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Főképpen a tanulságokról
Mini macska, elkaparva
piszkát,
így készítsünk mi is hát
új helyzetet ? „Korszerű tisztát ?"
(Illyés G y u l a : Lelki t i s z t u l ó k n a k )

A Nemzetiről van szó.
A budapestiről. Amely tradíciójában, sorsában és feladatában nem azonos a miskolcival,
a szegedivel és a pécsivel sem. (Utóbbiak névtelensége azért is keserves tény, mert hagyományunk szerint volna kikre hivatkozni. Paulay Ede, Pethes Imre, Hevesi Sándor, Bajor Gizi,
Pünkösti Andor, Jászai Mari, Horváth Árpád és mások életműve érdemelne annyit legalább,
hogy utókorukban intézmény éltesse őket.) Bántó, hogy a nemzeti színházak közötti distanciára hivatkozni kell, de emlékeznünk kell arra, hogy a budapesti Nemzeti azóta felmentett direktora a tavaly évadeleji sajtótájékoztatón a maga feladatát és intézményét nem óhajtotta kitüntetettnek tudni. „A felszabadulás utáni időszakban megváltozott a Nemzeti Szinház helyzete, szerepe, funkciója, az országban négy helyen működik nemzeti színház, s ezek azonos
struktúrájúak, azonos feladatok teljesítésére hivatottak." (Magyar Hírlap, 1981. augusztus
24.) Különös lefokozottság, mert ha az ország valamennyi színházának művészeti vezetése avval a fanatizmussal dolgozik, és alább nem adja, hogy nemzeti színházat csinál, az igen magas,
ha nem a legmagasabb igény. Idővel pedig az egész ország színházi életét befolyásolhatja. Ha
az első, a Nemzeti direktora valamiféle hátsó küzdelmek,- szűken vett szakmai szempontból is
hibás viaskodások megnyilatkozásaként és taktikai kompromisszumának eredményeképpen
igényességben alább adja, mit gondoljunk intézményéről? De az ő gondolatmenete szerint is
lássuk a tényeket! A Szegedi Nemzeti Színház az 1981/82-es évadban Urbán Ernő Uborkafáját újította fel, a pécsiek emlékezetes évek, évtized után Páskándi Gézának egy gyengécske darabjával, és a stúdióban Pilinszkyvel álltak elő, a miskolciaknak pedig egy Csiki Lászlóbemutatóra futotta a kamarában. Ennyit a „nemzeti"-munkamegosztásról. A budapesti
egyetlen újat se kreált (történetében példátlan). Egy Füst- és egy Jókai-darabbal a rendezők
korábbi gondolatukat ismételték, jobbára, nagyobb nyilvánosság előtt.
Azóta újabb változását éli a Nemzeti — így, nagybetűvel továbbra is. Mert a kitüntetettről van szó. Az új év, 1983. január 1. alapos üzemmeneti módosulásokat hozott, még beláthatatlan következményekkel. Éppen ezért az eddig történtekből próbálunk némely tanulságot
megfogalmazni. Nem a művészeti kudarcokat és eredményeket részletezzük, hanem vezetői
gondolkodásának s gyakorlásának köz előtti aspektusát.' Kevés anyagot vizsgálhatunk. De
mindenképp tanulságos azoknak a nyilatkozatoknak és beszélgetéseknek az egybevetése, melyek a Nemzeti sorsa körül megfogalmazódtak. Mert nem azzal volt gond, ami megtörtént,
sokkal inkább az okozott feszültséget, ami hiányzott.
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Egy, a Magyarország felfedezése igényességébe elmélyülő színházi szociográfiának kell
majd azt alaposan elemezni, ami a hatvanas évek végére az erjesztő és emésztő változásokat
elindította. Hogy művészi és hatalmi harcok, belső elgyöngülések okán miért kezdett fáradni
a Madách Színház, miféle apály következett a Rozsdatemetőt, Sartre-t, Örkényt bemutató és
a stúdióját elindító Tháliában. Major és Marton harcának naponkénti szomorú tényeit nemcsak a Fészekben beszélték. (írásban beszélni erről, akár csak egy-egy produkciót meglegyinteni is alig lehetett, legfeljebb kiváltságos helyzetből, mert különben a sértett telefonja nyomán gyorsan elhalkult az ellenkedő hang — ha a szóló egyáltalában a szakmában maradhatott. Mára már szerencsére ebben is kezdjük tanulni a demokráciát.) Várkonyi és Horvai
mindannyiójuknál bölcsebben vitték a Víg sorsát; remélhetően tovább tapasztalható követ-,
kezményekkel. Sik Ferenc Pécsett, Zsámbéki Gábor, majd Babarczy László, Ascher Tamás
Kaposváron, Székely Gábor Szolnokon kezdte el a maga következetes munkáját, de érdemes
volt Giricz Mátyás debreceni rendezéseit is figyelemmel követni. A szakma is egyre inkább beszámolt a bemutatókról; egyre inkább már nem alkalmi, hanem programszerű érdeklődést jelentett a napilap vagy a képes színházi lap tudósítójának vidéki bemutatóra utazni. S míg a fővárosban bérlettel vagy jó társadalmi kapcsolattal szervezett házak előtt zavartalan egykedvűséggel teltek az évadok, Pécsett, Kaposvárott, Szolnokon új igényességben dolgoztak. S már
budapesti egyetemisták stoppal, személyvonattal, éjszakázva, netán KISZ-programnak iktatva autóbusszal rándultak, főként Kaposvárra. Amit a hatvanas években Budapesten a Ruszt
József vezette Universitas előadásai, magyar szerzők, Csokonai, Balázs Béla, Hubay, Pilinszky kitüntetett jelenléte mellett Genet, Shakespeare és más külföldi szerzők művei az Egyetemi
Színpadon hoztak friss szeleket, azt a hetvenes években egyre inkább Kaposvár jelképezte és
képviselte. Mert egy új, főképpen értelmiségi generáció a maga fiatalságát, ambícióját, gondolkodását, kérdéseit, kétségeit látta meg a kaposváriak munkájában.
Sűrítetten egyetértő felerősödő volt ennek a figyelemnek és sikernek, amikor a kaposvári
színház a Madáchban az Ahogy tetszikkel, a Nemzetiben Sütő Egy lócsiszárjával vendégszerepelt este és éjszaka. Ahhoz fogható tomboló sikert a vendéglátó színház falai akkor már ritkán értek meg. Ezek az esték a színházi rend megtartásának keretén belül tüntetésként hatottak : fiatalok és igényes korosok zúgó egyetértésében új igénybejelentés volt színházi életünk
mibenlétét és jövendőjét illetően.
De hogy valamiféle zavarodottság, tanácstalan ellentétezettség már akkor is megmutatkozott a magyar dráma ügye és színjátszásunk stilisztikai megújításának kérdésében, azt én
személyesen is többször tapasztalhattam. Debrecenben az 1967-es színházi napokon nagy tekintélyű társaság beszélt és vitatkozott, s szóba került a magyar dráma is. Érvként és magasztos erényként hangzott el, hogy a Nemzeti ismét bemutatja a Fáklyalángot. Szót kértem s
megemlítettem, hogy igazán tisztelve Illyés kiváló drámáját, nem kellene ismétlés helyett a
még be nem mutatott műveket — az övéit és másokét — előbbre venni... ? A sor hosszú volt;
a Különctől Németh László, Hubay, Sarkadi, Remenyik művein át Weöresig és a Ki lesz a bálanyáig. Vélekedésem mintha el sem hangzott volna; senki nem reagált rá. Amint néhány évvel
később, 1970 tavaszán egy minisztériumi sajtótájékoztatón, amikor még mindig hosszú mulasztási listát említhettem. Illetékes köröknél kellett tapasztalnom, hogy a magyar dráma sorsa
nem mutatkozott központi ügynek.
Latinovits vívta közben magányos harcát. Vívta a mindennapi lehetetlenséggel, s egyre
inkább démonaival. Igényességben ő se akart mást, mint a kaposváriak, csak ő már az ellehetetlenülés folyamatában volt útban utolsó, kutyaszerepe felé. Nem tudott csöndben és taktikusan létezni. A Bozzi premierjének délelőttjén is a Hivatalban kilincselt; az általa áhított magyar drámák színházának ügyében.
Akkori magunkat próbáljuk csak felidézni! Bizony megállt az időnk. Bereményi és Gothár filmjének analízise nyomán lássuk magunkat! Azoknak a kaposvári utazásoknak az értelme, az előadások érvénye, az elemző hajlándúságú, de olykor publicisztikusan áthallásos
konklúziója kamasz-magunk tetszésében, egyetértésében, tapsában nemegyszer felerősödött.
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Tetszett, s rendkívüli volt az együttesi munka, amit talán nemcsak színházcsináló szellempéldának véltünk, hanem generációs ábrándunk is volt: lám megy ez együtt! Közösen mily magasra emelkedhetünk! S hogy némi túlhevültséggel, aránytalanságban éltettük ezt a vállalkozást, azt a varsói világszínházi találkozó jelezte: a kaposváriak Ahogy tetszikje — bár külső
körülmények is nehezítették helyzetüket — bizony sehogyse tetszett a nagyvilágnak. Majd esztendőkkel később, a Vígszínház varsói vendégszereplésekor, Örkény, Csurka, Hernádi drámáinak előadása nyomán Jan Szydlovszki, a nemzetközi színikritikai élet jeles személyisége
mondta el, hogy a magyar színházi életről ez utóbbi találkozás mennyire megváltoztatta véleményét, mert korábban, vezető teljesítményként, Kaposvár bizony gyönge képviseletnek bizonyult.
S ebben, nyomatékosan mondjuk, nem a kaposváriak hibáztathatok. A közeg, ami egyre
inkább körülvette őket. Ami az ő lankadatlan, kemény munkájukban önismeret-gyöngüléshez, arányzavarhoz vezetett. A sajtó, a kritika, amely évtizedeken át még a jelentős vidéki teljesítményeket is alig vette észre, most állandó ingajáratban közlekedett Budapest és Kaposvár
között. Hallatlanul egyoldalú publicisztikai áradás vette körül őket, oly mérvű, amely nemegyszer a kaposváriaknak is ízlésük ellen volt. Minden eredmény sokszorosan felerősödött az
országos sajtóban, más városok színházának munkája sokszor sértően lefokozódott. (Nem
minden fórumon, persze, mert gyanakvás, rosszízű elfogultság most is tapasztalható a kaposváriakkal kapcsolatban.) S amikor már belátható és nyilvánvaló kudarcot hozott egy-egy előadás, az udvari krónikások legfeljebb hallgattak, s nem írtak kritikát. De még akkor is volt
ürügy egy-egy színészi produkcióval manipulálni.
Közben Sinkovits, Kálmán, Kállai egyre magárahagyottabban küszködött, mások
emberi-művészi váltásához nem volt türelme a budapesti Nemzeti Színháznak. Táboroztak s
nem alkottak a Nemzetiben. Egy-egy előadás rutinból, a hozott képességekből született.
A Madách nagy sikereinek teremtője, Gábor Miklós Kecskemétre szerződött, Vámos László
az Operettszínházat és a televíziót választotta. Pártos Géza, aki a magyar dráma (Füst Milán,
Sarkadi) dolgában a legfrissebb igényt hozta, már korábban disszidált, talán nem függetlenül
mellőzésétől.
Új hullámot a fővárosban Gyurkó László Huszonötödik Színháza ígért, ami talán még a
fényes szelek nosztalgikus lelkesedéséből is táplálkozott. De az a fajta közösségi idea, amit játékban, színházcsinálásban maguk elé tűztek, sok okkal (rendezői-művészi következetlenség,
színészi kvalitások hiánya, szűk körű közönség) nem valósulhatott meg. Amikor pedig az ambíciónak tágabb teret kapva hatalmas apparátusnak kellett volna működnie, akkor derült ki
igazán, hogy a Várszínház-Népszínház mennyire nem tud átfogó művészi programmal előállni. Hozzá: szervezeti, üzemmeneti anarchiába fulladt. (Lásd: Esti Hírlap, 1982. szeptember
7.: Hová lett a színház pénze?) A Gyurkóék távozása körüli adminisztratív, művészeti kapkodás és rögtönzés tényeit névsorral lehet igazolni, hogy kik kerültek szóba, vagy neveztettek ki
a Malonyai—Vámos kettős előtt. Fájdalmas, hogy a fúzióban a művészi megújításra valóban
megérett Déryné Színház még szervezeti munkamenetében is összeroppant. Az pedig már
anakronizmus, hogy a munkáskerület színháza, a József Attila évtizedeken át rendületlenül
bulvárprogrammal, játékban pedig a biztos szériarutinnal állt elő zenés játékokra edzett színészeivel. Büntetőtelepnek is kijelöltetve pedig színre tudott állítani egy-egy prózai előadást is
(korábban Sinkovits Imre, majd Gobbi Hilda, Mádi Szabó Gábor, Darvas Iván korszaka).
S amíg a hetvenes évek fordulójától két-három évenként szinte egy, a fővárosból vezényelt művészi-adminisztratív vezető személyzet vetésforgószerűen járt körbe a vidéki színházaknál (Békéscsaba, Debrecen, Szeged stb.), a budapesti színházak vezetése rendületlen magabiztossággal tartotta magát.
A Nemzeti az ellehetetlenülés folyamatát élte. Erről Vámos László is beszél a Kritika
1982/11. számában. Felső irányításunk változtatási szándékában természetszerűleg adódott,
hogy azokkal frissítsen, akik méltó művészi munkával igazolták színházcsináló tehetségüket.
Zsámbéki Gábor és Székely Gábor személye így került előtérbe a további, perspektivikus
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munka garanciájaként. Méltán. S a központi irányítás, bizonyára éppen a nagy próbára kihívó feladathoz erősítendőnek gondolta, hogy olyan új vezető hangolja össze társulat- és színházépítő munkásságukat, aki higgadtsággal, színházismerettel, kultúrpolitikai bölcsességgel
áthidalja, tisztázza azokat a koncepcionális és részletekben adódó neuralgikus pontokat, amelyek elő-előtűntek a szolnoki és a kaposvári munkamenetben is. De amelyek esetleges ismétlődése a Nemzeti életében már más arányokban mutatkozhat. A felsőbb szempontok érvényesítésére alkalmasabb személyt alig találhattak volna, mint Nagy Pétert. Aki irodalomtudós és ismert közéleti személyiség. Nemcsak színházkritikusi gyakorlata erősítette meg iránta a bizalmat, hanem családi tradíciója is emlékeztetett arra, hogy ő tudja, mi a Nemzet Színház. Amikor 1978-ban, megbízását követően nyilatkozott, a múltra tekintő, ám művészeti ambíciójában megújuló színházeszményről beszélt. A kötelezettségeket is vállaló Nemzetiről.
De éppen ebben a kérdésben izzott fel a vita az 1978 őszével kezdődő évadban. Természetes, hogy mindkét vezető egy-egy szűkebb csapattal érkezett régebbi színházából. Talán túlzott magabiztossággal és hangossággal is jöttek, a fiatalságnak azzal a mindenkori elszántságával, hogy merőben új korszakot kezdenek. Értékek söprésével is akár, merthogy a tradíciótudat csak akadály, amikor az ambíció a síkfutást kísérti. S azokat, akik évtizedek óta jólrosszul vitték az intézmény mindennapjait, talán irritálta is ez a mentalitás. És az is feltehető:
alig-alig ismerték a szolnokiak, a kaposváriak munkáját. Bizonyára mindkét oldalon előítéletek is szorították a hangulatot, szították is talán. Hiszen igazi fiatal tehetség jó ideje alig érkezett; az ötvenesek jelentették a színházat, s tartották a még-még tekintélyt. Merevség és görcs
itt is és ott is. Őrlő feszültség a színházcsinálás egyet nem értésében. Nagy Péter már lemondásban van, s 1979 márciusában előbb ideiglenesen biztosként, majd igazgatóként Sziládi Jánost bízzák meg a vezetői teendők ellátásával. Értelmetlen részletezni Nagy Péter távozásának
okait. Zsöllyére ítélve című könyvének bevezetőjében részletesen beszél róla. Kötetét áttanulmányozva, majd felelevenítve korábbi színházi írásainak gyűjteményét, a Két évadot, alaposabban gondolkodhatunk azon; minden korábban említett erénye mellett szerencsés döntés
volt-e személyét a két fiatallal egybekötni? Merthogy Nagy Péter nem eléggé ismerhette Zsámbéki Gábor és Székely Gábor munkásságát. Föltűnő e két kötet alapján, hogy Nagy Péter sosem foglalkozott a vidéki színházak életével. Két kötetnyi írás, s egyetlen vidéki beszámolót se
találni benne. Fejezetekre tagolja budapesti élményeit (Kaposvár és Szolnok színháza pedig
rendszeresen szerepelt a fővárosban), ha pedig vakációzni utazik, Nyugatról tudósít. Ekképpen arról az erjedésről, ami a hetvenes években vidéken megindult, Nagy Péter legfeljebb hallomásból értesülhetett, s fontosságot nem tulajdonított neki, mert mondandója, láthatóan,
nem volt róla. Ezzel magyarázható, hogy két könyvében Székely rendezéssel egyszer, Zsámbékival egyszer sem foglalkozik. Előzetesen neki legfeljebb az lehetett garancia, hogy Székely a
Macskajátékot indította el a világsiker felé, Sütő Lócsiszárját pedig Zsámbéki vitte visszhangos sikerre. Az élő magyar dráma is szívügyük lehet, vélhette. Az igazság pedig az, hogy évtizedes színházi munkásságukban alig-alig tudtak többel előállni az imént említettnél. Nem
szólva arról a szerény, de mégiscsak kötelező tradícióról, ami Katonán, Madáchon át Móriczig, Bródyig a magyar drámairodalmat jelenti. Ez persze nem kisebbíti, hogy sorozatban
álltak elő emlékezetes Csehov-, Shakespeare-előadásokkal. Több mint évtizedes munkásságukban nyomát se adták, hogy a Bánk vagy Az ember tragédiája, Remenyik, Bródy és mások
az ő színházcsináló elképzelésükben kikerülhetetlen feladványt jelentenének. Nagy Péter pedig nem tudta nélkülük elképzelni az új Nemzetit. Okkal.
A színházcsináló ízlés konfrontációja tehát már a személyi vezetői összetételben adva
volt, ami a közös együttműködő igazgatást és a mindennapi munkamenetet lehetetlenné tette.
A direktori helycsere sem hozott semmi változást; a feszítő erők tovább működtek. Kálmán György távozása, Bessenyei Ferenc érkezése, majd gyors nyugdíjba menetele, Kállai, Sinkovits, Avar, Őze tárgyszerű vagy áttételes nyilatkozatai utaltak arra, hogy érdemes volna elgondolkodnia a vezetésnek, mert erősödik a színház munkájával kapcsolatos elégedetlenség. S
hogy a fiatal érkezők közül többen visszatértek Kaposvárra, az sorsukban való csalódás több
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rétegében értelmezhető. Elégedetlenek voltak a munkaintenzitással, mondták ők, s higgyünk
nekik. De talán áltatták is őket, s ebbeli arányzavarukban azt is remélhették: korábbi művészi
státuszuk megerősödik a Nemzeti rangjában. Az arányok módosulását a Hely változásával tudomásul kellett volna venni. Tudatni is pontosan — ebben állt volna a fiatal vezetők pedagógiai felelőssége. Valószínűleg nem tették meg. Vétettek, s ők maguk is arányt vesztettek ebben. Aztán: más szellemi, munkabeli és adminisztratív feladat húsz-harminc ambiciózus és
többnyire fiatallal és színházért rajongó amatőrökkel dolgozni, mint nagytekintélyűek tucatjával. Bizonyos, hogy léptékzavart jelentett ez is. Talán éppen a hirtelen feladatnövekedés, tekintélyteremtés okozott a Nemzeti fiatal vezetőiben olyan görcsöket, vezetői és művészi zavarokat, amelyek deformálták az intézmény művészi és emberi légkörét, a színházépítés pedagógiai folyamatát pedig lehetetlenné tették.
A műsorpolitika is árulkodik erről. Külső és belső erőltetett és gyors rendteremtés érdekében is talán, a kaposvári és a szolnoki műhelyben már tisztázott gondolati-stílustani eredményeiket igyekeztek újraigazolni (Troilus, Boldogtalanok, Konyha, Octopus, Éjjeli menedékhely stb.). Erőszakolni is némiképp olyanokra, akik éveken, évtizedeken át más módszerhez,
alkotói gondolkodáshoz szoktak. Nem az ő hibájukból. A szinházcsinálás mindenkori igénye
tehát már a belső azonosság, egyetértés feladatában elakadt.
Érdemes közelebbről is megvizsgálni, hogy a külső megszólalások miféle belső ellentmondásokat, zavarokat jeleztek.
A Budapest 1981. júniusi számában Barta András Nemzeti-e a Nemzeti ? című interj ú-sorában kísérli meg a gondok és a feszültségek tisztázását. Kár, hogy nem a beszélgetés műfajával él, hanem vallomásokat ad közre. Mert a szövegek pontatlanságokat tartalmaznak, a beszélők sok helyütt homályosítanak, elhallgatnak. Hogy egyértelműnek tessék az, aminek mélyén pontatlanság feszül. A mondandó elegáns; az érdekeltek valamiféle fantom ellenséggel
perlekednek, az interjú készítőjének pedig egyetlen ellenérve se olvasható. Egyetértett tehát,
feltételezhetem.
Elsőül az igazgató véleménye olvasható. A jéghegy víz alatt tömbösödő nagy gondjai, ellentmondások hozták a vezetőségváltozást, mondja, s ez így igaz. Késleltetett döntés volt ez,
tegyük hozzá, addigra a közvélemény belefáradt a Nemzeti körül uralkodó művészi, emberi
küzdelmek iránti „érdeklődésbe", hogy Székely kifejezésével éljek. A publicisztikai vélemények nagyobb összefüggésben az Új írásban, az Alföldben, a Színházban s egyéb fórumokon
már évekkel korábban elhangzottak. Jó ideje nem volt tét, nem volt érdekes, mit csinál a
Nemzeti. Marton Endre leváltásához tartozik, hogy késettségébe ízetlen pillanatban történt.
Éppen akkor, amikor a Káin és Ábel ősbemutatójára készült, emberi és művészi sorsösszeroppantást ennél tapintatlanabbul aligha lehetett volna intézni. A váltás „túldimenzionált társadalmi fogadtatásáról" beszél a direktor a Budapestben, csakhogy egy esztendő késettséggel
emlékezik. Merthogy — úgy látszik — elfeledte, hogy ő már a második hullámban érkezett.
Elődje, Nagy Péter, lemondott nem egészen egy esztendő után. S e z a „túldimenzionáltság"
épp ebben a gyors és újabb váltásban már igencsak megmagyarázható. Ennyi azért engedtessék meg a közvéleménynek. Amiről pedig a direktor egyetlen szót se ejt, hogy Sinkovits betegsége, Kálmán távozása, a kaposváriak retúrútja nyomán joggal kaphatta fel a fejét a semmiről
se tájékoztatott, de sok mindenről tudó közvélemény. Hogy nem csendesednek, hanem sűrűsödnek az események a Nemzetiben. Ilyen gyors, kapkodó döntéssorozat csak egyszer esett a
Nemzeti történetében: Hevesi távozása után. S az egész honi színházi élet is csak egy ilyet ismer: amikor 1978 nyarán, Székely Gábor távozása nyomán, Schwajda György „egy nyáron
át" volt színigazgató Szolnokon.
Hogy a hagyományokról miért idézőjelben beszélt a Nemzeti tavaly volt igazgatója, azon
ne tűnődjünk. Azt senki se óhajtotta — ahogy vélt ellenfelekkel polemizálva mondja —, hogy
a Nemzeti eme, nem idézőjelbe tett, hagyományainak formálisan feleljen meg. Bizonyos feladatokról ő lemondott volna, talán nem is szíve szerint, az majd a Magyar Hírlapban, általunk már idézett tudósításból derül ki, amikor is — két hónappal a Budapestben megjelent
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nyilatkozata után — már a „nemzeti" feladatok megosztottságáról beszél. A hagyomány a
magyar dráma kitüntetett sorsa volna, s az igazgató ehhez sorolja a tényeket a Budapestben.
Elégedetten említi a műveket, s külső szemlélőnek valóban imponáló is: három évad tíz magyar bemutatót hozott. Ám a tényeket szükséges tárgyszerűen újragondolni. A tíz bemutatóból hármat szabad legyen büféelőadásnak tekinteni, merthogy a Nemzeti előcsarnokában került színre a színészpedagógiai monodrámának is jellemezhető Jászai Mari naplója, Marótinak A számkivetettje. A Budapest Orfeum pedig nem tudom miféle mű faj kategória szerint
sorolható a dráma körébe, minthogy a direktor annak tudta. Hozzá: nem is igazán az Intézmény produkciója; a Császár Angéla, Szacsvay László, Benedek Miklós hármas korábbi öntevékeny és sikeres vállalkozása nyomán fogadták be. Még felújításnak is túlzás említeni a
Döglött aknákat, mert 1971 óta zavartalanul jelen volt a Nemzeti repertoárjában, legfeljebb
kisebb-nagyobb pihentetéssel és költöztetéssel. Túlzás hivatkozni Gyurkó Lenin oratóriumára, mert az ünnepi alkalommal, felújítva és nem repertoár sorozatban szerepelt színpadon. S
máris csak öt olyan bemutató maradt a tízből, ami igazán reprezentálná a magyar dráma sorsát az új szellemű Nemzetiben. Illyés Gyula Dánielje a gyulai és a pécsi előadást követően került a Fővárosi Művelődési Ház színpadára, Németh László Húsza, Weöres Szent György és a
sárkánya, Kornis Mihály Hallelujája és Sütő András Szúzai menyegzője adja az öt bemutatót.
Ebből ősbemutató a Husz, amit Zsámbéki jegyez, amint Kornis Hallelujáját is. Hogy a Nemzeti miféle felsőbb intencióra s nem belső rendezői elképzeléssel volt hajlandó színpadra vinni
Sütő András darabját, azt ízetlen dolog volna most részletezni. S méginkább árulkodik az
adattár, ha úgy gondoljuk végig: négy esztendő alatt magyar darabbal Székelynek csak a Boldogtalanokkal volt mondanivalója, Zsámbékinak a Hússzal és a Hallelujával, Aschernek az
Octopusszal.
Senki nem az igénytelenség és a régi szellem jegyébén óhajtotta az új vezetés munkáját bírálni, hanem rendületlenül az alkotó dramaturgia hiányát említette fel, ami új magyar drámák
színpadra alkotását, s a meglevők újraértelmezését jelenti. Ez az, amiben programszerűen
mellébeszéltek.
Időszerűség, maiság a minőség jegyében, mondja Székely általánosságban. Ezt mi se gondoljuk másképp. De azért szabadjon az 1981-es Budapestben hangoztatott szigorú igényességét komolytanalannak mondani. Székely az 1981/82-es évad művészeti vezetőjeként egyetlen
élő magyar szerző munkáját se találta alkalmasnak arra, hogy a budapesti Nemzeti Színház
műsorára tűzze.
Színházi viták vannak, s ezekre a színház igényes munkával válaszol; így volt ez Paulay
idejében is, mondta Zsámbéki az 1981-es sajtótájékoztatón. De miért nem teszi hozzá, hogy
Paulay igényességét Csiky művei, a Csongor és a Tragédia ősbemutatója bizonyította! ? S éppen ez a hazai gondban megfogalmazott feladat az, amit a Nemzeti ifjú és tehetséges gárdája
nem óhajtott tudomásul venni. S minden becsülésünk mellett már bocsánat a kérdésért, honnan veszik a színházi emberek ezt a fensőbbségtudatot ? Hernádi A falanszterrel, Páskándi a
Tornyot választokkal, Hubay a Tüzet viszekkel, Székely János a Caligula helytartójával,
Weöres A kétfejű fenevaddal, Csurka a Majálissal, Illyés a Kegyenccel nem az időszerűség,
maiság és minőség jegyében gondolkodik életünkről? Hogy a már meglevő és szerintünk a
Nemzeti programjába feltétlenül illő művekről szóljunk! Egyidőben élünk; s az említett művek többsége Pécsett, Gyulán és másutt igazolta jelenérvényességét. És nem a kacagányos
múlttisztelet avittságában. „A problémáira keres választ a közönség", mondja Székely a Budapestben ; de hát az imént említett művekben van probléma elég, csak győzze azt a színház
megfejteni! „Szerintem a közönség nem akar mindenáron magyar darabot", mondja Székely.
Szerintem se. És ezt senki se állította. De jó magyar darab jó előadását mindenáron óhajtaná.
Amihez az ő és művésztársai ambíciója szükségeltetik. S ezzel a Nemzeti nem állt elő, keményen megmakacsolva magát. A Döglött aknák, a Mózes és jó néhány előadás mégiscsak szavazat: a közönség igenis rendületlenül igényli a magyar drámát. De megfordíthatom Székely
gondolatát: szerintem a közönség nem akar mindenáron külföldi darabot. Nemegyszer azt,
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aminek gondolati eredményét már látta Szolnokon vagy Kaposvárott. De hogy ki mit akar;
botorság ebből érvelést és színházvezetői ideológiát gyártani. Különösen akkor, ha igazi és
alapos tájékozódást, s ennek tudományos összegzését az új vezetés nem végezte el igazán. Közönségszociológiai vizsgálat ez alkalommal igencsak sok feszültséget, vélt vagy valós ellentmondást felfedett és esetleg tisztázott volna.
Ezenfelül: nem értem a színházi ember érvelését. Amikor töredékes, nyilvánvaló gyarlóságokat tartalmazó félig-meddig drámai műveket oly érvényes színházi előadássá emelnek mai
rendezők, miért kell a magyar dráma dolgában oly irodalmi-dramaturgiai szigorúsággal élni?
Épp a Troilus és Cressida sorsa bizonyítja; jó idővel ezelőtt a román Esrig igazolta a világszínház előtt, hogy milyen modern gondolatokat éltet — bár a hivatalos Shakespeare-értékrend
nem sorolja az első húsz mű közé. Székely Gábor rendezése, szolnoki és pesti ismétlése is elevenebbé tette a darabról való elképzelésünket. Nem hiszem, hogy Örkény Voronyezse annyira
rossz volna, hogy 35 év alatt egyetlen színházi előadást ne érdemelt volna meg; épp Székely
Gábornak fölösleges talán erről értekeznem. Harag György Sütő András, Székely János, Csiki
László drámáinak kiváló előadásai mellett Győrött igazolta, hogy Kisfaludy műveit mennyire
ihletetten, mai szemmel újra lehet gondolni. Hasonlóan megtette ezt Kolozsvárott a Nem élhetek muzsikaszó nélküllel. Részeredményei tagadhatatlanok egy új hangszerelésű Móricz-interpretációra az Úri murival a Vígszínházban. Harag nyitottsága vagy a magyar dráma iránti kötődése nem ellentétezi, hogy Csehov, Gorkij műveit is eleven színházi élménnyé avassa. Nem
értem hát a vélekedés okát, amikor épp színházi ember mondja és sugallja a magyar dráma
kisebbrendűségi komplexusát.
S a publikumról szólván: kaposvári és szolnoki perspektívából Székely és Zsámbéki némileg hamis képet alkotott a fővárosi közönségről. Mert az a néhány háznyi főiskolás és egyetemista, aki elruccant színházukba, vagy végigtombolta a budapesti előadásokat, nem volt
elegendő arra, hogy a megszokott hőfokon estéről estére éltessék azokat a színházi gondolatokat, amelyeket, részben felmelegítve, újra láthattak a Nemzetiben. Amikor Székely a közönségről beszélt, ő még erre a korábbi szűk körű, s többnyire joggal lelkes színházi ifjakra gondolt. De hát a Nemzeti ebben is több; mert vidéki középiiskolák budapesti kirándulásának
éppúgy programpontja, mint a még Németh Antal korában nevelődött deresedő fejű apáké;
fizikai dolgozóké és szakmunkástanulóké. Méretben és szociológiai tagoltságban mélyebb és
magasabb ez a közönség, mint ami egy kisváros színháza körül összejön. Ezzel alaposabban
számolni kellett volna. Hogy a nézők körében is gondok mutatkoztak (az 198l-es sajtótájékoztatón említett régi előadásokra való nosztalgikus hivatkozás nem érv számunkra sem), arról a Budapest-beli interjúban egy közönségszervező beszél. Tényeket mond ő is az érdektelenségről, s tetszik, nem tetszik, figyelembe kell venni.
Ha a tradícióról van szó, igencsak elgondolkodtató, hogy Örkény darabjai és Füst Milán
Boldogtalanokja mellett Székelynek a magyar drámairodalomról — Csokonaitól Katonán és
Móriczon át Hubayig, Spiróig értem ezt a sort — egész eddigi rendezői pályáján nem volt
mondanivalója. Épp Székely tehetsége, eddigi munkássága nyomán látjuk rendezői ouevre-jét
szűkösnek. „Amikor vitáznak színházunkkal — főleg kritikusok—, nem gondolják át, hogy
ez az intézmény nem elsősorban a kísérletezés helye" — mondja Székely, okkal. De nem veszi
észre, hogy korábbi magának mond ellent, amikor azt említi, hogy a maiság és a minőség jegyében „olyan drámaírókkal kötünk szerződést, akik megfelelnek ezeknek a követelményeknek, de ritkán jutnak színpadra" — s erre példaként Nádas Pétert és Kornist említette. Akiknek munkássága éppenhogy a kísérletező műhely körébe utalható. De máris: válaszunkkal
Székely hibás gondolatmenetére hangolódtunk. Mert véleményünk szerint minden új bemutató: kisérlet. Kísérlet a drámát életre hívni, teremteni. Azaz: történelmi és jelenkori magunkat,
társulatot, színházat és társadalmat megfogalmazni. S ha még marad erő, némi eligazítást, fogódzót is adni esendő, megmaradni óhajtó közép-kelet-európaiságunknak.
Az eredményeket harctéri kifejezéssel minősíteni, amint Székely teszi — romantikus kamászkodás. Most nem a Hernani csatájának korát éljük. Jól és demokratikusan lélegző szín106

házi közélet kimunkálása volna a cél, nem pedig valamiféle honi színházi szpartakiádnak tekintve számolni, mondván, hogy „...több volt a győzelmünk, mint a vereségünk. Úgy érezzük, ebben az időszakban sokkal több »esemény« volt, mint korábban ugyanennyi idő alatt,
mint a többi fővárosi színházakban ezekben az években együttvéve." Jogos az érzés, de inkább az volna ízléses, ha erről a közönség és a sajtó beszél; nem pedig az illetékes veregeti saját vállát. Egyébként pedig görcsös kisebbrendűségi tudat, magyar mentalitás: győzelmekben
mérni magunkat.
S még valamit az érdeklődésről és a figyelemről. Székely így beszél a Budapestben: „Fölmerült bennem, hogy talán nem is azok kérdeznek, akiket érdekel a válasz, akik örülnek az
eredményeknek, akik kíváncsiak mindarra, ami történik. A kinevezésünk előtti öt évben
összesen nem volt annyi a publicisztikai érdeklődés, mint most egy fél év alatt. Szerintem:
jobbára csak egy-egy személy érdeklődött ügyeink iránt, nem pedig az »aggódó közvélemény«, ahogyan azt sokan be akarták állítani. Ezek az érdeklődők munkánkból a. rosszat
emelték ki, tényleges tevékenységünk nem érdekelte őket." Mindenekelőtt: a gondolatsor zavaros. Előbb arra gyanakszik, hogy csak az ellendrukkerek érdeklődnek. Utána, a következő
mondatban úgy érvel, hogy hatalmas publicisztikai érdeklődés vette körül a színházat. Akkor
őket mind a kárörvendők karába kell soroljuk ? Tovább: Székely szerint egy-egy személy érdeklődött, de ha itt nem idézőjelben gondolja a kifejezést, akkor maga-magának mond ellent.
Mert alább ezt a néhány személyre redukált figyelmet is negligálja, mondván, hogy eleve
rosszindulattal szemlélték a Nemzeti változásait. Hatalmas publicitás — egy-két rosszindulatú
érdeklődő; nem tudom, melyik állításnak higgyek.
Gondolatmenetünk nem vonja kétségbe a tehetséges színházi emberek alkalmasságát, s
eddigi eredményeit. Szakmai és minőségi munkájukat se tette kérdésessé senki. Ami köröttük
feszültség keletkezett, az helytudatzavarukkal magyarázható. Jellegzetes szöveget idézzünk
ennek igazolásaként. Zsámbéki Gábor nyilatkozta a Film Színház Muzsika 1981. szeptember
5-i számában: „A magyar színjátszás megteremtése annak idején nemzeti ügy volt, a nemzeti
önbecsülés egyik támasza, a magyar nyelv diadalra juttatásának fontos eszköze. Vagyis nem
egy formálódó közönség kereste a maga szórakozási lehetőségét, és nem a színjátszók fejlődési
igénye követelte a társulatba tömörülést. A magasabb elv, a nemzeti ügy nem párosult közönségigénnyel és szakmai tudással. Jellemző, hogy Kelemen László színtársulatának megalakulásakor egyedül Kazinczy tanácsolta, hogy a társulat néhány évig képezze magát, csak azután
lépjen fővárosi közönség elé. Ez a kettősség, a kezdetleges mesterségbeli tudás és a színház
nemzeti fontosságának tudata okozta azt is, hogy a belviszályok sohasem szakmai vitákként
folytak le, és nem is maradtak meg a szinházon belül. A sértettek vagy sértődöttek minél nagyobb nyilvánosság előtt szórták a nemzetietlenség vádját ellenfelükre."
Hosszan, teljes terjedelmében idéztem Zsámbéki gondolatmenetét. A pontosság igényében. Hogy rámutassunk arra: Zsámbéki küzdelmeinek stilizált ideológikumát vetítette Kelemenék korára. Azt se az eredeti dokumentum nyomán, hanem Bayer József tanulmányát követve, ami majd az 1981 decemberében bemutatott, az ezt a kort idéző Jókai: Thália szekerén
című előadása műsorfüzetében eredetiben is olvasható. Csakhogy Bayer, Kazinczyra hivatkozva, is úgy ír: „A fővárosból részint mások gonosz önzése, részint önhibái miatt eltávozásra
kényszerített első magyar nemzeti színjátszó társulat..." (Kiemelés tőlem — A. L.)
Bayer tehát nem kizárólagosan ítélkezik, amint Zsámbéki teszi. Színháztörténeti szempontból Zsámbéki azt feledi, hogy ez a színi harc nemcsak Pest művészeti bevételét jelentette.
Nézzük csak, mit is ír Kazinczy A kolozsvári Játékszín történetei című cikkében: „A magyar
színjátszók társasága Pesten alkotá magát 1790-ben, s oly szerencsével adá mutatványait,
hogy a kezdet nemcsak hazafiúi, hanem művészi tekintetekből is érdemle pártfogást. Annak
némely tagjai 1792-ben általjövének Kolozsvárra..." Ilyenképpen még a Pesti színjátszók művészi, szakmai véleményezése is más színezetben tűnik föl Kazinczynak ebben az írásában. S
hogy a játéktudás mellett mennyivel mélyebb anyagi, műfajbeli, pártolásbeli s egyéb gondok-,
kai küzdött Kelemenék társasága, alaposan, s nagyon meggyőzően elemzi Kerényi Ferenc
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A régi magyar színpadon című, mindeddig eléggé nem méltatott könyvében. De ha már a
Nemzeti körül hullámzó viták egykori azonosságát keressük, akkor számomra inkább az a
kérdés — s ez volt középpontban az elmúlt években is —, hogy Kelemenék miért nem az eredeti magyar drámák írását szorgalmazták. Tehát: mókázzák „a frantzia komédiát", Kelemen
László kifejezésével, de Csokonai (aki 1793-ban már írja a Méla Tempefőit), Bessenyei és más
hazai szerzők programszerű összefogására miért nincs elég ambíciója, (?) plánumja a társaságnak? (Csokonai első, általunk ismert levele „A pesti kiadókhoz, vagy színiigazgatókhoz"
szól: „Ötödik levelem ez a felküldendő 16 comédiákról. Egyre se jött válasz,... válaszoljanak
reá mentül hamarébb, ismét azt kérem igen alázatosan, sőt talán esdeklem is. Míg magam is
egy comédiával szolgálok..." — ez már a Tempefői! Színpadképtelen mű, mondhatjuk nagy
igényességünkben. De hát nem próbáltatott ki tanulságára, s a többi, a Karnyóné, a Gerson és
a Cultura is maradt diákjai stúdiumául és a csurgói tekintetes szórakoztatására.) Amiként
most is, a fő vita nem is a szakmai igényesek és igénytelenek között zajlott, hanem a magyar
dráma mellőzése körül tetőzött.
De holmi színháztörténeti pontatlanságnál mélyebb Zsámbéki zavara. Ha jól értem gondolatmenetét, a közönségigényt és a szakmai elégtelenséget ellentétezi a nemzeti szemponttal.
Hogy az előbbiek híján túlzottan a nemzeti uralkodott. Akármennyire is mai ez az ideologikum, szétválasztani, s főként emeletes beosztásba sorolni akár mai, akár akkori nézőpontból
csak a dialektika mellőzésével lehet. Éppen Kerényi Ferenc idézi Kelemen naplójának ama
passzusát, amelyben okolja, miért is nem tartható Kazinczy igényessége: „Históriánkból tsak
szomorú történetet formálhat az elme, ennek a societasnak pedig lelke szerént való világától
idegen gyümölts a tragédia." Azaz: a közönség meghatározta, vagy legalábbis befolyásolta a
színjátszó társaság játékrendjét. Ami éppenhogy jelenkori tanulság is.
A kezdet kezdetén vagyunk. Vármegyék adományára van szükség és nagyurak pártfogására, hogyan maradhatna s lehetne a társaság küzdelme, gondja színházi belviszály? Egy kis
beleérzéssel elgondolható és természetes is, hogy a semmiből feltápászkodó színi mesterség
közös ügye Pest-Buda népének és az országgyűlésnek. Egyébként is: a színház, mint
társadalmi-művészi intézmény semmilyen időkben nem zápulhat magán- és belüggyé. A sértettek, akik hazafiatlansággal vádolták ellenfelüket, mondja Zsámbéki, s úgy interpretálja,
mint egy boszorkányüldözést: üldözők és üldözöttek. A valóságban azonban: a harcokban
egyenlő ellenfelek küzdöttek, így hát a „hazafiakra" is zúdult épp elég. Méltánytalan vád is.
Ami szintúgy a „minél nagyobb nyilvánosság előtt" esett. Kétoldalú harc volt ez, így tehát a
Kelemen László-i időkre hivatkozni éppúgy történetietlen és pontatlan, mint Paulayra.
Végül is adódik a kérdés: miért e nagymérvű távolságtartás, főképpen az élő hazai szerzőktől? A válaszsorból egy feltételezhető szempont: élő s itt jelenlevő szerzővel vitatkozni
kell. Nem biztos, hogy felkészültség, tudás, gondolat kizárólagosan a rendező szellemi hatalmát garantálja. S ha az író közbeszól a próbán? Tekintélybillentés. Bölcs és intelligens, igazi
művész ezt igényli. Strehler nem röstellt Brechthez utazni tanácsokért, Csurka és Horvai másfél évtizedes közös küzdelme is jól ismert.
Óriások eltörpítése? — szólalt meg Nagy Péter mellett szinte egyetlen aggódó hangként
Dalos László a Film Színház Muzsikában, amikor Pálfy Istvánnak a Bessenyei Ferenccel készült Tiszatáj-beli nyilatkozata után elkezdődtek a nyílt és mögöttes nyilazások a mindenkori
magyar színházi élet egyik legkiválóbbjára. Idézetgyűjteménnyel bizonyítsuk, hogy a Csapodár madárka humortalan, fantáziátlan fővárosi művelődési házbeli bemutatóját, noha Sinkovits kedélye vitte, minő összeugrasztó és kijátszó manőver követte? Sinkovitsot önbizalmában, művészi létében csaknem megsemmisítve.
Miféle csökött ízlés működteti ezt a hibbant színi életet, amelynek nyomán az elmúlt évtizedek egész színházi világtörténetében nem volt annyi öngyilkos, mint a magyar színházi életben? Pesszimista és tragikus sorsszemlélet? Jó, hát akkor fordítsuk derűsebbre. íme, egy hír:
az Égi teátrumban Latinovits Zoltán vezetésével magánszínházi vállalkozásba kezdtek. Elhatározták, hogy csak magyar drámát játszanak az „időszerűség és a maiság jegyében". Műso108
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rukon Csurkát, Hubayt, Weörest, Németh Lászlót, Illyés Gyulát, Székely Jánost, Tamási
Áront, Örkény Istvánt. Van ebben a jelben mondanivalójuk Kisfaludyval, Csokonaival, Katonával, Madáchcsal, és még Móricz Zsigmonddal is. Latinovits egy közepes Németh Lászlódarabbal, a Győzelemmel is igazolni tudta maiság- és minőségigényét.
Zsámbéki emeletes szemléletét követi Barta András is, akinek az interjúzáró konklúzióját
is hamisnak kell mondanunk. „Nem lehet a nemzet színháza »nemzeti«, ha nem szól korához,
korának közönségéhez. Tehát előbb színháznak kell lenni, a legmagasabb rendű értelemben,
ezután következhet csak az igazi nemzeti jelleg megteremtése." Vagyis a magyar dráma színpadra állítása nem járhat igazi nívós hozománnyal. De hát ha a magyar rendező és színész
egyetemességét csak Shakespeare, Goldoni segítheti igazán magasrendűvé, akkor magyar darab előadása csak lezüllesztheti ezt az igényt és fennkölt eredményességet — folytathatom
Barta képtelen sorrendlogikáját. Barta végül is esszenciálisán megfogalmazza a Nemzeti volt
fiatal vezetőinek mondandóját és négyéves gyakorlatát. A dialektikus gondolkodás elemi hiányával. Igényes körben se lehet eléggé hangoztatni Illyés Gyula példáját a provincializmusról.
Miszerint nem az az igazi vidéki, aki Párizsban bugaci mód viselkedik, hanem aki Bugacon
párizsi mód. Vagyis: színházteremtő igény és magyar dráma együttes hatása volna az igazi vivőerő. Nemzeti jelleg és egyetemesség együttes, egymásra ható erejéről és fontosságáról kellene kioktatni azt a Székely Gábort, aki Örkényt olyannyira érti, akinek munkája nyomán a
Macskajáték ebben az igényességben lett felragyogó mű a világ színpadjain ? Nem értem ugyanis a Székely Gábor-féle gondolkodás kizárólagosságát: Örkény és Füst Milán „időszerű" (e
két magyar szerzőt rendezte az elmúlt években). De miért időszerűtlen és tegnapi Székely János, Hernádi, Hubay, Szakonyi, Spiró vagy más? Merthogy az ő névsora és színházi gyakorlata nem ismer ily neveket. Alkotói joga nem foglalkozni az említett szerzőkkel, de az intézmény, amelynek művészeti vezetője, kell hogy tartsa korábbi vagy újabb munkáik műsorra
tűzését. Rendezői ízlésköre és intézményvezetői nyitottsága így működhetett volna optimálisan. Nem pedig abban a szűkösségben, hogy aki nem tart vele, az az ő szemében szakmaiatlan
és konzervatív. A színház körül kirobbant ellenkedés pedig nem jelentett mást, s nem is kevesebbet, mint hogy kiderüljön: nyitottság dolgában ez a fiatal, invenciózus társaság még nem
érett fel a Nemzeti vezetésére. Hosszú volt az idő, sok energia pusztult el itt is, ott is, amíg ez
beismertetett...
Helytudathibbanást jeleznek az imént említett és tárgyalt tények. Azt, hogy ezek a tehetséges színházi emberek nem gondolták át valóságos összefüggésében a magyar színház történetét, amit illő lett volna e kitüntetett feladat megbízatásában. Amint az említett Zsámbékiinterjú címe is árulkodó: „Csak a kidolgozott előadás érvényes vitaalap." Csakhogy a tradíció
sokszempontú, friss újragondolása, az ebből következő feladatok meghatározása és gyakorlása is a kérdések körébe utalandó, legalábbis egy felelősséget vállaló intézményvezetőnél. Ha
nem több, mint rendező a megbízatása, akkor igaz Zsámbéki vélekedése. Kvalitásos emberek
ők; Hevesi, Pünkösti, Horváth Árpád elmélyültségét is kívánjuk az elkövetkezendő évek, évtizedek munkásságához! Közszereplési megszólalásokban is. Mert kidolgozott előadások sora
és összefüggése inkább vitaalap lehetett volna. Nyilatkozatok igazolják: ebben a folyamatban
tájékozatlanok voltak, de nem is óhajtottak gondolkodni. Nem többről, s nem másról volt
szó. Tehát nem egyes, kiválóan vagy kevésbé sikerült előadásokról, hanem történetiségben átgondolt feladatokról és tennivalókról. Annak felismerése és belátása hiányzott, hogy nem
ugyanúgy kell színházat csinálni a Nemzetiben, vagy akár a Vígben, mint Kaposvárott; és bizonyára sok mindenben most majd nem úgy csinálják a Katona Józsefben, ahogyan Szolnokon és Kaposvárott tették jól és sikeresen.
Ebben a Budapest-beli beszélgetésben Csabainé Török Mária a Nemzeti eredményeiről
szólott, emlékezetes előadásokról. Példáival egyetérthetünk. Avval is, hogy minő kiugró alakítással szolgált az elmúlt években Kállai Ferenc, Agárdi Gábor, Máthé Erzsi, Avar István,
Kálmán György, Oszter Sándor.
Egy esztendővel későbben: Máthé Erzsi kivételével az említettek valamennyien maradtak
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a régi társulatban. A Nemzeti tagjai tehát. Nem tartottak a Katona József Színházba átvándorolt társasággal.
Valami törés az eredményes munka során mégiscsak adódott. Minden konokság és művészi „győzelem" közepette azért valamiben csak véthetett ez a vezetés. Merthogy a sikeremberek egy része, az idősebb generáció, mégse óhajt velük lépni, ez nemigen intézhető el azzal,
hogy minősítette magát a tohonya-rutin és a megelégedettség. Gondolom, szakmai készületlenséggel, másodosztályú minőséggel se vádolható a munkájuk; hisz az elmúlt évtizedekben
ők — és most Sinkovitscsal, Bessenyeivel, Őzével kiegészítve ezt a névsort — a Nemzeti Színház emlékezetes teljesítményeit jelentették. S nem tudom, nem volna-e ok arra, hogy a távozó
fiatal vezetés elgondolkozzon: nem vétettek-e valamiben ők is. Az Új Tükörben úgy vallották: „Mindenesetre hisszük, hogy koncepciónk nem volt téves, és nem szorul felülvizsgálatra."
Szendrő József szavai jutnak eszembe evvel kapcsolatban. Galsai Pongrácnak mondotta:
„Én a zsarnokot akkor is utálom, ha művész. Mi a garancia, hogy X jól csinálja, amit elképzel ? Miért kellene tehát rabszolgamód engedelmeskedni neki ? A színház szabad társulás és
nem kinevezés vagy áthelyezés kérdése." S hallgassuk csak tovább Szendrő Józsefet! „Hevesi
Sándor nagyon finom és gyöngéd egyéniség volt. De Bajor Gizi is úgy hallgatta órákon át,
mint egy orákulumot. Miért? Mert elismerte a tudását. S ez az igazi hatalom. A despotát, bármilyen tehetséges is, a háta mögött kiröhögik."
Gondolatmenetünkben pedagógiai kérdés következik. Valami hibádzhatott emberi módszerek terén, ha Kállaival, Avarral, Sinkovitscsal, Kálmánnal, Bessenyeivel, tehát egy egész
generációval nem tudtak szót érteni. S ha az évad programját nézem, máris tapasztalom a felülvizsgálat szándékát, hiszen Dumas Három testőrének zenés változata, új műfajban; Csurka, Kertész Ákos, Schwajda, Bereményi neve drámaírói tájékozódásban már a nyíló, táguló
igényességet mutatja.
A Nemzeti belső feszültségeiről a színészek jó ideig tisztességgel hallgattak. Bessenyei volt
az, aki nyugdíjba vonulása alkalmából őszinte vallomásban sorolta aggodalmait. Ő persze
rögvest hosszú cikkben kétségessé tétetett, mint aki rezervátumi ősbölény, a modern színházi
szellem őt már nem mozdíthatja meg. S hogy Haraggal az Úri muriban hogy dolgozott, arról
már legföljebb egy-egy jelző tudósított. Avar egy tévényilatkozatban finoman arról tűnődött,
hogy talán mégse oly szennyes és folyamatosan reménytelen az életünk, mint ahogy a színházban (színházában?) láttatják; Sinkovitscsal kapcsolatban felvetődött : igazi vígjátékszerepben
évek óta nem láttuk. De hisz mintha a humorát is elvesztette volna a színház! — döbbentünk
meg.
Hosszas gondolatsort igényelne az is, hogy előadások összefüggésében, hangvételében,
kedélyében a Nemzeti lefokozott színházi arculatot mutatott. De hát nem kevés-e vég nélkül
tudatosítani az ifjabb és idősebb generációk korhadását? A játékot, az előadások örömét nem
éreztük eléggé a megújuló stílus- és gondolkodásigény közepette. A színháznak nem volna-e
feladata megvillantani az összetartozás tudatesélyét ? Nem éppen ezzel magyarázható-e a halálon, pusztuláson is felemelő és megrendítő Csíksomlyói passió kivételes sikere? Mert erre a játékörömre mindennél nagyobb vágyat érez a következő évezredet megérni óhajtó ember. Ha
mindenki hülye, ostoba, szolga és gyilkos, akkor az egyetemes emberiség becsukhatja a boltot. A színházi este megváltás is. Játék és poézis. Kinek-kinek az egyéni létében, mélyre hatolva felemel és megerősít.
Hogy mindennek ellenére is érdemes!
Agárdi Gábor az Új Tükör 1982. október 24-i számában egy kritikushoz szól: „.. .Önök,
újságírók is megkérdőjelezhetően következetesek abban, hogy bizonyos ízlésáramlatokon belül ha kell, ha nem, tömjéneznek, vagy éppen ellenkezőleg, azon ízlésáramlatok nevében ha
kell, ha nem, jogtalanul elmarasztalnak más, jogos törekvéseket." Kállai Ferenc pedig még
korábban, a Film Színház Muzsika 1982. augusztus 28-i számában tárgyszerűen fogalmaz:
„Olykor úgy érzem, mintha az utóbbi esztendőkben a sikereimet is manipulálták volna."
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Igen, mérhetetlen a publicisztikai közélet felelőssége. Szakmai és etikai vonatkozásban
egyaránt. Az igazi színész pazar műszer, nálánál jobban aligha tudja valaki, hogy mit ér direktora, rendezője, színháza. S estéről estére azt is pontosan érzékeli, hogy milyen eredménnyel
tudja adni magát a játékban. Amit Kállai Ferenc mond, szakmánk tisztességére nézve leverő. S való igaz, az Úrhatnám
polgár és a IV. Henrik és más előadások újrázását sanda ambíciók is vezették; a Nemzeti gárdájának megosztottságát bizonyítandó. Mondván és fölmutatván, hogy íme: van a régi gárdának is kiválósága, aki tartja a ritmust az új hullámmal! Nyíltan vagy lappangó utalással a „leszerepelt" ősbölényekre mutogatva. Kállai nem vállalta effajta kisajátító komédia főszerepesdijét. Bölcsen.
Megvallom, hogy az én különváló Nemzeti Színházam azért üzemelt az elmúlt fél évtizedben is. Gyulán.
Madách, Petőfi, Teleki László, Kosztolányi, Székely János, Illyés Gyula, Páskándi Géza,
Hernádi Gyula, Hubay, Jékely és más drámaírók, Kodály és Bartók jelenléte, Sik Ferenc, Nóvák Ferenc, Jancsó Miklós, Harag György, Marton László rendezése, Lukács Sándor, Sinkovits Imre, Hegedűs D. Géza, Őze Lajos és mások alakítása, román, szerb, szlovák rendezők,
művészek munkája, az Universitas Együttes kiemelkedő vagy kevésbé sikeres produkciói azt
jelentették, talán nemcsak nekem, aminek érdekében e dolgozatot is megírtam: a Nemzeti
programját.
Igényesség és maiság jegyében.
A színház azonos ambíciók szövetsége, szellemi és munkagyülekezete, közösségigényt tételez. Optimális pillanatokban. Most nem éljük az óhajtott állapotot. A Nemzeti öt esztendőn
belül második transzfúzióját éli. Utóbb az adminisztratív döntés a tisztuló és erősödő Várszínház művészegyüttesét rántotta vissza az újrakezdéshez. Megosztódott a társulat, noha Tóth
Dezső művelődési miniszterhelyettes az MTI-nek így nyilatkozott (Népszabadság, 1982. augusztus 4.): „...mert a társulat megosztásának veszélye is fennállt, került sor Malonyai Dezsőnek és Vámos Lászlónak a kinevezésére, illetve arra, hogy Székely Gábor és Zsámbéki Gábor új színház élén valósítsák meg — természetesen az általános színházpolitikai keretek közt
— elképzeléseiket." A szétválasztással az adminisztráció épphogy legalizálta a megosztódást.
Az egykori Déryné Színház tovább folytatja országjáró feladatát; csak a szolgálatra emlékeztető nagy színésznő neve veszett el a hivatal körhintájában. S hogy a Nemzeti és a Huszonötödik Színház magas igényű művésze, Iglódi István immár önálló színházat kapva, alapos és lelkiismeretes előkészület nélkül nem röstell Perrichon úrral évadot kezdeni és programot adni,
épp Angyalföldön: igazi feladatra tekintő színházi közéletben nem egyszeri és nem szelíd publicisztikai téma volna. A Játékszín rövid időn belül a harmadik, Szeged egy évtizeden belül
ötödik vezetését kapta 1982 őszén; Kecskeméten Ruszt József, Beke Sándor, Szőke István
után újabb változás következett; Győrött az új színház négy éven belül a negyedik művészeti
és adminisztratív direkcióját éli; másutt áll az áldatlan harc igazgató és művészeti vezető között, és megint másutt... Eközben mit gondoljon színházáról a közönség? Ennyire mégse szabadna lebecsülni.
Esténként nyugtalanító, nagyigényű előadásokat, kiegyensúlyozott, folytonosságában,
programszerűségében harmonikus színházi közéletet áhítanánk végre. Kiváló művészünket, a
tragikus sorsú Gellért Endrét idézzük, aki szerint a reformot „Állandó társulatcsoportosítással... megoldani nem lehet". Tán kitisztult ennyi tanulság lent és fent több mint egy évtizedes
bolydulás eredményeképp. A Katona József Színházban Zsámbéki Gábor és Székely Gábor,
Zalaegerszegen Ruszt József új színházat indíthatott. Társként azok tartottak velük, akiket
hívtak, s azok, akik óhajtották a közös munkát. A jövőre nézve ez a két vállalkozás példa is
lehet, hogy szelekció helyett gondolati és munkacélok is vezethetik a kiválasztásban művészi
társaságok szövetkezését, elrendezését. Nem pedig adminisztratív kénytelenség és tehetetlenségi nyomaték görgeti az évadokat; sokszor tapasztalt gyakorlatunk szerint.
Négy esztendővel ezelőtt, amikor Szolnokon Székely Gábor utolsó rendezésére, Füst Mi111

Ián Boldogtalanokjának bemutatójára készült, a költő-drámaíró szavai nyomán azt írtam: a
szolnoki színház a fény felé tör. Most sem remélek, s kívánok mást. Hogy küzdelmek, sikerek,
kudarcok és a tanulságok nyomán látásuk el ne homályosuljon. A Tisztákkal és Molnár Ferenccel induló budapesti Nemzetiben és Miskolcon, Szegeden, Kaposvárott és Pécsett, Győrött, Szolnokon és a Katona József Színházban remélhetően elkezdődik, illetve folytatódik a
munka abban a törekvésben, hogy a közönség érezze végre — Latinovits Zoltán szép kifejezésével élve —, hogy az előadásokra esténként az „egységes akarások csarnokába
érkezett".
Sic itur ad astra.

S&stM&A
A Magyar írók Szövetsége választmánya
és kritikai szakosztálya közös rendezésében
értékelte lapunk 1982. évi munkáját. A vita
1983. január 17-én volt az írószövetség
klubjában. A főreferátumot Siikösd Mihály tartotta. Felkért hozzászólók voltak:

oszétet
Gyertyán Ervin, Kiss Ferenc és Kulcsár Szabó Ernő. A vitában felszólalt Pálfy G. István, Csák Gyula, Kiss Gy. Csaba, Czine
Mihály, Alföldy Jenő, Czakó Gábor, Szilágyi Ákos, Koczkás Sándor, Fekete Gyula és
Vörös László.

