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tét. Erre alapozva azonban nem léphetünk túl
egyfajta, a legjobb értelemben is muzeális értékű
előadáson, amit bámulhatunk ugyan mint őskori
leletet, de azonosulni nem tudunk vele. Így kép-
zelhető el, hogy a rendező egy francia klasszikus
dráma felújításánál hangszalagon játsszon elő,
és valamely nagy előd hangsúlyait utánoztassa a
színpadon. Így képzelhető el, hogy lejátszott
klasszikusok díszletei-jelmezei raktárba kerülje-
nek, s néhány év múltán ugyanaz az előadás az
új generáció számára legyen előállítható.

Ezek az elképzelések homlokegyenest külön-
böznek attól az elvtől, amely a színházat
létrehozta, és az „itt és most" bűvös szavaival
határozta meg az emberi, művészi
áldozatvállalást mint a színház örök kritériumát.
A Nemzeti Színház, amelynek valóban meg kell
találnia a maga pontosan behatárolható helyét az
ország színházainak palettáján, elsősorban akkor
válhat nemzetivé és egyben nemzetközivé, ha a
konzervatív felfogástól megszabadulva
szabadon tervezheti meg

em kívánok hosszas elemzésbe bocsát-
kozni az európai nemzeti színházak
jellegéről, struktúrájáról és
működéséről. Csupán a mi Nemzeti
Színházunkról szeretnék elmélkedni,

a jövőbeliről és a jelenlegiről.
Mindjárt az első pillanatban felmerül az em-

berben a kétely: kell-e és lehet-e a jövő Nemzeti
Színházáról, az álmodozáson túl, reálisan gon-
dolkodni? Megszületik a válasz is: néhány
évnyi-re a XXI. század beköszöntétől miért
ne?! De mindjárt újra elbizonytalanodom.
Ebben az országban, ahol nyoma sincs például
a XXI. századi egészségügynek vagy
oktatásügynek és még sok minden másnak,
vajon épp a Nemzeti Szín-házzal kell-e kezdeni
a sort? Vajon nem irritál-ja-e majd a
közvéleményt, hogy ennyit polemizálunk a
színházakról és elsősorban a Nemzeti
Színházról, s túl keveset az embereket valóban
húsbavágóan érintő kérdésekről? Még az a logi-
kus gondolat is felvetődik: nem azért beszé-
lünk-e emerről annyit, hogy egyéb, sokkal ké-
nyesebb témákat elkerüljünk?

De félretéve ezeket a fantáziát bénító tépelő-
déseket, próbáljunk valóban a jövő Nemzeti
Színházáról gondolkodni. Ez feltehetőleg olyan
reprezentatív épületben működő intézmény le-
het, melyet az állam kiemelten támogat, hogy a
benne folyó művészi munka függetlenségét biz

műsorpolitikáját, szabadon választhatja meg,
hogy klasszikus repertoárját hogyan képes a
leginkább a mában működtetni, hogyan válhat a
kor-szerű színházi eszmék felé tett lépésekkel
valóban az ország első színházává.

Mindez korántsem jelenthet gátlástalan kísér-
letezést, s nem járhat az alternatív törekvések el-
burjánzásával; mutasson azonban utat és pers-
pektívát a magyar Nemzeti Színház a magyar
színjátszás számára abban, hogyan tudja a maga
sajátos eszközeivel ábrázolni a mai világot, ho-
gyan tudja megszólítani, társul hívni a közönséget
egy színházi este erejéig. Az elszigetelődés és az
elefántcsonttoronyba zárkózás ugyanúgy nem
tesz jót egyetlen színháznak sem, minta szertelen
profilváltástól várt olcsó siker.

A Nemzeti Színházban megvalósuló újító tö-
rekvések példaértékűek lehetnek, és
újjáteremt-hetik azt a szétfoszlani látszó
nimbuszt, amely-nek értelmében ez az
intézmény az ország első és legjelentősebb
állami színháza.

tosítsa, s függetlenítse az alkotói folyamatot
azoktól a piaci szempontoktól, melyek a többi
színházat az elkövetkezendő időkben egyre in-
kább érintik majd. De álljunk csak meg! Még csak
az új színház legáltalánosabb jellemzőit próbál-
tam felvázolni, és máris az álmodozások ingová-
nyos mezejére tévedtem. Mert igenis álmodozás
minden, ha nem bizonyos koordináták mentén
gondolkodunk. Ezeket a koordinátákat viszont
meg kell, hogy adják. Például: van-e szándék az
új színházépület megépítésére vagy nincs? Tud-
tommal szándék van, lehetőség nincs. A jelenle-
gi Nemzeti Színháznak birtokában van egy ilyen
értelmű levél az államfő és a miniszterelnök alá-
írásával. Hogyan alakul majd az oktatáspolitika,
növekszik-e a fiatalok humán érdeklődése?
Megszűnik-e majd a középosztály elszegénye-
dése, kialakul-e az a tehetős polgári réteg, ame-
lyet érdekel a színház, s ha igen, mikorra?

Csupa megválaszolatlan kérdés! Szerintem a
Nemzeti Színházat nem lehet mindentől függet-
lenül megújítani; a folyamatnak szükségszerűen
szoros szinkronban kell lennie a társadalom és a
gazdaság átalakulásával és megújulásával. De
ha nem hajthatunk végre időbeli ugrást, akkor
próbáljuk meg a problémát a másik oldalról meg-
közelíteni. Mit lehetne tenni a jelenlegi
Nemzetivel? Talán haladjunk kívülről befelé. A
nagyszín-ház épülete sajnos teljesen
alkalmatlan fel

adatának betöltésére. Megjelenésében és főleg
környezetét tekintve egyáltalán nem reprezenta-
tív, műszaki lehetőségei erősen korlátozzák az
alkotómunkát, állagáról pedig csak annyit, hogy
már ma is évente mintegy hatvanmilliót kell költe-
ni az üzemeltetésére és a javítgatására.
Valószínű, hogy ez a költség évről évre
növekedni fog. A Várszínházban valamivel jobb
a helyzet, bár tömegközlekedése megoldatlan,
ami azért is komoly probléma, mert az épület
kiesik a köznapi forgalomból. Az egyik épület
tehát nem túl vonzó, a másik pedig nehezen
megközelíthető. Az egyes előadások nem túl
magas látogatottságának nem ez a fő, de ez is az
egyik oka. Természetesen nem akarom
megkerülni a művészi színvonalról való
elmélkedést, még szó lesz róla!

Egyelőre azonban nézzük csak meg ezt a lá-
togatottságot, hiszen ezen javítani kellene, mert
hogy állítólag tragikusan rossz. A számok
tükré-ben a látogatottság javítható ugyan, de
hogy tragikus volna, az túlzás. Íme, a mostani
évad adatai. Nagyszínház: október körülbelül
60 száza-lék, november körülbelül 60 százalék,
december körülbelül 80 százalék, január
körülbelül 70 százalék, február első húsz napja
körülbelül 85 százalék. Azért körülbelül, mert
nem akarom önöket tizedesszámokkal
fárasztani.

Talán valóban jobban lehetne elkölteni azt az
állami támogatást, amely első pillantásra igen
jelentős összegnek tűnik, hiszen 395 millió 385
ezer forintra rúg. Nem ilyen rózsás azonban a
kép, ha belegondolunk abba, hogy ebből a
színház azonnal visszafizet 136 millió 767 ezer
forintot, vala-mint üzemeltetésre és javítgatásra
elkölt további évi 60 millió 752 ezer forintot. A
művészek béré-nek átlaga 35 468 forint, s ez
csak nagy jóindulattal nevezhető közepesnek. A
produkciók előállítási árai sem tékozlóak. Az
eddigi tizennégy bemutató 42 440 547 forintba
került, tehát egy bemutató átlagára 3 031 467
forint.

Bocsánat, amiért számokat soroltam fel, és
higgyék el, egyáltalán nem a mundér becsületét
akarom védeni, hiszen csak három hete vagyok
a színház ideiglenes főrendezője. Magam is
azért tekintettem át ezeket az adatokat, mert ki-
törési lehetőséget kerestem, de a rideg számok
ráébresztettek, hogy ezek a lehetőségek megle-
hetősen szűkre szabottak.

Hadd érintsem végül a legérzékenyebb kér-
dést, a művészi színvonalat. Ennek egyik alap-
vető meghatározója a társulat, amely finoman
szólva meglehetősen heterogén. Persze erről
nem ő tehet! A meglehetősen gyakori vezető-
cserék azt eredményezték, hogy minden új ve-
zetővel új csapat jött, és amikor az illetőt me-
nesztették, csapatának legjobbjai távoztak vele,
a kevésbé kapósak pedig maradtak. De ugyan-
akkor szép számmal vannak ebben az
együttes-ben jelentős egyéniségek és
szárnyaikat egyre inkább bontogató fiatalok is,
továbbá itt működik
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elenet a Szentivánéji álomból. Rendező: lglódi
stván (1991) (llovszky Béla felvétele)

zínészetünk élő halhatatlanjainak jelentős ré-
ze.
Nos, végre itt egy kitörési pont. El kell küldeni

z együttes egy részét. Elismerem, hogy ettől a
onttól megszűnik az eleddig megóvott raciona-

itásom. Kérem, aki majd ezt vállalja, tegye. Csak
ondoljon bele abba, hogy a hetvennégy tagból

öbb, mint harminc elmúlt ötvenéves. Ezeknek az
mbereknek nem lehet azt mondani, hogy men-

enek máshova vagy vidékre. Itt gyökereznek.
egöljük őket, ha az utcára kerülnek.
Tudom, hogy ez gyenge érv, sőt anakroniz-
us, mégis le kellett írnom. Mindig bámultam a

elszámolóbiztosokat.
De ha mondjuk, mégis kiürítek egy csomó he-

yet, vagy kapok jó pár státust - csak úgy mond-
uk, mint a mesében -, akkor mit lehet tenni?

egalakult az Új Színház, hála Istennek megma-
adt a Művész Színház. Nem szaladgálnak az or-
zágban kiváló állástalan színészek. Úgy vélem,
egígérni sem lehet azt, hogy rövid idő alatt új

ársulatot állít csatasorba az ember.
Világos számomra, hogy a rendezők tartózko-

ásának egyik oka az együttes volt. De csak az
gyik, és nem a legjelentősebb. Tudtommal Sík
erenc úgyszólván minden számottevő rende-
őt megkeresett vendégrendezési ajánlattal.
enki sem vállalta el.
Talán a legfontosabbnak azt tartanám, ha

lérnénk, hogy ez a magatartás megváltozzon,
s a legjobb magyar rendezők vállaljanak részt

Nemzeti munkájában. Ez igazi előrelépés
enne.

Változtassuk szakmai problémává a politikai
problémát, amelyet ezelőtt négy és fél évvel egy
rosszul és ízetlenül végrehajtott kinevezés oko-
zott. Erről, azt hiszem, maga a kinevezett sem te-
hetett, az együttes még kevésbé. Nem tudok mit
kezdeni olyan kifejezésekkel, hogy a Nemzeti

Nemzeti Színház kiemelt rangú intéz-
mény, nem első az egyenlők között, ha-
nem az ország legjobb színháza, minden-
kori etalon, szakmai mérce kellene, hogy

legyen. Ám ezek az elvárások szinte
teljesíthetetlenek. Mint dolgozatom címe is utal rá,
csak erős szakmai összefogás esetében tudom
elképzelni, hogy létrejöhessen az a Nemzeti
Színház, ahol rang játszani, és ahova a közön-
ségnek esemény elmenni. A magyar színház je-
lenleg, ezt valamennyien tudjuk, rendkívül válságos
időszakát éli. A pénztelenség, a minőségi
devalváció, az elkerülhetetlen struktúraváltás kínja,
ha nem teszünk ellene, még jobban szétzilálja a
szakmát, s a magyar színházművészet társadalmi
presztízse zuhanórepülésbe kezd. Ebben a
helyzetben erkölcsi tőkét kovácsolunk abból, hogy
nem mi buktunk meg, vagy máshol nagyobbat buktak.
Kicsinyesek és csökkent látásúak vagyunk. Nem
ismerjük fel, hogy a magyar

Színház előadásai nézhetetlenek. Én nem isme-
rek Nemzeti Színház nevű rendezőt. Ismerek
viszont rossz és jobb előadásokat ebben a
szín-házban. Ha ez a differenciáltság az
előadások megítélésében is megjelenne, akkor
bizonyosan több jelentős rendező és több fiatal
művész vállalna itt feladatot, márpedig erre
égető szükség volna, s ez lehetne talán az első
előrelépés a jobbulás útján.

Annyit hallottam az utóbbi években, hogy a
művészetnek meg kellene szabadulnia a politi-
kától. Mivel a politika nem sok hajlandóságot
mutat erre, mi lenne, ha mi kezdeményeznénk
az el-szakadást?

Nyitott Nemzeti Színház kellene, ahol minden
arra érdemes művészt örömmel látnak, és ahol
mindenki hajlandó dolgozni, ha megteremtik
számára a nyugodt munka feltételeit. Én ebben
látom a kibontakozás reális lehetőségét.

Tudom, hogy vannak radikálisabb elképzelé-
sek is. Megszüntetés, időleges megszűnés stb.
Óvakodnék az ilyesmitől. Azon egyszerű okból,
hogy amit egyszer ebben az országban ideigle-
nesen megszüntettek, az sohasem született újjá.
Mára Blaha Lujza téri épület is ideiglenes volt. A
mai is az.

A látszat ellenére senkit sem akartam lebe-
szélni a jövőről való gondolkodásról, csak a té-
nyek feltárásával szeretném ezt a gondolkodást
minél reálisabb mederbe terelni.

színház egésze van bajban, hogy a bárhol
meg-esett bukás vagy sikertelenség a mi közös
elégtelenségünk, hogy a máshol létrejött sikeres
elő-adás a többiek továbbélési esélyeit is
növeli. Egységes, de most még nem
egészséges organizmusról van szó; a kisujj
körömgyulladása is elronthatja valamennyiünk
közérzetét.

A kilábalásra sokunk szerint csak az összefo-
gás adhat lehetőséget; színházi törvénnyel egy
közös Színházművészeti Kamara létrehozása,
hogy valamennyi, a színházi élet területén dolgo-
zó művész bevonásával a szakma maga irányít-
sa és intézze az ügyeit.

A Nemzeti Színházzal kapcsolatban is ennek
a gondolatmenetnek kell érvényesülnie, hiszen
több mint kétezer művész közös feladata és
ügye, hogy az valóban az ország első színháza
legyen.

Rendben van, mondhatja bárki, de mit jelent
ez a gyakorlatban?

J O R D Á N T A M Á S

SZAKMAI ÖSSZEFOGÁST!


