Magyar Játékszín

Méltó helyzetet!
BESZÉLGETÉS POZSGAY IMRÉVEL
— Tudom, hogy személyével kapcsolatos kérdésektől tartózkodik, de talán
a mi közéletünk túlzottan is jól nevelt. Engedje meg, hogy megkérdezzem:
mikor járt utoljára
színházban?
— Operában voltam legutóbb, a Manón Lescaut-t néztem meg. Koncertekre gyakrabban járok, de gondolom, kérdését elsősorban prózai előadásokra
értette. A Tiszatájban nagy érdeklődéssel olvastam Sütő András drámáját, az
Advent a Hargitánt. Egyébként pedig, szakmájából következően nyugtasson
meg: nem sokat vesztettem az elmúlt hónapokban.
— Megnyugtatom.
Olvasmányai
nyomán szívesen tájékozódik
drámairodalmunkban?
— Igen. Talán azért is, mert gyeremkkoromban az olvasásnak köszönhetően érdeklődtem a színházi élet iránt. Falun éltem, de különféle kéneslapokra,
folyóiratokra fizettünk elő, s a bennük található színházi tudósítások, pletykák birizgálták a képzeletemet. Hogy a színpadon játszani is lehet, az a műkedvelő színjátszás hatására tudatosult bennem. Szüleim fiatalon részt vettek
különféle kulturális eseményeken. Tudom, hogy apám, ki korán meghalt, fiatalon dalárdista volt; anyám leánytársaival együtt műkedvelő előadásokon szerepelt. Ahogy ez másutt is volt, egy-egy agilis tanító mozgatta a község kulturális eseményeit. Nálunk az ő idejükben Döbrösi mester szervezte a falu

népét.

— S „igazi" előadást mikor látott először?
— Polgári iskolai tanuló koromban, 1947-ben Enyingen egy vándortársulat a Mária főhadnagyot adta. Nem állíthatom, hogy ízlés dolgában rettenetesen tetszett volna.
— Később a hivatásosak meggyőzőbbnek
mutatkoztak?
— Sopronban és Győrben láttam néhány előadást, de Shakespeare-t s a
yilágirodalom remekeit olvasva ismertem meg. A tudatos színházba járási
igény Budapesten az egyetemi években alakult ki bennem. Opera-, hangversenylátogatás mellett elsősorban tájékozódási igény vezetett prózai előadásokhoz. Azóta is úgy vagyok színházi élményeimmel, hogy érzelmileg átadom
nxagam a színpadi történésnek — a distancírozó, távolságtartó megfigyelői készenlétet kikapcsolom magamból. Éppen ezért magatartásom nem lehet iránymutató mások számára.
•— Bizonyára emlékezetes előadások és perc-politikai
művek egyként
keveredtek fővárosi színházi
élményeiben.
— Utóbbit nemigen láttam. Talán Gyárfás Miklós Forr a világ című
darabját említhetem, amelyet a Madáchban láttam. Az emlékezetes produk89

ciók között jól emlékszem Major Tamás Tartuffe-jére, Osztrovszkij Viharjára
Mészáros Ágival a főszerepben. Csodálatos hihető erővel alakította Tolnay
Klári a Nórát. Láttam a Ljubov Jarováját, a Három nővért, a Ványa bácsit,
több Shakespeare-művet és Az ember tragédiáját.
— A körötte fellobbanó vitát figyelemmel
kísérte? Lukács György álláspontjáról mint
vélekedett?
— Mivel ismertem azt a gondolkodást, amivel Arany körülvette Madách
drámakölteményét, Lukács véleménye nem tudott eltéríteni. A falanszter színt
illetően ugyan elfogadtam Lukács nézetét, ám nem értettem egyet azzal a sértő dramaturgiai szemlélettel, amivel egész magyar drámairodalmunkat lekezelte. Mert egyetemistaként megismertem Lukácsnak 1912-ben megjelent magyar drámatörténetét.
— Milyennek látta azt a
Tragédia-előadást?
— Átforrósodott hangulatban játszották. Szinte tüntetéshangulat uralkodott. Hasonló élményem m a r a d t Németh László Galileijének színpadra vitelével kapcsolatban is. Aminek filozófiai anyaga jobbára elsikkadt, inkább a tettet ünnepeltük, hogy színpadra került.
— Munkája, politikai megbízatása hosszú időn át Kecskeméthez
és BácsKiskun megyéhez kötötte. Mint más vezetőt, nem sarkallta az az ambíció, hogy
a színház minden dolgát személyes ügyének tekintse? S egyáltalában:
sok
gondot jelentett a színház?
— Ellentétben másokkal, nem törekedtem arra, hogy a nyárspolgári élet
szerint racionalizáljam a színház életét. Mindig nagy megértéssel figyeltem a
színház munkáját, de nem merültem bele ebbe az életformába; s ambícióm
se volt arra, hogy m a j d „rendet" tegyek. Egyébként Radó Vilmos jó igazgató
volt. A világot nem kápráztatta el szenzációs előadásokkal, de hát ki másról
mondható el? S ő nagyon értett ahhoz, hogyan kell népszerű színházat csinálni. Telt házak előtt változatos társaság játszott Kecskeméten. Kiss Ferenc,
Bárdy György, akik különféle büntetések nyomán kerültek a színházhoz, ők
inkább Pesten élték társadalmi életüket. De Jánoky Sándor, Fekete Tibor,
Major Pál, Gyólay Viktória hozzátartozott a kecskeméti társadalmi élethez.
Rendezett Kecskeméten Németh Antal is. Eseményt jelentett például Raffai
Sarolta Egy szál magam-jának bemutatása.
— S olyan mű, mint Németh László Cseresnyése, vagy Latinovits
vendégszereplése, nem aggasztotta a megyei
vezetést?
— Amikor Latinovits vendégszerepelt, én ösztöndíjasként távol voltam a
megyétől, csak alkalmanként j á r t a m haza, de nem emlékszem, hogy ebből
gond származott volna. Egyébként Latinovits jelenléte óriási vonzerőt jelentett. Ami pedig a műsorpolitika kényes kérdéseit jelenti, azok másutt dőltek
el. A minisztériumban határoztak, s ez a megyei apparátusnak kényelmességet is jelentett. Látták, hogy a műsorpolitikáért felelősséget nem kell vállalni,
s megy minden zavartalanul. Igy a helyiek egyszerűen postázási aktusnak tekintették a színházi ügyek intézését.
— Színházi események a megye társadalmi életére nem voltak
hatással?
— Áttételesen; például Végh Antal szociográfiája, s Darvasnak ebből az
anyagból készült műve, A térképen nem található. Az akkori szabolcsi vezetésnek nem f á j t Penészlek, de nekünk igen. El is határoztuk, hogy a mi megyénként föltérképezzük. Erdei Ferenc akkor országgyűlési képviselője volt
ennek a vidéknek, s ő is részt vett a m u n k a előkészítésében.
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— Jó néhány megyében a vezetők nem tartják feladatuknak,
hogy a színház munkáját személyesen figyelemmel
kísérjék. Vagyis: nem járnak
színházba. Legfeljebb ha „fentről" érkezett elvtársat kísérnek el. De más példát is
említhetünk
arra, hogy országos vezetők is legfeljebb a nyugati filmeket és a
Vidám Színpad premierjét tüntetik ki jelenlétükkel.
Megyei vezetőként
menynyire látogatta a színházat? Sikk volt-e, hogy a többiek is kövessék
felettesüket?
— Abban az időben a megye és a város vezetői megjelentek a bemutatókon. Fontoskodási elemek persze motiválták az ambíciót, hogy egy-egy páholyt például bizonyos személyek birtokoltak. Voltak bizonyára olyanok is,
akik a kapcsolatépítés szándékával látogattak el egy-egy előadásra. Jómagam
nemcsak megyei vezetőként, hanem miniszterként is fontosnak tartottam a
Példás színházba járást. Arra ügyeltem, hogy ha csak tehettem, nem a bemutatóra mentem. Sok fölösleges felhajtás, protokoll merevvé teszi az ember
közérzetét és a színházi közhangulatot is. A mi gyakorlatunkban persze nehéz
úgy elmenni színházba, hogy arról az igazgató és a társulat ne értesüljön.
— A hetvenes évek közepén, amikor több fórumon is vita lobbant fel
szinházi életünkről, az ön által szerkesztett
Társadalmi Szemle kellő súllyal
nem mondta el a maga véleményét. Lett volna pedig
tisztítanivaló.
— Személyesen «erre azt válaszolhatom, hogy nem tekintettem magam
kultúrpolitikusnak, akkoriban elméleti-ideológiai kérdések foglalkoztattak. S
talán nemcsak én, a szerkesztőbizottság is úgy vélte, túlzottan szakmai, ezoterikus kérdések kerültek szóba. Külön kezelt világ, jobb bele nem kezdeni.
Ha most fölteszi ezt a kérdést, és én visszagondolok, úgy vélem, mulasztást
követtem el. Talán fölkészületlenek is voltunk, hogy érdemben, kellő elmélyültséggel elmondjuk véleményünket. Más területen nem mutatkoztunk enyn
y i r e bátortalannak, hiszen vitát kezdeményeztünk a szövetkezeti mozgalomról, a társadalmi mobilitásról, az érdekviszonyokról. S mint látja, egyik sem
volt mellékes kérdés. Bár erre joggal válaszolhatja: színjátszásunk ügye sem az.
•— Egy írásában a kultúra tervezésének
szükségességéről
szólott. De ha
Most név szerint és intézményekre
utalóan számba vennénk, hogy például —
kártyások kifejezésével
szólva — a színházi életet miféle lapjárások
jellemezték, jellemzik, olykor hónaponkénti
leosztásban, akkor bizony még az improvizáció is tisztességes minősítésnek
tűnne fel. Bizonyos személyek itt
büntetlenül és kitüntetetten
szórakozhattak
és szórakozhatnak
színházakkal,
társulatokkal. A költőt parafrazálva:
gyönyörű képességünk
a
rendetlenség?
— Kérdés, hogy mi a terv. Az-e, hogy bizonyos csoportoknak valahol akkor is legyen helye, ha már sokadszor is eljátszotta esélyét, vagy pedig a kezdeményezéseknek a d j u n k teret? A hetvenes évek második felében a rögtönzések mögött is felfedezhető volt egy lényeges törekvés. Az, hogy a kialakult
színházi szervezetet megkíséreltük kimozdítani. Nem sikerült. De a kezdeményezés mégis azért volt nagy jelentőségű, mert a kaposvári, szolnoki frissülés
nyomán a színházi élet mindenképp elmozdult. Színházi élet kezdett lenni
Budapesten. Viszont ez az elmozdulás csak azt szolgálta, hogy kipróbáljuk.
— Mint egykori kecskeméti, hogyan szemlélte a „frissítés" jegyében
hirdetett kecskeméti
eseményeket?
— Fájdalommal néztem. Mert ez a mozgás virtuálisnak mutatkozott. Valójában züllesztő események zajlottak. M o n d h a t j u k : általánosabban is értelmezhető, ami ott történt. A latifundiumoknak természete van, hogy aki amíg
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birtokon belül van, neki mindent szabad. Visszaélve a politikával, némelyek
úgy ítélik meg, „politikai érdek", hogy ők akármilyen méltatlan tevékenységet is folytatnak, a költségvetés megnyílik számukra. S ha valakire azt mondják, sérti az érdekeket, nemcsak a pénztárca zárul be, de személyes munkája,
léte is kérdésessé válik. Ez a szubjektivitáson alapuló mechanizmus teszi lehetővé, hogy a legönkényesebb döntések szülessenek. De nemcsak a színházi
életből, s egymást túllicitálva említhetünk példát, mert a sajtóban se történik
másképp. Aki beavatott, az még Marxot is cenzúrázhatja. A másik, ha mégoly
igaza is van, nem juthat szóhoz, ha úgy döntenek felőle.
— Latinovits Zoltánról például így döntöttek. Hiába akarta volna a magyar írók színházát. Ha jól tudom, önnél is járt színházteremtő
elképzelésekkel.
— Szakadatlan tárgyalásban voltunk. Ismerve személyiségét, érdekes módon integráló szerepben lépett föl. A színészek java bízott benne, köré gyülekezett, hogy színházat teremtsenek. Alapos beadványban tárgyalta, hogyan
képzeli el színházát. Arra is jól emlékszem, saját tehetetlenségem mennyire
elkeserített. Latinovits Zoltán szép elgondolása bürokratikus felőrlő gépezetbe
került, amelyből semmi nem valósult meg. Szomorú és tragikus, hogy az ő
mérhetetlen szolgálatkészségével nem éltünk, s némelyeknek még arra is volt
gondjuk, hogy a társadalmi közvéleményben ne a közösségi ügyektől f ű t ö t t
emberről beszéljenek, hanem rossz állapotának pillanatai legyenek az országos
beszéd tárgyai. Nehéz ember volt, de egyre jobban hiányzik. Ma, amikor látható, ki mindenkinek van jogosítványa színházat csinálni, különösképpen fáj,
hogy oly keveset tehettem érte. S az a színház, amit ő annyira akart, a mai
napig nem született meg.
— Mint minisztert, egy interjúkészítő
arról fagatta, hogy bizonyos
vidéki
előadásokat miért nem láthatnak Budapesten? Azt gondolom, ez a probléma
tíz esztendővel
ezelőtt is álkérdésnek
mutatkozott.
Sokicai inkább
szomorú,
hogy a Kétfejű fenevaddal csaknem másfél évtizedes megalázó komédiát járattak, hogy Weöres Sándor újabb és újabb műveinek
sorsa napi
politikai
kérdéssé silányul. Miközben Harold Pintér jó és ro~sz darabjai zavartalan
repertoáron szerepelhetnek;
s amikor a Godot-ra várva már a nyári
balatoni
kulturális munkatervet
is tisztességgel teljesítette
...
— Nekem is az a véleményem, hogy a magyar drámával szemben tartozásaink vannak. S az különösen gond, hogy egy-egy mű színpadra vitele ú j ra és ú j r a politikai konjunkturális kérdéssé válik. A közhangulat, a bánásmód következtében is, természetszerűen felfokozódik, mert a mű nem élheti a
maga természetes életét. Ügy gondolom, hogy a színház nyilvánosságát a politika túlbecsüli. Nagyobb veszélyt rejt magában az, ha zárt bennfentességgel
kezeljük a kérdést, mintha nyíltan a közönség elé állnánk a még problematikus művekkel is. Mert végül is tudomásul kell v e n n ü n k : a mi társadalmunk
szellemi terméke; az alkotóval és a művel el kell számolnunk. A nyíltság, hitelesebbé tenné a rendszert és növelné a társadalom azonosulási erejét is. Távlatosan nézve a politikát is veszteség éri, hiszen előbb-utóbb a művet úgyis
színpadra kell állítani. S ezt m á r beismerve, vagy a lelkiismeret kiiktatásával
is —, vereség. Ami ismét csak a rendszer tekintélyét teheti kérdésessé; nemcsak a jelenre nézve, hanem visszamenőleg is.
— De ha újra és újra megtörténik,
aminthogy
megtörténik,
miért
nem
tanul belőle a politika, s miért nem tanulnak belőle azok a személyek,
akik
e tiltó döntéseket oly rendületlen kizárólagossággal hozták,
hozzák?
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— Ez a kelepce a politika számára. Mert a politika ebből a mechanizmusból nem tud kilépni, amelyet a maga számára teremtett.
— De emberek politizálnak és
döntenek...
— Gyakran olyan hivatalnokok kezében van a döntések folyamata, akiknek személyes egzisztenciális és politikai kérdés, hogy hiba ne történjék. Ennél bénítóbb érdekeltség nemigen van. Itt szeretném megjegyezni, hogy a politikát olykor olyan szándék is vezeti, hogy az a hangulat alakuljon ki: fecsérlik az ország pénzét, s a nép kívánja csak a könnyű szórakozást! Ami gazdasági, piaci törvények szerint is igazolja önmagát. Ebben a gyakorlatban a legalpáribb politikai szemét se mutatkozott soha olyan problematikusnak, mint
egy értékeket hordozó magyar darab.
— Ha egy színház repertoárján Woody Allén, Simon Gray, Charles Griffith és G. Feydeau (a névsor folytatható) szerepel, az semmiféle
ellenérzést
nem vált ki. Ha netán egy színházigazgató
elhatározza, hogy egy évadban
Illyés, Örkény, Németh László, Tamási, Sütő darabjait egy műsorban
szerepelteti, alighanem még a program hirdetéséig se juthat el. Mert illetékes tanácsadók lebeszélnék. Mondjuk meg nyíltan: a nacionalizmus vádját nem kerülhetné el. A gondolatmenet szerint tehát a hitványság parttalanul
üzemelhet, a szellemi igényesség évtizedek bevált fogása szerint azonnal gyanússá tehető ...
— Az említett névsor bizonyára már a bérlethirdetési plakáton se láthatna
napvilágot. Mert a bürokratikus buzgalom sejteni véli a politika valós és tudat alatti szándékát, s a bizalmas, a jótét lélek szerepében, kapcsolatot tart és
közvetít. De ez is feladata, hogy meggyőzze a politikát: ő kivont szablyával
őrzi az ideológia és társadalom össznépi érdekeit. Valójában: politikai balhitbe süllyed mindkét oldal. És a csinovnyik zavartalanul üzemelhet és kormányoz. Miközben elvész az ügy, a társadalom tisztításának igénye.
— Engedje meg, hogy a Madách Kamaraszínházban
1986. február 20-án
éjszaka műsoron levő Hoféliának egy részletét idézzem: „... Mi van, te is átjöttél? ... Mert annyi hely már nincs. Pláne, ha mi itthon maradunk.
Sokan
vagytok még odaát?" Gondolom, hogy amikor a német fasizmus elől, kiváló
írók, művészek menekültek,
Chaplin nem azon élcelődött, hogy mit keresnek
Amerikában. Hanem megcsinálta A diktátort. De más vonatkozásban is: a kabaré és a vidám színpadi komédia azon humorizál, hogy egyik-másik
szomszédunknál se hús, se tej. Nem gondolja, hogy ez túl olcsó, pöffeteg
fogyasztói
kivagyiság? A perc-jólét
nacionalizmusa!?
— Az előbb említett kabarékat nem láttam, az idézett kijelentéseket nem
hallottam, ezért az ügyről csak általánosságban szólhatok, de úgy vélem, mindenféle mocskolódás a magyarságra üt vissza. Politikai stabilitást ilyen könynyen úgysem teremthetünk. Mások nyomorúságából politikai tőkét kovácsolni,
minden politikai etikum szerint is tisztességtelen. Hazánkban élő kisebbségekre
vonatkoztatva is. Mert mostanában a dél-afrikai események nyomán a hazai cigányságra utaló ízetlen élcek is elhangzanak. Akik a magyaroknak roszSZat
akarnak, magatartásunkban úgyis találnak olyat, amibe beleköthetnek.
De hogy xni magunk földszintes szemtelenséggel kedélyt csiholjunk országos
méretben, ez a méltatlan szellemi közállapot jele. Azt mondom: a szellemi
tisztesség nem olyan cserearány, amivel a napi politikában éljünk. Ennél
költségesebb, mintsem ilyenre használjuk.
— Miközben harmad-negyedosztályú
bulvárok évtizedek óta zavartalanul
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virágoznak, értékes, kitűnő román, szerbhorvát,
cseh, szlovák, lengyel darabok ünnepi alkalmakkor, szinte kénytelen kultúrpolitikai
penzumként
tűnnek
elő. Olyan művek, amelyek közös sors-élményeinkről
szólnak, nem épülnek be
szellemi-színházi
közgondolkodásunkba.
Mivel magyarázható
e
tájékozódásbeli
csököttség és lebecsülő
kizárólagosság?
— Rögeszmésen kialakult az a gondolkodás, hogy rangot és európaiságot
a nyugat-európaiság tud szavatolni. Nyugat-Európa a világ óriási értékeit teremtette meg. Ám a kincshalmozás idején, politikai folyamatában elvesztette
népi eredetét. Ezzel szemben a bartóki, kodályi magatartást tekintem példásnak. Akik a kelet-európai sorsközösséget szitokhadjáratban is vállalták. Nemhogy nem tekintették rangon alulinak a román, az ukrán, a szlovák nép értékeit, hanem kutatómunkájukkal a leghitelesebb tudósítást hozták ezeknek a népeknek a szellemi értékeiről. Amikor lemondunk a szomszédok teremtette értékekről, szellemi szülőföldünket tagadjuk meg. Parvenük, sznobok lettünk.
Becsvágyunk Franciaországra és Németországra irányul. Olyan mesebeli vidékekre, amelyek nem köszönnek vissza nekünk. Kelletjük magunkat, de az istennek sem óhajtanak tudomásul venni bennünket.
— A győri Kisfaludy Színház avatásán a népek közötti kapcsolatokról
beszélt, hogy a színházak milyen példaszerűen szolgálhatják
egymás
kultúrájának megismerését.
Ha az azóta eltelt időre gondolok, nem nehéz sorba venni
a tényeket: erősödés helyett inkább szakadtak az összetartozás szálai. Sepsiszentgyörgy és Veszprém, Nagyvárad és Debrecen példaszerű kapcsolata
megszűnt. Testvérmegyének
említik Csongrádot és Temest, de a két színház még
nem látogatott el egymáshoz. A kívánatosnál
kevesebb a szlovákiai és magyarországi színházak együttműködése
is.
— Amit említett, az a bizalmatlansággal, időbeli növekedése társadalmi
problémákkal magyarázható. A kisebbség helyzetéből adódó súlyos gondok is
meghatározzák az említett szomorú tényeket. De nemcsak a színházi életben
figyelhető meg a kapcsolatok csökkenése. A be nem vallott gyakorlat: ha
nincs kulturális csere, nincs probléma. Személy szerint is nagyon sajnálom,
hogy az említett hídteremtő kísérletek nemhogy sokasodtak volna, gyakorlatilag megszűntek. Áldatlan állapot. Meggyőződésem, hogy a szűk látókörű gyakorlatból ki fogunk lábalni. Mert csak abban a kelet-közép-európai magatartásban hihetünk, amelyet Mocsáry Lajos, Ady Endre, Jászi Oszkár, József
Attila, Bartók Béla képviselt az időnek változatos szorongásai közepette is.
Lapítani és mellébeszélni lehet ugyan, de jövőre tekintő sorsazonosságban élő
népek egymás nyilt tekintetét el nem kerülhetik.
— Közművelődésben,
a színházi életben magán- és hivatalos
beszélgetésekben mást se hallani: nincs pénz. Nincs pénz, hogy a színészek
költségtérítéssel utazzanak hét végén fővárosi otthonukba; nincs pénz munka és minőség
szerint fizetni a színészeket, nincs pénz műsorfüzetre.
Nincs pénz, mert nehéz gazdasági helyzetben vagyunk! Tessék tehát szolidáris belátással
fogadni
a helyzetet! Nem gondolja, hogy egy magára adó országnak túlságosan
méltatlan érvelés?
— Azt vallom, amit miniszter koromban is: a népgazdaság pillanatnyi
állapotától a kulturális ágazat nem hatódhat meg. A kulturális területet mindig is mostohán kezelték. 1975—80 között, amikor legerősebb korszakát élte a
kulturális közművelődési beruházási ambíció, és a tervnek kétszerese valósult
meg, így érte el hazánkban folyó összes beruházások 1,7 százalékát. Szomorúan alacsony mutató. Ha arra gondolok, hogy néhány szerencsétlen gazdasági
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vállalkozás külföldön és hazai földön hány tízmilliárd forint eltékozlásához vezetett, azt kell mondanom, hogy ehhez mérten kis töredéke annak, amit az
egész ötödik ötéves terv idején a szellemi intézmények területén elköltöttünk.
Ez az összeg ugyanis 2,1—2,3 milliárdot tett ki. A nagyberuházások építkezése
során a különféle hibás berendezések és többletköltségek összege egyetlen
építkezésen is ennél többet tesz ki. S ebben az összefüggésben értettem azt,
amit az imént említettem: sandaság azt sugallni társadalmi méretekben, hogy
filmre, színházra fölöslegesen pocsékolják a pénzt. Az anyagi kiadások sorrendiségét jó volna a nyilvánosság előtt tisztességesen tudatosítani, s akkor
minden állampolgár előtt egyértelművé válna, mire is tékozoljuk a pénzt.
Mert az ország nem ebbe roppan bele!
— Nemcsak az évtizedeken át tartó politikai közhangulatot jellemezte, de
e
9yetemi szigorlati jegyeink is azon múlottak, hogy fel tudjuk-e sorolni a
szocialista kultúra fölényét a kapitalista ellenében. Merthogy előbbinek ereje
kikezdhetetlen: a tervszerűség és az állami
gondoskodás...
— Hamis és torz propaganda. A budapesti Operaház rekonstrukciója előtti
évben 90 millió forint szubvenciót kapott. Abban az évben a bécsi Staatsoper
hatszázmillió schillinget. Hogy csak a szocializmus támogatja a kultúrát, ez
babona. Minden civilizált ország ad arra, hogy művészeti, művelődési intézMúnyeit megfelelő feltételek között működtesse. Nem pedig különféle ál- és
Percérvek szerint erőlködik azon, hogy piaci szempontok szerint racionalizálják
az
üzemeltetést.
— A Nemzeti Színház felépítésével kapcsolatos gyűjtésről nemigen állíthatjuk, hogy eleink igyekezete belénk költözött. 1984 végére kamattal
kerekedett százmillióra, az 1985-ös esztendő alig ötvenmilliós
gyarapodást
hozott.
A társadalmi kedvet talán az is apasztotta, hogy a korábbi, hetvenes
évek
eleji kezdeményezést
hatalmi szóval berekesztették,
s amikorra a felsőbb belátás igent mondott, a társadalom közönnyel válaszolt. Gondolom, ennek politikai tanulsága is van. A Hazafias Népfront számára is.
— Ma már beismert tény: a régi épületet nem kellett volna lebontani. Ha
Pedig már megtörtént, előbb hozzá kellett volna kezdeni az ú j Nemzeti Színház megépítéséhez, Az ügyet inspirálni — a jólét éveiben. A nemzeti célokat
Pedig nem lett volna szabad elrejteni. Mert az emberek ma azt mondják:
Mncs iskola, a mozi összedőlt, nyakig járok a sárban, nyomorognak a nyugdíjasok, és a komédiásoknak építsünk ú j házat? Ott a régi, játsszanak abban,
ann
á l többet úgyse érdemelnek! Csakhogy, itt a társadalmi tudat léptékaránya sokkai nagyobb. Aminek fontosságát nem tudatosítottuk. Ezért nem vált
yan
Mérvű üggyé, mint amilyen szükséges lett volna.
— Az építmény arculata a közönséget, a belső tér műszaki
elgondolása
Pedig a szakmát kedvetlenítette
el.
— Külső és belső kiképzését illetően szerencsétlen kép alakult ki a köz^ e i »ényben. De a hivatal is elkövette azt a taktikai hibát, hogy bejelentette:
a
Pfnz nem jön össze, m a j d mi elintézzük. Ebben a kijelentésben mély
(
Megvetés is munkált. Az emberek közönnyel válaszoltak e fennhéjázó s lekee o atyáskodásra. Most m á r bizonyos: a költségek nagy részét központi őszhegből kell előteremteni.
Beszélgetésünk során — akárhonnét is közelítettük a kérdést — az
unt ki, nem jó, ahogy van. De hogyan lehetne jobbá alakítani színházi életünket?
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— Szellemiség és erkölcsiség kérdésében megújulás szükséges. Nagyobb
autonómiával színházi műhelyek jöhetnének létre, az állami támogatás pedig
nem járandóság lenne. Az alkotókészségnek, a magyar drámát támogató műsorpolitikának kitüntetett ösztönzés járna. Akkor persze a politikának is végig kell gondolni, hogy mi a célja. Ehhez tisztességes és következetes partnerséget kell kialakítani, s nem írókra, rendezőkre, színházakra lebontott és megkülönböztetett kegyet gyakorolni. Aminek aztán anyagi következményei, pontosabban következetlenségei mutatkoznak. Ebben a törekvésben a Nemzeti
Színházban kitüntetett munkára van szükség. Jó társulattal, példaszerű munkával az új épület hitelét már előre garantálni kellene. Nem én mondom;
hanem a közvélemény álláspontja: nem látszik a Nemzeti karaktere, noha
tehetséges emberek dolgoznak, és jó előadások is születnek benne.
— Köszönöm, hogy alkalmat adott a találkozásra.
(1986. május)
ABLONCZY LÁSZLÓ
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