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 NEMZETÜNK, NEMZETINK

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
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Varga Mária és Szilágyi Tibor A szerelem és ha-
lál játékában. Rendező: Szilágyi Tibor (1994)
(Németh Juli felvétele)

másfelől a vidéki színházak is rendszeresen be-
mutatkozhatnának, illetve több színház közös
produkciói is helyet kaphatnának. Itt lehetne
megrendezni az országos színházi találkozókat
is. Az újjászervezett Nemzetinek szoros és élő
kapcsolatot kellene tartania a főiskolával, amely-
nek növendékei elsősorban itt töltenék gyakorlati
idejüket.

A magyar drámák mellett külföldi klasszikus
sorozatok is kialakíthatók lennének; drámapá-
lyázatot kellene kiírni; arra érdemes, kivételes
képességű pályakezdő művészek (rendező, ter-
vező, színész) bemutatkozására kellene lehető-
séget adni, illetve egy-egy kiváló művész juta-
lomjátékára is sort kellene keríteni.

Mivel a színház jó értelemben vett népszín-
ház, ennek a helyárakban is tükröződnie kell (di-
ák- és nyugdíjas-előadások, kedvezményes
bérletek stb.). A művészeket konkrét feladatok-
ra, alapfizetés, próbapénz és fellépti díj kombi-
nációjára épülő bérezéssel kellene szerződtetni.

Legyen kitüntetés, megtiszteltetés, és járjon ki-
emelt anyagi megbecsüléssel az, ha valaki a
Nemzetiben dolgozhat.

Mindez természetesen komoly anyagi áldo-
zatvállalást igényel a kormányzattól, de még
mindig kevesebbet, mint egy új épület felépítése.
Bármilyen nehéz helyzetben van is az ország, ha
mi, művészek egyetértünk egy ilyen típusú Nem-
zeti Színház létrehozásában és működtetésé-
ben, és ezt támogatjuk is, a jelenlegi
kormánynak és utódainak kötelessége lesz
ennek a színház-nak a feltételeit megteremteni.

Székhelyi József
színművész

A szakma kérje a művelődésügyi minisztert,
hogy ne főrendezőre, hanem művészeti vezető-
re írjon ki pályázatot, ugyanis a főrendezőé szak-
mailag diszfunkcionális foglalkozás, míg a mű-
vészeti vezető valóban egyszemélyi felelősségű
irányító lehet, aki ha pontosan és optimális felté-
telek mellett dolgozik, még az igazgató kineve-
zését is értelmetlenné és feleslegessé teheti.

A megtalált, alkalmasnak ítélt és minden
szempontból feddhetetlen művészeti vezetőnek
azonnal intézkedések sokaságát kell végrehaj-
tania:

a) szűkített létszámú gazdasági kabinetet jelöl
ki, amely felméri a színház pénzügyi helyze-
tét, és javaslatot tesz az értelmes racionalizá-
lásra;
b) a jelenlegi repertoár ismeretében a rende-
zői karral együtt szakmailag körültekintően,
etikailag érzékenyen, egyénenként és részle-
tes tárgyalások után dönt a társulat személyi
összetételéről;
c) profil- és repertoártisztítás után átmeneti
műsortervet készít;
d) megszünteti a színház színiakadémiáját, s
az eddig erre fordított pénzből ösztöndíjat ad a
főiskolán tanuló tehetséges fiataloknak. Or-
szágosan elismert művészekből alakítja ki a
társulatot, és száműz mindenfajta kontrasze-
lekciót. Vendégeket csak a legszükségesebb
esetekben hívhat. Vissza kell hozni azt a vala-
hai remek állapotot, amikor minden előadást
alternatív szereposztásban mutattak be; ez
nemcsak azt eredményezte, hogy nem ma-
radt el előadás, hanem azt is, hogy egészsé-
ges versengés alakult ki a színészek között.
Ez biztosíthatja a sokat áhított belső szakmai
önmozgást. Mindez három hónap alatt végre-
hajtható, tehát a következő szezont már egy
megújult színház kezdhetné;
e) a művészeti vezető javasolja a kulturális
tárcának, hogy a Várszínház és a Refektórium
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épületegyüttesét adják el részben a főváros-
nak, részben a gazdag budai kerületek
önkormányzatainak, s alakuljon ott egy Budai
Szín-ház. A kapott összeg egy részéből lehet
finanszírozni a színház vázolt programját, a
másik része pedig a Nemzeti Színház új
épületére gyűjtött adományok összegét
gyarapíthatja;
f) a művészeti vezető indítványozza az or-
szágban működő többi nemzeti színháznak,
hogy hozzák létre a nemzeti színházak laza
szövetségét; e szövetség tagjai szakmailag
egyeztessék programjukat, s hozzanak létre
közös produkciókat.
g)ez a részben rövid távú, részben hosszabb
időre tervezett program deklaráltan független
a politikától és mindenfajta pártpolitikai meg-
fontolástól. Az ezredfordulón aztán meglát-
juk, hogy a honi színjátszás épület- vagy
nemzetspecifikus-e, beköszönt-e egy új
fénykor, avagy ekhósszekerünket eladjuk
snackbárnak?

Ligeti Béla
építész

Nem vagyok az a fajta színházkedvelő ember,
akiről Vámos László elítélően szólt, én csak egy
színháztervező szerencsétlen építész vagyok,
aki a tizennégy tagú szakmai zsűri csaknem
egyhangú szavazata alapján első díjat kapott a
Nemzeti Színház épületére kiírt pályázaton.

Sokat tanultam most színházról, nemzetről,
nemzettudatról Babarczy Lászlótól, Ruszt Jó-
zseftől, Szinetár Miklóstól és másoktól. Mélysé-
gesen igaza van Szinetárnak: a nemzeti összter-
mék egy ezrelékét kitevő összegekből három-
négy év alatt fel lehetne építeni a Nemzeti Szín-
ház épületét. Ekkora kiadástól egyetlen ország
sem tud tönkremenni. Mire elég a Szinetár által
tizennégymilliárdra becsült, ténylegesen tíz- és
tizenötmilliárd forint közötti összeg? Egy tenge-
rentúlra is közlekedni képes repülőgépre vagy öt
kórházra, vagy annyi villanyrendőrre, amennyi-
vel tetemesen csökkenthetők lennének a közle-
kedési balesetek, vagy az egész országnak ele-
gendő egyszer felhasználható oltótűre. Melyikre
nincs szükség? Mindegyikre szükség van. S ha
csak akkor szánjuk el magunkat a színházépí-
tésre, ha ezeket a szükségleteket már mind ki-
elégítettük, akkor soha nem lesz Nemzeti Szín-
házunk.

Talán nem mindenki tudja: a tervezést egy pil-
lanatra sem hagytuk abba. Sok-sok vélemény
alapján csökkentettük a színház befogadóké-
pességét - ma már csak nyolcszáz fősre tervez-
zük -, a föld alatti parkolót külföldiekkel csinál-
tatnánk meg, a Nemzeti Szalont eladnánk, a
vendéglátó egységeket bérbe adnánk... Ezekkel
a

módosításokkal meg lehetne csinálni a Nemzeti
Színházat.

Egyet nem lehet és nem szabad: tízmilliárdos
létesítmény helyett egymilliárdos provizóriumot
csinálni! Tisztelt Kerényi tanár úr, ez az elképzelés
nemcsak mint építészt, hanem elsősorban mint ál-
lampolgárt aláz meg. Az ilyen ötletek is
hozzájárul-nak ahhoz, hogy nekünk soha nem
alakult ki az a nemzeti önbecsülésünk, amely
sok más ország polgárainak sajátja. Mert mi
mindennek csak az alját, mindig a legkisebb
lehetőséget kaptuk meg. De a nemzetet nem
szabad megalázni.

Kállai Ferenc
színművész

Én mint „túlélő" sajnálom, hogy nem most va-
gyok fiatal színész. A szünetben oda mehetnék
egyik-másik jelölthöz és azt mondhatnám: téged
tartottalak a legjobbnak. Másrészt ugyancsak
mint „túlélőnek" meg kell köszönnöm hogy
összejöttünk, és el tudunk beszélgetni arról,
hogyan tovább. Remélem, nem a frázisok
szintjén, hanem a realitás talaján. Külön
köszönet Ivánka Csabának azért, amit valóban
frázisok nélkül, a megszenvedett évek
élményével elmondott.

Volna egy-két megjegyzésem, ami tulajdon-
képpen nem sürgető, nem fontos. De azért el-
mondom, hogy egyetértek Kerényi Imre nagy-
szerű gondolataival és minden szavával. Lehet
az a színház üvegből, vagy akár más anyagból;
remélem, az ábrándjai és a realitás szinkronban
vannak egymással. De mások véleménye is el-
gondolkodtató; azoké is, akik indulattal szóltak,
erősen támadták a jelenlegi helyzetet, s azoké is,

akik új hangvételt sürgettek. Néhány előadásból
kiderül, hogy az újat akarás nem elég, és meg
lehet kérdezni, hogy meg tudná-e valaki
mondani, miről szól. Ilyen előadásokkal a
Nemzetiben nagyon nehéz létezni. Ami döntő
ebből a szem-pontból: úgy érzem, a jó szándék
mindenkiben megvan, bár a jelen helyzet néha
megszűri, néha növeli az indulatot.

Lenne azonban egy javaslatom, és egyben
kérdezni is szeretnék valamit Koltai Tamástól. Azt
mondta, „visszahívták", „kinevezték", „lemondat-
ták"... Szeretném tudni, hogy kik? A Nemzeti
Színház mindig a hatalomtól függött. Az olyan
kvalitású emberektől, mint Major Tamás, aki a
mamája révén megfogta Horthy kantárszárát, és
haláláig uralkodott. Konformista volt a hatalom-
mal, de az előadásaival kritizálta a hatalmat; még
a kötelező olvasmányokban is. Ha az a kritika
vagy korbács, amelyet Koltai Tamás, időszakon-
ként válogatva az igazgatók között, érvényesít az
ország színjátszásának a minősítésére, az lenne
a javaslatom, vállalja el ő a Nemzeti Színházat.
Hátha egy szerencsés korszakhoz érkezünk, meg
tudjuk magunkat újítani, és akkor nem mint múmi-
ák leszünk jelen, akik nem hagyjuk a fiatalokat ér-
vényesülni. Az ő úgynevezett ízlésdiktatúrájában
egy megújult Nemzeti Színház várhat a jövőre.

Márta István
zeneszerző

Hosszabb-rövidebb monológokat, példázatokat
hallottunk; mindegyikben volt igazság. Mégis
abszurdnak érzem a helyzetet. Tökéletesen iga-
zat adok Ablonczy László igazgató úrnak, aki

Az Erzsébet térre tervezett Nemzeti Színház
díjnyertes pályaműve (1990)
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szerint ezt a tanácskozást a Nemzeti Színház-
ban kellett volna megrendezni. Sőt tovább me-
gyek: a Nemzeti színpadán kellett volna egy két-
napos monstre, performance-jellegű diskurzust
tartani. Azért is tartom abszurdnak a helyzetet,
mert itt éppen a beszélgetés maradt el, s így jog-

Major Tamás és Kállai Ferenc Csurka István
Döglött aknák című darabjában. Rendező: Ig-
lódi István (1971)
(Ikládi László felvétele)

gal merül fel a kérdés: lesz-e valami értelme en-
nek az összejövetelnek?

Ha én is monologizálnék, akkor a zene és a
színház kapcsolatáról fejteném ki részletesen a
véleményemet, most azonban - az idő rövid-
ségére való tekintettel - csak jelzem: messze-
menőkig egyetértek Koltai Tamással abban,
hogy a korszerű Nemzeti Színháznak integrál-
nia kell a társművészeteket is, nemcsak a ze-
nét, hanem például a kortárs táncot vagy a kép-
zőművészetet is. Volt már erre példa, hogy csak
az 1989-91 közötti időszakot említsem, amikor

jómagam voltam a színház zenei vezetője, vagy
az elmúlt pár évet, amikor Gulyás Dénes jóvol-
tából ismét megjelentek zenei műsorok a szín-
ház programjában. Ha egy jövendő nemzeti
színházi koncepció kidolgozásakor ez a szem-
pont valakit érdekel, szívesen állok majd a ren-
delkezésére.

Nyáry Oszkár
főiskolai hallgató

Engedjék meg, hogy eltérjek e tanácskozás szo-
rosan vett témájától. Ma a magyar lakosság ti-
zenkét százaléka cigányszármazású, tehát a ci-
gányság a legnagyobb létszámú kisebbség az
országban. Más kisebbségeknek, mint a szer-
beknek, horvátoknak, németeknek van színházuk,
a cigányoknak nincs. Holott több kezdeményezés
született már arra, hogy legyen. De főleg anyagi
eszközök hiányában, illetve szakmai segítség
híján e próbálkozások nem vezettek eredményre.
S most kapcsolódnék a tanácskozáson
elhangzottakhoz. Délelőtt Kerényi tanár úr olyan
koncepciót vázolt fel, amelyben helyet kaphatna
egy cigányszínház is. Akár e koncepció jegyé-
ben, akár más módon, de meg kellene találni egy
cigányszínház helyét, s meg kellene teremteni
működéséhez az anyagi és szakmai hátteret.
Tehát csak azt kérem, ne feledkezzenek meg e
népes s egyre erősebb szellemi igényekkel fellé-
pő kisebbség színházalapítási vágyáról, és se-
gítsék ez irányú törekvéseit.

Bodolay Géza
rendező

Azt reméltük, hogy ha öt-hat órát képesek va-
gyunk együtt lenni, akkor valamiféle vita alakul ki,
de tulajdonképpen csak a vitaindítók hangzottak
el, a vita elmaradt. Ahogy Ivánka Csaba is el-
mondta, hiányoznak az indulatok. Ez egyesek
szerint jó, de ha nincsenek indulatok, akkor az
eredmény csupán cseverészés lesz, ami külö-
nösen furcsa, ha tudjuk, micsoda elképesztő fe-
szültségek léteznek a háttérben.

Nem látom magam körül azokat az embereket,
akik a tizenegy évvel ezelőtti helyzethez képest -
amikor én végeztem - valami újat képviselnének, s
akiknek át kellene venniük valamiféle stafétabotot.
Viszont látom azt, hogy egyeseket jobban érdekel
az igazgatói iroda elfoglalásának gondolata, mint
az, hogy mi történik a Nemzeti színpadán. Például
a Hevesi téri épületben - mint friss bemutató - Sík
Feri My Fair Ladyje mellett nekem két előadásom
megy. Minden este
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ott vagyok, tudom, kik azok, akik a szakmából
megnézték ezeket a produkciókat. Nagyon ke-
vesen. S még kevesebben azok közül, akik most
itt jelen vannak. Ezek az előadások -- egyesek
bánatára - telt házakkal mennek. De teltházas a
várszínházi Tanitónő, Ivánka Csaba rendezése,
vagy a Refektóriumban az Oszlopos Simeon is.
Boldoggá tenne a szakma, ha megtisztelne az-
zal, hogy harmincöt bemutatóm után végre ta-
pasztalatból és nem hallomásból mondana véle-
ményt a munkámról.

Mára főiskolán sem volt esélyünk arra, hogy a
szakma prominens képviselői megnézzék
produkcióinkat, hiszen Ádám Ottó növendéké-
nek lenni nem volt comme il faut. Mint ahogy
végzésem óta csupa olyan helyen volt szeren-
csém rendezni, ami szintén nem volt comme il
faut, hiszen sem Szegeden, sem Kecskeméten,
sem a Nemzetiben nem illő dolgozni. Én viszont,
amikor a Nemzeti lengyelül tudó rendezőt
keresett, örömmel kaptam az alkalmon, hogy itt
vállaljak munkát, mert tudtam, hogy eb-ben a
színházban nagyon jó színészek vannak, s jó
előadást csak jó színészekkel lehet létre-hozni.
Persze hogy a Nemzetiben is születnek rossz
előadások, de a sokat dicsért Katonában is
vannak sikerületlen produkciók. S tudomásul

Sinkovits Imre és Végh Péter Molnár Ferenc
Panoptikumában. Rendező: Bodolay Géza
(1995)
(Németh Juli felvétele)

kellene venni, hogy olyan helyeken is lehet
nagyszerű előadásokat látni, amelyeket nem
szokás jegyezni a színházi börzéken. Azt tu-
dom tehát tanácsolni magunknak, hogy az ed-
diginél sokkal több időt fordítsunk egymás
munkáinak megismerésére, a valódi szakmai
kérdések megvitatására.

Makk Zsuzsanna
pedagógus

Magyartanárként és színháznézőként szeretnék
szólni. A délelőtti előadások visszatérő megálla-
pítása volt, hogy a Nemzeti legyen a klasszikus
drámai értékek közvetítője. Ezzel elvben egyet
lehet érteni, de ez a kívánalom ne legyen kötele-
ző érvényű. Azaz a színházak ne kötelességből
mutassanak be Shakespeare-t, Molière-t, Bánk
bánt vagy Tragédiát. A Nemzeti se! Ha a
klasszikusok játszása kötelező penzum, akkor
ez a rendezőknek is, a színészeknek is kevés
örömöt jelenthet, s az eredmény óhatatlanul
illusztrálás lesz. Márpedig én pedagógusként
óvom a tanít-ványaimat attól, hogy illusztratív
produkciókat nézzenek. Engem egy előadás
akkor érdekel, ha abból kiderül, hogy rendezője
s a többi alkotó gondolt róla valamit, ha azzal a
produkcióval mai gondolatot is el akarnak
mondani. Ehhez nem feltétlenül kell klasszikus
drámát játszani. Sőt, ha a Nemzeti Színház első
évtizedeinek programját megnézzük, láthatjuk,
hogy a klasszikusok mel-

lett más jellegű műveket is játszottak: népszín-
műveket, bohózatokat, olyan darabokat, ame-
lyek ma talán a Vidám Színpad műsorára valók.
Másfelől ezúttal kevés szó esett a vidéki színhá-
zakról, amelyeknek feladata, programja legin-
kább hasonlít a hajdani Nemzetiére; tehát a je-
lenlegi Nemzeti Színház mellett az ő helyzetükről
is elkelne egy tanácskozás.

Czapkó Endre,
a Nemzeti Színház

nyugalmazott főtitkára

Mint olyan ember, aki évtizedeket töltött a Nem-
zeti Színház falai között, három dologról szeret-
nék beszélni: a színház és a politikai hatalom, a
társulat és az épület, valamint a színház és a kö-
zönség kapcsolatáról.

Elsőként utalni szeretnék az 1848. XLIV. tör-
vénycikkre, amely kimondta, hogy a Nemzeti
Színház belügyeibe, vezetésébe a kormány nem
szólhat bele, a színház vezetője kizárólag a min-
denkori országgyűlésnek tartozik felelősséggel. A
közelmúlt gyakori igazgatóváltozásai azonban --
ha nem is mindig a napi politikai érdekeknek
voltak alárendelve - a színházaknak az adott
politikai hatalommal szembeni közvetlen kiszol-
gáltatottságára utalnak. Nem árt tehát újra és új-
ra felidézni azt a bizonyos törvényt a politikai
hatalmak okulására.

Mélységesen egyetértek mindazokkal, akik a
Hevesi téri épületet a nemzeti színházi fel-
adatok ellátására alkalmatlannak ítélik. Ugyan-
akkor nem értek egyet azoknak az elképzelé-
sével, akik ismét provizórikus megoldásban
látják a színházépület megújításának lehetősé-
gét. A Nemzeti' Színház sok évtizedes megpró-
báltatásai után nem lenne szabad újabb provi-
zóriummal elodázni a végleges otthon megte-
remtésének esélyét. Úgy gondolom, bármily
kritikus az államháztartás jelenlegi helyzete, az
az elhatározás, hogy a nemzetnek legyen egy
öntudatához és önbecsüléséhez méltó önálló
színházépülete, osztatlan lelkesedést és támo-
gató kedvet váltana ki. Fel kellene vállalni ezt az
ügyet, így én Szinetár Miklós gondolataival ér-
tek egyet.

A Nemzeti Színháznak repertoárszínháznak
kell lennie. Ennek megvalósításához nagyon sok
feltétel szükséges. Mindenekelőtt szükség van
összeszokott, egységes stílust képviselő társu-
latra. Egy társulat létrehozása évekig tartó,
apró-lékos stílusteremtő munka. Ez az ország
felelős vezetésétől is kivételes türelmet igényel.
Nagyon jól emlékszem még a Blaha Lujza téri
időből, milyen hosszadalmas folyamat az, amíg
egy új szí-
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nészből társulati tag lesz. Ez nemcsak gázsi,
még csak nem is tehetség, hanem elsősorban a
közös stílus elsajátításának kérdése. Az ennek
érdekében végzett aprómunka s e munka elvég-
zői iránti türelem nélkül ezt acélt nem lehet elérni.
Lehet beszélni a Nemzeti Színházról, mint amely
eleget tesz vagy nem tesz eleget valamilyen kül-
ső követelményrendszernek, de ettől nem lesz a
Nemzeti Nemzeti.

A délelőtti előadások egyikében szó volt
Schodelné fizetéséről, amely szerződtetése
idején a Nemzeti legmagasabb színészgázsi-
jának a tizenkétszerese volt. Megfizették, mert
szükség volt rá. A Nemzeti Színház tagjai még
az én időmben is egész életüket a színházban
töltötték. Ma ez távolról sem így van, a színé-
szek, rendezők, tervezők munkájára több in-
tézmény is igény tart. Ha viszont a Nemzeti
Színház együttesét valóban társulattá akarják
formálni, akkor a tagoknak a színházi munká-
juk után kell megfelelő jövedelmet biztosítani.
Ekkor követelményeket is lehet velük szem-
ben támasztani. Például ismét elképzelhetetlen
lenne, hogy oly gyakran maradjanak el
előadások, mint azt manapság tapasztalhatjuk.

De ez mára színház és a közönség kapcso-
latát is érinti. Mi annak idején mindent elkövet-
tünk, hogy a néző minden este azt az előadást
láthassa, amelyre jegyet váltott. A színházban
rendnek kell lennie, fegyelmet kell tartani, van-
nak dolgok, amelyek nem képezhetik vita tár-
gyát. Nem okvetlenül kell mindenkinek min-
denkit szeretnie; de az igazgatónak - akárki
legyen a z - nagyon tisztességesnek, őszinté-
nek és mindenkivel szemben egyformán kö-
vetkezetesnek kell lennie.

Kadelka László,
a Nemzeti Színház volt főtitkára

Két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik:
valóban gyalázatos állapotban van a
színházépület és környéke, de érdekes módon
ugyanebben a házban a Bűnbeesés után, a

Marat halála, a Mózes, Az úrhatnám polgár -

hogy csak néhány többszázas szériájú
előadást említsek - mégis megtalálta a maga
közönségét.

A másik megjegyzésem: a Nemzetinek 1908
óta nincs saját épülete. Azt megelőzően a Gras-
salkovich Antal herceg adományozta telken állt a
Nemzeti Színház. A herceg adománylevelében
kikötötte, hogy a telek csak és kizárólag színházi
célra hasznosítható. Így, amikor már nem szín-
ház állta telken, hanem bérházakat építettek rá,
az e házak béréből befolyó összeg akkor is a
Nemzeti Színházat illette. S ezt az akaratot

1916-ban a Grassalkovich-örökösök sem tá-
madhatták meg. Ma ezen a telken irodaház áll,
amelynek bérleti díjából - a közadomány össze-
gével együtt - tíz év alatt felépíthető lenne a kor
igényeinek megfelelő Nemzeti Színház. Ezt a
bérleti díjat azonban nem a Nemzeti Színház
számlájára utalják át. A nyilvánvaló jogsértést
per útján kellene és lehetne orvosolni. De ezt
csak a Nemzeti Színház kezdeményezheti. Mel-
lékesen jegyzem meg, hogy egyesek a Nemzeti
Színház felépítésére közadakozásból össze-
gyűjtött pénzt a gödöllői Grassalkovich-palota
újjáépítésére szeretnék fordítani, holott ez az ősz-
szeg is adomány, s a fennálló hatályos törvények
alapján ez sem használható fel más célra, mint
amire az adományozók szánták. Éljünk
törvény-adta lehetőségeinkkel, s építsük fel a
Nemzeti Színház új épületét!

Teplánszky Katalin
minisztériumi főtanácsos

Egész nap a Nemzeti Színházról beszélünk, s
ez értelemszerűen a budapesti Nemzetit jelenti,
holott kívüle az országban még négy színház
hordozza nevében a nemzeti jelzőt. Ebből nem-
csak a külföldiek körében, hanem színházfinan-
szírozási és strukturális szempontokból is
többszörös zavarok adódnak. Tisztázni kellene
ezt a helyzetet.

Sződy Szilárd
dramaturg

Teplánszky Kati felvetéséhez kapcsolódva: van
egy makacsul tovább élő félreértés - ma is el-
hangzott-, miszerint a színházak államosítása-
kor létrejött egy sor Nemzeti Színház. Nem jött
létre, állami színházak jöttek létre. Ezt a két fo-
galmat ne keverjük össze. A fogalmi tisztázásra
valóban szükség lenne.

Koltai Tamás
kritikus

Kállai Ferenc megjegyzésére reflektálva szeret-
ném megkérdezni, hogy a kinevezésemről tett
javaslatot hivatalos minőségében minta
Nemzeti Színház művészeti tanácsának tagja
tette-e. (Kállai Ferenc közbeszól: ,,Igen.")
Ebben az esetben ünnepélyesen kijelentem,
hogy nem vállalom. Úgy gondolom, hogy a
társadalmi munkamegosztásnak köszönhetően
kétféle ember létezik. A törpe kisebbség, aki a
Nemzeti Színház igazgatója volt vagy lesz, és a
döntő többség, aki sohasem volt és sohasem
lesz a Nemzeti Szín-ház igazgatója. Magam,
most már végérvényesen úgy gondolom, ehhez
az utóbbi, döntő többséghez szeretnék tartozni.
Ettől függetlenül, hivatásomnál fogva, de
egyszerű állampolgárként is támaszthatok
minőségi igényt bármilyen intézménnyel, így a
Nemzeti Színházzal szemben is. Olyan igényt,
amelyet a magam munkájával szemben is
támasztok, s amelyet bárki által ellen-őrizhetőnek
és ellenőrizendőnek tartok. Úgy

A régi Nemzeti Színház és bérháza 1905 körül
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gondolom, ez másoknál is így lenne természe-
tes.

Egy másik reflexió: Ivánka Csaba hozzászó-
lása engem is nagyon meghatott. Aligha kell kü-
lönösebben igazolnom, hogy mennyire nagyra
becsülöm a színház jó néhány jelentős művé-
szét. Az elmúlt huszonöt-harminc évben írt kriti-
káim bizonyítják, hogy mindig azokról a színé-
szekről írtam s írok, akik azelőtt is, most is vállu-
kon hordják a színház produkcióit. Azt javaslom
 mindenekelőtt a minisztérium illetékeseinek -
, hogy kérdezzék meg őket is: mi a véleményük
mindarról, amiről mi itt órák óta beszélünk. Ezek
a színészek nem felelősei, hanem áldozatai a ki-
alakult helyzetnek. De azt is tanácsolom:
lehetőleg ne nyilvánosan kérdezzék meg őket,
mert ez
 tapasztalatból tudom - nem fog menni. Hogy
miért nem, annak ezek a nagyon tehetséges szí-
nészek a megmondhatói. Alighanem ez is
szimptomatikus értékű jelzés a Nemzeti Színház
mai állapotáról.

Beke Sándor
rendező

Nagy kár, hogy nem a Nemzeti Színházban
hangzottak el azok a nagyon értékes gondolatok,
amelyeket az elmúlt órákban hallottunk, mert így
ezek üzengetéseknek hathatnak, s egy üzenetre
mindig kisebb a befogadókészség, mint egy kö-
zösen megfogalmazott véleményre, amely rá-
adásul bizonyos belső hasznosítási kényszerrel
is járhatna. Azt hiszem, a színház vezetése nyi-
tott lett volna erre a kezdeményezésre, s akkor a
rendezvény mindenképpen hasznosabb lett vol-
na, mint ebben a formában.

Ugyanakkor sok olyan naivitás is elhangzott,
amelyben a művészetet elvonatkoztatták a politi-
kai és gazdasági kényszerektől. Ilyen Kerényi
Imre elképzelése a várbeli falanszterről. Én azt
tartanám természetesnek és gyümölcsözőnek, ha
komolyan vennénk az új Nemzeti Színház
felépítésének gondolatát. Azt ne mondja senki,
hogy eb-ben az országban nincs egy épületre
pénz. Szlovákia például ugyanolyan szegény mint
mi, mégis most fejezték be a kassai nagyszínház
meg a pozsonyi Nemzeti felújítását, új színház
épült Besztercebányán és Zólyomon. Annyi
pénzből, amennyi az összes színház évi
dotációja. Ha nálunk nincs pénz egy színházra,
akkor ez azt jelenti, hogy az adott kormány nem
vállalja fel a színház ügyét, s nem érdekli egy
nemzeti intézmény fel-építésének dicsősége
sem.

Koltai Tamás egyik megjegyzésére utalva
hadd mondjam el, mennyire kell vigyázni a pél-
dákkal. Ő a leváltások mechanizmusáról szólt,
én hadd idézzek fel egy más gyakorlatot: köztu-
dott, hogy Szlovákiában, Cseh- és Morvaor-
szágban a rendszerváltást a színházakban rob-

Tóth Sándor és Agárdi Gábor a Liliomfiban.
Rendező: Beke Sándor (1993) (Fábián József
felvétele)

bantották ki, majd kivétel nélkül minden igazga-
tót és főrendezőt leváltottak, ma sincsenek pozí-
cióban. Mint ahogy a román rendezők sem ön-
szántukból mentek külföldre s tértek vissza 1989
után!

Bodolaynak igaza van. Az Úri muri remek elő-

Csak arra szeretném felhívni a figyelmet: nem
igaz, hogy ebben az országban a kultúrát straté-
giailag elhanyagolják. Az sem igaz. hogy a szín-
házakat nem szeretik. Az Operaház hetvenes
években elindult rekonstrukciója óta ebben a
szegény országban nagyon-nagyon sok pénzért
újjáépítették az összes palotát, amelyben dolgo-
zunk. Most fejeződött be a Vígszínház újjáépíté-
se. Itt egész más helyzetről van szó.

A Nemzeti valahogy el van átkozva, egyre
jobban kiesik a teljes magyar színházi
fejlődésből, ami érthetetlen és felháborító. Az
sem igaz, hogy a Nemzetibe nem járnak.
Magyarországon az emberek járnak színházba.
Szeretik a színházat. És az önkormányzatok is
jelentős összegeket fordítanak arra, hogy
működtessék a színházakat. Tehát nagyon kell
vigyázni a nyafogás és

adás. S emellett jó pár kitűnő, közönséget vonzó
produkciója van a színháznak. Az is igaz. hogy
nem kevés a sikerületlen előadásuk is. (Ennek
egyik okát abban látom, hogy feleslegesen
erőltették a gyulai előadások átvételét, s ez
gyakran elvette az egészséges alkotókedvet.)

Én reménykedem: lesz új Nemzeti Színház, s
ha meglesz, akkor lesz majd ildomos arról vitat-
kozni, hogy ki s milyen koncepció alapján igaz-
gassa azt.

Kerényi Imre

Ez nagyon jó nap volt, mert kevesünknek reme-
gett a szája széle megszólalás közben, és
ugyanezt tapasztaltam a gyülekezésnél meg az
ebédszünetben is. Ez annyit jelent, hogy van
valami közös dolgunk, és nyugodtabb
hangnem-ben tudunk szót váltani egymással
valamiről, ami közös dolgunk és feladatunk.
Valamennyien, akik itt ülünk, színészek és
rendezők, Marton Endre, Major Tamás,
Nádasdy Kálmán növendékei vagyunk.
közvetetten azok is, akik Ádám Ottó
növendékei. Nádasdy volt az opera-, Marton és
Major á prózai rendezőképzés ura. Ez a
képzés természetes állapota, azt gondo-

Babarczy László
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panaszkodás stílusára, mert azt is elveszíthet-
jük, amink van, ha nem értjük meg pontosan a
helyzetünket.


