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ÉVADVÁLTÁS
Ha így, évad vége tájt, a rendszerváltás utáni,

első színházi szezon zártával végigtekintünk a
teátrumi tájon, nincs okunk túlzott örömre.

Holott látványos katasztrófa nem történt.
Egyelőre nem váltak be a pesszimista jóslatok,
egyetlen színház sem szűnt meg - az Egyetemi
Színpadot kivéve -, sőt Szombathelyen tétova
kísérletet tettek színházalapításra. A normatív
támogatási rendszer által elvontösszegeket, ha
nem is teljes mértékben, pótolni lehetett más for-
rásokból. Az önkormányzatok nem tagadták
meg kereken a hozzájárulást a színházak fenn-
tartásához, legföljebb a megyék és a városok hu-
zakodtak hatáskörük és az ennek megfelelő do-
táció arányán. A szakma és az önkormányzat a
színházra nézve vesztes állóháborúja - lásd
Veszprém - legföljebb az évad egyik markánsan
megalapozott társulatát rombolta szét.

Általában fölment a függöny esténként, lezaj-
lottak az előadások, a színház működött.

Csak a színház minősége romlott. A félelem a
létbizonytalanságtól a könnyebb ellenállás felé
taszította, főleg a fővárosi együtteseket. Szelle-
mi irányokat, beharangozott művészi programo-
kat hiúsított meg a jövőtől való szorongás. A
Víg-színház és a Madách Színház lényegében
zenés színházzá vált, amit nem annyira a
bemutatók műfaji összetétele, inkább a
repertoáron hosszú távon megmaradó művek
árulkodó aránya jelez. A Madách Kamaraszínház
föladta önként vállalt elkötelezettségét az új
magyar dráma iránt, és visszatért a nemzetközi
bulvárhoz. A József Attila Színház megerősítette
könnyű vígjátéki és szórakoztató profilját. A
Rock Színház és a Thália házasságából
értelemszerűen következik, hogy az előbbi,
megérdemelten, otthonhoz jutott, de ezen az
áron elveszett egy „fél" prózai játékhely; a
pénzügyi világ kegyéért esengő új direkció
névváltoztató igénye - a magyar szín-
háztörténet legművészibb, legértékesebb ha-
gyományát, a Thália Társaságot idéző elneve-
zés föladása a léha Arizona kedvéért - sejtetni
engedi az együttes eljövendő szellemi arculatát.
A Budapesti Kamaraszínházzá átkeresz-
telkedett Népszínház is komédiával, operettel
igyekszik megszilárdítani új pozícióját; s ki vet-
hetné a szemére, hogy nem akar rögtön kockáz-
tatni?

A kockázati együttható, ami pártállami béke-
időkben sem volt a magyar színház erőssége, a
létért való küzdelem hevében minimálisra
csökkent. Egyedül a Katona József Színház
merte vállalni a stílusváltás kockázatát, kedve-
zőbb működési föltételeire és elkötelezett kö-
zönségére támaszkodva; gyanítható azonban,
hogy a bizonytalan visszaigazolás náluk is lassí-
tani fogja az újító törekvéseket. De nem csak az
újítás került a nehezen eladható luxuscikk kate-
góriájába; minden eddiginél piacképtelenebb-

nek bizonyult az átlagos mértéken fölüli gondola-
ti és formai érték, a néző részéről minimális vál-
lalkozói kedvet feltételező előadás, legyen bár
szó klasszikus vagy modern műről. Albee már
felvizezett kommerszként sem kell, Schnitzler
publicisztikus politikai bulvárja nem hat az egy-
kor társasági események színhelyéül szolgáló
színházban, Gozzi, lbsen, Camus, Fassbinder,
Pinter legföljebb stúdiókban próbálkozhat; az
utóbbi szerzőt az ország első színészei nem
akarják eljátszani ott, ahol ez úgyszólván mun-
kaköri kötelességük volna: az ország első szín-
házában. Csak Kaposvár dacol a lehetetlennel,
létrehozva - ráadásul nagy színpadon - az évad
legkihívóbb, elaltatott lelkiismeretünket a
valóság rémálmaival szembesítő előadását (Va-
lahol Oroszországban).

Ma szinte semmi nem kedvez annak, hogy
színház legyen Magyarországon. Sem a gazda-
sági-politikai élet irányítói, sem a társadalmi eli-
tek nem ismerték föl a színházkultúra jelentősé-
gét. Egyre csökken a fizetőképes kereslet, eg-
zisztenciális okok miatt szűkül és félő, hogy vé-
gül eltűnik a színházat közösségteremtő játék-
nak valló, történelmileg nálunk mindig is vékony
réteg. Az újgazdagok nem a szellemileg igényes
színház nézőit gyarapítják, s minthogy a legtöbb
előadás éppen nekik - illetve a nyugati idegen-
forgalomnak - készül, a „turista szemlélet" né-
zőben és produkcióban folyamatosan újrater-
melődik. Ha ezekben a - remélhetőleg átmeneti -
években végképp leszoktatjuk a színházat és a
nézőt a szellemi erőfeszítésről, lehet, hogy
egyiküket sem tudjuk soha többé visszaszoktat-
ni. Nagy kár lenne. Egy majdani jóléti társa-
dalomban nemcsak a Nagymező utca képzel-
hető el „pesti Broadwayként" - ehhez egyéb-
ként tőkén kívül musicalképes színészekre, ren-
dezőkre, tervezőkre és zenészekre is szert kelle-
ne tenni valahogyan -, hanem az ország szín-
házi térképe is úgy, ahogy ma (Nyugat-) Német-
országé: ötven kilométerenként egy profi szín-
házzal, avantgárd operaelőadásokkal, kísérleti
stúdiókkal. És a nézőteret megtöltő közönség-
gel.

A jövő alapozását jó lenne idejekorán elkez-
deni. Bizonyos értelemben ilyen lépésnek kell te-
kintenünk a kulturális kormányzat „rapid" dönté-
sét a Nemzeti Színház igazgatójának leváltásá-
ról és az új igazgató kinevezéséről. Az akció elő-
vezetése és a kapkodó beiktatás rossz lelkiisme-
retre vall. Ha egy igazgatót sebtében kell belopni
a Nemzeti Színházba, tudható, hogy az a szak-
mai közvélemény ellenében történik. Ez önma-
gában semmit sem jelent, Németh Antal óta
többször megtörtént. Meglepetésre adhat okot
azonban az idő előtti vezetőcsere indoklása,
amely a volt igazgató rendezői erényeit elismer-
ve, személyét vezetői alkalmatlanság vétkében

marasztalja el. A volt igazgató, Csiszár Imre
csakugyan vétkes, amennyiben gyakran követ-
kezetlen volt elveihez, például színpadra
engedett olyan, esztétikailag értékelhetetlen
előadást, amelyet főrendezőként helyébe lépő
utódja jegyzett az elmúlt szezonban. A
főrendező-utód, Sik Ferenc vezetői
alkalmasságáról egyébként érdemes
megkérdezni azokat a színészeket, akiknek volt
alkalmuk a próbákon várakozásukkal
asszisztálni előre be nem jelentett (és több-
napos) távolmaradásához.

Az új főrendező a hírek szerint nem fog
rendezni, csak főrendezni. Méltánylandó az ön-
ismeretre valló döntés. Ami a rendezés és főren-
dezés rejtelmes viszonyát illeti, az erről szóló
kommentároknak színháztörténetünkben komoly
hagyománya van. (Vö. Maklári Zoltán szí-
nészanekdotái. „Rendező vagy-e már, fiam,
vagy még csak főrendező?") Mindamellett kér-
dés, hogy ha a volt igazgató leváltásának indoka
a vezetői alkalmatlanság, az új helyzet kellő biz-
tosítéka-e a színház megnyugtató működtetésé-
nek. Nevezetesen: bölcs dolog-e olyan főrende-
zőre tenni, akinek vezetői és szakmai hitele az
el-múlt évtizedben bizonyíthatóan megromlott, s
olyan igazgatót, Ablonczy Lászlót kinevezni, aki-
nek mindeddig nem volt alkalma színházvezetői
rátermettségét szerényebb helyen bizonyítani.
Az aggodalmat 'fokozza, hogy a felelősség
„rapid" vállalására halaszthatatlan döntéssel
kinevezett direktornak első dolga volt elhárítani
ma-gától a felelősséget.

Minden jel arra mutat, hogy nem szakmai, ha-
nem politikai döntésről van szó, ahogyan a
társulat egy illetékes körökhöz közel álló
színésze nyilatkozatában, talán kissé
tapintatlanul, bevallotta. Nem túlságosan
bonyolult logikával - a vezető párt szellemi
aurájának befolyásos kultúrpolitikus-íróiból, az új
igazgatói tanács tagjaiból és a készülő jövő évi
műsortervből - kikövetkeztethetőek e döntés
valóságos titkos tanácsosai. Az igazgató maga
sem független, hanem pártpolitikailag
elkötelezett személyiség. Az eset nem újdonság,
állt mér nemegyszer politikai biztos a Nemzeti
Színház élén, akadémikus-kritikusi mezben is,
legutóbb 1978-ban. Sőt gyakoribb volt az, hogy
a Nemzeti Színháztól egy zárt csoport, párt vagy
politikai elit ideológiájának képviseletét várták el,
mint az ellenkezője. Más kérdés, hogy a
legtöbben, Németh Antaltól Major Tamásig, úgy,
ahogy elvárták tőlük, soha nem kapituláltak.

Csalhatatlan jelekből ítélve most nincs
diszkrepancia kinevezők és kinevezettek között,
ellenben biztosíték van arra, hogy a magyar
Nemzeti Színház (ahogy ők értik e fogalmakat)
magyar lesz és nemzeti. Remélhetően színház
is.


