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Gondolatok a Nemzeti Színházról

Ebben az évben emlékezünk meg a magyar Nemzeti Színház
születésének 150. évfordulójáról. Ez a megállapítás igaz, de
mégsem pontos. Ha mindent figyelembe veszünk, valahogy így
kellene hangoznia: ebben az évben ünnepli a „Nemzeti Színház"
együttese folyamatos működésének 150 évesjubileumát. Valóban,
mostanra mintegy nyolc művésznemzedék váltotta egymást,
egymás kezét fogva, egymásnak adva át azt a zászlót, amelyre
láthatatlan betűkkel „a nemzeti színházi eszme" volt és van
fölírva. Ha nem adunk túl sokat a szavak jelentésére - és erre,
sajnos, elég sok példa akad -, könnyen mondhatjuk: ugyan már!
„színház" vagy „együttes" édes mindegy! Es mégis: a magyar
Nemzeti Színház elmúlt másfél századában a kettő egybe-
esésének megszakadása, majd sajnálatosan hosszú elválása,
különbsége okozta s okozza ma is a legfájóbb nehézségeket.

Mostanában kezdünk hozzászokni, hogy józan szemmel
mérlegeljük múltunkat, nemcsak a színházművészetben, és
árnyaltabban értékeljük a „hagyományt", irtózva minden álta-
lánosítástól, hogy azután az ilyen elemzések nyomán próbáljuk
kialakítani a jelen tennivalóit, a jövő lehetséges alternatíváit.
Mindenekelőtt lehetetlen nem meglátnunk, hogy a sokszor oly
egységesnek tekintett „hagyomány" mélyén éppen a Nemzeti
Színház esetében mennyi minden változott meg az elmúlt 150
év során: a magyar társadalom életében elfoglalt helyzete,
funkciója, műsorösszetétele, működési feltételei, művészi stí-
lusvilága, hogy csak életének legfontosabb elemeit említsük.
De fel kell fedeznünk azokat az állandó vonásokat is, amelyek
nélkül ez a színház nem maradhatott volna az, ami: minden
akadály és zűrzavar után is „a nemzet színháza". Mert bár ez
utóbbit mostanában néhányan kérdésessé teszik, belemosva az
„egy a sok közül" leegyszerűsítő, ám téves meghatározásába -
egyediségét és ugyanakkor még a viták során is elfogadott
szükségszerűségét a széles közvélemény egy pillanatig sem
vonta kétségbe. Az „új" Nemzeti Színház építése körüli kiújult
csatározások is jórészt ebből a pozitívumból indulnak ki, s ha
ritkán is fogalmazzák meg a tételt ilyen nyíltan, mégis úgy
tudják, úgy érzik: van Nemzeti Színház, és lennie kell Nemzeti
Színháznak. Nem üres mítosz, amelyet egy józan (?) kornak
feltétlenül le kell rombolnia, nem az a király, akire végre rá
lehet mutatni, íme, meztelen, miért is voltunk olyan nagyra
vele.

Nem ok nélkül ilyen határozott és egyértelmű a köz véle-
ménye. S ebben az ünneplő évben érdemes e vélemény jogo-
sultságának okát elemezni, megvizsgálva a Nemzeti Színház
állandó és változó elemeit.

Kétségtelen, hogy a XVIII. század végi magyar táradalom
legjava, a felvilágosult elmék a színház művészetét két okból
tartották nélkülözhetetlennek: mint a magyar nyelv használa-
tának és fejlesztésének legígéretesebb műhelyét, és mint az
erkölcs hatékony iskoláját, annak legszélesebb, ethoszt jelentő
értelmében. Évtizedeken át, majd a reformkori országgyűlések
vitáin is e két zászlót lobogtatták a nemzeti színházi eszme
hívei: nyelv és erkölcs, s az eszme megtestesítését egy „nemzeti
játékszín" létesítésével vélték elérhetőnek, már ekkor azt is ki-
emelve, hogy az a „nemzet díszének megfelelő legyen", s olyan

terv szerint készüljön el, „mely egy nemzeti vállalathoz illő ...".
A Pesti Magyar Színházat 1837. augusztus 22-én nyitó
prológban, az Árpád ébredésében Vörösmarty Mihály pedig az
intézmény eszmei tartalmát így fogalmazta meg a Költő
szavával:

„Ez a világ kicsinben, fejdelem.
Itt láthatod meg, amint volt, vagyon;
Amint csatában s békén, házi körben,
Vagy köz helyen, tréfák és gond között,
Erényben, bűnben él, hal és mozog.

De itt igazság űl a trónuson,
S mit ember és sors véte zsarnokúl,
Az szent-egyenlőn visszatorlatik."

A színház első igazgatója, Bajza József pedig nem sokkal
később, Szózatában részletesebben fejtette ki a magyar nemzeti
színház célját, funkcióját: „ . . . én a magyar színház ügyét sokkal
magasabb szempontból nézem; hogy vele nem puszta mulatsá-
got és időtöltést akarok, hanem nyelvet és nemzetiséget, nem-
zeti érzelmeket, szimpátiákat stb., szóval egy intézetet, mely
egészen magyar szellemtől legyen lelkesítve, mely kebeléből
magyar levegőt leheljen e két városra." E nélkül a történelmi és
gondolati háttér nélkül nem születhetett volna meg az 1840.
XLIV. t.c., amelynek értelmében ez a színház „mint nemzeti
tulajdon országos pártolás alá vétetik".

Az országos jelleg döntő eleme a Nemzeti Színház múltjának
és hagyományának, hiszen ezt annak ellenére mondták ki,
hogy ekkor már országosan, Kolozsvártól Kassáig, Debrecentől
Pécsig, a Dunántúltól az északi megyékig jelentős és kevésbé
jelentős együttesek képviselték a magyar színjátszást, s egyre
több város büszkélkedhetett állandó színházépülettel. Es még-
is: a Nemzetit tekintették a nemzet színházának. Amikor 1861-
ben Jókai Mór összefoglaló jelentést készített a rövid életű
országgyűlés számára a színház helyzetéről, így fogalmazta
meg a társadalom felelős vezetőinek véleményét:

„Nekünk a pesti nemzeti színház nem csupán közmu-
latságok helye; - a hazai művelődés, a magyar nyelv,
irodalom és művészet menedéke az... A nemzeti szín-
ház fő célja a tisztán nemzeti művelődés előmozdítása,
következőleg a művészet mindazon ágainak, miket a
nemzeti kultúra fejlesztett, célszerű emelése."

1867 után a magyar színházi élet szervezetileg egyre jobban
megerősödött; ezt bizonyította a pesti Népszínház megnyitása
1875-ben, az újabb vidéki színházak és a gyorsan szaporodó
magánvállalkozások. Podmaniczky Frigyes báró, a Nemzeti
Színház akkori intendánsa, 1878 júliusában mindmáig terjedő
érvénnyel határozta meg a Nemzeti helyzetét, feladatát a többi
és várhatóan egyre szélesebb skálán működő színházak között:

„Minél inkább korcsosul el az ízlés a színházakkal tör-
ténő üzérkedés következtében, annál inkább köteles-
sége a nemzetnek, illetőleg államnak, hogy legalább egy
oly intézetet tartson fenn, melyben a fönebb jelzett
nevezetes tényezők megóvassanak az elkorcsosulástól s
végromlástól, - mert valóban jó hatással csakis a neme-
sen mulattató s a lélekemelő, ha nem is minden esetben
mulatságos előadások lehetnek."

Ezt a gondolatot kellett a változott helyzetnek megfelelően
nyomatékosítva megismételni Tóth Imrének, 1908-ban véve át
az igazgatás gondját, programként hirdetve:



Nemzeti S z í n h i v a t á s a és helyzete mindenek-
előtt kötelességévé teszi vezetőjének azt, hogy a színhá-
zat a többi, magánvállalatok kezében levő színházakkal
való vásári versenyből kiragadja és olyan művészi és
erkölcsi magaslaton tartsa a többiek fölött, hogy ne
legyen kénytelen soha pénztári sikerek kedvéért a mű-
vészi szempontokat elejteni."

Németh Antal dr. 1935-ös igazgatói beköszöntőjében mind a
fart pour fart művészetet, mindaz aktuálpolitikát elhárította a
színház programjától és „az erkölcs és korszerűség" szolgála-tát
tűzte ki célul; az együttes részéről ugyanakkor Ódry Árpád a
színház művészeinek azt a tudatos állásfoglalását szólaltatta
meg, amely szerint a Nemzeti Színház a művészi célokon túl
egyszersmind a nemzeti gondolat képviselője is.

A felszabadulás után Major Tamás a Szabad Nép április 15-i
számában egyértelműen állapította meg, már cikke címében is,
hogy A Nemzeti Színház a nemzet színháza lesz, és sikerrel haj-
totta végre az átalakulást a „keresztény középosztály" establish-
ment-színházából a szocialista színházművészetnek a legszéle-
sebb társadalmi rétegekhez szóló alkotóműhelyévé.

Kétségtelen, hogy a színház öröklött neve maga is vonzotta
ezeket a hitvallásokat. A történettudomány művelői viszont
világosan látják, hogy a „nemzet" szó és fogalom maga is jelen-
tős változásokon ment keresztül, attól kezdve, hogy sokáig csak
és kizárólag a nemesi kiváltságokkal bírók összessége tartotta
fönn magának mint „nemzetfenntartó rétegnek". Es - a sor
másik végén - a felszabadulás után néhány évvel vitatottá lett,
vajon nem vált-e a társadalmi fejlődés eredményeképpen „nem-
zetivé", más szóhasználattal élve „az egész népé" minden
kulturális intézmény, tehát a színházi szervezet is, benne,
részként a Nemzeti Színházzal. Így válik érthetővé azaz
elbizonytalanodás, amelyet sokan éreznek, amikor a Nemzeti
Színház értéké-ről, kiemelt jellegéről esik szó. A kételyek
megfontolást igényelnek, és választ is. Ehhez azonban a
színház múltjának, munkájának más rétegeit is fel kell tárni.

Messzemenő leegyszerűsítés volna azt állítani, hogy a „nem-
zeti színházi jelleget" az intézmény műsora 150 éven át
töretlenül tudta képviselni, hogy mindvégig eleget tudott tenni
annak a letisztult meghatározásnak, amit 1932-ben Hevesi
Sándor, a színház akkori kiváló igazgatója gazdag tapasztalatok
birtokában így foglalt össze:

„Azt hiszem, vitán fölül áll, hogy a Nemzeti Színház
játékrendje négyféle elemből tevődik össze. Klasszikus
magyar alkotásokból, modern, tehát aktuális magyar
darabokból, idegen klasszikusokból és mai külföldi
darabokból. E négyféle elem helyes vegyítéséből áll elő
a Nemzeti Színház hagyományos és kívánatos műsora."

Ezzel szemben a tényleges műsorrendet vizsgálva - amelyet
természetesen nemcsak a bemutatott művek maguk jelente-
nek, hanem döntő módon az is, hogy mit hányszor lehetett
műsorra tűzni - az derül ki, hogy a „nemzeti színházi jelleg"
maga is egy hosszú folyamat eredménye, amelynek során a kez-
deti szélsőséges „mindenevés" után (de hát hogy lehetett volna
az első évadokban másképp, évente száznál is több művet vive a
közönség elé, a puszta fennmaradás érdekében!) - lassan „tisz-
tult meg" a műsor, de úgy, hogy irányítói ezt a profiltisztítást
mindig egy még el nem ért eszmény érdekében hajtották végre.

1875-ben a Népszínház nemcsak az egyébként fájlalva áten-
gedett népszínművet vitte el, de a könnyebb zenés műfajokat,
így az operettet is. Az Operaház megnyitása régi, súlyos műsor-

rendi, munkaszervezési gondoktól szabadította meg a Nemze-
tit. A léhább hangvételű, divatos társalgási színművek és frivol
bohózatok ellen nemcsak Jászai Mari ágált, de érvekkel
felfegyverkezve és gyakorlati javaslatokkal élve - a
Vígszínház meg-alapítását előkészítve - Paulay Ede is. Es
nyilván az ő színház-vezetői, rendezői és kultúrpolitikai
zsenijének lehet köszönni, hogy - bár még mindig
rákényszerülve a csak felületes szórakozást nyújtó, de
közönségvonzó darabok műsorra tűzésére - a Csongor és
Tünde, majd főképpen Az ember tragédiája bemutatásával és
mindmáig sugárzó sikerével olyan magasra emelte a mércét,
hogy attól kezdve senki sem merhetett számonkérés veszélye
nélkül visszafelé lépni, amit egyébként az összes többi
színházak bántatlanul megtehettek, és nagyon sokszor meg is
tettek. Az a szenvedély munkálta Nemzeti Színház elmúlt évti-
zedeiben, amit manapság értékorientált magatartásnak szok-
tunk nevezni. Így vált az évtizedek során éppen ezen a színpa-
don „magyar szerzővé" Shakespeare, lett népszerű Moliere, és
foglalta el méltó helyét már Szigligeti Ede igazgatósága óta, ha
kihagyásokkal is, az antik görög tragédia. Nem szabad megfe-
ledkeznünk arról a tényről sem, hogy fennállása első öt évtize-
dében minden irodalmi értékű új magyar drámát ez az együttes
mutatott be, az ország többi színházai legfeljebb utánjátszották
azokat. A századforduló után ez a kép már nem ilyen egyér-
telmű, hiszen köztudomásúan több időszakban is aszinkronitás
állt be a Nemzeti műsorpolitikája és az élő, a legjobb kortárs
magyar drámairodalom között.

A Nemzeti Színház természetes módon kiemelt helyzete az
együttes kialakításában is mindvégig szerepet játszott. Alapítá-
sakor, 1837-ben, vitathatatlanul az ország legjobb társulata
lépte át kapuit, egy valóságos „nemzeti válogatott". Ebben az
első együttesben ott volt Egressy Gábor és Megyeri Károly,
Fáncsy Lajos és Szentpétery Zsigmond, Szerdahelyi József, a
Lendvay pár, Laborfalvy Róza és Bartha János, Udvarhelyi
Miklós és László József, Réthy Mihály és Telepi György, de
még az idősödő Déryné is. Paulay Ede ezt a gárdát „az aranykor
megteremtőjének" tekintette; ítéletét már csak azért is érdemes
figyelembe vennünk, hiszen éppen ő volt az, aki 1878 és 1894
között a korabeli Európa színházművészeti színvonalára hozta
fel a Nemzeti társulatát. Az első évtizedek érdemét Paulay még
abban is felfedezni vélte, hogy ez volt az a nemzedék, amelynek
érett művészete vonzani tudta a főváros magyarosodó közönsé-
gét, de azért is, mert többek között a fiatal Szigligeti Ede drá-
máit sikerre vive lelkesen szolgálta a magyar drámairodalom
fejlődését.

A Nemzeti azóta is gyűjtőhelye maradt az ország tehetséges
művészeinek, amit hosszú időn keresztül az is segített, hogy
évente két-három végzős színiakadémistára, ösztöndíjas stá-
tusban, mintegy „elővételi joga" volt. 1935-től kezdve kétségte-
lenül felgyorsult az együttes belső összetételének megválto-
zása. Ekkor emelte át Németh Antal elsősorban a Vígszínház
vezető művészeit a társulatba, jelentős vérátömlesztést hajtva
végre ezzel az elhatározásával. 1945-ben a felszabadult és meg-
újuló ország első színháza is újrarendezte sorait, sok, addig a
pálya szélére szorított művésznek adva méltó helyet. 1949-től
több kisebb-nagyobb csere (nem mindig indokolt módon) vál-
toztatott a színház együttesének arculatán. 1978-ban ismét
nagyobb változtatásokra került sor, ezúttal szolnoki és kapos-
vári vezető művészek bevonásával; végül 1982-től ismét átren-
deződött a társulat összetétele, távozók és érkezők egész sora
formálta tovább, mintegy újraalapozva a színház művészi sze-
mélyzetét. A változások mögött azonban mindig nagyobb,



nemritkán az egész ország színházművészetének helyzetét tük-
röző, aktuális művészetpolitikai gondok működtek, s a Nemze-
tit ért hatások csak a leglátványosabb, a legmagasabbra csapó
hullámok voltak. Semmi sem bizonyítja ezt jobban, mint az
1981-82-ben kirobbant vita, amelynek mondandója szintén
messze túlnyúlt magának a Nemzeti Színháznak éppen adódó
problémáin, a kulturális élet jóval szélesebb dilemmáinak adva
hangot. Ez is azt bizonyította, hogy a Nemzeti belsőnek látszó
gondjai paradigmatikus értékűek, példaszerűek, nyilván a tár-
sulat mindig is jelképesnek érzett és tudott történelmi jelentő-
sége miatt.

Az együttes elé kitűzött feladat kezdettől fogva nagy volt és
nemes. Az együttesben másfél századon keresztül jeles művé-
szek érezték hivatásuknak művészetük és hazájuk szolgálatát. A
szándékok zavartalan teljesítésének a feltételei azonban szinte
sohasem állottak igazán a társulat rendelkezésére. Szinte mindig
a viszonylagosság jegyében kellett élniök, alkotniok, s gyakran
bizony nem „a nemzet díszének megfelelő" körülmények
között. Viszonylag jobb volt persze az állandó Pesti Magyar
Színházban játszani, mint a vándorévek hányattatásai között.
De mindnyájan úgy tudták, hogy az az épület csak „ideigleni",
hiszen sem technikailag, sem helyiségei mennyisé-gében és
minőségében nem tudhatott eleget tenni a feszített és zsúfolt
munkarend kívánalmainak, a két együttes - operai és drámai -
minimális igényeinek. A rendszeresen bekövetkező átépítések
sohasem haladták meg a toldozás-foldozás szintjét, és ez lassan
a működési lehetetlenülés, a tűz- és életveszély állapotához
vezetett. Ehhez képest viszonylag biztonságosabb volt átköltözni
a bérbe vett Népszínház mintegy négy évtizeddel fiatalabb, bár
sokszor nyomasztóan nagynak és kietlennek érzett épületébe. Az
sem volt elhanyagolható tényező, hogy bár a színház
repertoárjellege, éppen eszmei célkitűzéseinek szolgálatában,
bár egyre csökkenő évados bemutatószámmal (amit a
törzsközönség gyarapodása, állandósulása tett lehetővé),
megmaradt, a változó stílusigények egyre inkább megkövetelték
a minden darabhoz külön készített díszleteket, s ez a tény
váratlan raktárkövetelményekkel sújtotta a meglévő épület-
apparátust, a végletekig fokozva a műszaki személyzet megter-
helését. S ezek a gondok csak fokozódtak, amikor - a népszín-
házi épület felszámolása után - 1964-től átmenetileg egy mozi-
nak épült helyiségbe kellett átköltöznie az együttesnek, amely
döntés látványosan degradálta az addig szinte töretlenül nem-
zeti értéknek tekintett intézményt. Ennél viszonylag jobb hely-
zetbe került a társulat, amikor a volt Magyar Színház épületét
vehette át, amelyet kibővítettek és részben megújítottak, bár a
dolog természete szerint éppen a színpadi működés feltételei
változhattak a legkevesebbet. Ez az épület, egyik korai magán-
színházunk lévén, természetesen en suite műsorra épült, s így
technikai-raktári adottságai szintén alkalmatlanok egy repre-
zentatív repertoárszínház zökkenőmentes kiszolgálására. Lehet,
hogy az ilyenfajta „kulisszatitkok" nem érdeklik a közönséget,
amely csak jó előadásokat akar látni. Nagyobb baj, ha nem
érdeklik vagy éppen „idegesítik" az irányító-gondoskodó hiva-
talokat. A színházi előadás ugyanis nemcsak annyiban komplex
folyamat, hogy irodalmat, színjátékot, képzőművészetet, fény-
művészetet, zenét fon(hat) össze a magasfokú, sajátos hatás
kedvéért, hanem azért is, mert közvetlen „működési háttere": a
játék tere, színpadának merevsége vagy képlékenysége, a „lát-
hatatlan" kiszolgálók szakmailag felkészült, a próbafolyama-
tokban egybeötvöződött lelkes és fegyelmezett csapata, a teljes
színpadnak mint „szerszámnak" a színvonala és használható-

sága legalább olyan komplex, tehát fontos eleme a színművé-
szeti alkotásnak: az előadásnak. Ez a háttér azonban sem a
legelső épületben, sem az utóbbi, átmenetinek szánt tartózko-
dási helyeken nem tekinthető nem hogy megfelelőnek, de még
elfogadhatónak is alig.

A „nemzeti színházi eszme" és az együttes számára, egy egyre
jobban látható profil repertoárszerű felmutatására tehát
többnyire hiányoztak és hiányoznak a feltételek. Nem mintha
nem kísérelték volna meg az elmúlt korszakokban egy, a kitű-
zött céloknak szakmailag is megfelelő épület létrehozását. De
ismeretes, hogy gr. Széchenyi István elképzelése nem valósult
meg; hogy csak nyomtatott formában maradtak ránk a Festetics
Leó gr. által 1856-ban készíttetett „építményrajzok"; hogy
elsüllyedtek a Pest városához 1868-ban felkérésre benyújtott
építési tervek; hogy lényegében pénzhiány miatt utasították el
gr. Zichy Géza intendáns 1893-as felterjesztését, amely szerint
az új Nemzeti Színháznak a felépítése „amúgy is sürgősen
szükséges, elodázhatatlan... a millenium ünnepély alkalmából";
a legtovább még az 1912-es pályázat jutott, hiszen az új épület
létesítéséről Tőry Emil és Pogány Móric díjnyertes terveinek
realizálásában 1914. évi július 6-án megfogalmazták és benyúj-
tották az országgyűlésnek az építkezést elrendelő, pénzügyileg
is biztosított törvényjavaslatot - a javaslat érdemi tárgyalását a
világháború kitörése természetesen megakadályozta. Es hát
elkészültek az 1970-es, 1980-as évek sokat vitatott tervei is, még
az alapokat is kiásták, hogy aztán betemessék.. .

Tagadhatatlan, hogy „a" vagy „egy" Nemzeti Színház társa-
dalmi funkciója körüli bizonytalanság egyik kiváltó oka a szín-
házak 1949-ben végrehajtott államosítása volt, amikor egyre
erőteljesebben követelték meg a többi fővárosi színháztól is az
addig csak a Nemzetire érvényes műsorkép kialakítását, s ami-
kor ezáltal a Nemzeti a régebbi egyértelmű vezető pozícióból a
köré felnövekvő együttesek között egy ideig még meglévő ki-
emelt helyzetéből lassan a primus unterpares állapotába került,
ami csakhamar óhatatlanul az egyenlősdi felé vezetett. S ha ez
az egyenlősdi eleinte a többi intézmény felemelkedését szol-
gálta is és tette lehetővé, épületének elvesztésével a Nemzeti
Színház igen kedvezőtlen helyzetbe került. Ekkor szólaltak meg
az első olyan hangok, amelyek az új viszonyok közé került
színház feladatának, társadalmi-művészi funkciójának újrafo-
galmazását igényelték. A vélemények és a felkínált utak egy-
szerre túlságosan is sokfelé ágaztak: legyen a Nemzeti meg-
őrző-konzervatív tartalmú színház, képviselje a szocialista-rea-
lista színházeszményt, kapcsolódjék bele a modern világszín-
házi áramlatokba, szakadjon el a „múzeumjellegtől", vagy: vál-
lalja az új kor feltételeihez igazított Hevesi-féle négyes műsor-
profilt - és még sorolni lehetne a kisebb-nagyobb szenvedéllyel
képviselt szempontokat. Egyre erőteljesebben merült fel az a
gondolat, hogy a színház művészi profilját nemcsak a műsora
határozza meg, hanem egyre döntőbbé válik az előadások stí-
lusa, korszerűsége: a brechti, az abszurd, a groteszk és több
más, előtérbe kerülő színjátékművészeti irányzat eszköztárának
ismerete és felhasználása. S miközben az eszköztárról folyt
házon belül és kívül a vita, a színház valamiképpen elszakadt a
kortárs magyar drámairodalomtól, melynek éppen legkiemel-
kedőbb szerzőit és műveit engedte át a többi fővárosi, sőt a
művészileg megerősödő vidéki színházaknak. Már nemcsak
külső körülményei sújtották, de belső bizonytalanságai s az
ebből fakadó belső harcok is gyengítették. Nemcsak régi fénye
volt tompulóban, de egyre inkább vonzóereje is, egészen a leg-
utóbbi évekig.



Ekkor állt elő az a paradox helyzet, hogy éppen, amikor a
szakma és a széles hazai, sőt bizonyos mértékig a külföldi
közvélemény aktuálisnak, sőt halaszthatatlannak vélte a Nem-
zeti Színház új épületének lényegében másfél százados várako-
zás után való felépítését, ugyanakkor funkcióját, társadalmi és
színházművészeti helyét tekintve, tehát a létjogosultságát
igazoló tartalmi-elvi kérdésekkel kapcsolatban, meglehetősen
általános bizonytalanság vált úrrá. Ez is fékezte s időben elnyúj-
totta a létesítés lendületét, és az amúgy is kedvezőtlen gaz-
dasági helyzetben egyenesen kérdésessé tette.

Kétségtelen az is, hogy a „hagyományos', tehát bizonyos szem-
pontból „nemzeti színházi típusú" színházmodell világszerte át-
alakulóban, nem ritkán válságban van. Azok a szellemi mozgal-
mak, amelyek az elmúlt évtizedekben éppen a nagy múltú kul-
túrákban fordultak az éppen adott establishment ellen, sorra
megtagadták a „polgári" eredetű színházépületeket, s a legvon-
zóbb, leghatásosabb, világvisszhangot kiváltó produkcióikat -
néhány szabályerősítő kivétellel - nem az ilyen és ezekhez
hasonló épületekben, hanem rajtuk kívül alkották meg, szinte
szenvedélyesen keresve a más alternatívákat: szabadteret és
stúdiót, tópartot és áruházi raktárt, piacot és vendéglői terme-
ket - mintegy a régi színház ellen. Nyilvánvaló, hogy a régi
típusú színházlátogatói kiváltságok felszámolásának igénye is
munkált ezekben a törekvésekben. A szakma egy része is mint-
ha elvesztette volna hitét az ezerszemélyes prózai színházak
hatáslehetőségében, és a kisebb csoportokkal, rétegekkel való
közvetlenebb kontaktus lehetőségét keresi, legalábbis átmene-
tileg, a tömegvonzó színjátékokat alkalmi fesztiválok számára
tartva fenn.

Mindez nem könnyíti egy új Nemzeti Színház újfajta építési
programjának kialakítását, megfogalmazását. Márpedig most,
ebben a történelmi súlyú jubileumi évben, s főképp az építési
patthelyzetet figyelembe véve, igen nagy szükség volna az elvi
alapok új lerakására. Nyilvánvaló, hogy a színház majdani
helyét is a helyesen megfogalmazott feladat döntheti csak el:
mi lesz az új Nemzeti Színház dolga? mit őriz meg? mivel egé-
szíti ki eddigi működését? Néhány tényt mindenesetre érdemes
megemlíteni - természetesen a teljesség igénye nélkül.

- A jelenleg kialakulóban lévő, s tendenciáit a színházak éle-
tében egyre láthatóbban érvényesítő gázdasági szerkezet az
elmúlt egy-két évben mintegy „helyreállította" azt a helyzetet,
amikor az egyre üzletiesebb szempontok szerint üzemeltetett
színházakkal ellentétben legalább egy színházművészeti intéz-
ménynek folyamatosan képviselnie kell a magyar nemzeti érté-
keket (a magyar drámairodalom legjobb alkotásainak műsoron
tartásával, a magyar drámai színjátszás legértékesebb hagyo-
mányait tudatosan felhasználó, de a világszínház mai eredmé-
nyeit is beépítő előadáskultúrával). Erre köteleznék mind a
saját értékőrző hagyományai, mind nemzeti kulturális politi-
kánk elhanyagolhatatlan igényei. Szemünk láttára alakul ki,
nem csekély harcok között, egy új értékhierarchia, s a mércén
múlik, mit mire értékelünk majd.

- Immár történelmi tapasztalat, hogy igényes szellemi progra-
mot csak akkor lehet megvalósítani, ha a célokhoz és szándékok-
hoz alkalmas, megfelelő körülményeket teremtünk, és megfelelő
eszköztárat biztosítunk, adunk az ezzel a feladattal megbízott
együttes kezébe. „Szerény" színházépületünk van elég, rossz
kompromisszumokból létrejött színházüzemünk is jó néhány.
De egy pillanatra sem szabad szem elől téveszteni, hogy egy új
színházépületnek minden szempontból működőképesnek kell
lennie, főképpen annak, amelynek repertoárja oly sok fontos
szempontból kell hogy reprezentálja a mai és holnapi Magyar-
ország drámai színházkultúráját. Lehetetlen, hogy „kacsalábon
forgó kastélytól" óvják az építtetőket, amikor a szakemberek
legfeljebb a színházi működés elemi alapfeltételeit fogalmazzák
meg.

A százötven éves évfordulón tehát, szerencsére, nem az a kér-
dés, hogy van-e Nemzeti Színházunk? Van, mert a társadalom
mindig fontosnak tartotta, hogy ha nem is eszményi körülmé-
nyek között, de legyen. A jövőbe nézve éppen azt az egy lépést
kell megtenni, hogy teremtsük meg a magyar drámai színjátszás
olyan méltó otthonát, amely teljes létével képviselni tudja ér-
tékeinket, amelyben igaz művészettel kell és lehet szolgálni
nemzeti önismeretünket, nemzeti azonosságtudatunkat és meg-
szólaltatni nemzetünk mondandóját a nagyvilág számára is.


