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1995. február 28-án a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tanácsko-
zást szervezett a Merlinben a Nemzeti Színházról, annak feladatairól,
működésének korszerű értelmezéséről, arról, hogy a színházi szakma
milyennek képzeli el az ország első színházát a huszonegyedik század
elejére.

A vitanap első felében olyan felkért előadók szólaltak meg, akiknek va-
lamilyen kötődésük volt vagy van a Nemzetihez, akik vezetői, rendezői
avagy minisztériumi felettesei voltak a színháznak. A tizennégy szakem-
ber közül legtöbben személyesen mondták el véleményüket, de voltak,
akik megírt hozzászólásukat küldték el a tanácskozásra, míg Székely Gá-
bor elfoglaltságára való tekintettel csak később, a folyóiratunknak adott in-
terjúban fejtette ki gondolatait a Nemzeti Színházról.

Jelen számunkat teljes egészében e tanácskozásnak és ezáltal a Nem-
zeti Színház ügyének szenteljük, s a vitanapról hiteles, dokumentumérté

kű képet igyekszünk nyújtani. A délelőtt elhangzott előadásokat teljes ter-
jedelmükben közöljük. (Kivétel Ablonczy László referátuma, amelyről csak
tudósítani van módunk. Nem adhatjuk közre Ablonczynak a tanácskozás
résztvevőihez intézett levelét sem, amelyben többek között azt nehezmé-
nyezi, hogy a megbeszélést nem a Nemzeti Színházban tartják.)

A délutáni vitáról összefoglalót adunk. Átfogó jellege miatt teljes terje-
delmében olvasható Ivánka Csaba és Koltai Tamás hozzászólása.

A kötetlen eszmecserét követően a felkért előadók lehetőséget kaptak,
hogy reagáljanak a vitában elhangzottakra. Az eszmecserét Török András
államtitkár-helyettes nyitotta meg és zárta le; e két megszólalás szövege is
megtalálható a lapban. A Nemzeti Színházról szóló tanácskozás levezető-
je, irányítója a minisztérium színházi osztályának vezetője, Szabó István
volt; az ő reflexiói zárják az összeállítást.

Hölgyeim es uraim, kedves
Köszönöm, hogy elfogadtá
meghívót a minisztérium k
titok, hogy tanácsadó test
reprezentatív színházi sza
delegált Színházművészet
támogatását élvezve. Mint
eszményképünk a gyenge
nisztérium. Akkor végezzük
minisztériumban csak a sz
dik, a civil szervezetek befo
Mi úgy érezzük, hogy jó vi
színházi szakmával - bárc
ugyanezt minden művésze
re ezt tekintjük etalonnak.

Azt is elmondtuk több íz
kormányzat dolga - a köl
mellett - a távlatos gondol
mondani: a napi felelőssé
modozás. A mai eszmecse
a tárgya.

Hadd érintsem röviden
nyek" kérdéskörét. Ez a
szakszó szédületes karrier
alatt. Elődeink találmánya
hogy a mélyülő válság há
nyos intézményeket egy
költöztessenek. Ezt az elk
teíben vitatjuk - hány intéz
mekkora speciális védelem
azonban nem vitatjuk, hogy
megilleti ez a védelem.

A kulturális életben do
napi kapcsolatban lévők sz
a minősítés: ez vagy a
politikai átalakulás kínja
objektív folyamatok zajla
egyén számára válságo
számos intézmény

mények sokasága ellenében a kulturális intéz-
mények helyzetét, az újra jelentkező kultúrhar-
cot is figyelembe véve, mégis azt mondom: egy
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T Ö RÖ K AN DRÁS
barátaim!
k a meghívást. Ezt a
üldte szét, de nyílt
ülete, a két
kmai szer-vezet által
i Tanács erkölcsi
közismert, a mi
, szolgáltató mi-
jól a dolgunkat, ha a
akmai munka erősö-
lyása pedig egyre nő.
szonyba kerültünk a
sak elmondhatnánk
ti ágról. Mindeneset-

ben, hogy a kulturális
tségvetés gondozása
kodás. Ha szabad így
g és a megfontolt ál-
rének csak az utóbbi

a „nemzeti intézmé-
költségvetés-technikai
t futott be néhány hét
volt: arra gondoltak,

borgó tengerén bizo-
afféle Noé bárkájára
épzelést csak részle-
mény is tartozik oda,
illeti meg őket -, azt
a Nemzeti Színházat

lgozók, a politikával
áján könnyen kiszalad
z válságban van. A
i - bármennyire is
nak mögötte - az

t sejtetnek. Amikor

tarthatatlan helyzetbe kerül, amikor intézmény-
rendszerek omlanak össze és épülnek újjá, ak-
kor nehéz kivonni magunkat a válságpszichózis
hatása alól, pedig olykor mindössze arról van
szó, hogy nehéz szembenézni a megszokott, a
megkedvelt szükségszerű meghaladásával.

Ha kulturális intézmény kerül ilyen helyzetbe,
azt az alkotók, a résztvevők is megérzik. Minél
összetettebb, bonyolultabb szervezetről, intéz-
ményről van szó, annál inkább. A szubjektív él

nemzet kultúrája nem lehet válságban, hiszen
összességében a kulturális értékteremtés fo-
lyamatos. Lehetnek nagy korszakok, amikor
„minden összejön" - ezek azonban kivételes
történelmi pillanatok utólagos minősítései. De ki-
hagyások, pauzák nincsenek, nem lehetnek.

A kultúra természetesen kiszolgáltatott hol
egyének, hol a tömegek ízlésének, általában pe-
dig annak a függőségi viszonynak, amelyet le-
egyszerűsítve anyagi függőségnek szoktunk ne-
vezni. Ezért a kultúra autonómiája mindig korlá-
tozott, bár évezredek kulturális tradíciói bizonyít-
ják, hogy szabadságharcát nem eredménytele-
nül vívja. Ebben az összefüggésben valós
helyé-re kerülhet a kultúrpolitika minta kulturális
szféra érdekérvényesítő mechanizmusa.
Eredményessége csak egy dolgon mérhető le:
verseny-képessé s ezzel sokak számára
hozzáférhetővé

VEZETŐ

Török András helyettes államtitkár
(Vajda József felvétele)
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tudja-e tenni a kulturális értéket, mégpedig úgy,
hogy közvetlenül nem szól bele a folyamatokba.
A jelen kulturális kormányzat ideálja - hangsú-
lyozom, ideálja - a finom folyamatszabályozás.

Ma itta színházról fogunk beszélni. A Nemzeti
Színházról, feladatainak, működésének korszerű
értelmezéséről. Nem új és nem napi aktualitású
kérdések ezek. Vitatott, ki mikorra teszi az elbi-
zonytalanodás, az átalakulás, a válság kezdetét,
mikor került - ha került - a színház szerepza-
varba, mikor tört meg a szerves fejlődés folya-
mata. Vannak, akik lassú agóniáról, hosszú
vergődésről beszélnek, és vannak, akik szigorú
cezúrát látnak. Jelképes értelmet tulajdonítanak
egy vitatható vagy téves városrendezési intéz-
kedésnek, vagy még korábban egy olyan szer-
kezetváltásnak (a színházak államosításának),
amely a színházak többségét nemzeti színházi
státusba helyezte. Megint mások a válság kez-
detét egy nagy színész- és rendezőgeneráció ki-
halásának szomorú tényéhez kötik. Akárhogy is
van, a problémák nem ma kezdődtek.

Sokan tekintik a Nemzeti Színházat jelkép-

Ablonczy László, a Nemzeti Színház
igazgató-ja nem jelent meg a tanácskozáson;
referátumát Béres Ilona olvasta fel. A több
mint negyvenpercnyi szöveg (a jelenlévők
húsz percet kaptak!) közlésére Ablonczy
nem adott engedélyt. Minthogy azonban a
rendezvény nyilvános volt, számos újság
tudósított róla, Ablonczy szövegét illetően az
alábbiakban mi is ezt tesszük,
magnófelvételünk alapján.

eferátuma elején a Nemzeti Színház
igazgatója Harag Györgyhöz fűződő
kapcsolatáról beszélt: „Annyi találkozás
és közös tűnődés között a hazatérés
hosszú vonatozása köz-ben felidéződött

bennem, hogy egy alkalommal Gyurival
beszélgetvén egy akkor megjelent igényes
kritikagyűjteményre reflektált. A mű a Ha-rag
színházának némi kizárólagosságát sejtető
Megtalált színház címet viselte. S erre utalóan
mondotta Gyuri: »Én a megkeresendő színház-
ban élek.«

Milyen legyen a megkeresendő Nemzeti Szín-
ház? - gyötrődtünk, vitáztunk Sík Ferenccel
sokszor éjszakába nyúlóan, s e folytonos tépelő-
désünk halála pillanatáig tartott. Most, hogy
visszagondolok induló vívódásainkra, abban
biztosak voltunk - Tamási Áronnal szólva - a
szín-

nek. Ez a megközelítés számomra is elfogadha-
tó, bizonyos megszorításokkal: ha jelkép, akkor
számomra a minőség jelképe, azé a minőségé,
amelyet ez az ország fel tud mutatni. Ez nagy fe-
lelősség mindenkinek, annak is, aki csinálja, an-
nak is, aki bírálja, és annak is, aki hivatalból fog-
lalkozik vele. A minőség garanciája csak egy le-
het: a Nemzeti Színházban mindenkor a legjobb
erőknek kell dolgozniok. Lássuk be, ha ez nem
így van vagy bármikor nem így volt, az nem csak
a mindenkori vezetés hibája.

Olyan viszonyokat kellene teremteni, nem
csak anyagi vonatkozásban, hogy természetes
legyen s megtisztelő, ha valakit a Nemzetibe hív-
nak dolgozni, és öröm legyen a hívásra igent, il-
letve adott esetben pusztán művészeti felfogás-
beli különbség okán lehessen nemet mondani.
Bármennyire szimbolikus is az intézmény, a tet-
teknek, az alkotásnak, ha szükséges, az össze-
fogásnak valóságosoknak kell lenniök.

Megköszönöm, hogy elmondják nekünk, hi-
vatalnokoknak, milyennek képzelik a Nemzeti
Színházat, mondjuk, 2002-ben.

ház nem stíluskérdés, hanem nemzeti ügy. De
továbbgondolva már azon tűnődtünk napokon,
heteken és évadokon át, hogy mi a nemzet ez-
redvégi s újabb ezredkezdetének ügye, amelyet
a színház munkájával képviselhet?

Elődeinknél sok tekintetben kedvezőbb, más
vonatkozásban szorítóbb helyzeteket kellett
megélnünk és tisztáznunk. Statisztika és felülről
sugallt politikai szempontok kényszerítő ereje
nélkül kezdhettünk a színházépítéshez. Ugyan-
akkor összezavarodott idő- és helyzettudattal
terhes és soha nem tapasztalt gyűlölségektől he-
vített közéletben kellett higgadtan körültekinteni.
Egy korábbi alapvető, alkotói és általános szín-
házcsináló ideológia is avíttá vált. Noha jó néhá-
nyan még ma se veszik tudomásul, többé nem az
a kérdés, hogy ki ellenében kell előadást terem-
teni és kinek kell üzengetni, hanem a kikért? és a
mit? hogyan? kérdéseit parancsolóan kell újra-
gondolni.

Madách találóan írja egy feljegyzésében:
»Magyarnak lámpája van, de olaja nincs«. A
színháznak pedig esténkénti lángocskát kell
gyújtania - egyéni és közösségi méretekben.
Olajat kell hát adagolnunk - művészi és erkölcsi
értelemben.

Az ezred végén a szétszóródás utáni magyar-
ság szellemi összetartozása kérlelhetetlen tény,

ez bizonyossá lett előttünk. De azt is tudtuk: illú-
ziókban nem élhetünk. Az amerikai számkive-
tettségben is Illyés Gyulát és Móricz Zsigmondot
olvasó Lengyel Menyhért találóan írja naplójá-
ban: »Az országgal azért nem szabad haragot
tartani, mert nem járta ki az emberség iskoláját, s
nem nevelték igazi nemzetté«. S e haragtartás
nemcsak kinti tényező volt, hanem belső realitás
is, a nemzet távlatos kérdéseiről itthon gondol-
kodni nemcsak haragot, hanem a gyűlölet érzé-
sét kelti, nemegyszer irracionális méretekben.

Megbolydult a világ, barátságok omlottak
össze, hitek váltak semmivé; s ha valami, hát az
ki-derült, hogy az erkölcsi értékrend elemi
normáival sem rendelkezünk, sőt ez ellen
működni a modern szabadosság bájának
mutatkozik. S erre utalóan írta egyszer Szabó
Zoltán, hogy a demokrácia nemcsak
államforma, hanem életforma is. Ha valamiben,
hát az életforma kialakításában a színháznak
most történelmi feladata mutatkozik.

A színházcsinálás a demokratikus életre és
gondolkodásra tanítás szakrális helye. S ha
nemzetiként minősítjük az intézményt, akkor
benne nem egyetlen stílus működhet, hanem azt
stílusok, gondolatok változatos megjelenülésé-
nek otthonaként képzeljük el. S teszem hozzá,
kipróbált értékek újragondolásával alapozza
meg munkáját, s teremt történelmi folyamatos-
ságot.

S mi a sokféleségben összekötő közös esz-
ményünk? Humánus is, költői indíttatású is. Ha
színházunk mai repertoárját áttekintjük, nemzeti
történelmünk, társadalmi változásaink és sor-
sunk szinte teljes színképe előtűnik az érdeklő-
dőnek. Más-más helyszínen, halványabb vagy
erős megfogalmazásban a Bánk bán, Az ugató
madár, Az ember tragédiája, a Különc, a Noszty
fiú esete..., az Úri muri, a Tündöklő Jeromos, a
Tóték, az Oszlopos Simeon változatos néző-
pontból és stílusban, de az elmúlt évszázadokat,
véres, elbomló, önpusztító mivoltunkat jeleníti
meg.

Amikor a Nemzeti Színházról gondolkodunk,
az alapozás egyik legfontosabb feladataként kell
meghatároznunk: a történelem mint nemzetfor-
máló, emlékező és emlékeztető erő törekvéseink
egyik legfontosabb parancsa. S valami titkot is
rejteget: ahogyan Márai Sándor írja: »A minden-
ség közepe nem a Sirius, hanem az emberi szív,
mely megtelt Istennel«. S ez az Isten kiben-kiben
másképp lakozik ugyan, de az bizonyos: elemi
és állandó értékek őrzése és gyakorlása adja
meg emberi és nemzeti mivoltunk tétjét. Aho-
gyan minap a Rádióban, majd a Magyar Nemzet-
ben is olvashatóan, a Tóbiás Áron készítette in-
terjúban Fejtő Ferenc oly szépen megvallotta:
»Hit kell az embernek, építeni a hagyományos
értékekre, amelyeket az idő nem töröl el, ame-
lyek megmaradnak, amelyekben tisztaság van.
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