
Százötven éves a Nemzeti Színház

A nemzeti színházi eszme és gyakorlat
című nemzetközi tudományos tanácsko-
zás hangvételét és irányultságát ponto-
san meghatározta az első délelőtt elnöklő
Hajdu Péter akadémikus, az MTA Nyelv-
és Irodalomtudományok Osztályának
elnöke, amikor megnyitójában a magyar
művelődéstörténet kiemelkedő
fontosságú három eseményének össze-
függéseit megvilágította. Felhívta ugyan-
is a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Múzeu-
mot és Könyvtárt 1802-ben, az Akadémiát
1825-ben és a Nemzeti Színházat 1837-ben
hozták létre, azaz egy negyed század alatt
alakult ki a magyar nyelv és kultúra
ápolásának, művelésének e három
alapintézménye. A Nemzeti Színház tehát
nem csupán egy színház, hanem
kitüntetett küldetéssel rendelkező nemzeti
intézmény volt, s hosszú ideig az is
maradt. Kérdés: változott-e mára a
színház funkciója, illetve mi legyen a
feladata, profilja az elkövetkező
százötven évre? A tudományos tanácsko-
zás résztvevői erre a kimondva-kimondat-
lanul élő kérdésre igyekeztek választ adni
saját országuk nemzeti színházának
fejlődését, munkásságát ismertetve.

A vitában - amelyen Bécsy Tamás
egyetemi tanár elnökölt - tíz hozzászóló
kért és kapott szót: John Falkner, a lon-
doni Nemzeti Színház irodalmi vezetője,
Hans Nadolny, a berlini Deutsches Thea-
ter fődramaturgja, Jan Kakos, a pozsonyi
Szlovák Nemzeti Színház igazgatója és
Sirató Ildikó, az ELTE hallgatója az első
napon, s Rolf Rohner, a lipcsei Színház-
művészeti Főiskola tanára, Johann Hütt-
ner, a bécsi Színháztudományi Intézet
tudományos főmunkatársa, Terttu Savola,
a finn Nemzeti Színház fődramaturgja,
Rónai András, a Tel Aviv-i Habima
Szín-ház színésze, valamint Malonyai
Dezső, a Nemzeti Színház igazgatója és
Vámos László művészeti vezető.

A külföldi előadók mindegyike beszá-
molt arról a küzdelemről, amely országuk
nemzeti színházának létrejöttéért folyt,
arról a tevékenységről, amelyet színházuk
megalapítása óta folytatott, s azokról a
dilemmákról, amelyek jelen pillanatban
a nemzeti színházak jövőjével kapcsolat-
ban mindenütt megfogalmazódnak.

A nemzeti színházak történetében
rendkívül sok azonosság van, s természe-
tesen nem kevés különbözőség is. Or-
szágonként eltérő történelmi időben, de
többé-kevésbé egységesen született meg
az az igény, hogy a nemzetnek reprezen-
tatív színháza legyen. (Érdekes, hogy
Angliában csupán a huszadik században,
amikor az óriás birodalom széthullása-
kor megérett nemzet voltuk igazolásának
belső követelménye.) Ez az igény nem
csupán épületet jelentett és jelent, hanem
mindenekelőtt egy ideális, eszményi
színház létét. Olyan színházét, amely
valamilyen tudatos program érdekében
vállalt szolgálat jegyében működik. Ez a
program lehet a függetlenség kivívása, az
anyanyelv védelme és ápolása, a
hagyományőrzés, a nemzeti egység
létrehozása stb., s valamennyi a polgári
felvilágosodás korában vált színház-
teremtő erővé. Ez a fejlődési szakasz
országonként más-más korban bontako-
zott ki, így ez is magyarázza, hogy a nem-
zeti színházak nem egy időben jöttek
létre. A Comédie FraNaise és az angol
Nemzeti Színház megalapítása között
több évszázad telt el, de a nemzeti szín-
házak többsége a tizenkilencedik század-
ban született meg.

Természetesen a nemzeti színházi esz-
me és program is eltérő módon jelent meg
és érvényesült a különböző országokban.
Mást jelent értelemszerűen az egységes
nyelvterületeken és mást a sok-
nemzetiségű országokban, mást a tizen-
hetedik században és mást a huszadikban,
de részben mást jelenthet egy országon
belül is, mint például Csehszlovákiában,
ahol a cseh Nemzeti Színház több mint
százéves múltra tekint vissza, míg a
szlovák Nemzeti Színház lényegileg csu-
pán néhány évtizedesre. S egészen mást
jelent például Izraelben, ahol az orosz
színi hagyományokon alapuló színház-
nak (ne feledjük, a Habima Színház Vah-
tangov moszkvai színházából alakult!) az
egységes nyelv tanításában van elsődleges
feladata.

Rolf Rohmer fogalmazta meg a nemzeti
színházak legfőbb hivatását: Legye-nek a
nemzet iskolái! Ez az összefoglaló
definíció magában foglalja a hagyomány-
őrzést és a nyitottságot, a nemzeti jelleget
és akitekintést, valamint az erkölcs és a
nyelv ápolását.

Nem véletlen, hogy szinte minden nem-
zeti színház műsora négy rétegből tevődik
össze: a nemzeti és a világirodalmi
klasszikus művekből, illetve a hazai és
külföldi kortárs szerzők darabjaiból. De

A budapesti Nemzeti Színház megnyitásának 150. évfordulója alkalmából gazdag
programú ünnepségsorozatot rendeztek, és több értékes kiadványt jelentettek
meg: többek között kiállításokon reprezentálták a Nemzeti Színház másfél szá-
zados történelmét a Hevesi Sándor téri színház és a Várszínház előcsarnokában,
díszelőadáson mutatták be Madách Imre Az ember tragédiáját (kár, hogy az ere-
detileg az ünnepre tervezett Bánk bán premierje elhalasztódott), egyebek mellett
dokumentumok gyűjteménye, a teljes műsort és a társulati névsorokat tartalmazó
történeti áttekintés (A Nemzeti Színház 150 éve) látott napvilágot.

Az eseménysorozat záróakkordja az a nemzetközi tudományos tanácskozás
volt, amelyet A nemzeti színházi eszme és gyakorlat címmel a Művelődési
Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia Színháztudományi Bizottsága, a
Magyar Színházművészeti Szövetség, a Magyar Színházi Intézet, Budapest
Fővárosi Tanácsának Művelődési Osztálya és a Nemzeti Színház szeptember
22-23-án tartott a Tudományos Akadémián.

A referátumokat dr. Kerényi Ferenc kandidátus, a Magyar Színházi Intézet
igazgatója és Vámos László, a Nemzeti Színház művészeti vezetője tartotta.

A következőkben a két referátumot és a vita összefoglalóját közöljük.

NÁNAY ISTVÁN

„A Nemzeti Színház a nemzet iskolája"

Nemzetközi tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémián



ezek aránya már igencsak jellemzi az
egyes színházak jellegét s a nemzeti szín-
házaknak az egyes országok kulturális ér-
tékrendjében elfoglalt helyét. Akárcsak az
a játékstílus és -ideál, amelyet az egyes
színházak képviselnek.

S ez már a nemzeti színházak jelen
idejével kapcsolatos probléma. Az ugyanis,
hogy mennyire lehet korszerűnek tekin-
teni azokat a színházakat, amelyek leg-
lényegesebb feladatának hajdanán, vagy
nem is olyan régen, a hagyományok, az
értékek védelmét szabták meg. De mi
tekinthető ma megőrzendő hagyomány-
nak és érvényes értéknek? Ma, amikor
általános a közvéleményben a közelmúlt
színházának tagadása, sőt a tévére hivat-
kozva magának a színháznak a léte is kér-
désessé válik, vagy amikor a nemzeti szín-
házakat igen gyakran mint a mindenkori
„establishment" integráns részeként tart-
ják számon, s amikor az első színház orszá-
gos jellege is erősen megkérdőjeleződik.

Az a követelmény, hogy a nemzeti
színház legyen az erkölcs és a nyelv óvója
és alakítója, az idők során számos ország-
ban meggyengült, hiszen egyre tisztá-
zatlanabb, kinek, milyen osztálynak az
erkölcsét, illetve kinek, milyen rétegnek a
nyelvi normáit védje és terjessze a szín-
ház. A kelet-európai szocialista orszá-
gokban volt a legviharosabb - s gyakran
káros, szélsőséges intézkedéseket is szült -
az a váltás, aminek során egy történel-
mileg meghaladott osztály erkölcsi nor-
mái váltak vitatottá (de új normákat ter-
mészetesen a színház, s így a nemzeti
színház, nem adhatott!).

A nyelvi differenciák terén talán a leg-
érdekesebb Svájc példája, ahol három
hivatalos nyelv létezik, melyik lehetne hát
egy nemzeti színház nyelve? Rész-ben
hasonló a helyzet Ausztriában is, ahol
komolyan felmerült a kérdés, lehet-e a
német a nemzeti színház nyelve, amikor
számos más nyelvű kisebbség él az
országban. Ugyancsak Ausztriában, de
másutt is megfogalmazódik a kétely,
hogy egy kitüntetett, a fővárosban székelő
színház méltán tekinthető-e a nemzet
színházának, miközben általános ten-
dencia minden téren a decentralizáció.
Szükség van-e egyáltalán egy nemzeti
színházra, avagy regionális nemzeti szín-
házak működjenek-e inkább? Mindez
Ausztriában azért vetődik fel igen élesen,
mert hivatalosan az országnak nincs
nemzeti színháza, bár a közmegegyezés
szerint a bécsi Burgtheater annak tekint-
hető. Nemcsak Ausztriában, hanem a
hajdani Osztrák-Magyar Monarchia tel-

jes területén is meghatározó jellegű minta
volt ez a színház. De mára - általános
vélekedés szerint - a konzervativizmus
megtestesítője.

Különleges problémakört jelent a nem-
zeti színházi eszme és gyakorlat kibonta-
kozása és érvényesülése tekintetében a
német fejlődés. Hiszen kezdetben a sok
részre tagolódott német nyelvterületen
érthető módon nem alakult még nemzeti
színház, majd a berlini Deutsches Theater
töltötte be ezt a funkciót - részben a
Burgtheater mintájára -, de a második
világháború után, a két Németország lét-
rejöttével, tovább bonyolódott a helyzet.
A Deutsches Theater természetszerűleg a
nyelvi identitás és a nemzeti színházi
hagyományok kizárólagos őrzőjeként nem
tekinthető nemzeti színháznak, de van-e,
lehet-e az NSZK-nak és az NDK-nak
külön-külön nemzeti színháza? Ha igen,
melyik színházak legyenek azok? Az adott
realitásoknak nem megfelelőbb-e az a
felfogás, amely egyre több országban ter-
jed, hogy minden államilag dotált szín-
ház vállalja fel a hagyományosan nemzeti
színházinak tekinthető feladatokat?

Csaknem minden résztvevő szólt a
szubvenció- és épületgondokról. Arról,
hogy nemcsak gazdasági megfontolások,
hanem a nemzeti színházi szerep válto-
zása, kialakulatlansága is okozza: a szín-
házakra rótt különleges feladatokhoz ké-
pest aránytalanul kevés a dotáció. S min-
denütt a megújulás kulcskérdése volt,
vagy az ma is, hogy korszerű színházépü-
letben dolgozhasson a nemzeti színház
társulata. Helsinkiben például 1956-ban
kezdtek hozzá egy új épület építéséhez, s
75-től három-, 87-től négyszínpadossá
bővült az intézmény. Hasonlóan korszerű
színház épült például Tel Avivban vagy
Londonban, vagy megújult s új szárnnyal
bővült Prágában a Nemzeti Színház. De a
legtöbb helyen nem elégíti ki a
korszerűség követelményeit az úgy-
nevezett nemzeti színházak épülete.

Igen hangsúlyos volt a vitában az a
nézet, hogy a jelen problémáira reflektáló
nemzeti drámaírás nélkül nem volt és
nem lehet korszerű nemzeti színjátszás,
így korszerű nemzeti színházi működés
sem. S jogos követelménynek tetszett az
is, hogy a nemzeti színházak csak akkor
tehetnek eleget az első színháztól joggal
elvárható korszerű színházi törek-vések
iránti igényeknek, ha művészileg a
legjobb erőket koncentrálhatja. Ez azon-
ban számos országban csupán vágyálom, s
ez is összefügg a nemzeti színházak nem
kellően tisztázott helyzetével.

A nemzetközi tanácskozás két hazai
megnyilatkozása is a magyar nemzeti szín-
házi helyzet problematikusságára hívta
fel - közvetve - a figyelmet. Sirató Ildikó
a Nemzeti Színház korszerűségét kérdő-
jelezte meg; azt kifogásolta, hogy élet- és
valóságidegen, s nem reagálja le a szín-
házművészet eszközeivel a társadalmi-
gazdasági mozgásokat. Erre a megjegy-
zésre Vámos László művészi méltóságá-
ban sértetten válaszolt, hosszú-hosszú
Brook-idézetekkel támasztva alá abbeli
véleményét, hogy az elméleti emberek, a
kritikusok nem értenek a színházhoz, az
alkotóktól megfogalmazható mondani-
valót követelnek, s nem érzékelik: a szín-
háznak nem az a dolga, hogy az élet reali-
tásaira közvetlenül reflektáljon. Attól
eltekintve, hogy a Brook-szövegek csak
érintőlegesen vonatkoztak Vámos véle-
ményére, elfogadhatatlan s nem a nem-
zetközi tanácskozás rangjához és témájá-
hoz méltó megnyilatkozás volt a művé-
szeti vezető elméletellenes hozzászólása.

A Nemzeti Színház igazgatójának, Ma-
lonyai Dezsőnek a hozzászólása viszont
hangvételében, problémakezelésében,
stílusában - valószínűleg a jelenlegi
gazda-sági helyzet hatására - inkább egy
szak-szervezeti taggyűlésre illett volna.

E megnyilatkozásoktól eltekintve a ta-
nácskozás lényegében eleget tett a vá-
rakozásnak. Sokoldalúan fejtették ki a
résztvevők a nemzeti színházi eszme lé-
nyegéről, mai továbbéléséről, megújulá-
sáról vallott véleményüket, ismertették
tapasztalataikat, s számos olyan kérdést
érintettek, amelyek a mi Nemzeti Szín-
házunk életében is sorsdöntő kérdések.

Ahogy dr. Székely György vitazárójá-
ban megfogalmazta: nagyon jó időben
rendezték meg ezt a tanácskozást, mivel
lezárult egy százötven éves periódus a
Nemzeti Színház életében, s minden
szempontból új helyzet előtt áll az ország
reprezentatív színháza. Ebben a helyzet-
ben nemcsak a múlt eredményeit és hibáit
kell kritikusan elemezni, hanem minden
hasznos tapasztalat birtokbavételével, a
nemzet jövőjét, fejlődési perspektíváit
szem előtt tartva tervet kell kidolgozni,
hogy kinek, mit és hogyan kell a jövőben
játszani. Ehhez nyújthatott jelentős
támogatást a nemzetközi tanácskozás.


