságjelet
teszünk a nemzeti ügy és a nemzeti dráma
közé?

Saját álláspontjuk elemzésbeli alkal-
mazása, a kimutatott és a még kimutat-
ható logikai ellentmondások, a belső kö-
vetkezetlenségek sora, a tényektől való
kényszerű függetlenedésük a komolyabb
végiggondoltság és a tények kel való
megmérettetés súlyos hiányosságairól
tanúskodik, és ezáltal alapvető kétségeket
támaszt magával az állásponttal szemben.

A Nemzeti Színház csaknem százötven
esztendős története, a színház
munkásságának teljessége megítélhetetlen,
ha a magyar dráma ügyét a nemzeti
üggyel azonosítja. Illetve annak az elv-nek
következetes betartása - erre az elő-
zőekben már láttunk példákat - súlyos
torzulásokhoz vezetne. Mindez persze
nem jelenti a Nemzeti Színház és a ma-
gyar dráma fordulatokban és meglepeté-
sekben is gazdag kapcsolattörténetének
alábecsülését. A tiltakozás a kizárólagos-
ságnak szól, mert így nemcsak a múltra, a
jelenre, de a jövőre nézve is torzító. Lát-
tuk, hogy Nagy Péter kizárólag a magyar
drámai vonulatra ügyelve, milyen követ-
keztetéshez jutott el, és fordult a maga
helyzetmegállapítását elvi és irányítói
döntésmegfontolásra ajánlva a kultúrpo-
litikai fórumokhoz.

De láttuk azt is, hogy a Danton halála, a

létrejött színházművészeti alkotás gon-
dolatiságának, művésziségének megíté-
lése, elemzése a kizárólagosság jegyében
mint válik érdektelenné.

Ha pedig ez így van, és láttuk, így van,
akkor a képviselt program és benne a
szándék nemességét a képviselet ab-
szolutizált jellege - a kizárólagosság - oly
mértékben roncsolja, hogy következetes
megvalósítása annak ártana talán a
legtöbbet, melyet - szándéka szerint -
védelmezni akarna.

Ugyanakkor a képviselt álláspont --mint
nemzeti színházi elvi program -

alkalmas arra is, hogy a program kizáró-
lagosságaban kétkedőt azonnal olyan
színben tüntesse fel, mint aki a nemzeti
küldetés és szolgálat kötelmei alól sze-
retné kivonni magát.

Mégsem tehetünk mást. Szembe kell
néznünk történelmi-társadalmi (és szín-
házi ) tényekkel, és hinnünk kell azon
igazság érvényesülésében, miszerint egy
problémakörnek a másként történő vé-
giggondolasa - céljában - nem föltétlenül
más gondolkodást (mást gondolást) jelent.

VIII.

Az elmúlt évtized, a vezetésváltást
megelőző időszak színházi munkásságá-
nak elemzését összegezve (és e vonatko-
zásban nem kis részben támaszkodva
Keresztury Dezső és Nagy Péter ok- és
helyzetfeltárására) egy hármas összetevőjű
válság mind erőteljesebb jelentkezését
regisztrálhatjuk a Nemzeti Színházban.

Vagyis: ami a Nemzeti Színházban, a
Nemzeti Színházzal a hetvenes években
történt, az:

- vezetési,
-- művészi
- és funkcionális válság (is) volt.
Nem tárgyunk és nem vállalt feladatunk

a válsághelyzet belső összefüggéseinek
elemzése, de néhány észrevételt aligha
mellőzhetünk.

1. A színház gyakorlatában együtt és
egyszerre jelentkező, egyetlen konfliktus-
helyzetet képviselő válságmozzanatok
abban az értelemben is összefonódtak,
hogy bármelyik - akár csak átmeneti -
éleződése a többi tartós mélyülését váltotta
ki.

2. A Nemzeti Színház munkáját egyre
inkább megbénító általános válság alap-ja
a funkcionális válság volt. Ez, mint láttuk,
I945-ben, illetve I949-ben keletkezett, de
hosszú időn át - különböző okok miatt -
nem aktivizálódott. A hatvanas évek
közepétől kezdve figyelhető meg a
folyamat kibontakozása. A feloldást célzó,
de azt megvalósítani nem képes
intézkedések, elhatározások csak
mélyítették a válságot, s egyben
nagymértékben járultak hozzá a vezetési
és a művészi válság létrejöttéhez; egy
olyan helyzet kialakulásához, amely-ben
az ok és okozat már könnyen fel-
cserélődik - tehát a vezetési és művészi
válság kiéleződése a funkcionális válság
elmélyülését 'vonta maga után. (A jelenség
maga nem tekinthető speciálisan



magyar fejleménynek: a Nemzeti Színhá-
zak szerte a világon hasonló funkcionális
válságot éltek és küzdöttek meg. Rossz
szakmai bezárkózásunk egyik tünete, hogy
a kamatoztatható nemzetközi tapasztalatok
felhasználatlanok maradtak.)

3. A hetvenes évek végére a különböző
válsághelyzetek összefonódtak, feloldásuk
már csak együtt és egyszerre vált lehetővé.

Ekkor és ebben a helyzetben követke-
zett be a vezetésváltás.

Feladata ez volt: a Nemzeti Színház
válsághelyzetének leküzdése.

Az eddig elvégzett munkából pedig a
színház elmúlt három évadát összefoglaló
elemzéseket, értékeléseket summázva az
alábbi változások emelhetők ki:

- a színházat megosztó, a tartalmas
színházi munkát lerontó vezetési válság
(épp a funkcionális válság meghaladásá-
nak módjait illető eltérő elképzelések
miatt) egy ideig folytatódott, majd meg-
szűnt;

- a művészi válság oldódott, a színház
művészi munkája felfelé ívelő tendenciát
mutat;

- a funkcionális válság tekintetében
viszont eltérőek a megítélések: egyesek
szerint - gondoljunk Keresztury Dezső és
Nagy Péter megállapításaira - a válság
tovább éleződött.

Kétségtelen: a történelmi, társadalmi (és
színházi) fejlődésünk immár megke-
rülhetetlen feladattá emelte a Nemzeti
Színház funkcionális válságának elméleti
tisztázását, az abból adódó következ-
tetések levonását. Ez pedig nem más, mint
a Nemzeti Színház mai feladatai-nak
megfogalmazása. Elvileg, de nem a bűvös
nagy szavak általánosságában, hanem
konkrétan, a század utolsó harmadában,
Magyarországon.

Nézzük elsőként azokat az elvileg le-
hetséges nemzeti színházi variánsokat,
amelyek szélsőséges voltukban oly mar-
kánsak, hogy már puszta létük magya-
rázatértékű.

1. A kiemelkedő hazai színházi hagyo-
mányokat élő színházként örökítő színház.

Sajnos nincsenek ilyen hagyományaink.
(De ha történetesen lennének, akkor sem
járható az út - példaként elég a hasonló
színházak sorsára utalni szerte a világban.)

2. A nemzeti klasszikusok színháza.
Gondoljunk a Keresztury Dezsőtől

idézett magyardráma-múlt megítélésére és
mondjuk: kivihetetlen. (És ez akkor is
igaz, ha e sorok írója több értéket, na-

gyobb gazdagságot érez és tud a magyar
dráma múltjában, mint amennyit Keresz-
tury Dezső előszámol.)

Ha viszont a feladat ilyen egyszerűen
nem oldható meg, akkor alaposabban
szemügyre kell venni a meghatározó
feltételeket.

I. A Nemzeti Színházra - többször
szóltunk már erről - létrehozói, majd
fenntartói különleges állami feladatot bíztak,
és ezért cserébe kivételes helyzetet

teremtettek számára. A felszabadulás után
kialakuló egységes szocialista kul-
túrpolitika egységes feladatot szabott meg a
színházkultúra számára, és ehhez a szín-
házaknak többé-kevésbé egyenlő feltételeket

biztosított.
Vagyis : ha a Nemzeti Színház funk-

cionális válságának oka a különleges ál-
lami feladat és a kivételes helyzet elvesz-
tése, tehát a struktúra megváltozása, akkor
a válság feloldásának - elvileg - két útja
lehetséges:

- tudomásul kell venni a megváltozott
történelmi-társadalmi (és színházi) helyzet
megváltozott feltételeit, és ennek
megfelelően kell újrafogalmazni a szín-
ház funkcióját. Funkcionális válság
ugyanis csak akkor keletkezhet, ha meg-
változott feltételek között a változatlan
funkció változatlan teljesítése a követel-
mény;

- ragaszkodni kell az eredeti funkció
változatlan teljesítéséhez, és szorgalmaz-
ni a struktúra megváltoztatását.

A lehetőség, bár kettőnek mutatja ma-
gát, s így mintha a választás esélyét is
felkínálná, voltaképpen egyetlenegy. A
struktúra megváltoztatásának igénye
ugyanis nem képviselhető. Gondoljuk
meg: a szocialista kultúrpolitika egysé-
gének mint alapelvnek mondana ellent, ha
rendeltetésében úgy különböztetne meg egy
színházat, hogy elvárásrendszerének
legfontosabbját mint különleges állami fel-
adatot egyetlen színházra bízná.

Ez a való helyzet. Ezt ködös általáno-
sításokkal megkerülni ideig-óráig még
csak lehet, de ha ezekre valaki egy szín-
házi gyakorlatot próbálna ráerőszakolni,
az a színház totális csődjéhez vezetne.

Marad hát az adott történelmi, társa-
dalmi (és színházi) feltételek legjobb le-
hetőségeinek kutatása.

A töprengés, a színház mai munkássága
ezt szolgálja, célja tehát nem a Nemzeti
Színház hagyományos kötelezettségeinek
felülbírálása, hanem azok mai ér-
vényesülésének, az érvényesülés tartalmas
és hasznos módjainak felkutatása.

2. Mint arra már többször utaltunk, a
színház rendeltetését - a szó tágasabb ér-
telmében vett működését - mindenkor egy
adott elvi ügy szolgálata, teljesítése
határozta meg.

Folytatható ma ez a hagyomány, vázol-
ható olyan elvi program, amely a szó
legnemesebb értelmében színházesz-
ménynek tekinthető?

Meggyőződésem, hogy igen.
És most ismét Keresztury Dezsőt idé-

zem: „A magyarság teljesen megváltozott
körülmények és lehetőségek között építi
újra az országot. Önismeretét, divatosabb
szóval: azonosságtudatát is újra kell
formálnia, hogy annyi megtévesztés után
honjára leljen hazájában." „Legfontosabb
a nemzeti szerepvállalás és szolgálat; ...a
»sorskérdések« ábrázolása."

Igen, ezt tartottam és ezt tartom a
Nemzeti Színház mai küldetésének, nem-
zeti intézményi feladatának.

A szocialista gondolat győzelme meg-
teremtette azt a történelmi, társadalmi
lehetőséget, hogy a költő bánat és keserv
szülte rezignációját cselekvő közösségi
programmá fordíthassuk át. Ez az a
valóságos nemzeti ügy, amelynek képvi-
selete megtisztelő feladat.

Ezt a Nemzeti Színház csak úgy és csak
akkor képes a maga művészi tevé-
kenységével teljesíteni, ha a szembenézés,
a tudatosítás kemény munkáját vállalja, ha
az egyén és közösség lét- és sors-
problémáit tudatosítja, ha hamis illúziókat
rombol, és igaz eszményeket ápol.

Ez az elvi program - Keresztury sza-
vaival : a „ . . . nemzeti szerepvállalás és
szolgálat..." a Nemzeti Színház nemes
hagyományainak mai folytonosságát kép-
viseli, de jellegében - és ezt pontosan
tudnunk kell - nélkülöz egy korábbi
sajátosságot: a kizárólagosságot. És nem
azért, mert a színház vezetősége önös
elhatározásból vagy homályos okokra
hagyatkozva lemond róla. A lemondást -
gondoljunk a Nagy Péter által is vázolt
struktúraváltásra - a történelem valósította
meg. A színház mostani vezetőségé-re a
következmények levonása és tudatosítása
hárul még elvégzendő feladatként, de
egyben egyetlen lehetőségként is.

Ha viszont ez így van, márpedig így
van, akkor a képviselendő elvi ügy -
ellentétben a korábbi gyakorlattal - nem
kijelölésében, hanem megvalósításában
nyeri (nyerheti) el nemzeti színházi ka-
rakterét. Abban, hogy - jó esetben - a
színház folyamatosan képes a szellemi ér-
zékenységnek és frisseségnek olyan in-



tenzív állapotában létezni, hogy gyorsan
változó világunkban, ahol a napi érdek és a
távlatosabb történelmi szükséglet szinte
azonos erővel és könnyen megtévesztő
álorcában jelentkezik, a közösen fontosat,
a történelmileg érvényeset a lehető
leggyorsabban ismerje fel és elemzésben
tudatosítsa. Es abban, hogy a felismert és
tudatosított közösen fontosból, annak
színházi képviseletéből-meg-valósításából
a lehető legtöbbet, művészileg a lehető
legérvényesebben vállal-ja.

Kurta színháztörténeti áttekintésünk-ben
utaltunk arra a tapasztalatra, miszerint a
Nemzeti Színház a maga nemzeti
intézményi funkcióit mindig akkor látta el
a legtartalmasabban, amikor színházi
feladatait a legjobban teljesítette. A vál-
tozó idők, a változó feltételek e vonat-
kozásban azt eredményezték, hogy ami
korábban a funkció tartalmas teljesítésé-
nek kritériuma volt, az ma a funkció
meglétének feltétele. (Vagyis: a színház
szakmai kérdései így válnak - a funkció
szempontjából is ítélve - elvi jelentősé-
gűvé.)

3. Szeretném hinni, a színház munkás-
ságát meghatározó elvi ügy kapcsán ki-
mutatható egyetértés gátat emel a további
vita elé. Ismétlem, szeretném hinni, de
félek, nem hihetem. Intő jelként kell
ugyanis értelmeznem a Keresztury Dezső
által képviselt -- s mint láttuk, a Nagy
Péter megállapításában szélsőségesen al-
kalmazott - program azon sajátosságát,
hogy egy illuzórikus nemzeti színházi
hagyományra hivatkozva a nemzeti ügy és
a magyar dráma azonosítását hirdeti meg.

Keresztury Dezső megítélésében a lét-és
sorsproblémák, az azonosságtudat, az
önismeret olyannyira nemzeti meghatá-
rozottságúak, hogy megfogalmazásuk is
csak nemzeti keretek között lehetséges.
(Innen a nemzeti ügy és a nemzeti dráma
azonosítása.) A magyarság történelmé-nek
viharos századaira visszatekintve sok
igazság rejlik a megállapításban. Nemzeti
történelmünk viszontagságai, az európai
fejlődéstől való elmaradottságunk olyan
sajátos nemzeti szükségletek, érdekek
kialakulásához vezetett, melyek konkrét
művészi megragadása valóban - bár a
kizárólagosság igénye még itt sem vethető
fel - a nemzeti keretek között volt
leginkább lehetséges. (Az, hogy ez
elsőrendűen aurában történt meg, most
számunkra csak annyiban lényeges,
amennyiben az erőteljesebb epika - a

dramatizálás - színházi lehetősége sem állt
rendelkezésre.)

Ma alapvetően más a helyzet. Az
aszinkronitás megszűnt, helyébe a szink-
ronitás lépett. Hogy sorsunkat előre lás-
suk, többé nem kell vigyázó szemünket
Párizsra vetnünk. A magyarság a szocia-
lista gondolat győzelmével sok-sok év-
százados késés után megérkezett Európá-
ba. Gondjai, problémái - a világ, az em-
beriség gondjai, problémái. Tapasztalatai,
tanulságai - az egész emberiség közös
tapasztalatai, tanulságai. Ebben a
megváltozott történelmi helyzetben, mint
Nánay István írja: ,,...»a lét- és sors-
problémák« már csak részben fogalma-
zódnak meg »nemzeti« vagy »hazai«
problémaként, sok szempontból egye-
temes jellegűek avagy a nemzetin belüli
struktúrát érintők."

De nemcsak a magyarság helyzete vál-
tozott meg a világban. Változott maga a
világ is: olyan közvetlenség és egyide-
jűség jött létre, amilyenre az emberiség
történelmében eleddig nem volt példa.
Korábban a nemzeti tapasztalatok idő-ben
megkésve és többnyire csak közvetett
módon formálódtak át a nemzetek közös
tudásává. A felgyorsult történelmi,
társadalmi és technikai fejlődés mára
egyidejűséget és olyan közvetlenséget
hozott létre, amelyben a nemzeti tapasz-
talatok azonnal és közvetlenül válnak
(válhatnak) az emberiség közös tapasz-
talatává.

Fenyegethet a magyarságtudat, az azo-
nosságtudat - vesztésével ez az új helyzet?
Fenyegethet. Akár úgy is, hogy el-marad
egy korszerű öntudat és azonossagtudat
kidolgozása, akár úgy is, hogy görcsösen
ragaszkodunk a tegnapi ideák-hoz. A
bezárkózás pedig - bármily magasztos
eszme hangoztatásának jegyében történik
is -- csakis a tényleges cselekvő program
elvesztésével, s annak kiszámít-hatatlan
következményeivel társulhat.

A magyarság megváltozott történelmi
helyzete a lehetőségek, a kötelezettségek
változását jelenti, és egyben az öntudat, az
azonosságtudat új formációinak meg-
teremtését követeli meg. Ezen az úton kell
haladnunk. De vajon haladunk-e? Ma még
a gondolkodás politikai, társa-dalmi
beidegzettségében gyakran ott tartunk,
hogy mint szégyellnivalót rejtegetni
akarjuk problémáinkat, és nem vesszük
észre: a megváltozott világtörténelmi
helyzetben - távlatosan ítélve mindenképp
- a problémák nyílt feltárásával és
megoldásával nem csupán nemzeti, de a
tágasabban közös tapasztalat

gazdagítói is lehetünk, emelve ezáltal
nemzetünk becsületét, a magyarság jó
hírét. És ellenkező irányban sem több az
eddig megtett: Hajlandók vagyunk azt
hinni, hogy nemzeti kérdéseink olyan
kizárólagos terrénumok, amelyek meg-
válaszolásában-megoldásában csak mi
lehetünk önmagunk prófétái.

Az új történelmi helyzetből adódó új
lehetőségek és új kötelezettségek: íme, ez
jelenti és csakis ez jelentheti a Nemzeti
Színház nemzeti intézményi feladatát.
Ennek vállalása ad lehetőséget a
színháznak - és teszi ugyanakkor kőte-
lességévé -, hogy:

- az egyén és közösség lét- és sors-
problémáinak megfogalmazója, a népben,
nemzetben gondolkodás szép igényének,
nehéz kötelességének képviselője;

- a magyar klasszikus drámairodalom
ápolója, a mai magyar dráma támogatója;

- a világirodalom, a nagy klasszikusok
és a kortárs drámairodalom befogadója;

értékelismerő és értékteremtő szín-ház
legyen.

A Nemzeti Színház nemes hagyomá-
nyait a mába örökítő elvi ügyet a gyakorló
színház számára kibontó (értelmező és
konkretizáló) elvi színházi program nem
lelkesült jelszavak gyűjteménye, hanem a
színház működését az értelmes és közösen
hasznos feladat erejével elrendező és,
meghatározó feladatrend-szer.

Gondoljuk meg: ha a színház prog-
ramként vállalja az egyén és közösség lét-
és sorsproblémáinak megfogalmazását, a
népben, nemzetben gondolkodás szép
igényének, nehéz kötelességének
képviseletét,' akkor ez szigorú következ-
ményekkel jár a színház működésének
egészére; meghatározza gondolkodását,
behatárolja a darabkutatást-választást,
bizonyos műveket fontossá tesz a szín-ház
számára, bizonyos műveket pedig
lényegtelenné, érdektelenné. (Gondolom,
nem igényel külön magyarázatot például
az, hogy az egyébként nagy közönség-
érdeklődésre számítható legyünk óvatosak
a fogalmazásban -, csak szórakoztató
darabok mind nagyobb hullámban
jelentkező vonulata e koncepció jegyé-ben
érdektelen marad a színház számára.)

De nemcsak ez, a másik, a magyar
klasszikus drámairodalom ápolásának
vállalása - a mai magyar drámáról a ké-
sőbbiekben lesz szó - is gyakorlati kö-
vetkezményű: kötelezi a színházat a
nemzeti klasszikusok folyamatos színen



tartására, felújítására. A történelem okozta
változás a kizárólagosság esetleges igényét
itt sem hitelesíti többé. Klasszikus
drámairodalmunk ápolása - bele-értve a
kutató, a felfedező színházi munkát is -
minden magyar színháznak vállalása lehet,
a Nemzeti Színháznak pedig, mert elvi
célkitűzéséhez elengedhetetlenül tartozik,
kötelessége.

Az elvi színházi programnak az a
megfogalmazása, hogy a Nemzeti Szín-ház
„a világirodalom, a nagy klasszikusok és a
kortárs drámairodalom befogadója" - a
hagyomány és újítás kettős dialektikájának
jegyében értelmezhető. Maga a feladat -
hagyomány. Vállalása a nemzeti színházi
hagyománykör egyik lényeges
összetevőjének továbbélését testesíti meg.
Mai fontossága pedig az újítás - és most
gondoljunk mindarra, amit a magyarság
megváltozott helyzetével kapcsolatban
vázoltunk - tágasabban közös tapasztalat
„mozgósítása" a magunk gondjainak,
konfliktushelyzeteinek tudatosítására.
Elemi érdekünk a történelem adta
lehetőség legjobb ki-használása.

Az értékelismerő és értékteremtő szín-
ház követelménye akár summázatnak is
tekinthető, de mindenképp olyan igény-
nek, melyet a színháznak elsőként és a
legszigorúbban önmagával szemben kell
érvényesítenie ahhoz, hogy közösségi
fogantatású, realista színházként vállalt
eszményeit a legjobban szolgálhassa.

IX.

A Nemzeti Színház mai feladatait vázolva
eleddig nem esett szó a magyar nyelv
kérdéséről.

Pótoljuk most ezt.

Alapításakor a színház - korábbi fej-
tegetésünket idézzük - nyelvművelő
intézmény volt. Célja a magyar irodalmi
nyelv teremtése-terjesztése, illetve -
politikai síkon fogalmazva a feladatot - a
nemzeti függetlenség kivívásának tá-
mogatása - a nemzeti nyelv segítségével.

Ez volt az első korszak. Később a
nyelvápolás, a nyelv tisztaságának őrzé-
sévé módosult a feladat.

Ma, amikor ismét társadalmi üggyé
kezd válni nyelvünk tisztaságának meg-
óvása, egyetlen színház sem, de kiváltképp
a Nemzeti Színház nem tanúsíthat
semlegességet.

Ugyanakkor a megvalósítás - és ezt is
látni kell - egyáltalán nem egyszerű.
Köztudott s immár évek óta folyamatosan
fölpanaszolt jelenség a színházi be-

széd romlása. Egy ilyen folyamat meg-
állítása, visszafordítása hosszú évek ki-
tartó munkáját igényli. Ezzel együtt: a
szép színpadi beszéd - a példaadás - kö-
vetelményének felállítása jogos, és elvár-
ható, hogy a színház gazdag klasszikus
repertoárja az ilyen értelmű feladattel-
jesítést is minél inkább magában foglal-ja.

Külön kérdésként kezelendő az a tény,
hogy a repertoár egy nem elhanyagol-ható
része nem klasszikus művekből áll, és
hogy a számunkra oly fontos realista
dráma nyelvezete az ábrázolás, a
jellemzés hitelességének, erőteljesebb
művészi hatásának megteremtése érdeké-
ben épp azt a nyelvi világot hozza szín-
padra, amely ellen nyelvünk védelmé-ben
a küzdelem zajlik.

Nem színházi fölmentést kovácsolok,
csak a feladat bonyolultságát jelzem, és
annak az ellentmondásnak a realitását,
hogy a nyelvi tisztaság ilyen értelmű
követelménye bizony szembekerülhet a
művészi valóságábrázolás vállalt kötele-
zettségével, nemcsak a színházművé-
szetben, hanem a drámairodalomban is.

És épp ezért, mert általános kérdéssel
állunk szemben, a megoldást is átfogóan
kell kidolgozni.

X.

Ismét Pukánszkyné Kádár Jolánt idézem:
„ . . .a múlt, melyet nem ismerünk, mindig
legendák forrása és kitűnő polemikus
anyag a jelen ostorozására".

A magyar drámáról van szó.

Arról, hogy az eddig írottak - szán-
dékukban és elhatározásukban - csor-
bítják-e, rontják-e a jelenkori nemzeti
dráma nemzeti színházi megbecsülését,
fontosságát.

Ha valaki megkísérelné, hogy mind-azt,
amit a Nemzeti Színház feladatáról -
egyetértve és vitázva Keresztury De-
zsővel, Nagy Péterrel - elmondtam, ügy
interpretálja, mint ami a magyar dráma
jelentőségét, szerepét tagadja vagy
mellékesnek ítéli, akkor ezennel hadd
jelentsem ki: ennek az ellenkezője az igaz.

Tagadtam - tagadom - a kizárólagos-
ságot, tiltakoztam - tiltakozom - „ . . . a
magyar dráma ügye mindenek előtt való"
programadás mint egyoldalú irodalmi
szemléletű-szempontú megközelítés ellen,
de nem szóltam - és nem is szólok - a
magyar dráma ellen.

Ellenkezőleg. Az az elvi ügy, melynek
részletezőbb kibontására az elvi színházi

program tesz kísérletet, s amelynek
szolgálata a Nemzeti Színház nemes kö-
telessége, meggyőződésem, egyben a
magyar dráma nagyszerű lehetősége is. És
mint ilyen: igaz hagyományfolytatás.

Történeti áttekintésünkben láttuk: a
színház rendeltetését mindenkor egy elv i

ügy határozta meg. Minden más ennek
rendelődött alá, ezt szolgálta. A színház
alapításakor a nyelvművelő intézmény
jelleg nem cél volt, hanem -, mert a
nemzetség „ . . .ennek védelmében látta
létének utolsó mentsvárát" - eszköz. És
ugyanígy : a magyar dráma ápolása sem
célként, hanem a nemzeti ügy szolgálatát
elősegítőként került be a Nemzeti Színház
feladatkörébe. De nem másként a magyar
klasszikusok sem. A nemzeti tudat és
öntudat megteremtése-erősítése volt az
elvi ügy, és ennek megvalósítója a magyar
klasszikusok bemutatása; színen tartása.

Ennek jegyében hiszem és vallom: a
magyar dráma megbecsülésének - ha
tetszik : szeretetének - nem az a legdön-
tőbb bizonyítéka, ha a színház a célmágia
hangzatosságával öleli körül, hanem az, ha
az általa is szolgálatul vállalt elvi ügy
legjobb megvalósításának méltó társát
tiszteli benne.

Az együttműködés, a kapcsolatteremtés
és fejlesztés elvi alapját ebben látom: a
közös szolgálatban.

És most ismét Keresztury Dezsőt idé-
zem: „A magyarság teljesen megváltozott
körülmények és lehetőségek között építi
újra az országot. Önismeretét, divatosabb
szóval: azonosságtudatát is újra kell
formálnia, hogy annyi megtévesztés után
honjára leljen hazájában." „Legfontosabb
a nemzeti szerepvállalás és szolgálat . . . a
sorskérdések ábrázolása."

Ez a Nemzeti Színház mai küldetése,
nemzeti intézményi feladata.

Ehhez kérni szolgáló- (ha kell, küzdő-)
társnak a magyar drámát - és ebben talán
már valóban nem lehet vitánk - olyan
remény, melyet valóra váltani dráma és
színház közös kötelessége, közös
felelőssége.


