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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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démia a maga intézményrendszerével együtt. A
Nemzeti Múzeum a nemzeti múlt hagyatékainak
gyűjtésével, rendszerezésével és gondozásával
törődik, a Tudományos Akadémia a jövő képé-
nek kialakításával a tudomány és a művészetek
minden ágában.

A Nemzeti Színház a jelenben a múlt, a jelen
és a jövő szintézise a maga sajátos művészeti
eszközeivel. A Nemzeti Színházak története
mindig párhuzamos az adott ország történelmé-
nek alakulásával és változásaival. A magyar
Nemzeti Színház létrejöttének jól ismert reform-
kori indíttatása ma is megáll a maga helyén, mu-
tatis mutandis korszakról korszakra bővült, ala-
kult feladataiban, társadalmi és politikai foganta

tásában. A Nemzeti Színház nem vállalkozás,
hanem egy művészetpolitikai megnyilatkozás,
mégpedig a színházművészet sajátos eszkö-
zeivel.

Miért változna a reformkori igény és feladat-
rendszer ma? A magyar nyelv gondozásának az
ügye, a magyar dráma körüli irodalmi és színházi
gondok, a külföldi drámairodalom honosítása és
bemutatása, mind-mind mai feladatok is.

A visszatekintés mind a hazai, mind a külföldi
klasszikus drámairodalomra kétségtelen állandó
kötelesség, de amíg más színházakban ez eseti
és alkalmi megjelenést jelent, addig a Nemzeti
Színháznál folyamatos és kötelezően ismétlődő
feladat.

Ha a dráma - Vörösmarty megfogalmazásá-
ban - a cselekvő élet valamelyik érdekesebb
szakaszának képe, akkor az eredeti magyar drá-
ma a műsorpolitika gerince, alapvetése kell,

hogy legyen. A nyelv és a magyar dráma művelé-
se olyan monumentális feladat, amely a színhá-
zat az iskola és a templom feladatainak katalizá-
toraként emeli a magasba. Van-e időszerűbb is-
métlődése a nemzeti színházi gondolatnak ma,
mint létrejötte idején, amikor a reformkori ellen-
zék véleményével is megegyezően vallották,
hogy a nép nem a társadalmi osztályok együttes
halmazata, hanem aszerint közelíthető meg,
hogy mennyiben hajlandó a közös nemzeti célok
megvalósításáért munkálkodni.

Mai kitekintésünket párhuzamba vonni az
alapvető célkitűzésekkel könnyű dolog.
Könnyen rokonítható a gondolat a
körülményekkel. Nem vitás, hogy a folyamatban
lévő polgárosodás olyan emelője a nemzeti
gondolatnak, amelynek bölcsője a Nemzeti
Színházban van. Így a Nemzeti Színház
szolgálat, a nemzet szolgálata nem kis
felelősséggel. Ennek a szolgálat-nak az
eszközrendszere a színházművészet. Nagy
ügyet felelősséggel csak magas színvonalon
szabad szolgálni.

Egy másik gondolatsor dolga az, hogy a mű-
vészi színvonal mind a műsorpolitika, mind az
együttes tervezés terén milyen módon valósul-
jon meg. Ide tartozik az egész feladatkör meg-
szervezésének metodikája, az alapvető művé-
szeti feladatok mellett.

Jean Jack Scheiber, az ismert francia politi-
kus azt vallotta, hogy minden művészetek közül
a legmagasabb rendű az igazgatás, mert az a te-
hetségek megszervezésének a művészete. A
Nemzeti Színház működésének művészeti, mű-
sorpolitikai, társulati, működési célkitűzéseinek
együttes megjelenése és a feladatok megoldása
csak azzal az elhatározással jöhet létre, amely
közösen vallja a színház létének parancsoló
szükségességét.

Az 1840. évi XLIV. törvénycikk is bizonyította,
hogy a Nemzeti Színház közvetlen politikai fel-
adatokat is vállalt. Toldy Ferenc egyik írásában,
amely Kossuth Pesti Hírlapjában jelent meg, le-
szögezte: ,,...a színház nálunk nemzeti, és ezért
szent tárgy, valamint minden, ami a nemzeti
nyelv és érzelmek kifejezésére, erősítésére szol-
gál." A Nemzeti Színház politikai fórum. A polgá-
rosodó Magyarország alakítója volt a szabad-
ságharcig, majd az azt követő időben, mind a mai
napig.

Hogy mi a dolga a magyar Nemzeti Színház-
nak ma, és dolgát hogyan tegye? Amilyen bo-
nyolultnak látszik a válasz, legalább olyan egy-
szerű. A színházművészet autonómiájának
megőrzése mellett szolgálja a színházművészet
sajátos eszközeivel a magyar nyelv, a magyar
dráma és a világirodalom mai és klasszikus mű-
veinek ápolásával a mindenkori társadalmi fejlő-
dést, legyen cselekvő részese a politikának, füg-
getlenségének megőrzése mellett. A Nemzeti
Színház nem vállalkozás, hanem szolgálat.


