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és később is, még a napóleoni időszakot is a forradalom történetéhez 
sorolta. Kétségtelen, hogy a jakobinus diktatúra volt a nagy francia 
forradalom leghaladóbb szakasza, bukása után a forradalom a nagy-
burzsoázia irányítása alá került. D e még Napóleon császár bukása 
után sem folytathatták a Bourbonok ott, ahol a forradalom uralko-
dásukat félbeszakította. 

Gondolom, a recenzió eddigi menetéből épp eléggé kibontakozott 
már a könyvecske minéműsége. A nagy francia forradalom történeti 
kutatására életeket szoktak feltenni. A polemikus kérdésköröknek 
könyvtárnyi irodalma van. A korszak szaktörténésze ezzel felvértezve 
fogná a tollat a kezébe, és bizonyos kérdésekben filológiai apparátus-
sal'megtámogat va, minden bizonnyal vitába szállna a szerzővel. A kér-
dés' az, hogy így kell-e ezt a munkát megítélni. Nyilvánvaló, hogy 
nem. Fekete Sándor véleményem szerint ez alkalommal nem azért 
csapta fel a nagy francia forradalom történetét, hogy valamely kér-
désben vagy történelmi személyiség megítélésében gyökeresen új 
koncepcióval örvendeztesse meg az érdeklődőt. A cél más volt, 
kisebb vagy nagyobb a fentinél, ez most nem lényeges, más. A ma 
okulására, javára aktivizálja a francia forradalmak forradalomtipo-
lógiai tanulságait. Érdekesen, gondolatébresztőén, heurisztikus él-
ményekkel ajándékozva meg az olvasót. Néha, főként a közelmúlt 
forradalomtörténeti eseményeivel kapcsolatban, lehet olyan érzésünk, 
hogy az összevetés kissé absztrakt, ennek azonban nem utolsósorban 
az az oka, hogy a nagy francia forradalom történetét jobban ismer-
jük vagy ismerhetjük, mint a legújabbkori mozgalomtörténetet, és 
ezen a tényen a személyes élmények sem segítenek. (Akadémiai,' 
1986.) 

R A T Z K Y RITA 

TANULSÁGOK A NEMZETI 
SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL 

1987 augusztusában és szeptemberében zajlottak a Nemzeti Szín-
ház fennállásának 150. évfordulójára rendezett ünnepségek. Meg-
lehetősen elszigetelten. A lakosság és a hivatalos szervek figyelmét 
nyilván más kérdések foglalták le. A rendezvények elszigeteltségéhez 
bizonyosan hozzájárult, hogy az utóbbi évtizedekben hivatalosan 
építettek be az emberek tudatába olyan értékrendet, amelyben igen 
alacsony árfolyama van mind a szellemi, a humán műveltségnek, 
mind'a művészi értékeknek. 
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Az évforduló kapcsán megjelent két kitűnő kiadvány, melyekből 
furcsa módon az derül ki, hogy a Nemzeti Színház 150 éves történe-
tében — sőt, a magyar színészet történetében — vannak állandóan 
ismétlődő, fennmaradó problémák. Egyik kiadvány a Szépirodalmi 
Kiadó Magyar Levelestár sorozatának kötete: A vándorszínészeitől a 
Nemzeti Színházig 137 levelet vagy levélrészletet tartalmaz; az elsőt 
Kazinczy Ferenc írta 1790. július 1-én, az utolsót Ormós László — 
„ügyvéd, drámaíró, szerkesztő" — Kölcsey Ferencnek 1837. október 
22-én. A másik könyv A Nemzeti Színház 150 éve, mely a Gondolat 
Kiadónál jelent meg, voltaképpen vázlatos történet a színház külön-
böző korszakairól szóló tanulmányok formájában. A szerzők névsora 
színháztörténészeink javát tartalmazza: Kerényi Ferenc, Mályuszné 
Császár Edit, Székely György és Magyar Bálint írták. A Nemzeti 
Színház 150 évi műsorának és társulati névsorainak adattárát Gaz-
dag Márta és Molnár Klára állította össze. A múltról szóló írásokhoz 
csatlakozik még Vámos Lászlóé az 1980-as évek Nemzeti Színházá-
ról ; illetőleg egy újabb építészeti tervről Hofer Miklósé. Ez utóbbi, 
az épület kérdése az, ami állandóan visszatér a színház történetében. 

Hofer Miklós tanulmányából megtudjuk, hogy 1945 óta körül-
belül nyolcszor kezdeményezték: épüljön fel végre az a színházépü-
let, amelyet eredendően a Nemzeti Színház céljára emelnek. Mert 
ilyen épület még soha nem volt. Az 1837. augusztus 22-én megnyílt 
Pesti Magyar Színház vármegyei színház volt. Persze nagy viták után 
máshol épült föl, mint ahová Széchenyi István szerette volna,, és 
szinte természetes, hogy már akkor jórészt közadakozásból. Grassal-
kovich Antal herceg adta a telket; a vármegyék, az intézmények, a 
földbirtokosok és értelmiségiek a pénzt. Elképzelhető, milyen-erő? 
feszítés kellett ahhoz is, hogy egy történelmi pillanatra lecsendesed-
jenek legalább ebben a tekintetben az izzó érdekellentétek. Mert nem 
ültek el, hiszen nem jött össze elég pénz: „az építkezés még rendezet-
len költségszámláján 1840-ig csaknem százezer váltóforint szerepelt", 
tudjuk meg Kerényi Ferenc tanulmányából. És már akkor az egy-
szerűbb megoldást választották a Nemzeti Színház létesítésére. Ren-
deletet hoztak, mely szerint a fennálló színház „mint nemzeti tulaj-
don, országos pártolás alá vétetik". Aztán 1840. augusztus 8-án 
megszületett az elnevezés: Nemzeti Színház. (A levelestárból arra is 
felfigyelhetünk, hogy Kisfaludy Sándor mennyit levelezett, egy-két 
társával mennyit győzködött, amíg innen-onnan összegyűlt a bala-
tonfüredi színház építéséhez a pénz és az építőanyag.) 

A század végére a Nemzeti Színház épülete leromlott. Újat akar-
tak építeni már 1892-ben, de hiába. Csak toldozták-foldozták, majd 
parlamenti vita után nem újat emeltek, hanem átvették a Népszínház 
épületét, amelyet aztán 1965-ben robbantottak fel. Tervezték még 
1911-ben és 1917-ben is, hogy létrehozzák az új színházat. Úgy tűrwk, 
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nem az államnak, hanem a részvényeseknek volt gondjuk és/vagy 
érdekük, hogy új színházépületeket emeljenek. A legújabb terv— hogy 
végre egyértelműen a Nemzeti Színház számára és céljára húzzanak 
fel épületet — most is a lehető legbizonytalanabb. 

A 150 év történetén végighúzódik a színház feladata és a nemzeti 
kultúra ügyének kérdése is. Ami a problémakör első felét illeti, szinte 
a kezdetektől ugyanaz: klasszikus drámák, eredeti magyar, illetve 
kortárs külföldi szerzők műveinek bemutatása és repertoáron tar-
tása, továbbá a magyar nyelv ápolása. Ehhez korszakonként csatla-
koztak más és más feladatok; a kezdetek idején a nemzeti érzés, a 
Bach-korszakban az elnyomás ellen táplálandó érzések kimondása; 
továbbá — gyakran hangoztatták — az erkölcsnemesítés, az „erköl-
csök szelidítése". 

Ezen feladatok közül bármelyiket elsősorban a műsortervvel és 
az előadások művészi színvonalával, illetve az előadásokból sugárzó 
világképpel lehet megvalósítani. Ami a színház művészi megoldásait, 
előadásainak közlését illeti, természetesen sem a levelekből, sem a 
tanulmányokból nem kaphatunk egyértelmű felvilágosítást. Minden 
színháztörténet és színházkritika legalapvetőbb nehézsége, hogy a 
színészi alakításokat és a produkcióknak éppen a speciálisan szín-
házi-rendezői megoldásmódjait egyszerűen nem lehet szavakkal le-
írni. Vagyis épp azt nem lehet hitelesen rögzíteni, ami a színház sajá-
tos művészete, amin közlése alapszik, amiből a sugárzott világkép 
megszületik. Hiszen a színház saját művészete a színház metakom-
munikációján és az egész előadás nem verbális jelrendszerén alapul; 
ezek révén közvetíti művészi világát, világképét, a maga közlését. 
Ezekre a megoldásmódokra és megjelenítésmódokra nincsenek ter-
minusaink. Bármelyik megoldás- és megjelenítésformát igen hosz-
szadalmasan és fölöttébb nehezen csak körülírni lehet. Például annyit 
tudhatunk csupán meg egy 1830-ban írt levélből, hogy a színésznőket 
a magyar beszédtónusra is meg kell tanítani, mert „egy tónuson" 
szokták „elpergetni beszédöket" úgy, mint „a kis angyalkák űrnapja-
kor". A színháztörténetek ezért fordulnak olyan konkrétumokhoz, 
amelyekből legalább a művészi törekvések kideríthetők, mint például 
a díszletek minősége, a kosztümök milyensége és — legfőképpen — 
az előadott drámák, színművek. 

A most közreadott levelestár és történet éppúgy, mint a színházi 
műsorokra vonatkozó bármely dokumentum, egy alapvető mozza-
natban megegyezik. Az derül ki belőlük, hogy a magyar színházak 
műsorán összehasonlíthatatlanul nagyobb előadásszámot értek meg 
a pusztán szórakoztató darabok, mint a — nem is egyértelműen 
igényes! — csak viszonylag igényesebb drámák. 

1791-ben Ráday Gedeon — a költő fia — arról tudósítja Kazin-
czyt, hogy a „Hamlettel együtt — 12 komédia vagyon (. . .) szemé-
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lyekre kiosztva". 1809-ben Szemere Pál Goethe Stellájának bemuta-
tásáról ír Kazinczynak, s így fakad ki: „De a publikum, a publikum! 
(. . .) Elunja úgymond, benne azt a szüntelen tartó sápítást (. . .) 
Hogyan lehessen osztán ízlésünket képzelnünk, ha publikumunk még 
Pesten (. . .) ekképpen ítél?" Persze a pest-budai színtársulat sem vála-
szolt Csokonainak öt levelére, amelyekben darabokat ajánlott nekik. 
1820-ban az írókat hibáztatja Kazinczy, amiért Kotzebue-n ámulnak 
el, nyilván mert ót akarták utánozni, hiszen Kotzebue-nak volt sikere. 
Pápay Sámuel uradalmi ügyész 1821-ben elolvasta a Bánk báni, „de 
bosszúsággal vetém el", és még akkor is jólesik neki, hogy a cenzúra 
nem engedte bemutatni, ha nem ugyanazon o k miatt nem engedte, 
mint „amiért én bosszankodám". 

A Magyar Tudós Társaság 1831-ben drámákat ajánlott fordításra: 
Molière, Sheridan, Lope de Vega, Calderon, Goldoni, Lessing mű-
veit. Á m Kerényi Ferenc tanulmányából tudjuk, hogy „ezek az elő-
adások általában nem futottak nagy sikersorozatot, nem vonzottak 
telt házakat". A Bartay Endre (bérlő-igazgató 1 8 4 3 - 4 5 között) 1843-
as pályázatára megszületett és speciálisan magyar drámaváltozatnak 
indult népszínmű Szigligeti Ede Szökött katonájától alig 25—30 év 
alatt melodramatikus, énekes „népi" operetté alakult át, nyilván, 
mert ez tetszett a közönségnek. Olyannyira népszerű lett ebben az 
elhitványult változatában, hogy pártolására és bemutatására külön 
színházat létesítettek, a Népszínházat. Az 1850-es évek — mint Má-
lyuszné Császár Edit írja — : „Az áltörténeti drámák klasszikus kor-
szaka", amelyek — tehetjük hozzá — sokkal inkább egy kívánt, 
vágyott, meghirdetett értékrendet és érzelemvilágot terjesztettek, mint 
hogy a valóságról adtak volna képet. A Népszínház megnyitása 
körüli időkben „az Antigoné és A vihar mindössze öt előadást ért 
meg, Racine Phaedrá.ja pedig hármat" a Nemzet i Színházban. 

Az 1881/82-es színházi évadban — Székely György tanulmányá-
ban olvasható — 142 estéből 80-on játszottak bulvár jellegű francia 
műveket. Paulay korszakában „meglehetősen sok kortárs hazai író 
került színre, csak éppen tartósabb siker nélkül". Egyáltalán nem 
játszhatták ekkor Hauptmann, Strindberg és Wedekind műveit az 
érdektelenség miatt. A századfordulón a következő szerzők művei-
nek volt sikere: E. Pailleron, A. Dumas, A. Bisson, F. Carré; míg 
„Racine Britannicusa, Ibsen John Gabriel Borkmanja, Thury Zoltán 
Asszonyok c. darabja csak öt—nyolc előadást ért meg". A század 
elején legnagyobb sikere a Cyranónak volt, illetve Sardou Boszorká-
nyának — 79 előadás! — és P. Wolff A titok c. darabjának, melyet 
67 alkalommal adtak elő. Lesage, Balzac, Marivaux ugyanúgy meg-
bukott — csak egy-egy előadást lehetett tartani —, mint Hauptmann, 
Vega, vagy Ibsen a Hedda Gablerrel, amelyet négyszer sikerült elját-
szani. Tóth Imre igazgatása alatt (1905—1917) játszottak ugyan 
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— mint persze mindig — kitűnő drámákat is (Balázs Béla, Móricz, 
Szomory müveit), de Aischylost négyszer, Shakespeare Antonius és 
Kleopátráiét és A vihan hétszer adhatták elő. Hevesi Sándor igaz-
gatása idején a híres Shakespeare-ciklust sem látogatták: „ A klasz-
szikusok új rendezésben sem érnek meg egy-két előadásnál többet. 
Az Othellot négyszer, az Antonius és Kleopátrát kétszer, A vihari 
négyszer játszhatja el csak a színház", miként Magyar Bálint írja. 
Felsorol 21 — huszonegy! — magyar drámaírót, akiknek műveit a 
30-as évek második felében eljátszották (köztük Németh László. 
Tamási Áron, Hubay Miklós, Kodolányi János, K ó s Károly, Márai 
Sándor darabjait), de hozzáteszi: ők huszonegyen „Együttvéve is 
csak háromnegyedszer annyi előadást értek meg, mint az 1937— 
1943-as korszak hét kiugró, nagy sikere, Herczeg Ferenc, Bókay Já-
nos, Harsányi Zsolt és Zilahy Lajos darabjai". 

Mindezeket azért idéztük, hogy egyértelmű legyen: bizony a ma-
gyar nagyközönség — azok, akiknek a színházat látogatottsággal kell 
eltartaniok — csak azokat a színházakat, illetve előadásaikat tartotta 
el, .amelyek szórakoztatták. Ha igaz is, hogy Európa legtöbb orszá-
gában ezt a fajta színházat nézik tömegesen, azért Párizsban Antoine 
Theatre Libre-jét, Berlinben Otto Brahm Freie Bühnéjét, Londonban 
J..T. Grein Independent Theatre-jét mégis eltartották látogatottság-
gal is annyira, hogy az európai színháztörténetnek kiiktathatatlan 
részévé válhattak. 

További jelenség, amely a színház működését minden korszakban 
kísérte: a személyi ellentétek, vádaskodások, egymás elleni intrikák, 
valajoint az újságok támadása leginkább a mindenkori igazgató 
ellen. Soós Márton — később vármegyei főorvos — 1792. október 
13-án Kelemen Lászlóról írja, hogy „maga is nem a legalkalmasabb 
ember mind tudományára, mind akciójára nézve"; s az egy évvel 
később írott egyik levélben arról olvashatunk, hogy az első kolozs-
vári-társulatnak „egy nagyhatalmú úr nyilvános ellenségévé" vált, 
ami miatt kevesebb pénzt gyűjthettek össze maguknak. A társulatok 
tagjai már 1794-ben veszekszenek a szerepekért; Kelemen Lászlót 
azzal, is vádolják, hogy „a társaságon való uralkodást egyedül magá-
nak tartotta, alattomosságával (. . .) összevissza szőtte dolgainkat". 
Vida László, aki 1809—11 között volt igazgatója a pesti magyar 
színtársulatnak, akként panaszkodott Kazinczynak, hogy a társulat 
tagjai „egyenetlenkedtek, szöktek, verekedtek", és hogy: „A tagok 
sok privát személyeknek tettek panaszt aziránt, mintha énvégettem 
és az én intézetim végett nem boldogulhatnának képzelt céljaik el-
érésében . . .". Fáy András 1834. október 21-én írja Széchenyinek, 
hogy- Döbrentei „sejtvén az el lenem gyűlt pártot, irántam, direktor-
társa iránt még egyszer oly hideg, dölyfös leve, mint azelőtt volt, 
felállott, s panaszkodott, hogy ő a direkció dolgaiban általam gyak-
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ran kompromittáltatik, én a színésztársaságnak hozzám hajlásánál 
fogva felelte elsőbbséget arrogálok". Dérynének éppúgy voltak már 
sztár-allürjei, mint Schodelné Klein Rozáliának öltözködésben, vi-
selkedésben, amiből az adott igazgatókkal és társulatokkal veszeke-
dések származtak. A sajtótámadások is hamar megindultak, s mint 
azóta mindig, a sajtó vezérei saját elképzeléseiket kérték számon az 
igazgatóktól. „ A konzervatív Honderű kritikusai" — írja Kerényi 
Ferenc — felnagyítva a színház hibáit az „udvari színház fénye és 
világnézeti üressége felé" igyekeztek kormányozni a Nemzeti Szín-
házat. Már a kiegyezés után, az 1870-es években Paulay Edét főren-
dezőből színésszé minősítették vissza; Feleki Miklós és Szigeti Jó-
zsef „súlyos presztízsharcokat vívtak egymással" — Székely György 
szerint —, hogy egy-két évvel később, 1877-ben szinte már a „tett-
legességig" fokozódjon ellenszenvük. Nem kímélték Ambrus Zoltánt 
sem 1919 novemberében, s azután is állandóan támadta a kultusz-
államtitkár, akinek Pékár Gyula volt a neve. Hevesi Sándorról pedig 
Magyar Bálint írja: „Tízesztendei igazgatósága (1922—32) megsza-
kítás nélküli vesszőfutás." Úgy vélekedtek róla, hogy „arcul csapja 
nemzeti erkölcseinket, léha, kozmopolita szellemet honosít meg". 
Németh Antalt azért támadták „a színházban és közvetlenül a szín-
ház körül", mert: „Alacsony származású, self-made-man". Hiába 
gáncsolják azonban a nyilas lapok, hiába „a háborús időszak alatti 
magatartása, baloldali, sőt kommunista tagjaiért való kiállása, azok 
fedezése, fizetésük folyósítása stb. 1945-ben csak igazolásához lesz 
elegendő, hivatásának folytatásához nem". 

1945 után egy időre monopolhelyzetbe került a Nemzeti Színház. 
A támadások azonban elég hamar elkezdődtek az új igazgató, Major 
Tamás ellen, aki persze maga is bocsátott el érdemes tagokat. A 60-as 
években „Hirtelen kiéleződött és elmérgesedett az a vetélkedés, amely 
az elmúlt másfél évtized triumvirátusából a társulat élén meggyen-
gült pozícióban maradt Major Tamás és az egyre határozottabb 
sikereket felmutató Marton Endre között alakult ki" — írja Szé-
kely György. A legutóbbi évtized vitáiról, ellenségeskedéseiről Vá-
mos László is megemlékezik. A Nemzeti Színház nagy együttesének 
felbomlásáról így szól: „ A nagy gárda bomlásának oka tipikusan 
magyar, sőt magyar királyi. Nem álljuk meg, hogy esetleg két « lás 
karakterű, de egyenértékű művészünk legyen egy poszton, kell ki-
nevezett király vagy ügyeletes zseni. A másikat üldözzük. És mert 
ebben a színházban sok ilyen »másik« volt, sokak életét, pályáját 
keserítette meg a mellőzés." 

Talán egyetlen, mindig kísérő probléma oldódott meg, legalábbis 
egy időre, 1948-tól az utóbbi évekig: a színház pénztelensége. A 
színészek nyomora kétségtelenül megszűnt, mert addig bizony több-
ségükben nehéz anyagi helyzetben voltak. Keserű szívvel lehet csak 
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olvasni a levelestár sok-sok darabját, amelyben a színházat létre-
hozni, felépíteni akarók — Széchenyi is! —, aztán az igazgatók és 
színészek pénzt kérnek, előleget és támogatást. Hol az épületre, hol 
díszletre, hol kosztümre, hol egyszerűen a megélhetésre. A Nemzeti 
Színház egy-két évtől eltekintve 1948-ig mindig anyagi bajokkal küz-
ködött. 

A levelestár és a színháztörténeti kötet sok nehéz és szomorú 
dologról tanúskodik tehát. De a Nemzet i Színház — és ez is megálla-
pítható e lapokból — sohasem lett hűtlen a maga feladataihoz. Cso-
dálatra méltó a színház igazgatóinak, rendezőinek és színészeinek 
keserves küzdelme, amelyet a klasszikusok, az eredeti magyar drámák 
bemutatásáért, a külföldi kortárs szerzők java darabjainak színre-
viteléért folytattak, olykor a közönség ízlésének, igényeinek ellenére 
is. Mert bemutatták azért a görögöket, Shakespeare-t és Racine-t, 
később Ibsent és így tovább, noha tudták: a társulatnak egy-egy 
ilyen bemutató érdekében megtett igen nagy erőfeszítése mindössze 
két—hat előadást eredményez. Ami a befektetett munkához mérve is 
semmiség. — A legtanulságosabb talán, hogy a Nemzeti Színház 
fennállásának 150 éve alatt sohasem méltányolták eléggé az imént 
említett erőfeszítéseket és eredményeket. Annak ellenére sem, hogy 
ez a színház mindig a figyelem és érdeklődés középpontjában volt. 
E két könyv a sikerekről, a valódi és igazi sikerekről is szól; ered-
ményekről, amelyek azért bőven akadtak. Feladatát a színház min-
dig teljesítette, minden anyagi nehézség, belső és külső harcok, int-
rikák ellenére, sőt a közönségízlés alakításának szándékával. Hiszen 
minden korszakában — egy-egy átmeneti évtől eltekintve — mégis 
a nemzeti kultúra és színjátszás egyik kisugárzó műhelye volt. 

A két kiadványt gondozó szerkesztő, Kerényi Ferenc nemcsak 
példásan alapos, körültekintő munkát végzett, de roppant tanulsá-
gos olvasmányt is állított össze a magyar nemzeti színházi törekvések 
kezdeteiről és közel két évszázadáról. 
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