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 NEMZETÜNK, NEMZETINK 

A Nemzeti Színház külső és belső csatározá-
ok színhelye. Az intézmény működtetésének je-
enlegi alternatívája: a csatározások további,
vekre szóló prolongálása avagy, azok meg-
züntetése céljából, egy konszolidációs vezetés
étrehozása.

Véleményem szerint a színház legfontosabb
leme a színész. Rajta keresztül nyilvánul meg
z érzelem, az élmény, a katarzis. A szándékot,
z eszmét - hatás formájában - ő juttatja el a
özönséghez. Az ő munkájának eredményessé-
e, minősége azonnal megmérettetik. Munkájá-
ak értelmét (vagy értelmetlenségét) a jelen iga-
olja. A jövő is a jelen alapján méri a róla megje-

ent (vagy meg nem jelent) írások, cikkek, kritikák
lapján. Állandósult harc, állóháború esetén ő
ozza a legnagyobb áldozatot. Minden munkája,
gész pályája a semmibe hullhat egy, a történe-

em által szakított lyukon, s vele együtt ugyan-
lyen sorsra juthat színházának akár egész kor-
zaka is. Véleményem szerint tehát a színház-
ak nincs energiája, a színház nem ér rá az elke-
ülhetetlen napi gondok és konfliktusok mellett
z állandósult, politikai indíttatású háborúsko-
ásra.
Elképzelésem szerint a színház vezetésének

egítésére olyan emberek kellenek, akik minden
rányban nyitottak, politikailag függetlenek,
zakmai és esztétikai értelemben kapcsolódni
udnak a legújabb színházi törekvésekhez, ké-
esek lebonyolítani egy szellemi értelemben vett
emzedékváltást, ugyanakkor lelki habitusukból
akadóan magától értetődő, szent felelősséget
reznek a megőrzendő vagy újjáteremtendő ér-

ékek megítélésében.

ost pedig jön a rövid kis példázat, afféle provo-
áció, hogy mindenki érzékelhesse, miként élik
eg ezt a helyzetet belülről a színészek.
Az ötvenes évek első felében a XI. kerületi Vak

ottyán utca egyik lebombázott házának helyén
átszottunk néhányan, kisgyerekek. Egyik tár-
unk egy szelet lekváros kenyeret kapott uzson-
ára. Nagy kincs volt ez akkor, éhesek voltunk, el
kartuk venni tőle. Körbevettük öten-hatan, de ő
agasabb és idősebb volt nálunk, és olyan

gyesen tartotta magasra a kenyeret, hogy se-
ogy sem fértünk hozzá. Ekkor szétfutottunk, és
ogy társunk ne tudja befalni a kenyeret, homok-

abdákkal dobáltuk meg. Emlékszem, ahogy a
omok, a piszok elcsúfította a gyerek arcát, bele-
agadt a lekvárba, ehetetlenné téve az uzsonnát.

zavaros porfelhő mögött, a sírástól maszatos
yerekarc képét otthagyva, hazafutottunk, azzal a
étséges diadallal, hogy ha már nekünk nem

utott, legalább ő sem bírta megenni.
Mondok néhány nevet: Hegedűs D. Géza,

árdy György, Tahi Tóth László, Halász Judit,
gó Éva, Lukács Sándor, Miklósy György, Esze-
yi Enikő, Kern András, Kútvölgyi Erzsébet, Ru

dolf Péter. Ők és hozzájuk hasonló szakmai ran-
gú és színvonalú színészek alkotják a Vígszínház
társulatát. Ez a társulat az ország leggyengébb
társulata. Ugye érzik, érzitek a mondat
képtelenségét?

Az előbb felsorolt színészek és még sokan
mások a társulatban az ország legjobb színészei
közé tartoznak, szakmánk és a magyar művé-
szeti élet büszkeségei. Ezennel visszavonom te-
hát az előbbi, durva provokációnak szánt mon-
datomat, hiszen ha nem ezt tenném, nem lennék
méltó arra, hogy céhünk tagja legyek, és mind-
annyian jogosan gondolhatnák, hogy nem va-
gyok normális.

Most mondok néhány másik nevet: Agárdi
Gábor, Béres Ilona, Bács Ferenc, Rubold Ödön,
Sörös Sándor, Sinkovits Imre, Szakácsi Sándor,
Varga Mária, Végh Péter, Őze Áron, Kállai Fe-
renc, Kozák András, Moór Marianna, Oszter
Sándor, Götz Anna, Hámori Ildikó, Raksányi Gel-
lért. A most felsorolt színészek hozzájuk hasonló
színvonalú és rangú társaikkal egy másik buda-
pesti színház, a Nemzeti Színház társulatát al-
kotják. Aki erről a társulatról azt állítja, akár szó-
ban, akár írásban, hogy gyenge, az nem méltó
arra, hogy céhünk tagja legyen; aki ehhez ha-
sonló tartalmú kijelentést tesz vagy tett, és azt
nem vonja vissza, az nem normális.

Gimnazistaként jártam a Blaha Lujza téri épü-
letben mint néző. Ezt felrobbantották. Stúdiós-
ként a hatvanas évek vége felé már a jelenlegi
ideiglenes épületben statisztáltam, azóta eltelt
huszonhat év, és még csak nem is dereng, hogy
mikor ér véget a kitelepítés. A Nemzeti Színház-
nak nincs épülete, csak társulata van és szelle-

ialatt mi a magyar Nemzeti Színház elmé-
leti lehetőségeiről tartunk szellemi szeán-
szot, a londoni Nemzeti Színházban ép-
pen kinevezik a következő igazgatót. Sam
Mendesnek hívják. Huszonnyolc éves.
Rendezett egy nagyon jó Shakespeare-

Vihart és egy nagyon jó Pinter-Születésnapot,
mesélik, akik látták. Ajánlói egyike bizonyos
Richard Eyre volt. Foglalkozására nézve az
előző igazgató.

Korábban, amikor még nem ültünk le szellemi
szeánszot tartani a magyar Nemzeti Színház el-
méleti lehetőségeiről, a bukaresti Nemzeti Szín-
ház igazgatói posztjára visszahívták külföldről
Andrei Serbant. Elődje, a kissé konzervatív ízlé-
sű Radu Beligan nagyon erős társulatot hagyott
rá. Serban elküldött harminc színészt, és hu

me. A társulat erős, az utóbbi évek-évtizedek
alatt szervesen alakult, fejlődött, heterogenitása
rejtett erőket takar. A sokfelől érkező tapasztalat,
ha jól sáfárkodnak vele, egymás erősítésére
használható. Tizenöt éve vagyok tagja a társu-
latnak, de a huszonvalahány éves távlatot is ér-
zékelve, határozottan kijelentem, hogy a társulat
szellemisége jó, minden szépre-jóra nyitott, sőt
vágyakozó-várakozó. A kíméletlen és sokszor
igazságtalan külső támadások ellenére a színé-
szekben nyoma sincs gyűlölködésnek, inkább
könnyes-maszatos arccal, értetlenül szemlélik a
homokdobálók kétes diadalát. A társulat nagy
része igényes rendezőkre vár, meg akarja mu-
tatni valódi kapacitását.

Tisztelettel kérem a kultuszminisztérium ille-
tékeseit, hogy a vezető posztokra kiírandó
pályázatok fő szempontja a társulat és a
szellemiség óvása és a szakmai minőség
javításának garantálása legyen. Aki ezzel az
együttessel nem tud minőségi előadásokat
produkálni, az szakmailag nem alkalmas vezetői
poszt betöltésére.

Végül arra kérem önmagunkat, szakmabelie-
ket, hogy ne dobáljunk homokgalacsint a lekvá-
ros kenyérre, mert bármelyikünknek jut, ha nem
is az egész kenyér, csak egy darabja, végül
mindannyiunk foga alatt ropogni foga száraz
homok. Azt szeretném még hozzáfűzni:
akármilyen komoly arcot vágunk is, akármilyen
érveket és komoly elméleteket gyártunk és
találunk ki, nagyon leegyszerűsítve, és lehet,
hogy egy kicsit cinikusan mondva, de végül is
mindannyian tudjuk, hogy a lekváros kenyérért
csatázunk. Azt hiszem, ez nem is baj, de azért
közben gondoljunk a társulatra is.

szonkét másikat szerződtetett helyettük. Egy év
alatt világhírű színházat csinált. Amikor az együt-
tes történetesen Brazíliába kapott meghívást, az
elnöki helikoptert bocsátották a rendelkezésére.
A történet színhelye Európa, Románia.

Ugyancsak korábban, amikor még nem ültünk
le szellemi szeánszot tartani a magyar Nemzeti
Színház elméleti lehetőségeiről, Hamburg váro-
sában, tehát nem egy Nemzeti Színházban, ha-
nem annál sokkal kisebb jelentőségű, bár hír-
neves teátrumban a távozó Peter Zadek utódjául
Michael Bogdanovot nevezte ki a helyi hatóság.
Gondolom, az utóbbi név a jelen körben nem
szorul magyarázatra. Bogdanov azonban nem
csinált jó színházat, ezért egy év után fölbontot-
ták a szerződését, és elküldték.

K O L T A I T A M Á S

NEMZETI ÉRTÉKLERAKAT
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Önök azt mondhatják, hogy az említett példák
rosszak, és ha ezt mondják, igazuk van. A hu-
szonnyolc éves Sam Mendest Londonban egy
olyan Nemzeti Színház élére nevezik ki, amely
működik, profi szakemberek működtetik profi
módon, az előző igazgató nem bukott meg, az in-
tézmény virágzik, de mert mindenki úgy gondol-
ja, hogy többféleképpen lehet Nemzeti Színházat
csinálni, nem érdemes negyvenévesekkel el-
öregíteni egy intézményt, jöjjenek az új arcok, új
rendezők, új színészek, fiatalok. Ez Anglia,
mondják önök, aztán körülnéznek és hozzáte-
szik: mi Magyarországon élünk. Ami viszont dél-
keleti szomszédunkat illeti, jogosan kérdezhetik:
hol van a mi Andrei Serbanunk, akit hazahívhat-
nánk - és honnan? No, igen, nekik több is van,
sőt otthon is van, ezért aztán, mint önök jól tud-
ják, hiszen széles látókörű, világot járt emberek a
mai román színházat - ismétlem, a mai román
színházat - nemzetközileg a világ legjobbjai kö-
zött könyvelik el. Végül a hamburgi példán önök
csak mosolyoghatnak. Nekik ott, Németország-
ban nyilván nincs közalkalmazotti törvényük,
amelyik védi a kialakult jogi helyzetet, nekik ott
valahogy a kultúra az érték, a minőség, egysze-
rűbben szólva a néző s egyben adófizető állam-
polgár érdeke lényegesebb a rosszul megalko-
tott törvényeknél, amelyek a politika játékszeré-
vé teszik a művészetet.

Ezért nem jók az általam fölhozott példák. Az
említett helyeken ugyanis kényesek arra, hogy
értenek a színházhoz. Úgy is fogalmazhatnám,
hogy a színházat ott szakmai kérdésnek tekintik,
míg nálunk politikainak. Nálunk nagy hagyomá-
nya van arról suttogni, mit hallhatott ki Horthy
Miklós a Nemzetiben a Czillei és a Hunyadiakból,
melyik színházat tüntette ki jelenlétével Aczél
György, vagy hogy a közelebbi jelenre térjek,
mennyire lehet politikai tőkét kovácsolni az eggyel
korábbi külügyminiszter és a jelenlegi mi-
niszterelnök demonstratív nézőtéri látogatásá-
ból. Az említett országokban színházat csinál-
nak, nálunk politikát, ez a különbség. Nem tu-
dom, önök hogy vannak vele, ha azt hallják, hogy
színházvezetők frakcióvezetőkhöz járnak kura-
tóriumi és bizottsági ülések előtt, s a döntések
előestéjén pártfrakciók üléseznek. Én ezt nem
kifejezetten kedvelem. Én azt gondolom, hogy
végre politikamentesíteni kellene a színházat.
Önök ugyanúgy tudják, mint én, hogy a Nemzeti
Színház százötvennyolc éves története a politi-
kai manipulációk története, egészen a mostani
pillanatig. Ki ne tudná, hogy az érdemdús Hevesi
Sándort a bethleni konszolidáció, a nem kevésbé
érdemdús Németh Antalt a Gömbös-féle reform-
politika lökte a Nemzeti igazgatói székébe, mi-
nek következtében előbbit a baloldal, utóbbit a
jobboldal emberének kiáltották ki, és ennek meg-
felelően támadták a képviselőházban és a sajtó-
ban jobbról balra, illetve balról jobbra, miközben

ők maguk, szerencsétlenek, izgalmas szakmai
programot próbáltak volna végrehajtani. Ki ne
tudná, hogy Major Tamás és Marton Endre ellen-
téte az aczéli kultúrpolitika eszközévé vált, s
hogy a Székely-Zsámbéki-féle Nemzeti sorsa
az Aczél és Pozsgay közötti libikóka pillanatnyi
állásától függött. Hogy a még későbbi politikai
játszmákról, kizárólag tapintatból, ne is beszél-
jek. Kinek nincs elege abból, hogy dilettáns

újságírócskák Paulay Edétől Székely Gáborig
azzal vádolták igazgatók sorát, hogy kevés ma-
gyar drámát játszik, s a hamis váddal nyíltan
vagy burkoltan a nemzetietlenség elnevezésű
sületlenséget sütötték rájuk? Kinek nincs elege
abból, hogy a jó ízlés minimumát nélkülöző
parlamenti képviselők interpelláció címén
hetven éve egyfolytában vérségi alkatról,
nemzeti problémáról, a Bánk bán helyes
színreviteléről vagy egy színházi vezető
cinikusan kihasznált haláláról karattyoljanak?
Kinek nincs elege abból, hogy a politika
másfélszáz évre elátkozta és totálisan
tönkretette a Nemzeti Színházat?

Margitai Ági a miskolci Saloméban
(Strassburger Alexandra felvétele)
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Jelenet a Képmutatók cselszövése kolozsvári
előadásából. Rendező: Tompa Gábor (1995)
(Temesi-fotó)

Normális ember csak azt mondhatja: legyen
vége már. Elég a politikából, ne foglalja a helyet,
adjon utat a szakmai minőségnek. Tyrone
Guthrie, akit ebben a körben nem kell
bemutatnom, egyszer azt mondta, hogy a
Nemzeti Színház a legjobb minőségű művészek
színháza, akik ön-ként választották egymást. A
minőség a kulcs. Néhányan még szeretik ezt a
szót: küldetéstudat. A Nemzeti Színháznak nem
lehet szebb küldetése annál, hogy a legjobb
minőségre, a legjobb művészek megnyerésére
és alkotásra ösztönzésére törekedjen. Tudjuk,
hogy a hely szelleme jó ideje messze űzte ebből
a házból a minőséget, és keveseknek van
kedvük visszatérni. Akárhogy is, én valami
rendelleneset látok abban, miközben
természetesen nemzeti érzéstől dagad a
keblem, hogy például Ascher Tamás, lelkes
közönség- és sajtóvisszhangot keltve, nem a
magyar, hanem az osztrák Nemzeti Szín-
házban rendez. Hogy is van ez? Nem minősít ez
mindannyiunkat? Nem vagyunk ezért
mindannyian felelősek? És a magyar Nemzeti
Színház-ban „nemlegesek" nevét, rendezőkét,
színésze-két, tervezőkét, másokét tovább
sorolhatnám az ábécéből, Aschertől
Zsámbékiig.

Amíg a szakmai minőséget nem helyezzük
vissza jogaiba a Hevesi Sándor téren, nem lesz
Nemzeti Színházunk. Ha ez megtörténne, lénye-
gében már csak a különféle nemzeti színházi
koncepciók között kellene válogatni, noha nem
biztos, hogy érdemes lenne. Azt tudniillik, hogy
milyen legyen egy Nemzeti Színház, a benne
dolgozó minőségi művészek határozzák meg,

erre nézve sem állami, sem pártdirektívát, sem
ideológiai, sem stilisztikai iránymutatást nem
szükséges, sőt kifejezetten káros adni. Egy tisz-
tességesen konzervatív, főként klasszikusokat
játszó, hagyományosan iskolás Nemzeti Szín-
ház éppúgy elképzelhető, mint egy újító, reperto-
árját és játékstílusát tekintve a legszélesebb
körből merítő, nyitott szellemű Nemzeti
Színház - ha, ismétlem: minőséget teremt, és
közönséget vonz. Hogy úgy mondjam, ez a
rendelkezésre ál-ló káderanyagtól, annak
szellemi és művészi kapacitásától függ. Csak
mellékesen jegyzem meg, hogy jobb helyeken,
ahová Európa országainak nagy része tartozik,
nem divat a Nemzeti Színházakban az ásatag
konzervativizmus. Aki látta Budapesten a
londoni Nemzeti Színház provokálóan ragyogó
Sondheim-musicaljét, a Sweeney Toddot és a
stockholmi Királyi Drámai Színház Sade
márkinéját, vagy megengedheti magának azt a
luxust, hogy Peymann bécsi Burgtheaterében -
a konzervatív Ausztriában -, esetleg a berlini
Deutsches Theaterben néz-zen előadásokat,
tudja, miről beszélek. A Sweeney Toddot
rendező Declan Donnellan egyéb-ként egy
kitűnő, meglehetősen vad alternatív társulat
vezetője, a londoni Nemzetiben pedig azt az
Angyalok Amerikában című drámát is ő állította
színpadra, amelyet - ha engedek a képtelen
ötletnek, hogy nálunk is a Nemzeti tűzi műsorra
- aligha úsznánk meg kedvenc színházi műfa-
jom, a parlamenti interpelláció nélkül.

Az előbb kifejtettekből, abból tehát, hogy a
Nemzeti Színház olyan lesz, amilyenné a bármi-
lyen indíttatású, minőségi művészek teszik, logi-
kusan adódik a kérdés, hogy vannak-e nálunk
ilyen művészek. Természetesen vannak. Még a
Nemzeti Színházban is. A társulat fiataljai közül

és derékhadából nagyon sok tehetséges és el-
keseredett színészt ismerek, akik csak négy-
szemközt szólnak kétségbeejtő helyzetükről,
noha nyilvánosan alkotni is tudnának, ha nem
féltenék egzisztenciájukat azoktól a hangadó
művészektől, akik „derék államhivatalnokká öre-
gedtek". (Ezt a minősítést több mint hatvan éve
Kárpáti Aurél használta az akkori Nemzeti Szín-
ház bizonyos színészeire.) Természetesen vá-
rosszerte és országszerte is akadnak színészek,
rendezők, tervezők, akikkel jó Nemzeti Színhá-
zat lehetne csinálni. Az elméleti megoldás tehát
egy vitathatatlan szaktekintély, aki társulatot
szervez a saját képére és hasonlatosságára, és
akihez özönlenek a jobbnál jobb művészek. A
mondat lejtéséből talán kiviláglik, hogy ezt az el-
méleti megoldást csak kivételes, nagyon szeren-
csés esetben tartom gyakorlati megoldásnak. A
szóba jöhető, korlátozott számú független vagy
színházvezetőként dolgozó szakember társulat-
szervezési szempontból nagyon nehéz helyzet-
ben van, mert egy teljes létszámú ütőképes csa-
pat létrehozása más, többé-kevésbé ütőképes
társulatok meggyengítésével, azaz földrengés-
sel járna. Jelenleg rosszak a személyi konstellá-
ciók, rossz a színházművészet általános szak-
mai állapota egy ilyen radikális lépéshez.

Ám adódik egy gondolat, amely megoldást kí-
nál, és amely - jó, legyen, bár nem szeretem a
szót - visszaszerzi a Nemzeti Színház küldeté-
sét. A Nemzeti Színház a nemzet színháza. Ér-
tékteremtő és értékbefogadó. Szellemi műhely,
találkahely, nyílt ház, a sokféleség gyűjtőmeden-
céje. Hozzon létre értéket - keveset, amennyi
egyelőre az erejéből telik -, és fogadjon be so-
kat, minél többet abból, ami határainkon innen és
túl születik. Megengedhető-e, hogy egy Nemzeti
Színház gőgös elszigeteltségben éljen ország-
tól-világtól, szakmától-közönségtől? Miféle pa-
zarlás, miféle fogyatékos kultúrpolitizálás fo-
gyaszthatatlan termékek gyártását finanszíroz-
ni, miközben számos vitathatatlan érték kevesek
privilégiuma marad, ahelyett hogy közkinccsé
válna? Tavaly Pécsett három bemutató, egy
egész kamaraszínházi évad foszlott szét, noha a
csodájára járhattunk volna. Az idei évad szenzá-
cióját, a Csányi János-féle szabadcsapat által
fogcsikorgatva létrehozott bámulatos Szent-
ivánéji álmot alig lehet játszani; nincs hol. A mis-
kolci Salome remek előadás és mozdíthatatlan;
kettős forgót kellene építeni hozzá, holott Buda-
pesten garantáltan hónapokig menne zsinórban.
A példák folytathatók Nyíregyházáról, Kaposvár-
ról és máshonnan, az alternatív színházak, tánc-
színházak, mozgásszínházak területéről. Miféle
arisztokratizmus nem venni tudomást a nemzeti
színházkultúra e jelentős teljesítményei közül a
legjobbakról? És Tompa Gábor kolozsvári Ko-
pasz énekesnőjét miért Londonban játszották en
suite, miért nem nálunk? És legutóbbi Bulgakov
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endezését, a Képmutatók cselszövését miért
árizsba hívják meg előbb, miért nem Budapest-

e? És vajon ki tárgyal már Ascher Gombrowicz
endezésének meghívásáról? Vagy ehhez is bé-
si autóbusztúrát kell majd szervezni, mint a
urgtheater Heilbronni Katicájához? És az emlí-

ett angol Donnellan alternatív együttese, a
heek by Jowl néhány hete miért hagyta ki ép-
en Magyarországot, miután végigjárt egy cso-
ó várost Lengyelországban, Szlovákiában és
omániában?
Talán sejthető, mi következik mindebből. Úgy

ondolom, a közeljövő Nemzeti Színházának
egföljebb egy csekély létszámú, ütőképes állan-
ó társulatból kell állnia, amely önálló produkció-
at csak korlátozottan hoz létre, azt viszont az el-
smerten legkiválóbb színházművészek meghí-
ásával, illetve részvételével. Emellett a legtá-
abb értelemben vett és legtoleránsabb befoga-
ó színházként működik, ország-világ előtt nyi-
ottan, műfaji, működéstani és minden egyéb
egkülönböztetés nélkül válogatva a hivatásos
s alternatív produkciók közül, ügyelve a válto-
atosságra, a polémikus, tehát vitát kiváltó esz-
étikai értékre és a vitathatatlan minőségre.
gyébként bizonyos előadásokat egyszeri vagy
éhányszori, másokat sorozatjátszásra invitál.
zen kívül, magától értetődően, kiegészítő prog-

amokat tart, hidakat épít, ahogy egy rendes
emzeti Színházhoz illik: találkozókat, fesztivá-

okat, műhelyeket szervez, rendszeresíti a kiállí-
ásokat, színházi videosorozatokat, elméleti ki-
dványokat publikál, programot dolgoz ki a
lasszikusok újrafordítására, ezt finanszírozza
s, és így tovább. Mindebből következik, hogy a
zínház igazgatójának színházi embernek, de
em föltétlenül rendezőnek kell lennie; mindene-
etre széles látókörű, hibátlan ízlésű, toleráns
urópai szellemnek - és kiváló menedzsernek.
an ilyen? Miért ne lenne? Vannak olyan színhá-
i szakemberek, akik bár máshol dolgoznak, al-
almanként létre tudnak hozni a Nemzetiben
gy-egy föltehetően minőségi produkciót? Van-
ak, bár ehhez a szakmai érdekcsoportok, a
zínigazgatók, a színházi össztársadalom segít-
ége is szükséges. A dolgok paradoxona ugyan-
s, hogy bár a Nemzeti Színház depolitizálását ki-
árólag a politikusok hajthatják végre, éppúgy,
hogy a színházi struktúra átalakítását is, de ha
izárólag a szakmai lobbikra hallgatnak, és nem
z azok fölött álló sokkal szélesebb szakmai kon-
zenzusra támaszkodnak, megnézhetjük az
redményt.
Lehet, hogy túl messzire mentem, a fellegek-

e, itt tehát megállok. Mivel tisztában vagyok je-
enkori viszonyainkkal, dolgozatomat mint kor-
okumentumot fölajánlom a Nemzeti Színház el-
életi lehetőségeiről a Merlin Színházban száz
v múlva rendezendő szellemi szeánsz „Így mu-

attak őseink" című vitájához.

Dr. Varga László
országgyűlési képviselő (KDNP)

Nem színházi szakemberként, hanem olyan fé-
lig-meddig kívülállóként kértem szót, akinek a
fiatalsága szorosan összekapcsolódott a Nem-
zeti Színházzal, s aki nem mellékesen 1945 és
1948 között az egyik jogtanácsosa volta Nemze-
tinek és az Operaháznak. Célom az, hogy előse-
gítsem: belátható időn belül felépüljön a Nemzeti
Színház. Ennek érdekében már kétszer interpel-
láltam a parlamentben. Ismerem a gazdasági
nehézségeket, mindnyájan ismerjük, de azt is
tudom, hogy sem a Bazilika, sem a Tudományos
Akadémia nem épült volna fel, ha mindig a gaz-
dasági nehézségeket tartották volna szem előtt.
Meggyőződésem, hogy kellenek olyanok, akik
minden nehézség ellenére ezt az ügyet előbbre
viszik. Szerény lehetőségeim határain belül
igyekszem mindent megtenni, hogy a Nemzeti
Színház eszméje valóra váljon, s a színház új
hajlékot kapjon. Addig nem nyugszom, amíg el
nem érjük: 1996-ban megtörténjék az új Nemzeti
Színház alapkőletétele.

Horváth Z. Gergely
rendező

Elsősorban nem színházrendezőként, hanem
olyan szakemberként szólok, aki munkája során
szoros kapcsolatba került a határokon túli ma-
gyar színházakkal. Mondandóm egyik része
sokban rokon Szinetár Miklós gondolataival
(ezért e témában csak utalok néhány dologra),
míg a másik fele a Nemzeti Színház feladatköré-
nek bővítésére, kiteljesítésére vonatkozó javas-
lataimat foglalja össze.

Bár a magyar színházi struktúrában az
úgynevezett alapfeladatok megoszlanak az
egyes intézmények között, a Nemzetinek -
országos hatóköre miatt - magyar színházi
központként kellene működnie. Ehhez meg
kellene teremteni a feltételeit annak, hogy
befogadó színházként évad közben is
fogadhassa a legjobb vidéki produkciókat;
segítse elő olyan alkalmilag szerveződő
társulatok előadásait, melyek beilleszkednek a
Nemzeti cél- és feladatrendszerébe; fogadja be
és segítse azokat a fiatal társulatokat, amelyek
más források segítségével már bizonyították
tehetségüket, s ezzel is tegye nyitottá a
működését; adjon lehetőséget a rendszeres el-
méleti és kritikai értékelésre; rendezze meg az
országos színházi találkozókat.

A Nemzeti Színház hatóköre azonban túlnő a
határokon, hiszen minden magyar színháza.
Ugyanakkor a nemzeti elkötelezettség csak a
világ s főként Európa felé való nyitottságon ke-
resztül valósulhat meg. Ezt a nyitottságot első-
sorban közvetlen szomszédaink felé kell érvé-
nyesítenünk, erre kötelez a határokon túl élő
magyarság sorsa és a mindannyiunkat össze-
kötő történelmi múlt meg a közös perspektívájú
jelen. A Nemzeti Színház kezdeményezésé-re
és szervezésében tehát létre kellene hozni egy
közép-kelet-európai színházi központot,
megnyerve a környező országok támogatását
és Nyugat-Európa intézményes segítségét.

Szempontok a központ működéséhez: folya-
matos műhelymunka, produkciók cseréje, közös
előadások létrehozása, tematikus vagy alkalmi
együttműködés, elméleti viták, workshopok,
évente fesztiváljellegű bemutatósorozat (felvált-
va különböző országokban), fiatalok stúdiója, to-
vábbképzés, mesterkurzusok stb. Minden prog-
ramban kiemelt jelentőségű legyen a határokon
túli magyar színházak részvétele!

Szilágyi Tibor
színművész

A Nemzeti Színház működése a színházi szak-
ma közös gondja kell legyen; a színház ered-
ményeinek tükröznie kell, hol tart a magyar
színházművészet. A Nemzeti Színháznak spe-
ciális küldetése van, ehhez kell kialakítani tár-
sulatát, műsorrendjét s ezek anyagi és szemé-
lyi feltételeit.

A kinevezőknek és a színház művészeti
vezetőjének pontosan meg kell határozniuk a
Nemzeti profilját. Ez a színház nem lehet csak
egy a magyar színházak között; elsősorban a
magyar klasszikus és modern drámák otthonává
kell válnia. Évekre előre meg kell határozni a
műsor-rendjét, és biztosítani, hogy klasszikus
drámáink mindig láthatók legyenek, mégpedig
a magyar színművészet legjobbjainak
tolmácsolásában. Létre lehetne hozni egy
művészeti kuratóriumot, amely például
drámapályázatot hirdetne, majd felkérné a
művek színrevitelére legalkalmasabb-nak tartott
rendezőt, aki az ismertetett és elfogadott
koncepciójának megfelelő szereplőket és
munkatársakat szabadon választhatná ki, azaz
egy nemzeti válogatott szólaltathatná meg a mű-
veket.

Szellemiségében és gyakorlatában össz-
nemzeti befogadó színház lehetne a Nemzeti,
ahol egyfelől mindig a legjobb erők dolgoznak,

HOZZÁSZÓLÁSOK


