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 NEMZETÜNK, NEMZETINK 

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!
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Nem lehet megkerülni a lényeget: jó előadá-
sokat kell létrehozni a szakma egészének tevé-
keny közreműködésével. A Nemzeti Színház
kapja meg a szakmától mindazokat a kiváltságo-
kat, amelyek közös, jól felfogott érdekünkben
megilletik. Hogy mit is értek ezen, az kiderül majd
a későbbiekből.

Az áttekinthetőség érdekében pontokba sze-
dem a főbb problémaköröket.
1. Hogyan alakuljon ki a műsorterv és kik ren-

dezzenek?
A szakma bízzon meg egy, a legjobb mestere-
inkből álló (öt-hat-hét tagú) grémiumot, amely
a Nemzeti Színház mindenkori vezetésével
egyetértésben kialakítja legalább két évre
előre a műsortervet: ez hét-nyolc bemutatót
jelentene. Hogy ezek a választott darabok mi-
lyen nemzeti színházi profilt, koncepciót for-
málnak ki, az ezen az egész szakmát képvise-
lő testületen múlik. Bíznunk kell az ízlésükben,
igényességükben, színházi filozófiájukban.
Ez a testület azt is eldönti, hogy az egyes da-
rabok rendezésével kit bízzon meg. A felkért
rendezők tekintsék ezt visszautasíthatatlan,
megtisztelő megbízatásnak, valamennyiünk
érdekeit szolgáló missziónak. Ezeknek a ren-
dezőknek együtt az a dolguk, hogy az említett
hét-nyolc darabból két kiváló, három nagyon
jó és két-három „csak jó" előadást hozzanak
létre.

2. Kik játsszanak?
A szereposztás elsősorban a Nemzeti Szín-
ház most is nagy nevekből álló társulatára
épül. Ez a csapat, ha ott valóban jó előadások
készülnek szériában, az évek során nyilván
még erősödni fog. De a „minden előnyt a
Nemzeti Színháznak" elv itt is érvényesüljön.
Adott szerepekre a rendezők az ország bár-
mely színházából hívhatnak vendéget, azzal a
szabadsággal, hogy nem kell semmiféle
egyeztetési nehézséggel megbirkózniuk,
mert mindenki, minden színház és minden
művész kész áldozatot vállalni a Nemzeti
Színházért. Miután a műsorterv évekre előre
tudható, az érintett színház idejében felké-
szülhet, hogy adott időben két-három hónap-
ra kölcsönadja a kért színészt. Szeretném
hinni, hogy a meghívott művészek ezt egyfajta
kitüntetésnek érzik majd, és örömmel vállalják
a megbízatást.

3. Tervezők, zeneszerzők, koreográfusok.
Ugyanazt gondolom, minta színészek eseté-
ben, azzal a különbséggel, hogy ezen a terü-
leten már országos gyakorlat a vendégeske-
dés. De az egyeztetésbeli előny itt is érvénye-
süljön.

4. Az egyeztetési előny.
A fentiek alapján a Nemzeti Színház két évre
előre pontosan, dátum szerint tudja, hogy mi-
kor, melyik bemutatójára kerül sor. A játszási

Csiszár Imre, Jordán Tamás és Kerényi lmre a
tanácskozáson (Kleb Attila felvétele)

rendjét, a havi műsorokat, miután mindenkivel
szemben előnyben van, fél évre előre elké-
szítheti. Így fél évre előre tudja, hogy melyik
nap mit játszik, a többi színház pedig ennek
alapján készíti el a programját.
Meglehet, mindezt gyerekesnek, naivnak, ki-

vitelezhetetlennek tartják majd. A gondolatme-

a itt, a Merlinben nem a Nemzeti Színház
jelenlegi vezetése és társulata mérettetik
meg, hanem a színházi szakma. Egy me-
rész és felelős szellemi torna részesei
vagyunk, előre nem egyeztetett

monológok hangzanak el a teremben
remélhetően csöndes eltökéltséggel, s ha
tehetségesen és nyíltan szólunk, a gondolatok
kecses összjátékából kibontakozhat a Nemzeti
Színház ügyének optimális megoldása.

Az alábbi, tizenkét kérdésbe sűrített
gondolat-kísérlet egy vélemény a remélhetőleg
sok közül, egy esély a megoldásra, amely nem
tör más esélyek ellen, egy módszer a
lebonyolításra, amely ügyel rá, hogy valóban
lebonyolítható legyen. A szerző téziseit a
közgondolkozás szíves figyelmébe ajánlja, a
pontok bármelyikének tovább-gondolása,
felhasználása, netán megvalósulása esetén
jogdíjra nem tart igényt.

net alapja azonban általános üzenetet tartalmaz.
Akkora veszedelem fenyeget bennünket, az
egész színházi szakmát, hogy a tét ma mára
továbbélés. Ha ebben a helyzetben a szakma
szekértáborokra oszlik, és ostoba belharcokat
folytat, akkor önmagát fogja felszámolni.
Egyetlen lehetséges alternatívánk az
összefogás és az aggódó gondoskodás
egymásról, egymásért.

Hiszem, hogy ennek a szlogennek lehet tartal-
mat adni!

1. Kell-e Magyarországon kiemelt
helyzetben lévő Nemzeti Színház?

Kell. Nem azért kell, mert tradíció, és mert köz-
megegyezés szerinti dolga, a nemzeti kultúra
ápolása, a klasszikus és kortárs értékek magas
színvonalon való felmutatása tiszteletre méltó és
nem mellőzhető feladat, hanem mert ahhoz,
hogy mérhető legyen Hegyeshalomig a távolság,
szükség van a Lánchídnál a nulla kilométerkőre.
Az operettelőadások a Fővárosi Operett Szín-
házzal, a vidéki operák az Andrássy úti palotával
mérik össze magukat, színházaink iránytűje, ha
ezt a szakma ki tudja termelni magából, a Nem-
zeti Színház legyen. Egy jó Hamlet az Nemzeti
Színház, egy ógörög ciklus vagy egy korszerűen
megfogalmazott Ödön von Horváth szintén

K E R É N Y I I M R E

TIZENKÉT PONT


