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Nemzeti Színház jövőjéről szóló
tanácskozás felkért hozzászólói közül
Székely Gábor nem tudott részt venni
a délelőtti eszmecserén, gondolatait a
délutáni vitában szerette volna

lmondani. Ám szervezési problémák miatt erre
em került sor. A szervezők éppen úgy, mint mi,
szakmai beszélge-

tés szövegének közreadói fontosnak tartjuk,
hogy a Nemzeti Színház közelmúltjának egyik
meghatározó személyisége kifejtse álláspontját
e témában. Arra kértük Székely Gábort, hogy
utólag foglalja össze véleményét a Nemzeti sze-
repéről, jövőjéről, s ő a beszélgetésformát vá-
lasztva tett eleget a kérésnek.

- Amikor 1978-ban Zsámbéki Gáborral együtt

a válság jeleit mutató Nemzeti Színház élére
kerültél, úgy tűnt: reális esély van a nemzeti
színházi eszme és funkció újragondolására.

Tudjuk, akkora párton belüli politikai csatározá-
sok következtében az események másként ala-

kultak, mint ahogy arra a megújulás érdekében

szükség lett volna, s az a bizonyos esély elve-

szett. Az akkori - alighanem keserves - tapasz-

talatok alapján, valamint az azóta eltelt másfél

évtized távlatából hogyan értékeled a Nemzeti

Színház társadalmi és művészi szerepét?
 Amikor bennünket a Nemzetibe kinevez-

tek, még érezhető volt valamiféle színháztörté-
neti kontinuitás, a színház háború előtti idősza-
kának, illetve háború utáni évtizedeinek a művé-
szi hatása. A Nemzeti e periódusokban minden
szempontból - a színészgázsik, az állandó vagy
legalábbis hosszú távú szerződések, az anyagi
körülmények stb. tekintetében - kiváltságos
helyzetben volt. Ez a helyzet megfelelt annak a
szerepnek, amit az ország első színháza betöl-
tött, hiszen a Nemzeti volt a társadalmilag meg-
határozott színházi ízlés megjelenítője, stan-
dardja, azaz etalon, amit a többi színháznak illett
vagy kellett követnie. (A háború előtt, amikor
többségben voltak a magánszínházak, csak il-
lett, a háború utáni államosításokat követően
már kellett.) Ez az etalon a repertoárra, a stílusra,
az ízlésre, tehát mindenre kiterjedt. Ebből az
következett, hogy például a repertoárnak mindig
a kor uralkodó politikai vagy ízlésirányzatának,
illetve egy általános nemzeti színházi eszmény-
nek kellett megfelelnie. Ez a klasszikusokra épp-
úgy igaz volt, minta kortárs drámákra. S mindkét
esetben a játszott darabok csak az irodalmi főso-
dorba tartozhattak. Gondoljunk a magyar drá-
mairodalom huszadik század elején tapasztalt
példátlan gazdagságára! De Szomoryt, Szép Er-
nőt, Füst Milánt egyáltalán nem vagy alig játszott
a Nemzeti. Egyikük sem tartozott a hivatalosan
elismert és kanonizált írók közé. A társadalmi íz-
lés mindig esztétikai köntösben jelenik meg.
 A Nemzeti azonban - közvetett és közvet-

len ismereteim, emlékeim szerint - az idézett
időszakokban kitűnő színház volt.
 Igen, mert akkora legnevesebb színészek

közül nagyon sokan ott dolgoztak. Voltak ugyan
évek, amikor a Víg vagy a Belvárosi Színház, a
háború után pedig a Víg és a Madách Színház
erős konkurenciája volt a Nemzetinek, mégis
meghökkentő az a gazdagság, amit a Nemzeti
Színház társulati névsorai tükröznek. Minden
szerepkörben legalább két-három azonos tehet-
ségű, tudású színész volt, sőt azokat az időket az
epizodisták diadalkorszakának is nevezték,

Kun Vilmos és Olsavszky Éva a Tarelkin halálá-
ban. Rendező: Székely Gábor (1981)
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hiszen felsorolni sem lehet Gózon Gyulától Rajz
Jánoson, a Makláriakon át Bihari József ig a jobb-
nál jobb karakterszínészeket. Ez a gazdagság
persze súlyos belső esztétikai vitákat és harcokat
is kiváltott, például a parasztábrázolás hitelessé-
géről, arról, hogy vajon Rózsahegyi Kálmán vagy
Bihari József jeleníti-e meg hitelesebben a ma-
gyar paraszt típusát. Ma sajnos nemcsak a Nem-
zeti, de más színházak sem bővelkednek ilyen
gazdag választékban, sőt legtöbb színházunkban
számos szerepkörre egyszerűen nincs színész.

A Nemzeti Színház azonban nemcsak színészi
gazdagsága vagy a repertoárja miatt volt rep-
rezentatívnak tekinthető, hanem mindenekelőtt
amiatt, hogy legkiemelkedőbb korszakaiban
rendezői révén mindig hatalmas szellemi energi-
ákat koncentrált. Emlékeztetőül: Hevesi, Németh
Antal az egyik korszakban, Major, Marton,
Gellért, Nádasdy, Várkonyi a másikban.

 Ezek a korszakok azonban elmúltak. Ma
egészen más képünk van a Nemzetiről.

 Más, mert az a reprezentativitás, amelyről
szóltam, minden ízében eltűnt. Mindenekelőtt el-
tűnt a Nemzeti Színház reprezentatív épülete. A
jelenlegi Hevesi Sándor téri épület a nemzeti
szín-házi funkciók betöltésére alkalmatlan.
Régebben a környék sem volt ennyire
elgettósodott, lepusztult, mint amilyen ma. Tehát
elviselhetetlenül nagy a hely és a funkció közötti
ellentmondás.

A színházban természetesen ma is vannak ki-
váló és jó színészek, mégsem lehet azt mondani,
hogy a társulat egésze a végzett munka művészi
minősége tekintetében jobb lenne bármelyik fővá-
rosi vagy vidéki együttesnél, azaz sem összetéte-
lében, sem kvalitásában nem tekinthető optimá-
lisnak. És hiányzik az a szellemi kapacitás is,
amelyről az ötvenes évek öt óriása kapcsán szól-
tam. A magyar színházi szakma legismertebb,
legkeresettebb színészei és rendezői most nem
feltétlenül a Nemzeti Színházban dolgoznak.

 A kórleírás pontossága vitathatatlan. De
kérdés: van-e ma Magyarországon megjelenít-
hető vagy megjelenítendő reprezentativitás?

 Hál' istennek nincs. Átalakuló korban
élünk, amelyben többé-kevésbé a pluralitás ér-
vényesül, s nincs kötelező vagy általánosan elfo-
gadott közízlés, amelyet a Nemzeti Színháznak
képviselnie, kifejeznie kellene. A Nemzetinek az
elmúlt nyolcvan évben kiemelt feladata volt, hogy
klasszikusokat és új magyar drámákat mutasson
be. De ezt a feladatot időközben szinte minden
fővárosi és vidéki színház felvállalta, és sok
esetben sokkal magasabb színvonalon tesz
eleget ennek a kötelességének, mint a Nemzeti.
S a vidéki többtagozatos színházak létrejöttével
és Nemzeti Színházzá minősítésével elindult egy
követhetetlen folyamat, amely mára szinte telje-
sen fellazította a színháztípusok közötti határo-
kat, és még kevésbé teszi definiálhatóvá a Nem-
zeti Színház feladatát.

Balkay Géza és Csomós Mari a Székely Gábor
rendezte Troilus és Cressidában (1980) (Ikládi
László felvételei)

Persze él a köztudatban egy eszményített
Nemzeti Színház-kép, amely elsősorban érzelmi
megközelítés alapján rajzolódik ki. Ez a megkö-
zelítés azonban káros, mert a színházi, a művé-
szi szempontok mellett - vagy előtt -- politikai és
ideológiai szempontokat érvényesít. Márpedig
ebben az átmeneti korban, ebben a politikai
váltógazdaságban, amelyben a művészetekről is
mindenekelőtt gazdasági megfontolások alapján
döntenek, s amelyben négyévenként hitekés
elvek devalválódnak vagy járatódnak le, nem le-
het a Nemzeti Színház ügyét politikai érdekek
alapján megközelíteni - szakmai alapon kell új-
ragondolni és megoldani.
 A Nemzeti Színház ügye azonban fennál-

lása óta mindig politikai ügy volt. Vagy politikai is.
 A politika természetesen nem zárható ki a

színházból, hiszen azt gondolkodó művészek
csinálják, akiknek véleményük van a világról, a
konkrét eseményekről s mindenekelőtt az élet
minőségéről. Kötelességük, hogy e véleményü-
ket nyilvánosságra hozzák, hogy perlekedjenek.
De a színház nem lehet pártpolitikai csatározá-
sok terepe, nem lehet kiszolgáltatva a pártpoliti-
ka céljainak, törekvéseinek. Az ilyen értelmű po-
litikát le kell választani a színházról.

A Nemzetiben töltött négy évünk alatt naponta
kellett válaszokat fogalmaznunk arra a képtelen
és abszurd kérdésre, hogy a Nemzeti Színház
névből melyik tagra tesszük a hangsúlyt. Ez már
akkor annak a - még párton belül folyó - harc-

nak a része volt, amely aztán az elmúlt négy esz-
tendőben az urbánus-népi ellentét minősíthetet-
len kiélezésében csúcsosodott ki. A szakmaiság
helyett tehát a művészettől idegen meggondolá-
sok igyekeztek befolyásolni a színház munkáját.
Ilyen színházidegen nézet az is, hogy a Nemzeti
plusz kötelezettségvállalása azért fontos, mert ez
a színház egy a kiemelt nemzeti intézmények so-
rában. A Magyar Nemzeti Múzeumnak valóban
ki-emelt szerepe van a nemzeti múlt feltárásában,
e múltat reprezentáló tárgyak és dokumentumok
gyűjtésében és közkinccsé tételében, de nem
mondható el ugyanez sem a Magyar Állami Ope-
raházról, sem a Nemzeti Színházról, mindkettő-
nek mása feladata. Ám az érzelmek alapján
véleményt alkotók tábora továbbra is igen nagy, s
minden olyan fogalomnak a - nem
megkérdőjelezése, c s a k - újragondolása, amely
magában foglal-ja a nemzeti jelzőt, nehezen
kezelhető indulatokat szabadíthat el. Ezzel
számolni kell. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy
nem lehet a Nemzeti Szín-ház a nemzeti
emlékezés, a nemzeti lelkiismeret, a nemzeti
önismeret ébren tartásának kizárólagos
helyszíne, hiszen ez nem egyetlen színházat,
hanem egész kultúránkat érintő kérdés, feladat.
 Mindezek alapján milyen legyen a jövő

Nemzeti Színháza? Egyáltalán legyen-e? Szük-
ség van-e erre a reprezentatív intézményre eb-
ben a reprezentativitást nélkülöző korban?
 A kérdéseidre leginkább én is kérdésekkel

tudnék felelni. De nem akarom megkerülni a vá-
laszt. Ha majd egyszer ez a kis ország elég gaz-
dag lesz ahhoz, hogy építsen magának egy
Nemzeti Színházat, akkor olyan épület szüles-
sen, amely a kor legkorszerűbb színházának ad-
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hat helyet. Ne külsőségeiben legyen gazdag és
pompás, hanem szakmailag legyen kifogásta-
lan: fogadjon be mindenfajta színházi formát, te-
remtse meg a lehetőségét annak, hogy minden
néző optimális közelségbe kerüljön a tökéletes
technikai felszereltségű, variálható játéktéren
játszókhoz. E színház ne templom és ne palota
legyen, ne is a legutolsó építészeti stílust repre-
zentálja, hanem a színházi funkciókat tökélete-
sen kielégítő, szolid megjelenésű, emberlépté-
kű, a magukat kifejezni akaró és tudó művészek
és a közönség találkozását szolgáló épület le-
gyen. Olyan épület, amelyben a különböző szín-
házi formák egymás mellett élhetnek, ugyanak-
kor a komolyan vett szakmaiság, a tehetség és a
munka együttes eredménye alapján művészileg
egyeztetett, összehangolt előadások születhet-
nek benne. Formai és ideológiai reprezentativi-
tás helyett tehát szakmai reprezentativitás jelle-
mezné ezt a távoli jövőben talán megszülető
Nemzeti Színházat, amelyben többek között -
csupán szemelgetve az égető szakmai gondok
között - olyan kérdésekre keresnék a feleletet,
mint hogy miért hiányoznak vagy miért oly meg-
késettek a magyar színházi életben bizonyos stí-
lusok, szerzők és drámák? Figyelemmel kísér-
nék a drámairodalom klasszikusainak fordítása-
it, s ha szükséges, gondoskodnának az új ma-
gyarítások elkészültéről. Választ keresnének ar-
ra, miért a kis formák felé tolódik el a drámaírók
érdeklődése, vagy milyen megoldások találha-
tók a kortárs magyar drámairodalom fellendíté-
sére. És mindezekre a kérdésekre természete-
sen előadásokkal fogalmazódnának meg a
válaszok.

 Ez a modell már ma is létezik: így működ-

nek azok a kisszínházak, amelyekben komoly
műhelymunka folyik.
 Valóban. Az elmúlt évtizedben tulajdon-

képpen nemzeti színházi funkciót töltött be a ka-
posvári vagy a Katona József Színház, hiszen
ezek reprezentálták legjobban a magyar színház
eredményeit. S ez a modell érvényesül számos
más országban is. Franciaországban például -
úgy tudom - három színház rendelkezik nemzeti
színházi címmel. De ha nem teljesítik a velük
szemben támasztott művészi igényeket, a cím
visszavonható, ami persze a kiemelt dotáció el-
vesztésével is jár. Németországban pedig egyál-
talán nincs Nemzeti Színház. De tudjuk, hogy a
hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években a
Schaubühne számított annak, mert akkor az volt
a német színházi eredmények reprezentánsa.
Ennek a színháznak nem kellett kötelezően
Goethét, Schillert vagy Kleistet játszania; de
bármit mutatott be - akár Genet- vagy Botho
Strauss-darabot, akár görög klasszikust -, az
szakmailag, művészileg a lehetőségek keretein
belül a legmagasabb színvonalat képviselte.
 Nálunk viszont évek óta tart az úgyneve

zett struktúravita, de a megmerevedett szerke-

zeten - amelybe a Nemzeti Színház is bebeto-
nozódott - nem lehet változtatni.
 Ebben a vitában ki-ki az utópiáját mondta

és mondja el. Közben alig veszünk tudomást ar-
ról, hogy folyik a struktúra átalakulása. A Madách
Színház például épp akkor, amikor a Nemzeti
gyengélkedni kezdett, a hatvanas években a
legerősebb prózai színház volt, de mára a
nagyszín-házában főleg zenés darabokat játszik.
A Víg ben igyekeznek egy sajátos kettős profilt
találni és ki-alakítani. Viszont létrejöttek és
megerősödtek kisebb befogadóképességű
prózai színházak; úgy tűnik, a prózai előadások
inkább ezekben az épületekben szólalnak meg.
A Nemzeti Színház-ban is zajlik valamilyen
profilmódosulás, gondoljunk például a My Fair
Lady vagy a János vitéz bemutatására.
Viszonylag sok előadást láttam a Nemzetiben -
főleg magyar darabokat -, s meg kell
mondanom, hogy az első két évben a rossz-ízű
politizálás csak elvétve szűrődött be a Nemzeti
műsorába, elkerülték azt a veszélyt, hogy
kurzusművészet helye legyen a színház. Sót
Ki-fejezetten toleránsnak mutatkozott a
vezetés, sok mindent képes volt befogadni.
Mindenesetre nyitottabb, mértéktartóbb volt,
mint az elmúlt négy év politikája. A baj tehát
nem ezzel, hanem a szakmaisággal volt.
 Ezen azonban aligha segítene, ha vissza-

térve a néhány évtizeddel ezelőtti gyakorlathoz,
az ország legkitűnőbb színészeinek, rendezői-
nek válogatottját telepítenék a Nemzetibe.
 Ezt jelenleg semmi sem indokolja. És az

is kérdéses, hogy szükséges-e, s ha igen,
milyen mértékben szükséges egy helyre
koncentrálni a művészi erőket? S a kérdés
másik oldala: akarják-e ezt a művészek?
Egyébként is: minden változásnak belülről,
önfejlődés útján kellene vég-bemennie.
 Ezt a tanácskozást - legalábbis célkitűzé-

seiben - nem a beavatkozás, inkább a tájékozó-
dás szándékával hívták össze. Hogy látod: be-
töltötte-e funkcióját az eszmecsere?
 Úgy látom, hogy a kulturális kormányzat

ebben a kérdésben - és nem csak ebben! -
nagyon nehéz helyzetbe került. Döntenie kell,
de nincs abban a helyzetben, hogy igazán jó
döntést hozhasson. Erre a zavarra utal a konfe-
rencia meghirdetése is, hiszen a szakmától vár-
ják a megoldást elősegítő érveket, gondolato-
kat. A tanácskozáson azonban új érvek, meg-
váltó gondolatok nem hangzottak el. Ebben a
megbolydult politikai és művészi szituációban
ilyeneket a szakma nem tud mondani, de azt hi-
szem, nem is ez a dolga. Ebben a kritikus hely-
zetben, a Nemzeti Színház ügyében is, a meg-
rendelőnek, a kulturális kormányzatnak kell a
döntéseket meghoznia, a szakmának pedig ér-
vényesítenie kell az érdekeit, ha szükséges, a
hatalom ellenében is.

This issue, as an exception to the rule, is con-
cemed with a single topic. Hungary's National
Theatre, founded in 1837 when the country was
underforeign rule, was for a long time considered
a champion of Hungarian identity, culture and
language and its special function-or whether it
still has one-is vividly discussed even in our
days, another matter for controversy being its
openness to eventual political influences by the
State which subsidizes its activity. As it seems
that alt these questions are now hanging in the
balance, the Ministry of Culture convened for the
16th February 1995 a whole-day discussion, in-
viting alt surviving and actual managers, direc-
tors and other leading members of the theatre.

Our review now publishes most of the
material of this animated, often heated debate:
the opening and closing speech of András
Török, undersecretary of the Ministry, parts of
the report of present-day manager László
Ablonczy as weIl as contributions by former
managers and/or artistic leaders Imre Csiszár,
Dezső Malonyay, László Vámos, present-day
artistic manager István Iglódi, actor Csaba
Ivánka, a member of the company, actor-
manager Tamás Jordán, directors László
Babarczy, Imre Kerényi, Péter Léner, József
Ruszt, János Szikora, Miklós Szinetár, literary
critic Ernő Taxner-Tóth and drama critic Tamás
Koltai. Some telling excerpts of the ensuing
discussion are also included, followed by a
summing up by István Szabó, head of the Min-
istry's theatre department who presided the
event.

Added to this material there follows an inter-
view conducted by István Nánay with Gábor
Székely, another former manager of the Na-
tional, around the same matters.

The monthly playtext isn't dispensed with. We
chose for publication A State for Pleasure, a play
by Gábor Görgey that took part in the recent
drama competition sponsored by the National.

Farkas Tamás: Harag és felesége

A Várszínházban nyílik meg az a kiállítás,
amely emléket állít Harag Györgynek, a kiváló
erdélyi magyar rendezőnek, aki most lenne
hetvenéves, de már tíz éve halott. A kiállítás
fotók és Harag György írásainak részletei
segítségével végigkíséri és dokumentálja a
rendező életútját. Farkas Tamás 1980-ban
marosvásárhelyi lakásukban fényképezte le
Harag Györgyöt és feleségét, llonát.


