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A nemzeti színházak
alapításának történetéhez*

A 150 éves fennállását ünneplő magyar
Nemzeti Színház évfordulóján, e tudo-
mányos konferencia első, óhatatlanul is
vitát ajánló előadójaként szakítani sze-
retnék azzal a pozitivista hagyománnyal,
amely dátumok és adatok kizárólag nem-
zeti szempontú felsorakoztatásával, mi
több, olykor terminológiai és kronológiai
csúsztatással igyekezett bizonygatni a
megünnepelt évforduló egyetemes jelen-
tőségét. Mostani tárgykörünkben semmi
szükség erre, és a módszer egyébként is
alkalmatlan arra, hogy tágabb hazánk,
Európa színház- és művelődéstörténeté-
nek érvényes igazságaihoz vezessen el
bennünket. Hasonlóan nem tudunk mit
kezdeni a hajdani szellemtörténet meg-
közelítésével, amely viszont az egyes
nemzetek „néplelkének" színészet iránti
hajlamából vagy éppen annak hiányából
igyekezett magyarázni a nemzeti színját-
szástörténetek aszinkronitását és eltérő
sajátosságait. Ha azonban felvállaljuk a
színháztörténet társadalmi komplexitását;
ha az európai horizonton kívánunk
körültekinteni; ha feladatunknak valljuk,
hogy a mai kor gyakorló színházművé-
szete számára keressük a históriai tanul-
ságokat - akkor munkahipotézisünk egy
történelmileg meghatározott és változó,
nemzeti-helyi sajátosságokat felmutató
európai színházmodell felvázolását ajánl-
hatjuk meg; a közös vonások keresését, a
nemzeti sajátosságok induktív adat-
bázisán.

Az egyetemes színháztörténet axió-
májaként fogadhatjuk el azt a históriai
tényt, hogy a nemzeti színházi eszme a
modern, polgári értelemben vett nemzetté
válás ideologikus terméke, amely élő
színházművészeti gyakorlattá válása
során általában megjárta az eszmei célki-
tűzés és feladatmeghatározás 0 fázisát, az
alkalmi társulatszervezés, majd a sze-
mélyi és tárgyi feltételek maradandósítá-
sának stációit, végül - harmadik fejlődési
szakaszként - a színház- és általában a
művelődési szervezetbe, a társadalmi
nyilvánosság rendszerébe való beépülést,
a polgári nemzetállam reprezentatív
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kultúrintézményévé válást. Általában -
mondtuk; mert a mindenkori Európán
körültekintve e fejlődési fokok különböző
változatait látjuk egyidejűleg létez-ni,
nagyjában-egészében annak a hely-nek
megfelelően, amelyet a történelmi
fejlődés nyugat-európai platójához képest,
a perifériák felé haladva, a közép-kelet-
európai térség és ezen belül az egyes
nyelvterületek, nemzeti territóriumok
elfoglalnak. A történeti Magyarországon
58 esztendő telt el a nemzeti színházi
eszme röpiratos megfogalmazása (Fren-
del István: Entwurf zu einen (!) ungari-
schen Nationaltheater, Pressburg, 1779)
és a nemzeti színháznak szánt épület
megnyitása (1837. augusztus 22.) között;
más népeknél ez az időbeli szakadék még
hosszabb lehetett. Általában azért el-
mondható, hogy a nemzeti színházi esz-
me programatikus megfogalmazása, a
színház nélküli drámafordítói, drámaírói
törekvések megszaporodása a felvilágo-
sodás eszmei közegében született. Ré-
giónkban a színházszervezeti formák ki-
alakításának hazafias pátosza a nemzeti
romantika stílusjegyeivel rögződött és a
nemzeti-állami reprezentativitást hordozó
nemzeti színházak megjelenési záró-
terminusának az 1920-as évek elejét te-
kinthetjük, amikorra - az Osztrák-Magyar
Monarchia utódállamainak létrejöttével, a
délszláv egység megvalósításával, a
lengyel és a finn függetlenség bizto-
sításával stb. - befejeződik a nemzetálla-
mok kialakulása.

A nemzeti színházi eszme és gyakorlat
ilyenféle, nem kizárólag politikatörténeti
korszakolása, nem egyes mennyiségi
tényezőkön (p1. színházépület, társulat)
alapuló, hanem a sajátos színházmodell
komplex helyzetére épülő periodizációja
nem kizárólagosan vagy elsődlegesen a
mai színháztudomány vívmánya. Egy-
korú sajtótudósítások, naplókban vagy
levelezésekben fennmaradt magánfel-
jegyzések is tanúsíthatják, hogy a kortár-
sak jobban, érzékenyebben figyeltek egy-
másra, amint azt a későbbi kutatás tette.
A kipillantás iránya persze a kezdetleges-
től, a kialakulótól a fejlett, a kiforrt irá-
nyába történt - olvasmányok, tanul-
mányutak vagy akár csak elvágyódások
formájában. Jó példa erre - saját élet-
tényeivel és művészi tapasztalataival -
Egressy Gábor, a magyar romantika leg-
képzettebb sokoldalú színésze és rende-
zője (1808 és 1866 között élt), aki tudato-
san vallotta, hogy „A színház szorosab-
ban értelmezve a nemzet kicsinyben".
Évtizednyi vándorszínészi gyakorlattal

lett a magyar Nemzeti Színház tagja,
amelynek műsorpolitikai gyermekbeteg-
ségei elől ismételten külföldi tanulmány-
utakra indult. A bécsi Burgtheaterben -
négyszeri tartózkodásán - mesterséget
tanult: színészi játékeszközöket, színész-
vezetést, rendezést, szcenikát. 1843/44-
ben Párizsban már stílust tanulmányo-
zott, a Comédie Fran9aise historikus elő-
adásmódját. Észrevette a differenciált
nagyvárosi igényeket kielégítő polgári
színházszervezet sajátosságait, de azt is
tudta, hogy a Comédie Francaise XIX.
századi színlapjain mit jelent, hogyan utal
vissza a társulatszervezés korai, XVII.
századi állapotára „a király rendes komé-
diásai" (Comédiens du Roi) elnevezés.
A kitekintés persze nem mindig kizáró-
lagosan elismerő, követésre serkentő.
Egressy említett tanulmányaival egy idő-
ben, 1841-ben (tehát három és fél évvel a
színház megnyitása után) a magyar libe-
rális reformpolitika új orgánuma, a Pesti
Hírlap már legelső, január 2-i számában
leszögezte, hogy a nemzeti színház fenn-
tartásának, műsorának, társulatának, egy-
szóval köznapi ügyeinek szinte hisztéri-
kus és országos visszhanghullámokat
verő, nemzeti sorskérdésként való keze-
lése (szembeállítva a fejlettebb orszá-
gokkal) egyértelműen a fejletlen, kiala-
kulatlan, feudális antidemokratizmussal
terhelt viszonyok következménye.

Az elméleti igény és célkitűzés fázisá-
ban (régiónkban általában a „fény száza-
dában", a XVIII-ban) a nemzeti színházi
eszme kettős kötöttségű: etikai és anya-
nyelvi. Ennek következtében az alkalmi
társulatszervezés következő szakaszában
megfigyelhető, hogy az internacionálisan
új embereszmény (lett légyen szó akár az
érzékeny emberről, az antikizáló
héroszról vagy a romantika zsenijéről) - a
befogadás anyanyelvi meghatározottsága
miatt - azonnal nemzeti változatokban
jelenik meg a színpadon; gyakran fej-
lettebb színházi kultúrák jelen lévő kép-
viselői ellen harcolva, de letagadhatatlan
mintáik alapján. Így adott impulzusokat
az olasz színjátszás a Comédie Francaise
létrehozásához, az udvari barokk teát-
rumi kultúra olaszossága, majd francia
klasszicizálása II. József császár 1776-os
dekrétumához, amely a Burgtheatert Hof-
und Nationaltheaterré nyilvánította. Ma -
szemben a romantikus színháztörténet
kirekesztőleges szemléletével - e szín-
házkultúrák együttélését és egymásra
gyakorolt kölcsönös befolyását vizsgál-
juk, amely olykor egész hatásláncolatok
kialakulásához vezetett, pl. a német



nyelvű színjátszásnak a magyarra, emen-
nek a szerbre és a bolgárra gyakorolt ha-
tása révén - máskor meg recepciós szűrő
kialakulásához vezetett, amilyen Bécs volt
Közép-kelet-Európában, közvetlenül első-
sorban a cseh és a magyar, s közvetve az
őket követő színházkultúrák számára.

Mára leendő nemzeti színház alapjául
szolgáló alkalmi társulattoborzások, még
inkább a színházszervezet kiépítésének
fejlődési fázisában markánsan elválik a
társadalmi bázis különbségén alapuló két
változat: a „felülről", a felvilágosodott
abszolutista államhatalom által, államre-
zonból kezdeményezett nemzeti szín-házi
tevékenység és az „alulról", a társa-dalom
több vagy (átmenetileg liberális
osztálybékén alapulóan) valamennyi ré-
tegének jelképes összefogásán épülő esz-
mekör és gyakorlat.

Az előbbi helyzet - legalábbis átmene-
tileg - több előnyt biztosított: a társulat-
szervezéstől a rendszeres működési fel-
tételek biztosításáig rövidebb és simább
út vezethetett, mint például Lengyelor-
szágban, ahol az utolsó lengyel király, Sza-
niszló Ágost (Stanislaw August) „Ő Kirá-
lyi Felsége Nemzeti Színészei" 1765-től
nemcsak a Nemzeti Színház (Teatr Na-
rodowy) tagjainak számítottak, de épüle-
tük is elkészült 1778/79-re. Ugyanakkor
az udvari-nemzeti színháztípus ki volt
téve nemcsak az uralkodói ízlés műsor-
politikát formáló kényének-kedvének, de
a hatalom minden markánsabb válto-
zásának. II. József halála és vele sírba
szálló ambíciói után a Burgtheater - vál-
tozatlanul magas művészi színvonala
mellett is - fokozatosan lemondott a
német nyelvterület nemzeti színházának
igényéről; II. Katalin, aki 1756-ban cári
ukázzal hozta létre a Rosszijszkij Tyeatrt,
három év múlva azt besorolta az udvari
színházak közé, a francia és a német
színtársulat meg az olasz operaegyüttes
mellé, és ezt 1783-ban megerősítette. A
legtragikusabb sors kétségtelenül a len-
gyel fejlődésnek jutott, az önálló állami-
ság felszámolásával. 1803-ban egy Csehy
József nevű fiatal, literátus magyar tiszt
ezt írta Przemyslből, állomáshelyéről
Kazinczy Ferencnek, a magyar iroda-lom
akkori vezérének: „Lengyelország, a
muszka részt kivéve, nem ismér nemzeti
teátrumot. Boguslawskinak varsai játszó-
társasága széjjeloszlott. Lembergben ez a
böcsület adatik még meg az országbéliek-
nek, hogy a színjátszók a német mellé len-
gyelül is kinyomtattatják a játékdarabok
címjeit." Az „udvari-nemzeti" mellérende-
lés eltolódásának, az uralkodói befolyás

dominánssá válásának időpontját már Eg-
ressy Gábor helyesen jelölte meg 1815-ben,
a bécsi kongresszus utáni átrendezett és
visszafeudalizálódott Kelet-Európában.

Az „alulról", tehát társadalmi indít-
tatásból és összefogással megalapított
nemzeti színházak esetében a résztvevő
osztályok, rétegek arányának és súlyának
megfelelően (pl. az arisztokrácia, a ne-
messég, a polgárság szerepét tekintve) -
számos helyi változat létezett, amelynek
tételes áttekintése nem mostani felada-
tunk. Általános sajátosság viszont, hogy
az eszmei célkitűzés és a színházművé-
szeti gyakorlattá válás közé - mint emlí-
tettük - hosszú évtizedek ékelődhetnek.
Noha már 1786-ban megalakult az első
cseh színtársulat, a prágai Nemzeti Szín-
ház (Národní divadlo) alapítólevele 1868-
ban kelt, az épület megnyitására 1883-ig
kellett várni. Amelynek homlokzatára
viszont jogos öntudattal kerülhetett fel
„A nemzet önmagának" jelszava. (De
ugyanígy felsorolhatnánk a finn vagy -
némi fáziskéséssel - a bolgár fejlődés
hasonló tendenciába rendeződő adatait.)
S bár számos ellentmondás is öröklődhe-
tett e színháztípusban (gondolunk itt pél-
dául a magyar Nemzeti Színház mind-
máig meg nem oldott állandó épületének
„társadalomtörténetére"), a nemzeti szín-
ház alapításának e módja bizonyult tartó-
sabbnak. A magyar példánál maradva:
1849, a polgári forradalom és a nemzeti
szabadságharc bukása után tevékenysége
nem szűnt meg, a nemzeti romantika
értékőrzőjének bizonyult, s noha 1867-et
követően, az Osztrák-Magyar Monarchia
évtizedeiben költségvetésének jelentős
hányada származott már uralkodói tá-
mogatásból, és intendáns irányította a
XX. századnak még első két évtizedében
is, a budapesti Nemzeti Színházból még-
sem lett az állami reprezentativitás intéz-
ményeként „udvari színház", a szó ko-
rábbi értelmében: műsor- és közönség-
politikája saját fejlődésének logikája sze-
rint alakult.

A társulatszervezés és a színházszer-
vezet kialakításának fázisában már nem-
csak megjelentek, de rögzültek is a nem-
zeti színházi alkotótevékenység hosszú
időre érvényes sajátosságai. Azokban az
országokban, ahol a nemzeti színház egy-
úttal az első állandó társulatot és/vagy az
ennek emelt épületet jelentette, ter-
mészetes módon az anyanyelvi színját-
szással szemben támasztható minden kö-
zönségigénynek eleget kellett tennie. A
magyar Nemzeti Színház szintén évtize-
deken át, 1837 és 1884 között játszott ope

rát és balettet is, valamint népszínművet
(1843 és 1875 között), miközben 1861-ig
Budapest egyetlen magyar játéknyelvű
színházaként működött. Az anyanyelv-
nek és a nemzeti színházi eszmének már
genezisében történő egybekapcsolódása
eredményezi, hogy a nemzeti színház
egyaránt műsoron tartja a mintául szol-
gáló világirodalmi klasszikusokat, és előbb
egyedüli, utóbb kiemelt, rangot adó mű-
helye a nemzeti drámának, amely e fóru-
mon kívánja bizonyítani életképességét,
mi több, világirodalmi rangját. Ehhez
pályázatok rendszerét alakítja ki, nemzeti
drámaciklusokat állít össze (Buda-pesten
először 1881-ben rendezett ilyet Paulay
Ede igazgató-főrendező), meg-emlékezik
a nemzeti drámairodalom és színjátszás
jeles nagyjairól és alkotóiról.

E nemzeti színházi műsorprofil mara-
dandóságát igazolandó, most nem a korai
megnyilatkozások valamelyikét idézzük,
hanem Hevesi Sándor igazgató-fő-
rendező 1932-ben készült memorandu-
mát: „Azt hiszem, vitán fölül áll, hogy a
Nemzeti Színház játékrendje négyféle
elemből tevődik össze. Klasszikus ma-
gyar alkotásokból, modern, tehát aktuális
magyar darabokból, idegen klassziku-
sokból és mai külföldi darabokból." Az
már a megfogalmazás helyének részlet-
kérdése, a „magyar" helyett milyen más
nyelvet értünk ide, és a megfogalmazás
pontosságának dolga, hármas vagy né-
gyes műsorprofilnak tekintjük-e az
elhangzottakat. Általános érvényű viszont,
hogy a nemzeti színház már megalapítása
pillanatától repertoárszínház, amelynek
legstabilabb műsortörekvése a
világirodalmi nagy klasszikusok és a
nemzeti dráma játszása; amely
sikerdarabjait csak ennek alárendelve
játszhatja ki, és amelynek kevésbé stabil
műsorrétege a kortárs kül-földi dráma. Itt
lehet ugyanis némi teret adni a közönség
szórakozásigényének és - ami vele jár - a
bevételközpontú mű-sorhányadnak.
Persze, e téren a legnagyobb az ízlésbeli
tévedés lehetősége is, amin egy-egy új
igazgatás nagy nekilendülésekkel próbál
utólag javítani. Innen van, hogy amíg a
budapesti Nemzeti Színház műsorán
Shakespeare, Moliére, Schiller neve
szinte a megalapítástól fel-lelhető, a
kortársnak tekintett, azóta persze
klasszikussá emelkedett szerzők sorában
a legmeglepőbb adatok olvashatók.
Lengyel drámát az id. Aleksander Fredro
Huszárok és dámák c. vígjátékát - már két
és fél hónappal a megnyitás után, 1837
novemberében műsorára vette a színház;
1847. december 13-án a magyar



Nemzeti Színházban volt Julius Slowacki
Mazeppájának ősbemutatója. (Régiónk vi-
szonyait jól jellemzi, hogy mindkét be-
mutató német szövegközvetítéssel került
magyar színpadra.) Ugyanakkor Gogol
Revizorja csak 1874-ben, Gorkij pedig elő-
ször csupán 1947-ben, a JegorBulicsov és a

többiek c. drámával kapott színpadot a
budapesti Nemzeti Színházban.

A fejlődésnek ezen a fokán a felvilágo-
sodás erkölcsnemesítő célját valló, társa-
dalmi mozgalom eredményeképpen lét-
rejött nemzeti színházak - mind műsor-
politika, mind közönségvonzás szem-
pontjából - egyszersmind népszínházak
is. Ami pedig a stíluskérdéseket illeti,
annak viszonyítási alapjául a megalapítás
időszakának korstílusa szolgál. Közép-
kelet-Európa gyakorlatában ez a nemzeti
romantika, amely nemcsak az egyes mű-
vész vonatkozásában tekintette zseni-
kritériumnak az eredetiséget, a soha-még-
nem-voltat, hanem a művészeti ágaktól
általában is a nemzeti-egyedi sajátossá-
gok kiművelését várta, az ezekkel való
hozzájárulást az emberiség egyre gyara-
podó kulturális közkincséhez. Magyar-
országon ez a romantika klasszicizálódott
1849, az európai forradalmi hullám
bukása után, és mint nemzetinek tekintett,
értékeit és életerejét már bizonyított stílus
megérte a XX. századot is. Az 1865-ben
meginduló színészképzés első tanár-
nemzedéke még személyében hordozta a
„népek tavaszának" üzenetét. Szigligeti
Ede (1814-1878), Nemzeti Színházunk-
nak 1873 és 1878 közötti igazgatója, még a
romantika maga faragta tehetsége volt:
pályaelhagyó mérnökjelöltből lett segéd-
színész, hogy - negyvennégy évet töltve a
színházban - valamennyi fontos tisztség
betöltése után eljusson az igazgató karos-
székéig, miközben száznál több játékdarab-
bal gyarapította a műsort. Barátja és
eszme-társa, Egressy Gábor is megérte
még, hogy moliére-ien szép színpadi halála
előtt egy évet tanítson az új Színi
Tanodában.

Azokban az országokban, ahol a nem-
zeti színház vagy az annak funkcióját
ellátó együttes nem találkozott ennyire
erős romantikus hagyománnyal, a XIX.
század végére messzebbre juthattak a
művészi alkotótevékenység korszerűsí-
tésében. Jaroslav Kvapil a prágai Nemzeti
Színházban sikerrel honosította meg a
színpadi tér forradalmát a századfordulón,
és így történhetett, hogy a magyar
drámairodalom első számú reprezentán-
sának, Madách Imrének Az ember tragé-
diája c. drámai költeményét 1904-ben
még a historizmus szellemében és stílu-

sában játszatta, 1909-ben azonban már
stilizált, korszerű keretet kapott Kvapil
Shakespeare-előadásainak tapasztalatai-
val. Előbb, mint Budapesten, hol az 1883.
évi ősbemutató meiningeni stílusa évti-
zedekre normának és mintának számított.
Hasonló tanulságokat hordoz a moszkvai
Művész Színház példája. A korán indult,
de meg-megszakadt, sok ágon haladt
orosz színházi fejlődésben végül ők vál-
lalták a nemzeti színház funkcióját. Szta-
nyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko
kezét nem béklyózták megrögződött játék-
hagyományok, ezért a meiningenizmus
és a nyugat-európai naturalizmus ered-
ményeit megőrizve és azonnal meg is
haladva, az európai színjátszás élvona-
lába jutottak. Mindezt jól példázta, hogy
1898-ban nyitódarabul azt a történelmi
drámát, Alekszej Konsztantyinovics
Tolsztoj Fjodor loannovics cárját
választották, amelyet Meiningenben is
bemutattak, de a századfordulóra már a
kortárs tematika, Csehov és Gorkij
színházának tekinthették magukat, a
lélektani realizmus kiforrott
játékstílusával. Figyeljünk fel két tényre.
Egyrészt a Művész Szín-ház, bár
„alulról" építkezett, hiszen egy
értelmiségi csoport hívta életre, rész-
vénytársasági alapon működő magánszín-
háznak alakult, a századvégen nem lévén
más útja a színházalapításnak. Másrészt
nevében és szándékaiban tudatosan hir-
dették meg a ritkán emlegetett „obscse-
dosztupnij" jelzőt („mindenki számára
el-érhető"), azaz a népszínház
eszményét, amely ekkorra már Közép-
kelet-Európában is elvált a nemzeti
színházak működésétől, önálló
színházmodellé fejlődött, legalább
kétpólusúvá téve a fejlődést; Nyugat-
Európában pedig kimondottan a
kialakult, differenciált polgári színház-
szervezet ellenében bontott zászlót.

A nemzeti színházak fejlődéstörténe-
tében a harmadik szakasz, amikor egy
differenciált színházszervezetben, annak
részeként, de az állami-nemzeti identitás
reprezentatív kulturális intézményeként
folytatják színházművészeti alkotótevé-
kenységüket. A polgárosodás mintaálla-
mában (Angliában) vagy a városfejlődés
magas fokon álló, fejlett színházkultú-
rájú, de államilag széttagolt territóriu-
main (Itáliában, Németországban) vagy
akár Franciaországban mindez a leg-
utóbbi időkig nem is igényelte közép-
kelet-európai értelemben vett, országon-
ként egyetlen nemzeti színház kialakulá-
sát. Egressy Gábor már 1843-ban lenyű-
gözve, a fejlődés bejárandó útját fel-
ismerve vetette papírra: „A párizsi szín-

házak irány tekintetében úgy osztvák el,
hogy a legmagasabb dinasztától kezdve,
minden sorsúakon keresztül le az utolsó
napszámosig, saját színháza legyen min-
den elvnek, felekezetnek, értelmi és ér-
zelmi fokozatnak, szóval minden polgári
helyzetnek." A nemzeti színház e fejlődési
fokon mégsem egy a többi között.

A magyar Nemzeti Színház ezt az utat
gyorsulva járta meg, mint ahogyan Buda-
pest is Európa leggyorsabban fejlődő fő-
városa lett 215%-os népességgyarapodá-
sával, melynek során lakossága az 1869.
évi 270 000-ről 1910-re 880 000-re nőtt. E
korszak legjelentősebb magyar színház-
művésze, a vándorszínészből lett
igazgató-főrendező, Paulay Ede (1836-
1894) az 1870-es évek elején beutazta
Európát, és bécsi, müncheni, drezdai,
lipcsei, berlini, weimari, majna-frankfurti,
párizsi tapasztalatai egyaránt kiterjedtek
a színház-szervezés udvari, nemzeti-
állami és magántőkés formáira. Több
mint egy évszázad távolából is megkapó
a színházművészeti fejlődés
törvényszerűségeinek világos
felismerése és elősegítése, holott a
kapitalista színházszervezet kiteljese-
dése, a népszínházi profil önálló együt-
tessé szerveződése (1875), a Magyar
Királyi Operaházba átkerülő opera- és
balettműsor (1884-től) jelentős közön-
ségrétegek elvesztését jelentette a Nem-
zeti Színház számára, és élete alkonyán
még megérte annak a magánszínháznak
tervezését, tervezését, amely 1896-tól
Vígszínház néven az általa rendezőként
és műfordítóként is igen kedvelt francia
társalgási drámák szakosodott, új ott-
hona lett. A Burgtheaternek és a Comé-
die Franwaise-nek a magyar romantika
örökségével ötvözött felhasználására tö-
rekedett, meiningeni stíluselemeket is
vegyítve és hozzátudva, hogy az udvari
színház pompája és lehetőségei nem
adottak egy nemzeti színház számára.

A nemzeti színházak, amikor részei
lettek egy kialakult differenciált polgári
színházszervezetnek, új helyzetbe kerül-
tek. Költségeiket az állami dotáció meg-
téríteni igyekezett, de mivel ezeket csak
részben fedezte, nem mondhattak le a
bevételhányad költségvetési növelésé-
ről, ugyanakkor - a dotáció fejében - vál-
lalniok kellett az állami kulturális repre-
zentativitás olyan feladatait, amelyre az
önellátó, ezért a gyorsabban reagáló,
hagyománytalan magánszínházak nem
vállalkoztak. A nemzeti színházat viszont
- mintegy kárpótlásul - előjogok kiala-
kuló rendszere segítette. A műsorelőjo-
gok az előző fázisban elemzett három



repertoár (nemzeti dráma-klasszikusok-
kortárs világirodalom) vonatkozásában
érvényesültek, és éppúgy jelenthették a
nemzeti klasszikusok kizárólagos vagy
autentikus előadásának gyakorlatát, mint
bizonyos irodalmi kiváltságok művei szín-
re vitelének kisajátítási törekvését vagy az
utánjátszás jogainak korlátozását-meg-
nehezítését. Ehhez a legjobb társulat
állott rendelkezésre, vagy legalább töre-
kedtek ennek biztosítására. Magyarorszá-
gon szerződtetési előjoga volt a Nemzeti
Színháznak a Színiakadémiáról, minthogy
a növendékek a mesterséget itt gyakorol-
ták. Több alkalommal történt mesterséges
korrekció is, amikor a kulturális kormány-
zat úgy vélte, meggyengült a társulat.
1935-ben a színház fiatal, mindössze 32
éves igazgatója, Németh Antal kapott
szabad kezet a magánszínházak legjobb
erőinek szerződtetésére és így
sztáregyüttes létre-hozására. 1945-ben, a II.
világháború után a korábban származási,
politikai okokból színpadot vesztett
művészek elégtétel-számba menő vissza-,
újra- vagy első szerződtetésére került sor,
kisvártatva pedig fiatal tehetségek
nagyobb számú felvételére.

A társulat, az általa-benne képviselt
játékerő és játékhagyomány átvezet min-
ket ahhoz a rendkívül izgalmas és szer-
teágazó, ezért itt csak érintőlegesen fel-
vethető problémakörhöz, amelyet a nem-
zeti színházak konzervativizmusának is
szoktak nevezni. Vonatkozóan ismét ér-
dekes és sajátságos a Moszkvai Művész
Színház példája, amelyet - húszévi mű-
ködés után - már mint polgári-konzerva-
tív kulturális intézményt támadott a Pro-
letkult, de amelyet a szovjet kormány (az
1919. augusztus 26-i rendelettel, a többi-
hez hasonlóan) államosított, ezzel anya-
gilag függetlenített, sőt az „akadémiai"
jelzővel ruházott fel, ami azt jelentette,
hogy színiiskolát tarthatott fenn, tehát
hagyományait tovább örökíthette, mint
elismert nemzeti értéket. A színház neve
utóbb (1932-ben) Gorkijéval bővült, de
elmaradt belőle a népszínházi jellegre
utaló „obscsedosztupnij" jelző.

A XX. századelő népszínházi törekvé-
sei, az avantgarde egymásra halmozódó
színházi forradalmai és a hozzájuk kap-
csolódó rendezői ambíciók nemcsak el-
kerülték a nemzeti színházakat, de elkép-
zeléseiket annak ellenében bontakoztatták
ki, mert őket a megkövesedett, egészében
elutasított polgári színházszer-vezet és
színházművészet alapkövének tekintették.
Tehetség és lehetőség számos adódó
konfliktusának szemlélteté-

sére a magyar fejlődés ellentmondásos-
ságát hivatkozzuk. A XIX. század máso-
dik felének budapesti Nemzeti Színháza a
romantika stílusa mögött még őrzött
liberális hagyományokat: a Bölcs Náthán
műsorra tűzése 1888-ban még Paulaynak
és együttesének őszinte emberi voksa
volt mindenfajta antiszemitizmus ellen, a
Nóra 1889. évi magyarországi bemutatója
(amelyet két év múlva a szerző is látott és
megdicsért) szinte előkészítette a polgári
házasság és anyakönyvezés parlamenti
vitáit stb. A századfordulóra azonban ez a
hagyomány - tartalmában és művészi
eszköztárában egyaránt - ki-üresedett.
(Amit közvetett módon jól bizonyít, hogy
az a drámaírói nemzedék - Molnár
Ferenc, Bíró Lajos, Lengyel Menyhért -,
akiket a világ magyar iskolának tekintett,
csak érintőlegesen kötődött pályakezdő
éveik Nemzeti Szín-házához.)

Ezért érthetően a XX. század elejének
legkitűnőbb magyar rendező és színház-
vezető tehetsége, Hevesi Sándor (1873-
1939) sem kapcsolódott kizárólag a Nem-
zeti Színházhoz. 1900-ban írott egyik
tanulmányában - fiatal kritikusként -
megsemmisítő bírálatban részesítette a
magyar repertoár alapművének, Az ember
tragédiájának éppen futó rendezését,
amelyet Paulay utódai alaposan átren-
deztek és elrontottak az évek folyamán.
(A sors iróniája, hogy a művet maga csak
1908-ban rendezhette meg először, más
színházban, kölcsöndíszletekkel - a Nem-
zeti Színházban pedig csupán 1923-ban,
végre saját elképzelései szerint.) Pályája
először 1902 és 1907 között kapcsolódott
- rendezőként - a Nemzeti Színházhoz,
azonban öt év alatt mindössze 11 rende-
zést szignált. Párhuzamosan dolgozott
1904 és 1907 között a magyar színházi
megújulás műhelyének számító és Lukács
György nevével is fémjelzett Thália
Társaságnál. A Nemzeti Színházhoz -
újabb kitérők után - 1908 és 1912 között,
majd 1915-től tért vissza. Igazgatóként
1922 és 1932 között, egy évtizeden át
vezette az együttest.

Hevesi Sándor már a színházcsinálók-
nak ahhoz az új nemzedékéhez tartozott,
akik nem a színészet gyakorlati tapaszta-
lataival kezdték pályájuk építését, hanem
irodalmi, esztétikai, tudományos mun-
kássággal, nagy elméleti felkészültséget
szerezve. Ennek a nemzeti színházi gya-
korlatba való átültetését azonban számos
tényező gátolta, színházon kívüli és
belüli okok egyaránt. Hevesi akkor lett a
Nemzeti Színház igazgatója, amikor Ma-

gyarország még nem jutott túl a területé-
nek kétharmadát, lakosságának felét le-
hasító trianoni békeszerződés sokkján. A
„kultúrfölény" válaszul meghirdetett
ideológiájában a Nemzeti Színháznak ki-
emelt szerep jutott, mint azon ritka köz-
intézmények egyikének, amelyek az álla-
mi identitást az új helyzetben is folyama-
tosan képviselik. Kiemelt anyagi támo-
gatást azonban - a világháborús veszte-
ségek, a gazdasági világ- és helyi válságok
miatt - nem tudott ehhez nyújtani. Ezért
Hevesi is hiába volt tisztában a modern
világszínházi törekvések mindegyikével,
nem tudott új stílusokat nyitni a Nemzeti
Színházban, hanem - akárcsak annak
idején Paulay - a törekvések és a lehető-
ségek viszonylag optimális egyeztetésére
kényszerült: állandó figyelemmel a Nem-
zeti Színház törzsközönségét adó, létszá-
mában és egzisztenciában megcsappant
„középosztály", e vegyes, a kispolgárság
felső rétegétől az állami tisztviselőkön és
a tisztikaron át az értelmiségig terjedő
társadalmi konglomerátum igényeire,
hogy egyensúlyt találjon állami dotáció
és tervezhető bevétel között.

Már Hevesinél megfigyelhető a vázolt
helyzetben a korszerű világszínpadi tö-
rekvések csak némileg megkésett, de
megszűrt átvétele. Ilyen volt a modern
lélektan alkalmazása a szerepértelmezés-
ben és közös nevezőre hozása a bizony
elöregedőben lévő, a hagyományosan
színészcentrikus előadásokhoz szokott
együttesben; ilyen a szimbolikus szín-
padi térszervezés felé történő nyitás, a
felújított historikus színpadformák
(Shakespeare- és misztériumszínpad) adta
lehetőségek bevezetése a szcenikában, a
kamaraszínpadi játszóhely megnyitása a
korszerűbb világirodalmi műsor be-
mutatására, a szervezett rendezőképzés
megindítása 1929-ben stb. Amíg Hevesi
Craig, Reinhardt és Sztanyiszlavszkij
törekvéseivel és eredményeivel igyeke-
zett párhuzamosan haladni, munkatársai
és tanítványai közül Horváth Árpád
(1899-1944) a merészebb színházi izmu-
sok eszköztárából is válogatott nagy stí-
lusbiztonságú színes rendezései számára.
Ami azért említésre méltó, mert az
amúgy is gyenge magyar színházi avant-
garde, kötődve 1918/19 forradalmaihoz,
kozmopolitának, elítélendőnek számított
a „keresztény-nemzeti" ideológiát valló
kultúrpolitikában. A totális, nép-színház
elveit követő Horváth Árpád konfliktusa
és távozása ezért szükség-szerű a
Nemzeti Színházból; a vízválasz-tó 1934-
ben ismét az alapmű, Az ember



tragédiája. Esete pedig ékes példája annak,
hogy a nemzeti és a művészi szempont
szétválasztása mögött mindig a nemzeti-
állami identitás zavarait kell keresnünk.

Hogy a konzervatívnak tekintett nem-
zeti színházi művészeti gyakorlat az álla-
mi ideológia szolgálatában, annak ki-
emeltebb figyelmével képes lehet bár-
mely korszak nemzeti színjátszásának
előrevivője, motorja lenni, arra a buda-
pesti Nemzeti Színháznak 1935 és 1944
közötti konjunktúrakorszaka szolgálhat
bizonyságul, Németh Antal (1903-1968)
igazgatóságának periódusa, amelynek
Magyarország német katonai megszállása
vetett véget. Mint említettük, Németh
Antal szabad kezet kapott egy sztár-
együttes szerződtetéséhez, és elegendő
eszmei támogatást meg dotációt ahhoz,
hogy előadásai felvegyék a versenyt a
hangosfilm és a revü látványhatásával;
hogy liberális válogatású világszínpadi
műsort formáljon - párhuzamosan a bécsi
Burgtheater Röbbeling-korszakának „A
népek hangja a drámában" ciklusával -; s
hogy a magyar drámairodalom
reprezentánsait (vendégjátékokkal és -ren-
dezésekkel) a II. világháború felé sodródó,
egyre inkább megosztott Európában is
megpróbálja nemzetközi sikerre vinni.

Németh Antal 1937-ben, a magyar
Nemzeti Színház százéves emlékünnepén
- a szellemtörténet szóhasználatával -
„spirituális vár"-nak nevezte az intéz-
ményt, és ahogyan Hevesi - mint ezt
korábban idéztük - megerősítette a hár-
mas műsorprofil hagyományát, úgy ő
rendületlenül hitt abban, és hirdette is,
hogy a kis és közép-kelet-európai népek
színházművészetének is van hozzáadni-
valója az európai és világkultúrához, ami-
hez hitelesítő fedezetül szolgáltak len-
gyel, finn, bolgár, szerb, svéd bemutatói.

A nemzeti színházi eszme és gyakorlat
történetének harmadik fázisában kétség-
kívül új, minőségében más szakaszt je-
lent, amikor valamennyi színház állami
kezelésbe kerül. Ez a helyzet tölti ki jó
néhány ország nemzeti színházának tör-
ténetében az elmúlt négy évtizedet, s
mivel az élő, művészi hétköznapjainkat
meghatározó helyzetről van szó, a konfe-
renciánk fő témáját alkotó mai nemzeti
színházi gyakorlatról már nem történelmi
visszatekintés, hanem másik előadás és
számos hozzászólás, vita szólhat a
következő órákban, napokban.

VÁMOS LÁSZLÓ

Kell-e Nemzeti Színház?

Igen tisztelt hallgatóság,
kedves kollégák!

Megvallom, kissé feszélyezve érzem ma-
gam, hogy komédiásféle létemre itt, a Tu-
dományos Akadémián kell felszólalnom.

Nagyon rosszul állna nekem, ha meg
akarnék felelni a hely szellemének, és a
színháztudomány elemző okfejtésével
szólnék mai témánkhoz. Nézzék el, ha
arról beszélek, amihez jobban értek: a
színházcsinálás gyakorlatáról, napi gond-
jaimról, örömeimről, kudarcaimról, a
magyar Nemzeti Színház jelenével kap-
csolatos tapasztalataimról.

A 150 éves évforduló ünnepi társulati
ülésén már feltettem a szónoki kérdést:
„Szükség van-e Nemzeti Színházra egy
olyan társadalomban, ahol minden szín-
ház felügyeletét az állam látja el, a szub-
venciót az állam biztosítja, tehát tulaj-
donképpen minden színház Nemzeti
Színház?"

Miben különbözik, kell-e, hogy külön-
bözzön a Nemzeti Színház a többi szín-
háztól?

Van-e speciális nemzeti színházi kon-
cepció?

Mit vár a társadalom, a közönség
Nemzeti Színházától?

A nemzeti színházakat az állam finan-
szírozza. Nemcsak a szocialista orszá-
gokban. Milyen függőségi viszonyt jelent
ez a helyzet a hivatalos kultúrpolitika és a
Nemzeti Színház kapcsolatában? Lehet-e a
Nemzeti Színház oppozícióban a kul-
túrpolitikával? - sőt ezen túlmenően a
nagypolitikával? Ha a szubvenció nem
elegendő - és hol elegendő -, meddig
mehet el a Nemzeti Színház a könnyebb,
közönségvonzóbb, olcsóbb szórakoztatás
útján?

Érdekes, formai és tartalmi szempont-
ból is kísérletező „műhelyre" vagy tra-
dicionálisabb, konzervatívabb Nemzeti
Színházra van-e szükség? Hasonlóan az
operaházakhoz, törekedjen-e széles, át-
fogó repertoárra, vagy néhány művet tart-
son csak műsoron, és addig játssza azokat,
ameddig a közönség érdeklődése tart?

A válaszra váró kérdések négy fő cso-
portra összesíthetők: először: kultúrpoli-
tikai, másodszor: az ezzel összefüggő eti-
kai, harmadszor: szakmai, mesterségbeli,
negyedszer: gazdasági kérdésekre. A
Nemzeti Színház a hivatalos kultúrpoli-

tika színháza. Szubvencióját azért kapja,
hogy a maga sajátos eszközeivel segítse
megvalósítani a kultúrpolitika célkitűzé-
seit. Így célszerű, ha nemzeti színházi
vezetést csak azok vállalnak, akik lénye-
gében egyetértenek a kultúrpolitikával. -
Lényegében, mondom, és ezzel a legké-
nyesebb - már etikai - problémához értem
el. Mert ha a Nemzeti Színház fej-bólintó
Jánosként feltétel és átgondolás nélküli
szócsöve kíván lenni a politikának, nem
érdemli meg, hogy művészeti
intézménynek nevezzék. A művészet a
politika lelkiismerete, cselekedeteinek vi-
gyázó kontrollja, feladatát akkor látja el
legjobban, ha a tükör, amelyet tart, a leg-
kíméletlenebb tisztasággal figyelmeztet a
már megtett és a várható, megelőzhető
hibás lépésekre.

Az én generációm a személyi kultusz
éveiben megszokta, hogy a kultúrpolitika
gondolkozik helyette, és ha rosszul
gondolkodik, akkor nincs vitának helye.
Ma, amikor ez a helyzet gyökeresen meg-
változott, még mindig élnek bennünk a
régi reflexek, nagyon nehezen szabadu-
lunk a rossz beidegződésektől.

Ezzel szemben ma minden gyanús, ami
felülről jön. A mai fiatalokban, szín-
házvezetőkben, rendezőkben - az idő-
sebbek konformizmusának ellenhatása-
ként - született nonkonformizmus ugyan-
olyan átgondolatlan „csak azért is" ellen-
zékiség, ugyanolyan mechanikus vissza-
utasítása a kultúrpolitikának, amilyen az
apák fejbólintása volt. Egyik magatartás
sem őszinte, nem benső vezérlésű, így a
rossz önmanipuláció egyik esetben túlli-
hegést, másikban buta ellenzékiséget,
mindenképpen értékzavart kelt, hazug-
ságot szül.

Ez nemcsak színházi, művészeti éle-
tünkre, egész társadalmunkra jellemző.

Mi köze ennek a színházhoz, a Nemzeti
Színházhoz? A felületen semmi, a
mélyebb rétegekben erről szól, erről kell
szólnia ma a színháznak, hitem szerint
elsősorban a Nemzeti Színháznak. Lelki-
ismereti kötelességünk, hogy - felelőtlen
szemtelenkedés nélkül - mutassunk tükröt
társadalmunknak, vitatkozva segítsünk a
nehéz helyzetek megoldásában.

Ha Madách Imre műve, Az ember tra-
gédiája a legegyetemesebb magyar drá-
mai alkotás, úgy a legmagyarabb magyar
dráma a Bánk bán Katona Józseftől. Fel-
újítása október végén lesz a Nemzeti
Színházban. Ezen dolgozom most. Min-
denről erre asszociálok, mindenről ez jut
eszembe. Ez a magyar reformkorban - a
múlt század első harmadában született


