
MEGKÉSETT HOZZÁSZÓLÁS

zínházi kötelezettségeim miatt nem ma-
radhattam a vita végéig, Koltai Tamás
hozzászólása után el kellett mennem.
Mégis szükségét érzem, hogy legalább
utólag „megszólaljak". Mi késztet erre?
Komor hangulatban távoztam. Akkor
„koncepciós pernek" tűnt az összejövetel.

Megvallom, féltem is a hozzászólástól. Attól
tartottam, ha ellent-mondok a túlzottan is
„egységes" kórusnak, nemcsak eltávolítanak
majd engem is a Nemzetiből (Ablonczy
leváltása után), hanem lehetet-lenné teszik kis,
gyerekeknek játszó „színházam" működését is.
Hiszen azoktól az intézményektől és azon
úgynevezett szakmai tekintélyek jóindulatától
függ a Nevesincs Színház sorsa, akiknek
ellentmondok. Most mégis úgy gondolom, erköl-
csi kötelességem állást foglalni a Nemzeti azon
értékei mellett, melyekről senki sem szólt.

„Vétkesek közt cinkos, aki néma..." Miért
gondolom mindezt?

A vita bevezetőjében a minisztérium illetéke-
se nyomatékosan hangsúlyozta ugyan, hogy e
megbeszélés csupán elvi jellegű, és nincs
összefüggésben a Nemzeti Színház jelenlegi
helyzetével. A felkért hozzászólók többsége
mégis konkrét és operatív tanácsokat
osztogatott a jelenlegi gondok „megoldására".
Volt, aki nem átallotta azonnali lemondásra
felszólítani az igazgatót, és az új kinevezendő
nevét is megemlíteni. Többen pontos és azonnali
programot dolgoztak ki a „konszolidációra". A
kritikai élet legtekintélyesebb személyisége
pedig „izzó szenvedéllyel" megtette azt a
javaslatát, melyet sem Rákosi, sem Aczél nem
mert megkockáztatni: legyen a Nemzeti Színház
lényegében befogadó intézmény. Azaz nem volt
elég az épületet hajdan fel-robbantani, most
mára társulaton a sor. Honnan e pusztító
indulat? És egy éve e nagytekintélyű színházi
elit vajon miért hallgatott (vagy helyeselt?),
amikor a magas politika, a kultúra irányítói a
budapesti gyerekektől elvették egyetlen szín-
házukat? (Európában példátlan módon!) Ez az
elit számára elfogadható volt.

Eszembe jut a szabadkai magyar színház
megszüntetésének, azaz beolvasztásának intő
emléke is. Akkor is szakmai felemelkedésre hi-
vatkoztak. Jöjjön létre egy európai színvonalú,
többnyelvű alkotóműhely a provinciális és avítt
utazó társulat helyett! Láthattunk is csodát: az
európai tehetségű új színházvezető rendezésé-
ben egy soknyelvű Tragédia-előadást. A tapso-
lók között ott voltak azok, akik Illyést még halála
előtt meggyalázták, mert fel merte emelni szavát
a jugoszláviai magyartalanítás ellen... Telik-mú-
lik az idő. A nagy tehetségek elrepülnek, és nincs
még egy dali társulat sem, amelyik járná a ma-
gyar falvakat: ügyetlen színészettel, de igaz, ma

gyar szóval. És manapság kezdődhet minden
előlről - a romokon.

Paradox módon a jó szándékú tanácsok még
fokozták félelmemet, mivel ezek - éppen naivi-
tásukkal (?) - egy alkotóközösség
szuverenitását szüntették volna meg. Jordán
Tamás a szak-ma elitjéből kiválasztandó
művészeti tanácsra bízná a Nemzetit. E
grémium zöme nyilvánvalóan azok közül kerülne
ki, akik elvetik a színház mai szellemét. (Az
ország szellemi életének mai megosztottsága
mellett, úgy vélem, káros bár-milyen
kiválasztott tanácsadó elitréteget favorizálni. Jó
lenne olyan szellemi életben részt venni,
amelyben nincsenek mérvadó körök és követel-
mények! Csak az élet tényei.)

A legnagyobb naivitás nyilvánvalóan az, ha
azt hisszük, hogy lehet színházat irányítani „kol-
lektív vezetéssel". (A részletek irrealitásáról nem
is beszélve.)

Összegezve: a Nemzeti életébe beavatkozó
mindkét irányú és célú elképzelés azt a szellemi-
séget szüntetné meg, amely a jelenlegi vezetés
legfőbb érdeme. Miben is áll ez?

A mai színházi világ - a kialakult piaci viszo-
nyok miatt - jelentős mértékben elmozdult az
úgynevezett szórakoztatóipar irányába. (Igaz,
ezt magas színvonalon teszi!) Ennek következ-
tében a zenés produkciók tartják el azokat a szín-
házakat is, ahol régebben Miller, Németh László,
Brecht, Shakespeare művei vonzottak táblás há-
zakat. (Már csak ezért is szakszerűtlen dolog a
nézőszámokat összehasonlítani a túlnyomórészt
fajsúlyos prózát játszó Nemzeti Színházéval.)

A másik - sajnálatosan „természetes" - kö-
vetkezmény az, hogy a repertoárjukból a magyar
dráma egyre jobban kiszorul. Ez utóbbi
egyébként sosem állt azon - ma már nemzetkö-
zileg is joggal elismert - művészek (és színhá-
zak) érdeklődésének középpontjában, akik a
hetvenes évektől fokozatosan átvették a magyar
színházi élet irányítását, és most is a legfőbb tá-
maszai a főváros és a minisztérium illetékesei-
nek. (Igaz ez akkor is, ha tudjuk, milyen nagy je-
lentőségű Örkény-, Sütő-, Móricz- stb. bemuta-
tók voltak például a szolnoki vagy a kaposvári
színházban.)

Mindezekkel szemben: a Nemzeti Színház-
nak soha nem volt a repertoárján annyi
klasszikus és mai magyar dráma, mint
manapság - az „eltávolítandó" Ablonczy
igazgatása alatt. Erről a tanácskozás nem szólt.
Igaza lehet Szikora Jánosnak: ,,...a magyar
drámairodalom nem feneketlen kút, melyből
korlátlanul lehet meríteni...", de vajon miért
nem játsszák színházaink még azokat a
darabokat sem, amelyek ezt meg-érdemelnék?
Sarkadi, Bródy, Tamási stb. művei méltatlanok a
magyar színház nívójához? És ha

így lenne is (persze nincs így), nem akkor
születhet egyszer értékesebb színiirodalom, ha
mégis színre kerülhetnek a mi életünkről
közvetlenül szóló hazai alkotások?! (A még be
nem mutatott Molnár Ferenc-, Szakonyi-,
Gyurkovics-művek...) Senki nem vitatja, hogy a
kortárs vagy klasszikus külföldi művek
hordoznak a mi életünkre vonatkozó
aktualitásokat is, de hazai dráma nélkül nincs
egészséges hazai színművészet. Móricz 1905-
ben így ír erről:

„A magyar színpadnak még ma sincs igazi
színműirodalma, s így a magyarság élete a szín-
pad világában ma sincs eléggé képviselve. Azért
hangsúlyozom a magyarság életét, mert hiszen
minden író a maga nemzetének lelkén át ismeri s
alkotja meg az általános emberit. S a mi színpa-
dunkon is azok az írók értek el jelentékeny sikert,
akik lehetőleg tipikus nemzeti jellemvonásokat
hoztak színre, éppúgy, mint más népeknél." (A
magyar színpad tradíciói)

Eltorzult értékrendünket minősíti, hogy ilyen
banalitásokat le kell írni. A színházi szakértelem
(és az arra való hivatkozás) önmagában nem
tudja megoldani ezt az elidegenedett helyzetet
(író és színház között).

Úgy vélem, ez az igazi szakmai háttere a
Nemzeti elleni támadásoknak. Már a hetvenes
évektől nem lehetett szakmai sikerre számítani
olyan színházban, amely a magyar drámát he-
lyezte működése központjába. Nyolcéves bé-
késcsabai főrendezőségem is bizonyíték erre. A
vállveregető dicséretek, a lesajnáló semmibe-
vevés, a nyílt gúny és a „szakmai" kritika szétrob-
bantotta a kialakulóban levő alkotóközösséget.
Ahol ennyi támadás és érdektelenség „jutalmaz-
za" a színészek erőfeszítéseit, onnan el kell szer-
ződni, vagy olyan embert hívni vezetőnek, aki „az
új idők új dalait" énekelteti velük... E helyzet is-
merős a Nemzeti Színháznál is (politikai baklö-
vésekkel súlyosbítva - a felettes illetékesek jó-
voltából).

Ha a színházi szakma valóban méltó helyére
szeretné segíteni a Nemzeti Színházat, akkor
örülnie kellene annak, hogy legalább egy olyan
hely van, ahol a hazai fogantatású irodalom ott-
honra találhat. Erre érdemes áldoznia a kor-
mánynak is. Észre kellene venni, hogy szükség
van ilyen célzatú színházra is. Jöjjenek
szerepel-ni, rendezni a magyar dráma
otthonába! Ablonczy László a házigazda
szerepére - kérdezzék meg az írótársadalmat! -
alkalmas személy. A baj csupán ott van, hogy a
„hazai termék" nem divatos manapság a piacon.
Elszoktunk már-már a magyar szótól is.

Igaza van Vámos Lászlónak, hogy a színház
élére igazi nagy formátumú szakember szüksé-
geltetik (véleményem szerint: a jelenlegi igazga-
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tó mellé). De hol van az a karizmatikus művész,
akinek szelleme és életműve természetes irány-
tűként vezetné a nemzet színházát? Sík Ferenc
pécsi és gyulai színpadán mindenki ott lehetett,
aki csak számított a magyar szellemi és irodalmi
életben. Az ő ú t j a - munkásságának joggal kriti-
zálható vonásai mellett - logikusan vezetett a
Nemzetibe. Az újabb rendezői generációk ér-
deklődése másfelé irányul. Ki a felelős ezért? A
főiskola, a gimnáziumok, az élet? A politika? Fe-
lesleges immár firtatnunk. Ezért kellett kívülről
jönnie valakinek, aki körül - ha a szakma meg-
szüntetné a kíméletlen és oktalan bojkottot (hi-
szen ő vétlen a kinevezésével kapcsolatos politi-
kai, hivatali baklövésekben) - felnevelődhetne
egy új művészgarnitúra. Nekünk nincs Művész
Színházunk (a moszkvaira gondolok), mert nincs
Sztanyiszlavszkijunk és nincs Csehovunk vagy
Gorkijunk. Nagy tudású színházi szakembereink
voltak és vannak, és a színházakban csetlő-botló
íróink. Csakhogy így sántít a dolog.

Befejezésül felidézem a Nemzeti Színház
múltjából Németh Antal és a „rossz drámaíró"
Móricz példázatát. A nagy színházi szakember
így ír visszaemlékezéseiben Móricz darabjairól:
„A betyár nem rossz darab volt, mint a Boszor-
kány, hanem nyíltan szólva egyáltalában nem
volt darab..." Majd végső szentenciaként így fo-
galmaz: ,,...színpadra szánt alkotásaival sosem
volt igazi sikere, mert a Légy jó mindhalálig és az
átdolgozott Úri muri előadásainak nagy száma
nem dramaturgiai okból jött létre, hanem kedve-
ző közönséglélektani pillanat eredménye volt.
Móricz Zsigmond amilyen zseniális regényíró
volt, olyan idegenül mozgott a dráma világában."

Figyelmeztető lehet mindannyiunknak: az el-
ismert színházi szakember teljesen vak és érzé-
ketlen a Trianon utáni magyarság zsákutcaél-
ményének tragikuma iránt. A „kedvező közön-
séglélektani pillanat" pedig azóta is tart... Móricz
viszont így ír A magyar színészet válsága című
cikkében 1930-ban: „A budapesti színészet igen
magasrangú, európai mértékekkel mérve is. Ha
az ember külföldön színielőadást néz, mindig a
szájában van a budapesti előadások íze..." Majd
témát vált: „Ezt kell az irodalomnak is keresnie.
Problémákat, ama problémáit, azt, ami fáj, s ami
reményt ad az élettel szemben. A színpadnak
dolga s kötelessége, hogy a lelkeket fölemelje s
megvigasztalja a mai roppant válságban, amely
elsősorban a lelki élet válsága... A mai színház
azonban sajnos lesüllyedt a szórakoztató mes-
terségek közé. Elvesztette szellemi, lelki tartal-
mát... A színházzal az a roppant szerencsétlen-
ség történt, hogy valósággal kikapcsolta magá-
ból az irodalmat. A nagy rendező, akinek a mai
színpadra a legnagyobb hatása volt, rájött, hogy

a szabóival s a technikai munkásaival is óriási
hatást tud elérni: nem kereste tehát az írót, aki
megköti a kezét. Inkább a színházi mesterembert
kereste ezen a téren is. Nem azzal törődött, hogy
mit mond valaki, milyen igéket hirdet a lélek,
ha-nem azzal, hogy mennyi alkalmat ad a
színész-nek a produkcióra... A színészet itt van
teljes fel-készültségével, de új hangot kell neki
adni s ő boldogan fogja azt hozni, mihelyt
lehet."

Én úgy tapasztaltam, hogy a színházi szak-
emberek vitáján arról nem esett szó, milyen igé-
ket hirdet a Nemzeti Színház. Tudjuk, szakmai-
lag joggal bírálható előadás is a közönség elé ke-
rül, de azoknak az íróknak az igéit, akik a plaká-
tokon vannak, nem illene senkinek száműzni e
helyről.

Ha van hívó ereje Molnár, Móricz, Szigligeti,
Sütő, Örkény, Mikszáth, Katona, Bródy, Szako-
nyi, Tamási, Sarkadi, Hubay, Szép, Füst (márci-

Amikor a sokadik szegedi botrányon zsor-
tölődtem, egy színész ismerősöm meg-
nyugtatott: mi már csak ilyenek vagyunk.
Tudod, a szakma szeretetéből fakadó túl-
fűtöttség, a művészi érzékenység... Ühüm,
mondtam, és a színháztörténet fenegyerekeire,
közönségőrjítő botrányhőseire gondoltam.
Aztán meg arra, hogy vajon a kilencvenes évek
magyar színiéletéről mit fog följegyezni a jövő
színháztörténete. Persze „volt egy-két este", és
vannak egyéniségeink, sőt tehetségeink is, és a
mondandók fölszabadulása sem mellékes eb-
ben a rendszer (ide-oda) váltogatásban. Új szín-
házak nőnek (s tűnnek el) a budapesti aszfalton,
és itt van ez a túlfűtöttség is - micsoda idők (le-
hetnének!)...

Igen, micsoda idők! Évente két-három szaftos
kis botrány - a közélet már észre sem veszi. Az-
után, ha önkormányzati rendeletekre rendeződik
is valamelyest egy-egy ilyen csetepaté, a legrit-
kább esetben lesz belőle művészi föllendülés...
Annak, aki marad, lavírozás lesz a sorsa a kisstí-
lűség meg a középszerűség langy pocsolyáiban,
s pár hónapig tartó „örökös" békeszerződések
köttetnek. Azok pedig, akikbe nagyobbat rúgtak,
sebeiket nyaldosva odébbállnak. Eredmények
helyett látványos sírások lesznek, hogy objektí-
vek a tényezők, és köztük is legkivált, hogy kevés
a pénz. Pedig tudjuk jól, mi pénz megy el például
a körberendezések tradicionális intézményének

us havi szerzőink) igéinek, akkor az ország
legjobb színészei és rendezői elfogadják a
jelenlegi vezető kezét, hiszen a program
kötelezne erre. Észre kellene venni, hogy a
hatalom hányszor megosztotta mára
művészvilágot, és azt is, hogy mindenki színházi
kenyere és alkotási szabadsága csak akkor
érhető el, ha a másként gondolkodónak is
megadja azt, amit magának elvár. Erre van
szüksége a Nemzetinek. A hübrisz a kiválóak
elbizakodottsága. El kellene tűnődni ezen a
színházi élet kiválóságainak is.

Igaza volt Szabó István színházi osztályveze-
tőnek, akivel néhány nappal a tanácskozás után
elbeszélgettem gyermekeknek játszó kis színhá-
zamról: nem szabad félni, mert a félelem
agresszív és intoleráns tetteket szül.
Gondolataimat leírtam, és félelmeim is
elszálltak.

Rencz Antal

fenntartására vagy a közönség névmániájának
kiszolgálására, vagy éppen a szocialista szín-
házmenedzsment nagy vívmányának, a „művé-
szi improvizációra" épülő „mindenböffentésre-
egyfullajtár"-munkaszervezeteknek a működte-
tésére... Csáki Judit azt írja: „A szakmánk elég-
telenre vizsgázott a Művész Színház körüli bot-
rányban." Ez már a sokadik elégtelen. Ebből si-
ma bukás lesz a végén. Úgy, hogy a közélet ész-
re sem veszi. És ettől lesz különösen szégyentel-
jes...

Vajon elkerülhető lenne-e ez a nagy elégte-
len? Természetesen. Nem kellene hozzá más,
csak egy kevés, szakmai szeretetből fakadó
túlfűtöttség! És tisztaság, jó szándék, csepp
művészi érzékenység - és sokkal jobb
felkészültség! Mivel a sebek már túl mélyek, s
túl sok van belőlük, és az érdekkörök (klánok,
lobbyk) is túl erősek és merevek - ezért a
változásnak csak egy lehetősége áll fönn: a
gyökeres.

Gyökeres változást pedig az esélyegyenlő-
ség megteremtése jelentene - az olyan helyzet,
amelyben a nemzeti értéknek kikiáltott politikai
érdeknek éppúgy joga van megbukni, mint
ahogy egy új, egyik érdekkörhöz sem tartozó, te-
hetséges műhelynek pénzhez jutni és megerő-
södni.

Az esélyegyenlőséghez vezető út sok-sok
frázissal kövezhető ki: piacosítás, vállalkozói
színház, értékközpontúság, támogató hatóság
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