
Amint lerakták az új Nemzeti Színház alap-
kövét, mindjárt föl is szedték. Sietni kellett, nehogy
megkössön a beton, mert akkor már csak a
kőtörő segít. A munkások ide gesen topogtak. De
nem volt baj, a magyar drámaírók egyperces
beszédeket mondtak föl, ilyen gyorsan a beton
sem köt, mire az alapkőletételi ünnepség véget
ért, az alapkő már föl is lett szedve.

Mint egy Menzel-filmben.
Értem én, előbb le kell fúrni, a metró alá, az

alapkő meg nem lebeghet a levegőben, mint
Mohamed koporsója, majd visszahelyezik szép
csöndben, minden fölhajtás nélkül, amikor oda-
érnek az alapozással. Addig elvan a páncélszek-
rényben.

Ez a dolog nálunk ki van próbálva, azért is
megy ilyen jól. Leraktuk például három éve a
Thália Színház alapjait, aztán gyorsan fölszedtük,
csináltunk helyette egy olcsóbb befogadó szín-
házat, ami valójában drágább. Annak előtte az Új
Színház alapkövét raktuk le, ott sem vártuk meg,
hogy megkössön a beton, megszilárduljon a tár-
sulat, fiatal rendezők kezdjék fölépíteni a jövő
színházát, kihúztuk alóluk a Székely Gábor nevű
alapkövet, hadd omoljon le, ami addig épült,
jöjjenek a bőröndös rendezők. Kecskeméten a
színházi alapkőfölszedés olyan régi és olyan hí-
res, mint a barackpálinka. Olyan rutinosan is
művelik, mint a szőlőt, bár most Bodolay Gézát
könnyelműen öt évre bebetonozták, főhet a fejük,
hogyan fogják idő előtt gőzkalapáccsal kibontani
a betonból. Úgy hírlik, Szegeden is észrevették,
hogy majdnem megkötött a mostani, biztató ered-
ményeket produkáló csapat, készülnek szétverni.

Persze mindez összefügg azzal, hogy nyolc
évvel ezelőtt leraktuk a demokrácia alapkövét.
Többek között azért - mint ezt Demszky Gábor-
nak a SZÍNHÁZ szerkesztőihez írt levele tartal-
mazza -, „hogy fontos kérdésekben ne szület-
hessen egyszemélyes döntés". Tény, hogy azóta
különféle bizottságok, közgyűlések és egyéb tes-
tületek baltázzák el szisztematikusan és demok-
ratikusan (?) a színházak dolgait. Aki ez ellen
protestál, az nyilván Aczél Györgyöt sírja vissza.
Dürrenmatt prófétának bizonyult: Antigoné ügyeit
ma Kreón titkárai intézik. Es a titkárok
másodtitkárai.

A főpolgármester azt írja, hogy egy színház
igazgatóját ugyanúgy nem választhatja ki szemé-
lyesen, mint a csatornázási művek igazgatóját.
Egy ideje már sejtjük, hogy a színház azonos
nívóra került a csatornázással. Lakossági szol-
gáltatás lett. Szolgáltatók, üzletemberek, mene-
dzserek, kupecek kellenek hozzá. Azok is vannak
többségben. Művészekre, nehéz emberekre a
jövőben egyre kevésbé lesz szükség. Ismét a
klienseknek jár a Kossuth-díj, esetleg fájdalomdíj

gyanánt, mint a cukor a gyereknek, akitől elve-
szik a játékát, és aggódnak, hogy beleöli magát a
feszített vízű medencéjébe. Azt írja nekünk
Demszky Gábor március 2-án: „mondják el azt is,
kit tekintsünk szakmai megszólalónak a szín-
házak nevében beszélők kavargóan színes
közösségéből. Megígérhetem: figyelembe fogjuk
venni ajánlásaikat." A Kossuth-díj színházi albi-
zottságot például szakmai megszólalónak tekint-
jük. Március 15-én kiderült, mennyire vették fi-
gyelembe ajánlásait. Sokan beszélnek erről a
szakmában. De nem a nyilvánosság előtt. Az Új
Színház-ügyről is sokaknak megvan a vélemé-
nyük, ám nyilvánosan kiállni mellette csak két-
három újságíró mert.

A félelem nem véletlen. Jó színházi szakem-
bereket menesztenek, Kreón titkárai maradnak.
Bebetonozva, a képviseleti demokrácia alapkö-
vébe.

A közelmúlt egyetlen végiggondolt - egysze-
mélyes! - döntése Magyar Bálinté, aki idejekorán
Bálint Andrást nevezte ki az új Nemzeti Színház
élére. Bálint személyisége kódolva van a feladat-
ra. Konstruktív, optimisztikus, európai szellem.
Nyíltan és egyértelműen fog kommunikálni a
mindenkori miniszterrel. Mint kultúrdiplomata
képes lesz az állami kultúrát magas szinten kép-
viselni. (El tudjuk képzelni Babarczy Lászlót,
amint Nemzeti színházi eszme: a nemzeti identi-
tás önreprezentációja címmel tart előadást? Vagy
a zsigereiben az alternatív színházhoz húzó
Ascher Tamást protokolláris sötét öltönyben
színháznyitó beszédet mondani?)

Bálint Andrással, „mellesleg", van rá esély,
hogy a Nemzeti Színház emblémájához újra
olyan szavak társuljanak, mint színvonal és mű-
vészi etika. Ne felejtsük el, ő az a színigazgató,
aki kitiltotta színházából a kritikusok doyenjét;
ennek nemsokára másfél éve, az eset nem befo-
lyásolta sem a színház, sem a kritikus reputáci-
óját (érdemes lenne egyszer tisztázni, ki mit gon-
dol erről), azóta mindketten megvannak egymás
nélkül. Különben mintha mi sem történt volna,
holott etikai bizottság is van a világon.

Szakmai etika - erről az utóbbi időben méltat-
lanul kevés említés esik. Mintha a színházcsiná-
lás egyik alapköve nem a morál volna. Nyilatkozik
egy budapesti színház főrendezője, és azt állítja,
tudja, hol a baj a színházban, le van írva egy
bizonyos kőnyomatos szamizdatban. Ugyanez a
főrendező elcsodálkozik, amikor a színház egyik
előadásának rendezője, ráadásul volt társulati
színészkollégája, megkéri, nézné meg a dara-bot
a premier előtt, s mondana róla segítségképpen
véleményt. „Mit képzelsz, miért nézném meg?" -
így a főrendező, aki tudja, hol a baj. Miközben ő
maga a baj. Erről miért nem beszélünk?

Azt mondja Schwajda György a televízióban,
hogy nemzedéke - a Székely-Zsámbéki generá-
cióról van szó - hibázott, mert nem nevelte ki
azokat a fiatal rendezőket, akik előadásaikkal
unalmasnak, túlhaladottnak, kiöregedettnek
nyilvánítanák elődeiket. De hiszen ezek a ren-
dezők itt vannak. Sokan. Előadásokkal. Rosszak-
kal és jókkal. Ahogy elődeik is. Nagyrészt erről
az „ellentétről" szól ma a színházi élet. Az a
kérdés, miféle ellentét ez. Egzisztenciális vagy
tartalmi? Szemléleti vagy formai? A világlátást
vagy a színházi nyelvet érinti? Nem erről kellene
beszélni?

Fórum is van rá, épp kezdődik Veszprémben
az Országos Színházi Találkozó.

Nézem a programot: az előadások fele az évad
átlagszínvonala alatt leledzik. Hallani, színigaz-
gatók utólag „módosították" a listát. Fontos elő-
adások „nem férnek be". De akkor miről fogunk
beszélni? Miről lesz érdemes beszélni? Anatolij
Vasziljev Magyarországon rendezett, és nincs
beválogatva? Törőcsik az Enquist-darabban ér-
dekes, nem Vasziljevnél? Garas zseniális Shy-
lockja nem ebben az évadban volt? Nem tenne ki
egy vitanapot A velencei kalmár két előadása, a
hozzájuk kapcsolódó temérdek esztétikai és tár-
sadalmi kérdéssel? A színészi teljesítmény értői
és méltányolói beválogatnak tipikusan „mache"
alakításokat, de kihagyják az Árkádiát és az Agó-
niát? Tényleg Enquist a csúcsszerző? Közepes
kommerszeink kellenek, miközben Schilling
Árpád Kicsije nem fér be a versenyprogramba? A
különös dramaturgiájú egri Tragédia vitaképtelen
a Madách-évben? A százéves Brecht a világon
mindenütt provokál, nálunk is, csak a találkozón
marad észrevétlen? Új színház alakult Bárka
néven, ám egyetlen előadása sem ütötte meg a
„magas" mértéket? Miről szóljon egy szakmai vita
az évad végi fesztiválon, ha nem egy vadonatúj
társulat első évadáról? Es Szeged netán azért
érdektelen Veszprémben, mert tavaly Veszprém
is érdektelen volt Szegeden?

Nézem a találkozó programját, és arra gondo-
lok, hogy van fórumunk, de ugyan mi lesz e
fórum tartalma?

S még arra, hogy ami március 28-án az Erzsé-
bet téren történt, nemcsak modellisztikus, ha-
nem példázatos is. Megtanulhatnánk belőle, hogy
előbb jó mélyre kell ásni, egészen a valódi
alapokig, s csak aztán lerakni az alapkövet.


