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llentmondásos érzésekkel fogadtam el a
megtisztelő felkérést, és ezt az érzésemet
tovább mélyítette Ablonczy László szöve-
gének a felolvasása. Ugyanis a téma való-
ban túl nagy, átfogó taglalására néhány

napos felkészüléssel nem lehet vállalkozni, csak
beszélgetni lehet róla, vagy kiemelni egy-egy
olyan motívumot, amely az embert régóta fog-

lalkoztatja. Amúgy sem igénylem, hogy a saját
munkámon kívül a magyar színházi élet egészét
elemezzem; a reflexív magatartás nem áll
hozzám igazán közel. Ennek ellenére mégis
úgy döntöttem, hogy eleget teszek a megtisztelő
fel-kérésnek, mégpedig a következő okból:
ahhoz a generációhoz tartozom, amelyik azért
lett rendező, mert járt a Nemzeti Színházba, ez
a színház

volta fiatalságának színhelye. Amikor gimnazis-
taként a Nemzeti Színházban vagy a Katona Jó-
zsef Színházban a Ványa bácsít vagy a Pygmali-
ont néztem, pontosan tudtam, hogy Gellért
Endre magas, különös alakja az előadás melyik
pontján és hol jelenik meg: a Katona József
Szín-házba mikor jön be mindig hátul, és ül le
észre-vétlenül, titokzatosan, mégis
jelentékenyen, és mikor megy ki ugyanolyan
szerényen. Már vártam ezeket a pillanatokat, és
ezek a személyes impressziók ugyanolyan mély
nyomot hagytak bennem, mint a nagyszerű
előadások.

Emlékszem, hogy egyszer mentem a Rákóczi
úton, és Margitai Ági - aki hasonló időben járt a
főiskolára, mint én - jött ki a színészbejárón.
Távolabb álltam és láttam, hogy megáll a
színészbejárótól néhány méterre. Nem értettem,
hogy miért nem megy tovább. Odamentem
hozzá, és megkérdeztem tőle, miért áll ott olyan
furán? Azt mondta: most jött ki utoljára mint ne-
gyedéves a Nemzeti Színházból, és azon gon-
dolkodik, hogy vissza fog-e térni oda valaha?
Mindezt azért mondtam el, hogy alátámasszam:
nekünk ez a színház olyan fontos hely volt, hogy
kiiktathatatlan az érzelmi életünkből, az
emlékeinkből. Mint főiskolai rendezőhallgatók mi
még a Nemzeti Színházhoz tartoztunk, tehát ott
voltunk segédrendezők, ott voltunk ügyeletes
rendezők, vagyis a mi számunkra, azt hiszem, a
Színház életünk végéig azonos lesz a Nemzeti
Színházzal.

Egy kicsit bőbeszédűbben és líraibban mondtam
el mindezt, hogy indokoljam, miért is vagyok itt.
Hiszen végül is meg lehet kérdezni, hogy ki kér-
dezett? Milyen jogon ülök én itt, miért nem ülnek
itt mások, még nagyon sokan a magyar színházi
életből, és hát erre a kérdésre sokféleképpen le-
het válaszolni.

Mindenesetre, akár Ablonczy, akár más teszi
fel, valóban jogos a kérdés: ki kérdezett? Én úgy
gondolom, hogy azért ülök itt, mert a Nemzeti
Színház számomra olyan téma, amely örökké ér-
dekelni fog. Amikor ugyanis, még fiatalon, a
Nemzeti Színház rendezője lettem, szent meg-
győződésem volt, hogy ott is fogok maradni. Úgy
képzeltem, és főiskolai tanáraim is arra neveltek,
arra bíztattak, hogy az életemet majd ott fogom
leélni. Tudom, az asztalnál ülők hasonló élmé-
nyeket éltek át, bár nálam érettebb korban és je-
lentékenyebb beosztásban kerültek oda, és ne-
kik csakúgy, mint nagyon sokaknak, akik most
nincsenek ebben a teremben, éppígy nagyon
sok közük volta Nemzeti Színházhoz, noha ez a
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kapcsolat megközelítőleg sem alakult úgy,
ahogy vártuk vagy szerettük volna, vagy aho-
gyan adott esetben a Nemzeti Színház hasznára
lehetett volna.

A másik ok, amiért a felkérést elvállaltam az,
hogy valóban veszélyhelyzetet érzek. Tapaszta-
lom, olvasom, hogy jelentékeny közírók, színházi
szakemberek megkérdezik: egyáltalán szükség
van-e a Nemzeti Színházra. Idegenkedéssel fo-
gadom, nem szeretem, amikor egy élő organiz-
musról ilyen doktriner módon beszélnek. A szín-
ház számomra nem elvont polémia, nem iroda-
lom, nem teória, hanem napi valóság, ahova reg-
gel bemegyek dolgozni, és ahonnan este haza-
megyek, és nem szeretem, ha egy színházról,
adott esetben a Nemzeti Színházról, kizárólag
intellektuális megközelítésben esik szó, ha időn-
ként mégoly magas színvonalon is. Nekem az a
véleményem, hogy a Nemzeti Színház része a
magyar életnek, a magyar történelemnek, a ma-
gyar kultúrának, ez a színház létezik, ezt a szín-
házat föltalálták, nem kell újra föltalálni, ennek
megvan a maga eszméje, ezt nem lehet megkér-
dőjelezni. Aki ezt megteszi, az a kétszáz éves
magyar színházat kérdőjelezi meg. Egész egy-
szerűen műveletlenségre vall, egyszerűen hely-
telen, egyszerűen nem igaz. És nemcsak azért
nem igaz, mert ha megszüntetnék, az emberek
kimennének tüntetni; ha nem mennének ki tün-
tetni, akkor is tévedésről volna szó. [Egy ilyen kis
országban - de ha kicsivel nagyobb lenne, akkor
is - a kultúrának kiemelkedő a szerepe. A
nemzetnek, az országnak, a lakosságnak, a
bérlőknek - bármilyen szerényen avagy roman-
tikusan fogalmazzam - az öntudatukhoz, emberi
tartásukhoz van szükségük arra, hogy legyen
egy olyan színházuk, amely elsősorban a
nemzeti kultúrára, a nemzeti drámairodalomra
épül, amelynek az a feladata, hogy állandóan
műsoron tartsa a nagy magyar klasszikusokat.
Ez óriási kincsesbánya, csak jól kell játszani, úgy
kell eljátszani őket, hogy a közönség eljöjjön
megnézni. Én úgy gondolom, hogy ezt már fölfe-
dezték, és azt hiszem, hogy ezen nem lehet vál-
toztatni; ezzel olyan közhelyet mondok, amellyel
minden bérlő tisztában van. A Nemzeti Színház-
nak a nemzeti drámára és a világirodalom
klasszikusaira kell épülnie, miközben ez
utóbbiakhoz szervesen hozzátartozik a
rendelkezésünkre ál-ló óriási fordításirodalom. A
klasszikusokhoz tudniillik a fordításirodalmon
keresztül nemzetileg is csatlakozunk. Emellett a
Nemzeti Színház-nak a kortársi irodalmat is
reprezentálnia kell.

Minden hozzászóló és minden gondolkodó
ember tudja, hogy a színházat depolitizálni kell;
ez közhely, nem akarom a magam módján to-
vább ragozni. A Nemzeti Színházat akkor lehet
stabilabb helyzetbe hozni, ha ebből a politikai

mókuskerékből valahogy kihúzzák. Amikor a mi-
nisztérium megkérdezte, miben lehetne össze-
foglalni annak a néhány mondatnak a lényegét,
amivel itt előállok, azt mondtam: „Személyiség
vagy/és ideológia". Úgy gondolom, a személyi-
ségnek a művészetben kiemelkedő szerepe
van, sokkal nagyobb, mint az ideológiának. Amit
az előbb a Nemzeti Színház lényegéről elmond-
tam, közhely; tulajdonképpen minden magyarta-
nár, minden rendesebb régi bérlő ugyanígy el
tudná mondani, és mégis lehet, hogy az egész
úgy nem igaz, ahogy van. Ugyanis a színházban
nem eszmék kellenek, hanem személyiségek,
és ezek a személyiségek mindig a kor legmaga-
sabb szakmai és etikai színvonalán fogalmazzák
meg az adott eszmét. A színház jövője nem az,
hogy eszmékhez keressen személyiségeket; ez
így halott, ez így nem igaz, ebből mindig doktriner
színház, halott színház jön ki, ilyenkor mindig
nyolcvanegyen lesznek, jó esetben, a nézőtéren.
A színházat mindig személyiségeknek kell a kor
legmagasabb színvonalán megfogalmazniok.

A kibontakozás útja szerintem tehát az, hogy a

agyon nehéz az ismétlés veszélye nélkül a
kérdést megválaszolni. Amikor a Nemzeti
Színház százötven éves évfordulóját ün-
nepeltük, az előkészítő munkák során fel-
merült a gondolat, hogy a meghívott kül-
földi vendégeket egy konferencián meg

kell kérdeznünk, hogyan gondolkodnak nemzeti
színjátszásukról, és ebben mi a szerepe a
nemzeti szín-háznak, van-e Nemzeti Színházuk
és mi a súlya és jelentősége nemcsak a nemzeti
színjátszásban, hanem a nemzeti kultúrában,
és hova helyezik az egyetemes kultúra
palettáján.

Nem fér el itt ennek a konferenciának az anya-
ga, még csak száraz statisztikája sem, de a sum-
mája igen. Minden résztvevő ország színházve-
zetője világosan megfogalmazta azt, hogy a
Nemzeti Színház több művészeti színjátszó in-
tézménynél, a Nemzeti Színháznak ezen túl is
van társadalmi funkciója: nemcsak a hazai, ha-
nem a sajátságos külhoni kapcsolatok megte-
remtője, gondozója. A Nemzeti Színház a maga
helyén az uralkodó politikai kurzus kulturális
fegyverzete kell legyen, élni kell vele és használ-
ni sajátságos tulajdonságait. Ahol ezzel nem él-
nek, ott megjelenik a horror vacui, a kényszer, a
szükség és a félelem elborzasztó állapota.

Nem színház- vagy nemzeti színház-elméleti
esztétizálásba, politizálásba kívánok elmerülni,

Nemzeti Színházat olyan személyiségek vezes-
sék, akikre mi, színházlátogatók vagy bérlők rá-
bízhatjuk magunkat. Ugyanis a Nemzeti Színház
kérdésének, mint minden emberi tevékenység
dilemmájának nincs egyfajta megoldása. Hevesi
Sándor helyesen mondta: jót sokféleképpen le-
het csinálni, rosszat csak egyféleképpen lehet.
Nincs olyan modell, hogy az ezredfordulóra a
Nemzeti Színház ilyen vagy olyan legyen. Min-
den értékes és tehetséges művésznek van el-
képzelése arról, hogy milyen legyen a mai Nem-
zeti Színház; adott esetben akár egészen más,
mint az enyém. De ha bizalmam van a személyi-
ségében, biztosan mögéje fogok állni. Amikor
Hevesi Sándort, Németh Antalt vagy Major Ta-
mást az adott időszakban kinevezték igazgató-
nak, mögöttük sem kizárólagosan politikai vagy
ideológiai tartalmak álltak; a kiválasztás egy-
szersmind nagyon is személyre szólt, olyan sze-
mélyre, aki mellé mindig oda lehetett állni, de
persze őelőttük is, őutánuk is találunk még olya-
nokat, akik a maguk módján fogalmazták meg az
adott korszakot.

csupán jelenségekre vagy a várható helyzetekre
akarom felhívni a figyelmet. Okom nem kevés:
tényleges koromban is nemegyszer durván
szembesültem a kérdéssel: szükség van-e
Nemzeti Színházra? Mi a dolga a hazában, a vi-
lágban?

Ennek a kérdésnek a felismeréséhez veze-
tett Széchenyi Istvánnak a Magyar játékszínrül
című írása, amely e körben jól ismert. Az 1832-
es gondolatok ma is érvényes elképzeléseket
hordoznak. Az a nagy gondolkodó, aki a Hitel, a
Világ, a Stádium és a Lovakrul című művei mellé
szükségszerűen letette a játékszínről leírt gon-
dolatait.

A Magyar Tudományos Akadémia létrehívója
és megteremtője az akadémia jelenlegi épületé-
vel szemben képzelte el a Nemzeti Színházat.

18:37 után a nemzeti színházi gondolat felerő-
södött, s a mindenkori politikai eszmerendszerek
szintere lett. A dráma mindig a cselekvő és érvé-
nyes időszerű konfliktusok gyűjteménye.

Úgy vélem, hogy a most folyó, nemzeti
alapintézmények körüli gondokban kiemelten a
következőket kellene respektíve tudomásul
venni.

Három olyan alapintézményünk van, amelyek
szorosan összefüggenek nemzeti múltunk, jele-
nünk és jövőnk dolgaival: a Nemzeti Múzeum, a
Nemzeti Színház és a Magyar Tudományos Aka-
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