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árom színház, vagy talán csak kettô, bár a jövôre nézve az is
megkockáztatható, hogy csak egy. Jóslások helyett azonban

nézzünk inkább visszafelé. Lássuk színházi szempontból a történé-
seket. Ahogy távolodunk az idôben, úgy lesz egyre kevésbé érdekes
a napi politika nézôpontja, és maradnak a tények, még akkor is, ha
– mint itt is látható – a történelem még igencsak belenyúlik a mába.

2000. szeptember 1-jétôl a Pesti Magyar Színház nevet kapja a
Hevesi Sándor téren addig mûködött Nemzeti Színház. Az akkori
indoklás szerint azért, mert ez a név innentôl kezdve már az épülô
új Nemzeti Színházat illeti meg. 

Minden színháztörténet alapját az épületekben a társulatok
(személyek) által létrehozott elôadásokban megnyilvánuló folyto-
nosság képezi. Számos példát tudunk arra, hogy változott az épü-
let, és költözött a társulat, máskor pedig ugyanabban az épületben
kicserélôdött az egész személyzet, ám itt valamilyen, ezektôl eltérô
variáció valósult meg. Ha valamivel kapcsolatban a tradíció és a
történelmi folytonosság kérdésének felvetése nem indokolatlan,
akkor az éppen a Nemzeti Színház. Érdemes tehát megvizsgálni,
mi is történt. A kialakult helyzet két értelmezésre ad lehetôséget.
Az egyik szerint ezzel a gesztussal visszakanyarodtunk a kezdetek-
hez, és a Nemzeti Színház százhatvan év után visszakapta eredeti
nevét, amelyet 1837 és 1840 között viselt. Ez persze nem a közben
eltelt évtizedek kiiktatását jelentette. Ellenkezôleg, sokkal inkább
azt, hogy ekkortól – nem lévén olyan hely, ahol a Nemzeti Színház
mûködött volna – a történeti folytonosságot a Pesti Magyar Szín-
ház biztosítja újra. A másik értelmezés ennél egyszerûbb, de sok
büszkeségre nem ad okot: 2000 szeptemberétôl 2002. március
15-ig nem mûködött Magyarországon (állami) Nemzeti Színház.
(Vidéken mûködtek ekkor is, mint ahogy elôtte és utána is, Nemzeti
elnevezésû, de nem „nemzeti státusban” lévô városi színházak.)

Mi történt ezután 2002-ben? Megnyílt egy új épület, s a benne
szervezôdô társulattal együtt ez lett a Nemzeti Színház, amely
semmilyen vonatkozásban nem kapcsolódott jogelôdjéhez, a Pesti
Magyar Színházhoz. Ez a tény némiképp megkérdôjelezi a folyto-
nosságot. A cserbenhagyott társulat régi helyén tovább mûködve
lelkében teljes joggal maradt továbbra is „nemzeti”. Többek kö-
zött azért is, mert a Csiszár Imre igazgatása alatt visszaállított
örökös tagság intézménye is az itt maradt színészeket illette meg.
Persze A Nemzet Színésze cím árnyékában nem sok fény vetül
arra, aki a Magyar Színház társulatában A Nemzeti Színház Örö-
kös Tagjának mondhatja magát. 

Miként írható le ezek után a mai helyzet? Az egyszerûbb megfo-
galmazás azt mondja, hogy van egy hivatalos és egy latens „nem-
zeti”, amelynek új azonosságtudata még nem alakult ki. Érthetô,
tagjai szívében élt egyfajta folytonosság. Talán csak azzal a kü-
lönbséggel a korábbiakhoz képest, hogy a színház most teljesen
szélárnyékban van. Amit valószínûleg az érintettek jobban szeret-
nek, mint amikor minden megnyilvánulásuk potenciális ütkö-
zôpont volt. Annak bizonyítására, hogy milyen nehéz ezt a státust
definiálni, álljon itt egy rövid idézet a színház honlapjáról:

„2000. szeptember 1-jétôl a nagy múltú társulat ismét a Pesti
Magyar Színház nevet viseli, történetének azonban kitörölhetet-
len része a régi Nemzeti Színház tevékenysége” – kezdôdik a be-
mutatkozás, majd késôbb így folytatódik: „Amint azt a beve-

zetôben már említettük, ez az épület 2000. szeptember 1-jétôl is-
mét a Magyar Színház nevet viseli, társulata azonban a régi Nem-
zeti Színház hagyományain nevelkedô és azt ôrzô mûvészekbôl
áll. A Magyar Színház szellemi otthona a humánumnak, a nemes
nemzeti és egyetemes emberi értékeknek. Célja ma is a magyar
dráma felkarolása, a határainkon kívüli magyar mûvek színpadra
segítése, ugyanakkor teret nyújt a világirodalom jeles mûveinek is.
Kötelességének tekinti a klasszikus magyar drámairodalom fontos
darabjainak repertoáron tartását, a világirodalom klasszikusaival
egyetemben. Mindezen mûveket korunk legmagasabb mûvészi
eszközeivel és legkiválóbb mûvészeivel kívánja megszólaltatni.”
A nemzeti színházi hivatás fogalmazódik meg e sorokban.

A személyekben megnyilvánuló folytonosság még szembe-
tûnôbb. Vitathatatlan, hogy mind a Magyar Színháznak, mind a
Nemzetinek társulata van. A tagság kérdése azonban még ilyen
alapintézményeknél sem egyszerû: értelmezhetô munkajogi, il-
letve tartalmi – mondjuk úgy: színház-szakmai – szempontból
(a társulati tagnak tekintett nyugdíjas színészek esetében össze is
keveredik a kettô). A Színházi Évkönyv a 2000/2001-es évadban 61
színészt sorol fel mint a régi Nemzeti nagyrészt közalkalmazott
státusban lévô mûvészét. Ôk maradtak ott – maradtak méltatla-
nul ott – az új Nemzeti átadásakor. Az akkori társulat létszáma
azért ilyen nagy, mert három játszóhelyre és egy nagy repertoárra
volt „méretezve”. Idôs mûvészek egész sorát tartalmazza ez a név-
sor, köztük sok olyat, aki A Nemzeti Színház Örökös Tagja címet
kapta a nyolcvanas–kilencvenes évek fordulóján. Közülük nyol-
can – ahogy ezt a színház honlapján megfogalmazza – már az „égi
társulathoz” szerzôdtek. További tíz személy másutt folytatta pá-
lyafutását, vagy visszavonult a színpadi munkától. (Az akkori tár-
sulatból egyedül Varga Mária lett tagja a Nemzeti Színháznak.)
Tehát a fogyás összesen tizennyolc fô, négy új szerzôdtetéssel az
egyenleg negyvenhét fô. A társulati tagként felsoroltak közül hu-
szonegy mûvész elmúlt hatvanéves, s így bizonyára már nem köz-
alkalmazott. A társulat tehát szûkebben értelmezve huszonhat
fôbôl áll, ami egy ekkora színház mûködéséhez szükséges is. Az ô
átlagéletkoruk negyven év, a négy új tag közül kettô alatta, kettô
pedig felette van ennek. Figyelemre méltó, hogy csak két mûvész
fiatalabb harminc évnél, tehát a csapatot folyamatosan ki kell egé-
szíteni fiatal vendégekkel. Még így is mindennapi tapasztalat,
hogy idôsebb színészek küzdenek jelentôsen fiatalabb szerepek-
kel. Az aktív korosztályban legtöbben öt-hat szerepet játszanak el.
A repertoár bôséges: az évadban az új bemutatókkal együtt tizen-
négy elôadás látható a nagyteremben, a Sinkovits Imre Színpadon
pedig további tíz. Itt is jellemzô tehát az általános fôvárosi
trend. A siker titka a nagy repertoár, a nagy havi választék, ami
egyet jelent azzal, hogy egy-egy produkciót csak igen kis elôadás-
számban játszanak, viszont ezért nagyon sokáig mûsoron is tart-
ható. A Sík Ferenc által rendezett My Fair Lady például immár ti-
zenkét éve színesíti a kínálatot. Nyilván az sem véletlen, hogy a
zenés mûvek tudnak jobban megkapaszkodni, hiszen a következô
legrégebben játszott elôadás az István, a király, ezt a Godspell kö-
veti. Összességében a zenés mûfaj van túlsúlyban; legfeljebb a
klasszikus vígjátékok tudnak versenyezni vele. A márciusi mûsor-
ban a nagyteremben tizenháromféle (!) elôadás jutott a huszonöt
játéknapra, ezek közül kilenc estét öt zenés vitt el.

A stúdióban további kilenc elôadás bôvítette a választékot, így a
hónap során mûsorba iktatott huszonkétféleségbôl csemegézhe-
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tett a közönség. Négy hétfôi szünnappal számolva a huszonhét
maradék napból tizenötön kettô, tizenkettôn pedig egy elôadást
tartottak. (A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a Sinkovits
Színpadon négy vizsgaelôadás is volt.) 

A honlap szerint a színház rendezôi (akiket – az igazgató Iglódi
Istvánon kívül – státus vagy legalább folyamatosan juttatott fel-
adatok kötnek ide) Csiszár Imre, Guelmino Sándor és Pinczés Ist-
ván. A mûsoron lévô huszonkét elôadás közül nyolcat jegyez Ig-
lódi, hármat Pinczés István, kettôt-kettôt pedig Csiszár és Guel-
mino. Mindenesetre nagy vendégjárás nincs, 2000 szeptembere
óta rajtuk kívül még lehetôséghez jutott Berényi Gábor, Bruck
János, Czeizel Gábor, Szergej Maszlobojscsikov, Pozsgai Zsolt,
Vándorfi László és Vidnyánszky Attila. A Magyar Színház „kihir-
detése” óta a jelenlegi évad végéig, tehát hat szezon alatt, negyven
bemutatót tartott, évadonként átlagban hatot. A változás néhány
ponton karakteresen kirajzolódik: könnyített „nemzetis” reperto-
ár klasszikus vígjátékok túlsúlyával, további látványos nyitás a ze-
nés mûfajban az operett felé – „a magyar dráma felkarolása, a
határainkon kívüli magyar mûvek színpadra segítése” pedig mint-
ha egy kicsit háttérbe szorulna.

■

A Nemzeti Színház története csak látszólag egyszerûbb. A szü-
letés kínjai éppúgy bénítólag hatottak és hatnak mindmáig, mint
ahogy nem véletlen az sem, hogy a Nemzetinek az új évezredben
betöltendô funkciója sem lett igazi tisztázó viták tárgya. 

A Nemzeti megépült, megnyílt – mondjuk úgy, hogy minden-
áron. Mert politikai ügy lett. Ennek aztán sokáig kell viselni a kö-
vetkezményeit. Ahogy 1998-ban „szeptemberben az Erzsébet téren
leáll az építkezés” – idézet a Nemzeti honlapján található krono-
lógiából –, úgy szállt ki a 2002-es parlamenti választások eredmé-
nyének ismeretében az elsô igazgató, Schwajda György. 

Megint egy kis színháztörténet. Színházat igazgatni a korábbi
gyakorlat szerint azt jelenti, hogy az igazgató mûködtet egy társu-
latot vagy egy épületet. Ebben az értelemben 2000 szeptemberétôl
nem volt Nemzeti Színház Magyarországon, és a 2002. március
15-i nyitó elôadás után lett megint. Csak a történeti hûség kedvé-
ért: Schwajda György elnök-vezérigazgató bô másfél évig az épít-
kezést igazgatta, majd a nyitás után – és ez már a színháztörténet
szempontjából is feljegyzésre érdemes – két és fél hónapig a szín-
házat is. (Nemcsak a nyitó elôadás, hanem az ô rendezésében be-
mutatott A vihar-show is egyértelmûen az ô mûködésének mûvé-
szeti terméke.) Utódai – Huszti Péter tizenöt napig, majd az ügy-
vezetôbôl öt és fél hónapig valóságos igazgatóvá avanzsáló Bos-
nyák Miklós – már mûvészeti kérdésekben is dönthettek, s nem
csak a betonkeverôket koordinálták. Persze ne becsüljük le
Schwajda szerepét, hiszen rövid mûködése alatt is hosszú távon
maradandót alkotott: ô tette ki az elsô próbatáblát, ô készítette az
elsô teljes évad programját, és ô szerzôdtette az elsô társulatot.   

Álljon itt a névsor (forrása a Nemzeti honlapja), amely mégis-
csak az építésvezetô/igazgató érdeme, és máig kiható módon hatá-
rozza meg a Nemzeti mûvészeti munkáját: Básti Juli, Blaskó Péter,
Borombovits Ágnes, Hollósi Frigyes, Kubik Anna, László Zsolt,
Major Melinda, Mészáros István, Molnár Piroska, Murányi
Tünde, Pásztor Edina, Pécz Ottó, Rátóti Zoltán, Stohl András,
Szalay Marianna, Szarvas József, Tallián Marianne, Tóth Au-
guszta, Udvaros Dorottya, Ujlaky László, Újvári Zoltán, Vida Pé-
ter. Rajtuk kívül Nagy-Kálózy Eszter, Ráczkevei Anna és Törôcsik
Mari lett a társulat tagja – ôk évad közben szerzôdtek. Ez a társu-
lat tehát huszonöt színészbôl állt. Az igazgatás szempontjából át-
meneti idôszak után Jordán Tamás vezérigazgatói kinevezésével
indult meg, és bizonyos fokig tart máig is a konszolidáció. Jordán
kinevezése 2003. január 1-jétôl 2007. december 31-ig szól.

Az öt év kétharmadánál tartva persze már nem lehet mindent az
elôzmények alapján minôsíteni. Lehetne ehelyett az elvárások
felôl, ha lennének ilyenek. Igen, a Nemzeti Színház-eszmény ki-

nyilvánítását hiányoljuk ezzel. Nem ideológiai tartalmakat, hanem
színházszakmai célokat lehetne meghatározni, még akkor is, ha
ezek nem örök idôre szólnának. 

Lássuk a hozzáférhetô dokumentumokat. Ma annyit tudhatunk
biztosan, hogy az ország színházi vezérhajója Részvénytársaság,
pontosabban Zártkörû Részvénytársaság, amelyet az állam nagy
valószínûséggel színházi tevékenység végzése céljából tart fenn.
Vagy legalábbis azt sem zárja ki az Alapító Okiratban lévô felsoro-
lás, amely a folytatható tevékenységi köröket tartalmazza. A fô te-
vékenység mindenesetre „alkotó és elôadó-mûvészet”. (S ha ez
nem bizonyulna elégnek, akkor ott van többek között a „mérnöki
tevékenység”, az „üzletviteli tanácsadás” vagy az „épület, híd, alag-
út, közmû, vezeték építése”.) De ne legyünk igazságtalanok, szól-
junk valódi szakmai tartalmakról is. A következô idézet, mond-
hatni, a tízoldalas okirat egyetlen olyan mondata, amely eloszlat
minden félreértést: „A vezérigazgató feladata az Alapító Okiratban
megfogalmazott tevékenységi körökben foglaltak ellátása, különö-
sen a magyar színházmûvészet hagyományainak ápolása, mûhely-
és otthonteremtés a kortárs drámairodalom részére.” Bizonyára
ezért kellett a tevékenységi köröket az említett irányokba kiter-
jeszteni, mondhatnánk némi malíciával, de nem tesszük. Hiszen
tudjuk, hogy a Nemzeti Színház Részvénytársaságot egy építkezési
feladatra alapította az állam, és ezt a lehetôséget célszerû továbbra
is fenntartani. Szükség lehet még arra, hogy saját maga átépítését
ne kelljen külsô vállalkozókra bízni.  

Komolyabb probléma, hogy a szervezeti formával akar-e valamit
sugallni az állam. Mondjuk ki: nem. Nincs is még egy ilyen „fajta-
ság” a minisztériumi intézmények népes táborában. Amennyiben
finanszírozási szempontból nem aggályos, hogy a minisztérium
milliárdokat ad egy tulajdonában lévô gazdasági vállalkozásnak, ak-
kor valószínûleg mindegy. A színházzal kapcsolatos, vélhetôen
évente ismétlôdô nem gazdasági értékelések nem nyilvánosak,
ezért a tulajdonos elégedettségi foka – szándékaihoz hasonlóan –
nem deríthetô ki. 

A jelenleg negyvenegy fôs társulatból tizennyolc alapító tagnak
számít, amennyiben az indulást az alapítás fogalmával illethetjük.
Megint le kell szögezni, hogy a társulat nagysága egy ekkora, két-
termes, nagy repertoárral játszó színház esetében minden bi-
zonnyal indokolt. A kijelentést persze árnyalja, ha az elôadásna-
pok egy részét vendégjátékok, meghívott produkciók töltik ki,
mint amilyen a megyejárás, illetve a Pintér Béla Társulattal, a Stú-
dió „K”-val, illetve a Román Sándorral való együttmûködés volt,
újabban pedig az egyre gyakrabban mûsorba kerülô Madhouse
társulat angol nyelvû elôadásai sorolhatók ide. A Tháliával közö-
sen bemutatott  Az ügynök halála. 

A statisztika azt mutatja, hogy sokat játszik a Nemzeti: havonta
huszonnégy–huszonhat estén mindkét teremben kb. nyolc
elôadásos repertoárral, így egy-egy darabra átlagosan valamivel ke-
vesebb, mint három alkalom jut. A társulat tagjai öt-hat elôadás-
ban játszanak, s ezzel meg a gyakori próbaidôszakokkal havi elfog-
laltságuk jónak mondható. (Vendégként más színházakban ritkán
lépnek fel, néhányan inkább csak régi szerepeiket viszik tovább.)

A Nemzeti mûsora – legalábbis a szerzôket és a korokat illetôen
– gazdag, sokrétû, a két terem viszonylatában kiegyensúlyozott.
Talán csak kortárs szerzôkbôl mutatkozik látványos hiány. A Jor-
dán Tamás kinevezése óta bemutatott huszonnégy darabot tizen-
hét rendezô jegyzi, Alföldi Róberttôl és Babarczy Lászlótól Szász
Jánosig és Zsótér Sándorig. Igaz, egynél több rendezése csak Ba-
likó Tamásnak, Valló Péternek és az igazgatónak volt.   

A két, egy tôrôl fakadó színház története ma már csak párhuza-
mos. Látszólag nem zavarják egymás vizeit. De mintha valami
mégsem lenne rendben. A kialakult helyzetet a kormányszintû ál-
lami hevület okozta, de a belôle származó gondokat már a kulturá-
lis minisztériumnak kellene megoldania. A problémákat nemcsak
miniszterek, hanem immár kormányok hagyományozzák tovább
egymásra. Már amennyiben van itt bármilyen probléma is.  
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