
NEMZETI ILLÚZIÓK

egutolsó értesülésem szerint a kormány

márciusban dönt arról, hol épüljön föl a

Nemzeti Színház. A televízióból, ahol a

hivatalos bejelentés elhangzott,

ezenkívül még a következő

információkhoz lehetett jutni. A kormány hajlik

arra a döntésre, hogy új épületet kell emelni, de

nem zárkózik el az elől sem, hogy már meglévő

épületet alakítsanak át Nemzeti Színházzá. Ez

utóbbi esetben kevesebb esélye van a New

York-palotának s több a Vigadó hátához

ragasztott, a Vörösmarty térre néző

irodaháznak, amelyet a népnyelv mind-

közönségesen Elizélt-palotaként emleget. Ha új

épület mellett döntenek, a legvalószínűbb hely

az Erzsébet tér és környéke vagy a Közraktár ut-

cai Duna-part. Bármelyik változat lesz is a ked-

vezményezett, a kormány folyó árakon hatmilli-

árd forinttal hajlandó hozzájárulni az építkezés-

hez.

Lássuk a perspektívákat. Tegyük föl, hogy a

kormány márciusban csakugyan meghozza a

döntést. Bármelyik változatot fogadják el, terv-

pályázatot kell kiírni. Lehetőleg nemzetközit,

ahogy az említett televíziós műsorban is elhang-

zott, részint azért, mert el kell szakadni a korábbi

megalomániás tervektől, részint azért, mert az

ügy hordereje megkívánja. Mondjuk, hogy a ki-

írás megtörténik nyárig, ami egyébként nagy tel-

jesítmény lenne, tekintve, hogy előtte meg kell

egyezni bizonyos alapelvekben, és dokumentá-

ciót kell készíteni a potenciális pályázóknak. A

tervpályázat határidejét nem lehet rövidebbre

szabni bő egy évnél, tehát optimális esetben

1997 vége felé beérkeznek a pályaművek. Ha a

bíráló bizottságban hazafias érzület lobog, siet

az értékeléssel, hogy 1998. március 15-én és föl-

tehetően - bár ki tudja? - még a jelenlegi kor-

mány hivatali ideje alatt kihirdethesse az ered-

ményt. Amennyiben a választások után hivatal-

ba lépő új kormány sem gondolja másképp, és

megerősíti a Nemzeti Színház fölépítésének

szándékát, úgy legkorábban ősszel megszavaz-

tathatja a parlamenttel az előző kabinet által ígért

hatmilliárd forintot, ami jó esetben a felét fogja

ér-ni. Ha a hiányzó pénzt, megítélésem szerint,

a szóban forgó összeg dupláját sikerül

előteremte-ni, akkor 1999 tavaszán - március

15-e erre is megfelelő dátumnak látszik - sor

kerülhet az első kapavágásra. Ebben az

esetben úgy léphetünk át a következő

évezredbe, hogy megalapoztuk az új Nemzeti

Színházat.

Ez az optimista menetrend, a féktelen vágyak

világa. Ha realista vagyok, azt mondom, nem

lesz belőle semmi. A Nemzeti Színházat nem

fogják fölépíteni, sem az Erzsébet téren, sem az

Elizélt-palota helyén. Mi nem szoktunk Nemzeti

Színházat építeni. Legföljebb lerombolni szoktuk

a Nemzeti Színházat. A Nemzeti Színház 1908

óta ideiglenes helyen játszik. Alig kell több, mint

egy évtized, és megünnepelhetjük a Nemzeti

Színház nem létezésének százéves jubileumát.

Magánszínház, persze, épült az eltelt idő

alatt. Magánkezdeményezni szabad, de abból

nem lehet Nemzeti Színház. A mostani

építhetnék a Postabank ajánlatával indult, Princz

Gábor ugyanis fölkínálta a célra a New York-

palotát. Üzleti érdekből? Abból. Terveket is

csatolt hozzá. Legott felhördültek a

városrendezők, műemlékvédők és építészek.

Közülük az utóbbiakat értem meg leginkább,

hiszen ők saját díjnyertes terveikben

érclekeltek. Ezek gyakran képezik mulatságom

tárgyát, rossz óráimban előveszem őket, ilyenkor

harsány jókedvre derítenek. A már említett

televíziós műsorban is volt egy meghívott

szaktekintély, aki azt mondta, hogy a Nemzeti

Színház repertoárszerűen játszik, ebben tér el a

többi színháztól, ezért a tervezésnél gondolni kell

arra, hogy esténként kicserélik. a színpadon a

díszleteket. Senki sem kérdezte meg tőle, mikor

volt utoljára színházban - és hol.

Úgy vélem, a Nemzeti Színház fölépítése ko-

molyabb dolog annál, hogysem építészekre le-

hetne bízni. A New York-palota alkalmatlanná

nyilvánítása után sokak fantáziája meglódult, az

új jelszót lobogtatva egyesek elkezdtek kisebb

léptékben (olcsóbb árakban) gondolkodni, föl-

merült, hogy ha kisebb a nézőtér, legyen a szín-

pad is kisebb (már csak az arányok miatt!), le-

gyen végül is akkora, hogy akár a New York-pa-

lotába is beférhet, de mégse legyen a New

York-palota, hogy nézne az ki, a loggia-

folyosóból csinálnának páholysort, aztán meg

micsoda Nem-. zeti Színház az, amelyet körül se

lehet járni. Ma-. gánbefektetés lenne állami

hozzájárulással, rengeteg időt és pénzt

spórolhatnánk, épülne egy új színház, miközben

a meglévők többsége össze-dőlés előtt áll, de

akkor is, ki hallott már ilyet, igy építeni Nemzeti

Színházat, arról nem beszélve, hogy megint a

karvalytőke járna jól.

Ezért aztán nem lesz új Nemzeti Színház, any-

nyi baj legyen, van elég gondunk a régivel is. Az

építkezési láz föllángolása idején egyedül Mé-

száros Tamás írta le, hogy mielőtt épületen törjük

a fejünket, talán tisztázni kellene, milyen szelle-

met és milyen társulatot szánunk a jövő Nemzeti

Színházába. Idestova egy éve annak, hogy a

színházi szakmát konzultációra hívták, a Nem-

zeti Színház szellemi koncepcióját s az ehhez

vezető gyakorlati lépéseket kialakítandó. Halkan

kérdezem: az összejövetelt kezdeményező Mű-

velődési Minisztériumot mi akadályozza abban,

hogy érvényt szerezzen a szakma

konszenzusával megtámogatott

intézkedéseknek?

Nem akarok túlságosan naivnak látszani, jól

tudom, hogy a Nemzeti Színház sorsa - nem

csak az épületé - aligha a Művelődési Miniszté

riumban dől el, lévén nem szakmai, hanem politi-

kai kérdés. Az elmúlt csaknem két év azt bizo-

nyítja, hogy egy sokkal magasabb szinten létre-

jött megegyezést lehetetlen „föllazítani" holmi

szakmai, tehát adott esetben a Nemzeti Színház

tartalmát, művészi, vagy akár gazdasági műkö-

dését firtató „praktikákkal". Nyilván akadnak,

akik a lehető legjobb szándékkal úgy vélik, csak

egy új épület és a benne megszervezendő új tár-

sulat ad lehetőséget arra, hogy jogi és erkölcsi

megrázkódtatás nélkül elfeledkezzünk a „régi"

Nemzeti Színházról. Aki efféle bravúrstikliben

gondolkodik, tudja, hogy senki kívülről jött ember

nem fogja vállalni- azon kevesek közül, akik hi-

vatva lennének rá -, hogy belülről „fölrobbantsa"

a társulatot. Ez csak egyszer történt meg,

Németh Antal esetében, akkor is politikai segéd-

lettel. A Nemzeti Színházat úgy fogni ki a politika

hálójából, hogy befogni a politika hálójába - ért-

hetőbben: úgy hozni létre szakmailag ütőképes

társulatot, hogy a hatalom presztízse emeljen fölé

új épületet -, túlságosan körmönfont csel, s még

ha sikerülne is, nagy valószínűséggel minden

hamarabb lesz belőle, elsősorban pártpolitikát

szolgáló választási taktika, mint bármilyen

értelemben vett új Nemzeti Színház.

Egy kormánypárti politikus több mint fél évvel

ezelőtt így nyilatkozott: „Politikusként az ember

belekerül egy olyan világba, amelyben a vitás

kérdéseknek a tartalmi vonatkozásai szinte mel-

lékessé, másodlagossá válnak, és ő maga folya-

matosan támadásoknak van kitéve; a politikai el-

lenfelek semmi mást nem keresnek, csak azt,

hogyan lehetne az adott kérdés tartalmától füg-

getlenül a politikai támadást erkölcsi támadássá

formálni." A szóban forgó politikus ugyanebben

az interjúban azt is mondta: megengedhetetlen,

hogy egyetlen színházjegyre több mint három-

ezer forintos támogatás jusson, és „az államnak

nem lehet kötelessége, hogy akkor is támogas-

son egy színházat, ha a nézők oda már bemenni

sem hajlandók". A színházat tapintatosan nem

nevezte meg.

A nyilatkozó egy hónapja művelődési minisz-

ter. Valószínűsíthető, hogy pozíciójában közvet-

lenebb kapcsolatba kerül „a vitás kérdések tar-

talmi vonatkozásaival". Gondolom, ott lesz már-

ciusban, amikor a kormány dönt a jövő Nemzeti

Színházáról.

A fejleményekről tájékoztatni fogjuk olvasóin-

kat.

L


