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Köszönetnyilvánítás 

 
Disszertációm elkészültével szeretnék köszönetet mondani az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Történettudományi Doktori Iskola, 

ATELIER Európai Historiográfia és Társadalomtudományok Doktori Program 

keretében oktató tanáraim és hallgatótársaim értékes segítségéért, melyet elsısorban a 

disszertáció módszertanához szükséges elméleti-módszertani alapok megszerzésében 

nyújtottak. Közülük is kiemelt köszönet illeti Heltai Gyöngyit és témavezetımet, Erdısi 

Pétert, akik az évek során sok értékes gondolattal, kérdéssel támogatták munkámat; 

disszertációmat az írás folyamán olvasták, egyes részeit véleményezték.  

Köszönetet mondok a Magyar Országos Levéltár 1945 utáni Politikai Kormányszervek 

és MDP-MSZMP iratok Fıosztályán dolgozó kollégáimnak, akik a források 

felkutatásában és feldolgozásában nyújtottak felbecsülhetetlen segítséget. Név szerint is 

köszönet illeti közülük Kosztricz Annát és Soós Viktor Attilát, akik disszertációm 

készítése során az egyes részeket folyamatosan olvasták, javították és észrevételeket 

tettek.   

Köszönöm az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában és Országos Széchényi Könyvtár 

Színháztörténeti Tárában dolgozó könyvtárosok és levéltárosok segítségét. Külön 

köszönöm a Színháztörténeti Tár vezetıjének, Sirató Ildikónak és a Nemzeti Színház 

Archívumát vezetı Kávási Klárának az értékes beszélgetéseket, melyekkel 

hozzájárultak kutatásaimhoz. 

Külön köszönet illeti Imre Zoltánt, akitıl a közös munka során sok hasznos gondolatot 

kaptam, melyek sokat segítettek dolgozatom hangsúlyainak megtalálásában.  

Dolgozatom elkészítéséhez pótolhatatlan segítséget nyújtottak interjúpartnereim, akik 

készségesen vállalták a megszólalást.  

Végezetül köszönöm szüleimnek és családom valamennyi tagjának, hogy támogattak.  

Külön köszönet illeti férjemet és gyermekeimet a türelmükért, és hogy munkám során 

végig mellettem állak. 
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1 Bevezetés 

1.1 Témaválasztás és a disszertáció kronológiai keretei 

Kutatásom és disszertációm témája a Nemzeti Színház elhelyezése, építése és mőködése 

a Kádár-korszakban, az ezekrıl kialakult politikai, színházi és társadalmi diskurzusok 

történeti elemzésének tükrében. 

2000 ıszén kezdtem el dolgozni a Magyar Országos Levéltár 1945 utáni Politikai 

Kormányszervek Osztályán, mint a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium és annak 

1956 elıtt mőködött jogutódai, valamint az azok közvetlen alárendeltségébe tartozó 

szervek és egyes kulturális intézmények iratfondjainak referense. Referenciámba 

tartozott a Nemzeti Színház akkor még csak 56 doboznyi (6,72 ifm) iratanyaga, mely 

2003-ban újabb 76 dobozzal (9,12 ifm) gyarapodott. Levéltárosi munkám során kezdett 

el foglalkoztatni a Nemzeti Színház épületének, lebontásának és fel nem építésének 

története. Kezdetben csak erre a témára fókuszálva igyekeztem összegyőjteni a fellehetı 

dokumentumokat, mely során kutatásomat természetesen az állampárt, az MSZMP 

irataira, illetve a kulturális életet aktuálisan felügyelı minisztériumok (Mővelıdésügyi 

Minisztérium 1957–1974, Kulturális Minisztérium 1974–1980, Mővelıdési 

Minisztérium 1980–1989) dokumentumaira is kiterjesztettem. Már ebben az idıben sem 

csupán az épület történetének rekonstruálására törekedtem, hanem arra voltam kíváncsi, 

hogyan jelenik meg ez a kérdés a politikai és a társadalmi diskurzusban. Az elıkerülı 

forrásokkal párhuzamosan újabb és újabb kérdések merültek fel bennem a Nemzeti 

Színház kádár-kori történetével kapcsolatban. A Nemzeti Színházra a 19. században, a 

nemzeti kultúra megszületésének és megerısödésének korában komoly feladatok 

hárultak – a német nyelvő színházak egyeduralmát volt hivatva megtörni1 – de vajon 

miért volt kiemelkedı jelentısége a Nemzeti Színház ügyének a 20. század második 

felében, a színházi szakma és a társadalom mellett a politikai döntéshozók szemében is? 

A több alkalommal meghozott elvi politikai döntés ellenére miért nem épült fel a 

színház végleges otthona és hogyan jelent meg mindez a társadalmi közbeszédben? A 

Nemzeti Színház épületének elhelyezése körül kialakult politikai diskurzus elemzéséhez 

szükséges iratokon (a színház Blaha Lujza téri épületének lebontására, illetve az új 

színházépület elhelyezésére és felépítésére vonatkozó jelentısebb iratok, jelentések, 

elıterjesztések, határozatok és a tervpályázati dokumentációk) keresztül választ 

                                                 
1 Gyáni, 2000a, 81-94. 
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kaphattam arra a kérdésre, hogy mit jelentett a Nemzeti Színház a politikai döntéshozók 

szemében, milyen épületet képzeltek el a „nemzet színháza” számára, illetve milyen 

egyéb funkciókat szántak a színházépületnek. 

A kezdetben csak az épülettel kapcsolatos forrásokra összpontosító kutatás tematikája 

hamarosan a Nemzeti Színház 1956 utáni történte irányába, forrásbázisa pedig a téma 

szempontjából kulcsfontosságú iratokat ırzı Magyar Országos Levéltár mellett a 

Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában ırzött Aczél György 

kézirathagyatékban, az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárában, illetve 

a Nemzeti Színház Archívumában ırzött iratokra, valamint az Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelhetı dokumentumokra terjedt tovább. 

A megtalált forrásokból megrajzolhatóvá vált az ideológiai és politikai elvárások 

alakulása a Nemzeti Színházzal szemben. A dokumentumok bepillantást engedtek abba 

a vitába is, mely az 1970-es években bontakozott ki, és a Nemzeti Színház profiljának 

kialakítása és mibenlétének meghatározása körül folyt. A Nemzeti Színházban ebben az 

idıben megjelenı személyi, vezetési, mővészeti és funkcionális válság azért is volt 

olyannyira emblematikus, mert a Nemzetit a közvélekedés ekkor is reprezentatívnak 

tekintette, amely egyszerre testesítette meg nemcsak az ország elsı színházát, hanem a 

színházmővészet állapotát és a szocialista kultúrpolitikát is. 

Már a kutatás során nyilvánvalóvá vált, hogy fıként terjedelmi okokból a disszertáció 

idıhatárát szőkíteni kell. A korabeli gyakorlat miatt, mely szerint kiemelt szerepe volt a 

szóban, négyszemközt született döntéseknek, az értekezés forrásbázisát az írásos 

források mellett mindenképpen ki akartam egészíteni az egykori szereplık 

megszólaltatásával. Mivel a Nemzeti Színház mibenlétérıl folyó vita egyik 

kiemelkedıen fontos idıszaka a Katona József Színház 1983-ban történt megalakulása, 

illetve az azt megelızı néhány év (1978–1982), mely idıszak legfontosabb szereplıivel 

(Pozsgay Imre, Nagy Péter, Székely Gábor, Zsámbéki Gábor, Ascher Tamás) módom 

nyílt interjúkat készíteni, a dolgozat idıintervallumának az 1970–1980-as éveket 

választottam. Kezdı dátumként Marton Endre igazgatói mőködésének kezdetét (1972) 

záró idıpontként a színház felépítésére kiírt 1989. évi tervpályázatot jelöltem ki. 

Egyetlen esetben, az épület, építés történeténél tértem el ettıl. Itt a kezdı idıpontot a 

Nemzeti Színház Blaha Lujza téren állt épületének lebontásánál (1964) jelöltem ki, 

hiszen ez a témám szempontjából ugyancsak jelképes esemény volt. 
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Bár dolgozatom középpontjában a Nemzeti Színház áll, munkám nem a 

színháztudomány tárgykörébe tartozik, nem a teatrológia2 eszközeit használtam, nem 

vizsgáltam a sem drámai szövegeket, sem azok színpadi gyakorlatban való megjelenési 

módját és a korszakra jellemzı mővészeti irányzatokat sem. Kutatásaim a Kádár-

rendszer kulturális életének szerves részét képezı (nemzeti) színház világának 

elsıdlegesen levéltári forrásokon nyugvó bemutatására irányultak, melyeket az oral 

history módszerével kiegészítve igyekeztem még teljesebbé tenni a történeti 

dokumentációt. A források körének tágassága ezáltal módot adott az objektivitás mellett 

a szubjektív reakciók felmutatására is. 

1.2 Megválaszolandó kérdések 

Disszertációm célja nem elsısorban az események pontos rekonstrukciója, így munkám 

nem is feltétlen kronologikus rendben halad, hanem tematikus síkokon, szinteken 

vizsgálom a Nemzeti Színház-kép változásait és változatait. Arra voltam kíváncsi, hogy 

az általam vizsgált idıszakban a politikai, a színházi szakmai és a társadalmi 

diskurzusban milyen képzetek és sztereotípiák kapcsolódtak a Nemzeti Színházhoz, 

mint épülethez, és mint intézményhez. 

Dolgozatom egyik célja a Nemzeti Színház épületének elhelyezése körül kialakult 

diskurzus bemutatása volt. Fı kérdésem az épülettel kapcsolatos kutatásoknál az volt, 

vajon milyen mozgatórugói voltak annak, hogy a Nemzeti Színház épületének sorsa újra 

és újra bevonódott a politikai diskurzusba, mi célja lehetett ezzel a hatalom 

képviselıinek. Részletesen ismertetem a Nemzeti Színház Blaha Lujza téri épületének 

lebontása, illetve az új színházépület elhelyezése és felépítése körül kialakult politikai 

döntéshozatal mechanizmusát a vonatkozó jelentések, elıterjesztések, határozatok és a 

tervpályázati dokumentációk alapján. A politikai diskurzus elemzéséhez elsısorban 

részben már ismert, nagyobb részben azonban eddig még nem közölt levéltári 

dokumentumokat használtam fel, de az elemzésbe bevontam a korszakban meghatározó 

szerepet betöltı napilapok, folyóiratok vonatkozó cikkeinek egy részét is. A politikai 

diskurzus vizsgálatánál az általam felvett interjúkból a Pozsgay Imrével és a Nagy 

Péterrel készítettet használtam. Sajnos a Nemzeti Színházzal kapcsolatos 

döntéshozatalban a késıi Kádár-korszakban még meghatározó szerepet betöltött Aczél 

                                                 
2 Színháztudomány, mely magába foglalja a dramaturgiai vizsgálódásokat, valamint a színpadkép 
kialakítása, a rendezés, a színészi játéktechnikák területén végzett kísérletezéseket is. Lásd bıvebben: 
Pavis, 2006, 437. 
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Györggyel és Tóth Dezsıvel már nem volt módom interjút készíteni, az ı véleményüket 

csak a fennmaradt dokumentumok segítségével volt mód rekonstruálni. 

Dolgozatomban azt is vizsgáltam, milyen politikai akaratot reprezentáltak a diskurzusba 

bevont helyszínek. Arra a kérdésre is kerestem a választ, hogy milyen Nemzeti Színház-

kép rajzolható meg az egyes épület tervek, vagy a helyszínek vizsgálatából. Bár 

alapvetıen a Nemzeti Színház elhelyezésének Kádár-kori történetével foglalkoztam, 

fontosnak tartottam vázlatosan az építés- illetve épülettörténet 1945 elıtti elızményeire 

is kitérni. A Nemzeti Színház elhelyezésével kapcsolatos forrásokat áttekintve ugyanis 

megfigyelhetjük, hogy az 1837 és 1989 között eltelt közel 150 év alatt a város 

ugyanazon pontjai merültek fel a Nemzeti Színház lehetséges helyszíneként, az épület 

körül kialakult politikai diskurzusban pedig újra és újra ugyanazokkal a problémákkal 

találkozhatunk.  

Fı kérdésem az épülettel kapcsolatos kutatásoknál az volt, vajon milyen mozgatórugói 

voltak annak, hogy a Nemzeti Színház épületének sorsa újra és újra bevonódott a 

politikai diskurzusba, mi célja lehetett ezzel a hatalom képviselıinek? 

A politika Nemzeti Színházhoz való viszonyának elemzését szolgálják azok az 

alfejezetek, melyek a színház felépítésére indított társadalmi akciók lebonyolítását 

mutatják be. Ezeknél fıként arra a kérdésre helyeztem a hangsúlyt, hogyan használta fel 

a politikai hatalom a Nemzeti Színház – a társadalom tudatában meglévı – eszméjét 

saját céljainak elérésére. 

A második világháború utáni évtizedekben Magyarország kulturális élete és ezen belül a 

Nemzeti Színház szerepe alapvetıen megváltozott. A színházak államosításával (1949) 

a kultúrpolitika az állami szubvencióért cserébe a színházat is alárendelte a politikai 

propagandának. Mindez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kultúrpolitikai vezetés 

teljes befolyással rendelkezett a színházak mősorpolitikáját, dolgozóinak összetételét és 

a színházakat érintı minden fontos kérdést illetıen. A szocialista cenzurális 

intézményrendszer alakította ki a bemutatható/bemutatandó mővek körét (európai és 

magyar klasszikusok, a magyar, szovjet és népi demokratikus országok újabb drámái, 

valamint a „haladó” kortárs nyugati drámák), amelyek mősoron tartását a színházaktól 

elvárta. A Nemzeti Színház különleges helyzete ekkor mindenekelıtt abból a politikai 

felismerésbıl fakadt, hogy a színház aktuálpolitikai célok elérése érdekében is 

használható, s ezért kapott szerepet a politikai közszereplık között zajló hatalmi 

játszmákban. Disszertációmban azt is vizsgálom, hogy a politika mennyire igyekezett a 
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színházakat felülrıl jött utasításokkal irányítani, azaz autoriter politikai rendszerként 

direkt módon befolyásolni. 

A Kádár-rendszer kultúrpolitikája a tömegeknek szánt kulturális javakat kiemelten 

támogatta, de teljes körően az ellenırzése alatt is tartotta. Továbbra is politikai–

adminisztratív úton szervezték az állandó épületekkel rendelkezı társulatok mőködését, 

aminek következtében nem független, autonóm és önként szervezıdı egységek, valódi 

társulatok jöttek létre, hanem adminisztratív, ellenırizhetı szervezetek. A stabil 

szerkezet elvben továbbra is a színházhoz való hozzájutás demokratizmusát kívánta 

szolgálni, hiszen minden színház szubvencionált intézményként mőködött, s így 

mentesült a piac törvényeitıl. Megmaradt tehát az állandó társulati forma, valamint a 

repertoár-rendszerően tervezett mősor, és széles nézıközönség elérésére adódott 

lehetıség. 

 

A kutatás során célom volt a lehetı legtöbbet megtudni a Nemzeti Színház és a 

társadalom viszonyáról. Így munkám során nem tekinthettem el egy meglehetısen 

nehezen megfogható és leírható csoport, a Nemzeti Színház közönségének minél 

pontosabb feltérképezésétıl, bemutatásától. Ehhez a színházi elıadások nézıszámának 

alakulását mutató statisztikák mellett, a korabeli színházlátogatásra vonatkozó 

szociológiai felméréseket, illetve a közönségszervezésre vonatkozó forrásokat 

győjtöttem össze és tekintettem át. A korábban leírtak szerint foglalkoztam a Nemzeti 

Színház és a korabeli társadalom viszonyának egyik jellemzı mozzanatával, a végleges 

színházépület felépítésére szervezett társadalmi akciókkal is, mely kérdéskör nemcsak a 

társadalom és a Nemzeti Színház, hanem a politika és a színház valamint a politika és a 

társadalom kapcsolatába is bepillantást enged. 

Az általam vizsgált idıszakban a közönségszervezés, a színházi propaganda és az ún. 

„teltház” akciók ellenére vagy talán részben ezek negatív eredményeként is, gyakran 

fordult elı, hogy a színházak, így a Nemzeti Színház elıadásai is csaknem üres nézıtér 

elıtt zajlottak. A valós nézıszám megállapítását nagyban nehezíti, hogy a statisztikák 

általában csak az eladott jegyek számáról adnak képet, a valós nézıszámról csak ritkán 

.Itt hívhatjuk segítségül a Nemzeti Színház Archívumában fellelhetı rendezıi ügyeleti 

naplókat, melyekben gyakran találunk utalásokat a nézıszámra vonatkozóan is. 
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1.3 A téma forráskutatásának problémái 

Témám feldolgozásánál különleges helyzetet teremt az a tény, hogy az általam vizsgált 

idıszak a közelmúlt története. A korabeli kulturális élet szereplıinek nagy része ma is 

elérhetı és megkérdezhetı. Ez egyfelıl könnyebbség, hiszen a velük készített 

interjúkon keresztül olyan ismeretek birtokába is eljuthatunk, melyek az írott 

forrásokból nem derülnének ki számunkra, másfelıl viszont a múlt az egyes szereplık 

emlékezetében gyakran különbözıképpen él.  

Így a jelen munka sem vállalkozhat arra, hogy a Nemzeti Színház késı Kádár-kori 

történetét a maga összetettségében rekonstruálja, úgy ahogyan az a valóságban 

megtörtént. Az általam feltett kérdéseken keresztül csak a múlt egyfajta olvasatát 

rekonstruálhatom.  

Célom az volt, hogy a Nemzeti Színházra vonatkozó anyagokat győjtsem össze, 

munkám során azonban részben a hiányos forrásadottság miatt használnom kellett 

általános kultúrpolitikai, színházi kérdésekkel fogalakozó iratokat is. A korabeli sok 

szóbeli, négyszemközti megbeszélésen alapuló döntéshozatal miatt gyakran csak az 

általánosabb kérdésekkel foglalkozó iratokból, egy-egy rövid feljegyzésbıl és a 

végeredménybıl következethetünk vissza a döntéshozatal mechanizmusára. Az 

általános színházi kérdésekkel foglalkozó források használhatóságát a szükségszerőség 

mellett az is indokolja, hogy azokban legtöbbször szerepel, a Nemzeti Színháznak, – 

mint az ország elsı színházának – élen kellett (volna) járnia a magyar színészek 

ideológiai nevelésében, példát kellett (volna) mutatnia a megfelelı mősorpolitika 

kialakításában. 

1.3.1 Levéltári források 

Disszertációm forrásbázisának döntı részét azok a levéltári dokumentumok alkotják, 

melyeket a különbözı közgyőjteményekben, levéltárakban – így a Magyar Országos 

Levéltárban és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, az Országos 

Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárában, illetve a Magyar Tudományos Akadémia 

Kézirattárában ırzött Aczél György-kézirathagyatékban az elmúlt évek során sikerült 

fellelnem. 

Kutatásaim a Magyar Országos Levéltárban kiterjedtek a Nemzeti Színház irataira; a 

Mővelıdésügyi Minisztérium (1957–1974) Színházi Fıigazgatósága és Aczél György 

miniszterhelyettes irataira, a Kulturális Minisztérium (1974–1980) Színházmővészeti 
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Fıosztálya, Pozsgay Imre miniszterhelyettes és miniszter, valamint Tóth Dezsı 

miniszterhelyettes irataira; illetve a Mővelıdési Minisztérium (1980–1989) Pozsgay 

Imre miniszter és Tóth Dezsı miniszterhelyettes irataira. Kutatást folytattam a 

Külügyminisztérium általánosan és titkosan ügykezelt irataiban, valamint az Emigrációs 

Politikai Osztály irataiban, illetve a Minisztertanács Titkársága, Aczél György 

miniszterelnök-helyettes iratanyagában. 

Dolgozatom elkészítéséhez forrásokat győjtöttem az MSZMP Központi Bizottság, 

Politikai Bizottság, Agitációs- és Propaganda Bizottság, Tudományos, Közoktatási és 

Kulturális Osztály, valamint Óvári Miklós ideológiai titkár irataiban. 

Kutatásom kiterjedt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában ırzött 

dokumentumokra is. Mivel 1989-ben a kulturális területre vonatkozó állambiztonsági 

iratok jó részét jegyzıkönyv nélkül megsemmisítették (így például a Nemzeti Színház 

objektumdossziéja sem fellelhetı), ezen a területen csak kevés iratot volt módom 

felhasználni. A Nemzeti Színház késı Kádár-kori történetével kapcsolatos kutatás 

ebben a levéltárban egy-egy szórványos adatot, iratot leszámítva hosszú ideig 

zsákutcának tőnt, holott 2008-ban, amikor egy, az 1970-es évek alternatív színházi 

mozgalmaival kapcsolatos tanulmány megírására kértek fel, hosszú hónapokig 

foglalkoztam az itt fellelhetı színházakkal kapcsolatos iratanyag feltérképezésével. A 

Nemzeti Színház vonatkozásában végül egy jelentısebb irategyüttest találtam, melybıl 

arról alkothatunk képet, hogyan használta fel a politika saját céljainak megvlósítására a 

Nemzeti Színház eszméjét, az annak felépítésére meglévı társadalmi akaratot. Hogyan 

kapcsolódhatott össze a Nemzeti Színház felépítésére indított társadalmi akció a nyugati 

emigráció körében folytatott hírszerzéssel? Így disszertációmban arra is kísérletet 

tettem, hogy a rendelkezésre álló, meglehetısen töredékes forrásanyag segítségével 

rekonstruáljam a „Magyar Kultúra Barátainak Egyesülte” fedınevet viselı 

állambiztonsági fedıszerv létrehozásához vezetı utat és annak mőködését. Mindezt 

azért is fontosnak tartottam, mert – mint Rainer M. János megfogalmazta – miközben „a 

belsı reakció elhárítására” szervezıdött egységek munkájáról egyre több tanulmány 

jelenik meg, a határon túli operatív és más akciókról hallgatni kényszerül a történeti 

irodalom. Néhány kivételes esettıl eltekintve ugyanis az eredeti források a kutatók 

számára nem hozzáférhetıek.3 

                                                 
3 Rainer, 2001, 69. 



 12 

Ennek ellenére azt gondolom, az eddig elıkerült iratok elegendıek ahhoz, hogy képet 

alkothassunk egy, az 1980-as évek második felében a nyugati emigráció irányába 

folytatott hírszerzı szervezetrıl. Emellett ez a történet újabb példája lehet annak a 

feltevésnek az alátámasztására, hogy a hatalom elsısorban saját céljainak elérésére 

használta a Nemzeti Színház felépítésének ügyét. A politikai döntéshozók számára nem 

az építkezés megvalósulása volt fontos. Céljuk sokkal inkább a társadalom 

érdeklıdésének fenntartása volt sorozatos tervpályázatokkal, a színház javára szervezett 

győjtésekkel, társadalmi akciókkal, amire egy folyamatosan tervezett építkezés nagyon 

jó ürüggyel szolgált.  

Sajnos nem láthattam a különbözı archívumokban fellelhetı összes dokumentumot, 

mivel azok egy része még kutatási korlátozás alatt áll. A kutatott több száz 

iratfolyóméternyi dokumentumhoz képest mennyiségileg a korlátozás alatt álló rész 

viszonylag csekély, de természetesen tartalmazhat a téma szempontjából jelentıséggel 

bíró iratokat is.  

Munkám során be kellett tartanom az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok 

védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról), a 2009. évi CLV. törvény (a 

minısített adat védelmérıl) és a 1995. évi LXVI. törvény (a köziratokról, a 

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl) elıírásait. Így nem 

használhattam olyan dokumentumokat, melyek „szigorúan titkos” minısítését még nem 

oldották fel. Ugyancsak lehetnek még témám szempontjából értékes iratok a Magyar 

Tudományos Akadémia Kézirattárában ırzött Aczél György Kézirathagyaték zárt 

részében, melynek kutatása Aczél György végrendeletének értelmében 2021-ig nem 

lehetséges.   

Elsısorban a színház felépítésére indított társadalmi akciók történetének rekonstruálását 

nehezíti az, hogy a színház építését segíteni hivatott Operatív Bizottság iratai nem 

kerültek levéltárba.4 A külföldön élı magyarok körében a győjtést koordináló Magyarok 

Világszövetsége pedig – mivel társadalmi szervezet – nem kötelezhetı arra, hogy 

iratanyagában a kutatást lehetıvé tegye.  

                                                 
4 Az iratoknak, mivel az Operatív Bizottságot kormánybiztos irányította a Miniszterelnöki Hivatal 
irattárába kellett volna kerülniük, majd onnan a Magyar Országos Levéltárba. Azonban sem ott, sem az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium irattárában (a disszertáció elkészültekor Nemzeti Erıforrás 
Minisztérium), sem pedig a Magyar Televízió Archívumában (Szinetár Miklós az Operatív Bizottság 
kormánybiztosi pozíciójával egy idıben a Magyar Televízió elnök-helyettese, fırendezıje is volt) nem 
sikerült fellelni azokat. Szinetár Miklóstól – Kávási Klárán, a Nemzeti Színház Archívumának vezetıjén 
keresztül – azt a tájékoztatást kaptam, hogy ı nem tud az iratok hollétérıl. 
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A Katona József Színház megalapításával kapcsolatos hiányos dokumentációt 

igyekeztem kiegészíteni Budapest Fıváros Levéltárában és a Katona József Színház 

irattárában is, ezen kutatásaim azonban nem jártak érdemi eredménnyel. Így például a 

Katona József Színház „legendás” alapító okirata – melyet a szájhagyomány szerint a 

leváltásának tervérıl értesülı Pozsgay Imre, amikor még tehette a páncélszekrényében 

helyezett el aláírva – egyik helyen sem volt fellelhetı. A Katona József Színház 

korabeli iratai sajnos nem kerültek levéltárba és jelen ismereteink szerint a színházban 

sem találhatóak meg. 

Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárában témám szempontjából 

fontos irategyüttes Gobbi Hilda hagyatéka, mely sajnos viszonylag kevés iratot 

tartalmaz, jelentıs részét albumokba rendezett fényképek teszik ki. A leltár szerint a 

kézirathagyatékról – Galgóczi Erzsébet, a hagyaték gondnoka – a Tárba adás elıtt 

leválasztotta a levelezést. A Galgóczi-hagyatékot kezelı Galgóczi Károlynétól kapott 

információ szerint azonban a levelezés Galgóczi Erzsébet hagyatékában sem található 

meg. 

Kutatásaim kiterjedtek a Nemzeti Színház Archívumában ırzött dokumentumokra, 

elsıdlegesen a rendezıi ügyeleti naplókra és a sajtókivágat győjteményre. Ezek, 

valamint az Archívumot hosszú évtizedek óta vezetı Kávási Klárával folytatott 

beszélgetéseim – bár interjút vele nem készítettem– sok hasznos adalékkal szolgáltak 

disszertációm elkészítéséhez. 

1.3.2 Interjúk 

Dolgozatom forrásbázisát a levéltári dokumentumok és a nyomtatásban megjelent 

primer források mellett elsıdlegesen azok az interjúk képezik,5 melyeket 2007–2008 

folyamán készítettem. (Pozsgay Imrével 2007. december 11-én, Zsámbéki Gáborral 

2008. április 2-án, Székely Gáborral 2008. június 13-án, Ascher Tamással 2008. 

augusztus 1-jén és Nagy Péterrel 2008. augusztus 6-án.) 

Interjúpartnereimet elıször postai levélben vagy e-mailben, majd telefonon kerestem 

meg. Elmondtam nekik, hogy a Magyar Országos Levéltárban dolgozó történész 

vagyok, akik doktori disszertációt készít a Nemzeti Színház késı Kádár-kori 

történetérıl. Minden interjúalany nagyon készséges volt, a megfelelı idıpont 

megtalálása után én kerestem fel ıket lakásukon vagy egy általuk meghatározott 

                                                 
5 25 éves a Katona. Duna Televízió, 2003. Rendezı: Petrovics Eszter. 
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nyilvános helyen (egyetemen, színházban, kávézóban). Egyetlen interjú volt, amelyet 

nem én szerveztem, Nagy Péter irodalomtörténésszel a Nemzeti Színház egykori 

igazgatójával Imre Zoltánnal közösen készítettünk interjút, de mindketten saját (igaz 

egymáshoz kapcsolódó) kérdéseinket tettük fel. Ezt az interjút nem volt módom 

rögzíteni, mivel Nagy Péter csak jegyzetek készítéséhez járult hozzá, hangfelvételhez 

nem. 

Az interjúkat egy-egy alkalommal vettem fel, azokra általában 10-15 elıre 

meghatározott kérdéssel készültem, melyeknek egy része minden interjúalany esetében 

azonos volt. Így az ezekre a kérdésekre adott válaszokat az elemzés során módomban 

állt egymással összehasonlítani. Az elıre meghatározott kérdések mellett 

interjúalanyaimat természetesen hagytam szabadon beszélni, ezáltal sok esetben 

számomra is váratlan témák bukkanhattak fel, új irányt adva a beszélgetésnek. Az 

interjúk hossza is ennek megfelelıen változó, van akivel egy órán át tartott, de nem egy 

esetben akár három-négy órán keresztül folytak. Nem életútinterjúkat készítettem, bár 

az interjúkban felbukkannak az egyéni életutak mozzanatai, de munkám során nem az 

életutak rekonstruálása volt a cél. Az interjúalanyok körét leginkább terjedelmi okokból 

korlátoztam. Dolgozatomban az oral history eszköz és nem cél volt, így a munka jelen 

fázisában nem tartottam szükségesnek, hogy például színészekkel is interjút készítsek, 

hiszen ez hatalmasra duzzasztotta volna disszertációm egyébként is jelentıs 

forrásbázisát. A jövıbeni kutatások során ez természetesen egy lehetséges útja a 

továbblépésnek. A felvett interjúkat átírtam és azokat a disszertációban, amennyiben az 

elemzés szükségessé teszi, szó szerint közlöm, hiszen a diskurzus elemzéséhez 

elengedhetetlen a szóhasználat vizsgálata is, még azzal együtt is, hogy az írott források 

keletkezése és az interjúk között eltelt 20-40 év értelemszerően módosította a diskurzus 

nyelvi eszközeit. 

1.3.3 A témához kapcsolódóan eddig megjelent primer források és szekunder 

irodalom 

Dolgozatom forrásbázisát a korábban bemutatott levéltári dokumentumok és saját 

készítéső interjúk mellett nyomtatásban megjelent primer forrásokkal egészítettem ki. 

Igyekeztem összegyőjteni a témával kapcsolatban nyomtatásban megjelent interjúkat, 

melyek közül lényeges és kiemelendı az az interjúkötet, amelyet Koltai Tamás készített 

Major Tamással 1986-ban, s mely az 1920-as évek Nemzeti Színházától a témám 

szempontjából fontos 1970-80-as évekig öleli fel a különbözı témákat, külön fejezetet 
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szentelve például a „Milyen legyen egy Nemzeti Színház?” kérdésnek.6 Ugyancsak 

Major Tamásról de csak részben Major Tamással készített interjúkötet Kocsis L. 

Mihály: Van itt valaki címet viselı munkája.7 Major Tamással készített interjút 1981-

ben, majd 1983-ban Antal Gábor, az elıbbi 1982-ben8, az utóbbi 1985-ben9 jelent meg, 

egyéb más Major Tamás által írt, illetve róla szóló írásokkal együtt. Az interjúkötetek 

közül a disszertáció elkészítésében fontos szerepet kapott Mészáros Tamás: „A Katona” 

címő munkája10, melyben Zsámbéki Gáborral, Székely Gáborral, Ascher Tamással, 

Máté Gáborral és Sinkó Lászlóval készült interjúkat és a szerzı színikritikáit 

olvashatjuk a Katona József Színház indulásának idıszakáról, illetve Bogácsi Erzsébet: 

Rivaldazárlat címő kötete.11 Ez utóbbiban a szerzı négy színházvezetıvel, rendezıvel 

(Schwajda György, Szikora János, Ács János, Paál István) és a kultúra párt- és 

államirányításának három képviselıjével (Andrikó Miklóssal, Köpeczi Bélával és 

Pozsgay Imrével) készült interjúinak szerkesztett változatát találjuk. E munka utolsó 

fejezete (Végrehajtás után megsemmisítendı!12) a megírásakor (1991-ben) a kutatók 

számára még nem hozzáférhetı pártdokumentumok (az Agitációs és Propaganda 

Bizottság üléseinek anyagai) alapján rajzolt képet a színházak pártirányításáról, és az 

iratok alapján jegyzéket közöl azokról a szerzıkrıl, akiket 1978-tól (az úgynevezett 

„színházi robbanás” évétıl) a kultúrpolitika elmarasztalt.13 Ugyancsak forrásértékő az 

az interjúkötet, melyet Karinthy Márton14 állított össze a Színház- és Filmmővészeti 

Fıiskola 1968-1973 közötti rendezıosztályának (melynek maga is tagja volt) tagjaival 

készült beszélgetéseibıl. Ugyancsak a kiadott primer források közé tartozik Koltai 

Tamás: Nemzeti történet, avagy színház a cethal hátán15 címő munkája, mely 

elsıdlegesen ugyan a rendszerváltás utáni Nemzeti Színházzal foglalkozik, de elsı 

három fejezete (Eleven és nyitott színház, Színház a cethal hátán, illetve Nemzeti) 1989 

                                                 
6 Koltai, 1986. Az interjú felvétel a Magyar Rádió Archívumában található, mintegy 10 óra 
terjedelemben. A Magyar Rádió Archívuma nem nyilvános közgyőjtemény, ezért a kutatást csak jelentıs 
térítési díj ellenében teszi lehetségessé, így ezen interjúnak csak a könyv formában megjelent, szerkesztett 
változatát volt módom használni.  
7 Kocsis L., 1987. 
8 Antal, 1982. 
9 Antal, 1985. 
10 Mészáros, 1997. 
11 Bogácsi, 1991. 
12 Bogácsi, 1991, 149-187. 
13 Bogácsi, 1991, 164-173. 
14 Karinthy, 2007. A kötetben a szerzı beszélgetéseit olvashatjuk Ascher Tamással, Gáll Ernıvel, Illés 
Istvánnal, Kornis Mihállyal, Meczner Jánossal, Nagy Andrással, Romhányi Lászlóval, Szıke Istvánnal és 
Valló Péterrel. A rendezıosztály osztályfınöke Marton Endre volt, így a beszélgetések során nem egy 
alkalommal elıkerült a Nemzeti Színház helyzete, illetve Marton személye. 
15 Koltai, 2002. 
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elıtt íródott. A Kaposvárról 1978-ban a Nemzeti Színházba kerülı rendezık és 

színészek színházfelfogásának forrása Mihályi Gábor: A Kaposvár-jelenség16 címet 

viselı könyve, melyben ugyancsak értékes interjúkat olvashatunk.  

A nyomtatásban megjelent primer források egy másik csoportját különbözı színházi 

emberek visszaemlékezései, naplói és egyéb (színházi témájú) írásai, illetve 

színészportrék alkotják. Témám szempontjából ezek közül kiemelendı Gobbi Hilda: 

Közben…17, Berek Katalin: Tájkép magammal,18 Egri István: Színház egy életen át,19 

Sólyom Ildikó: Ami a moSólyom mögött van,20 Ézsaiás Erzsébet: Básti Lajos,21 Deák 

Attila: Bessenyei Ferenc.22 

Fontos forrásokat, interjúrészleteket tartalmaz Abloncy László: Nemzeti a magasban: 

krónika dokumentumokban: 1963-199623 címő munkája. Az 1970-es években lezajlott 

színházi viták fıbb megszólalásainak győjteménye az Antal Gábor szerkesztésében 

megjelent Színházmővészetünkrıl24, mely külön fejezetet szentel a Nemzeti Színházzal 

kapcsolatos írásoknak.25 Az 1970-es évek második felének magyar színházáról (ezen 

belül külön fejezetben a Nemzetirıl), a különbözı színházi arculatokról alkotott 

kritikusi véleményét rendezte egy kötetbe Mészáros Tamás 1982-ben.26 A fentebb már 

említett kritikusok mellett a korszak színháztörténetének értékes forrásanyagát adják 

Nánay István és Molnár Gál Péter, illetve Zappe László írásai. A nyomtatásban 

megjelent primer források körébe tartoznak még sajtótermékek, melyek közül 

elsısorban a Színház címő folyóiratot, a Film-Színház-Muzsikát és Népszabadságot 

használtam. Egészen ez év januárjáig nem volt olyan dokumentumkötet, mely a 

Nemzeti Színház Kádár-kori történetének forrásait tartalmazta volna. Részben ezen PhD 

kutatás eredményeképpen volt módom Imre Zoltánnal közösen elkészíteni a Szigorúan 

bizalma. Dokumentumok a Nemzeti Színház Kádár-kori történetébıl címet viselı 

kötetet,27 melyben több mint nyolcvan (különbözı közgyőjteményekbıl származó) 

iratot hoztunk nyilvánosságra a Nemzeti Színház Kádár-kori történetébıl. 

                                                 
16 Mihályi, 1984. 
17 Gobbi, 1982. 
18 Berek, 2004. 
19 Egri, 1990. 
20 Sólyom 1989. 
21 Ézsaiás, 1988. 
22 Deák, 1989. 
23 Ablonczy, 1996. 
24 Antal, 1983. 
25 Barta, 1983., Kersztury, 1983., Nánay, 1983., Pálfy G. 1983. 
26 Mészáros, 1982. 
27 Imre-Ring, 2010. 
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A Kádár-korszak kulturális életét feldolgozó történettudományi munkák csak az utóbbi 

években születtek, hiszen a rendszerváltás után megnyíló archívumok kutatóit elıször 

elsıdlegesen a politikatörténet kérdései érdekelték. A teljesség igénye nélkül ezen 

munkák közül szót kell ejteni Standeisky Éva munkáiról, így Az írók és a hatalom28, 

vagy a Gúzsba kötve: a kulturális elit és a hatalom29 címő kötetekrıl. A korai 

kádárizmus ideológiájának tanulmányozásához nyújt segítséget Kalmár Melinda: 

Ennivaló és hozomány. A kora kádárizmus ideológiája,30 a késıbbi idıszakhoz pedig Az 

emberi tényezı: ideológiai átalakulás az 1970-es években31 címet viselı munkája. A 

korszak történetének feldolgozásához találunk értékes tanulmányokat a Majtényi 

György és Szabó Csaba által szerkesztett Rendszerváltás és a Kádár-korszak32 kötetben, 

mely a V. Országos Jelenkor-történeti Konferencia anyagát tartalmazza. 

A Kádár-kor (színház)mővészeti életének jelenségeivel a mővészet és a hatalom 

viszonyával ismerkedhetünk meg ugyancsak a teljesség igénye nélkül Jákfalvi 

Magdolna33, Imre Zoltán34, Sasvári Edit35, Schuller Gabriella36 munkáiból, illetve a 

Mővészet és hatalom. A Kádár-korszak mővészete37 címet viselı kötetbıl. 

Szisztematikus levéltári kutatáson alapuló, a Nemzeti Színház történetét feldolgozó 

munka azonban még nem született. A történészek közül Eörsi László a Kaposvári 

Színház 1970-es évekbeli történetével foglalkozott.38  

A Kádár-korszak Nemzeti Színházával eddig elsısorban színháztörténészek 

foglalkoztak, akik a színháztudomány eszközeivel a színdarabok színpadi gyakorlatban 

való megjelenési módját és a korszakra jellemzı mővészeti irányzatokat vizsgálták, bár 

munkájuk során szerencsés módon egyre gyakrabban nyúltak és nyúlnak a 

levéltárakban megtalálható iratokhoz, ezek munkájukhoz inkább a hátteret szolgáltatják. 

A Nemzeti Színház 1970-1980-as évekbeli történetével kapcsolatban kiemelendık Imre 

Zoltán munkái, azok közül különösen A késı kádár-kori szocializmus és a (nemzeti) 

színház keretei - A Nemzeti Színház 1981-es Halleluja elıadása39 címet viselı. De nem 

                                                 
28 Standeisky, 1996. 
29 Standeisky, 2005. 
30 Kalmár, 1998. 
31 Kalmár, 2008. 
32 Majtényi-Szabó, 2008. 
33 Jákfalvi, 2005., Jákfalvi, 2006. 
34 Imre, 2008a., Imre, 2009. 
35 Klaniczay-Sasvári, 2003. 
36 Schuller, 2008. 
37 Kisantal-Menyhért, 2005. 
38 Eörsi, 2009. 
39 Imre, 2008a. 



 18 

feledkezhetünk meg sem a Kerényi Ferenc által szerkesztett A Nemzeti Színház 150 

éve40 címő munkájáról, melyben különbözı tanulmányokban az 1980-as évek második 

feléig kísérhetjük végig a színház történetét, sem Ablonczy László,41 illetve Lengyel 

György42 munkáiról.  

Végezetül a szakirodalom körében említést érdemelnek a színház építésével kapcsolatos 

építészettörténeti munkák is, így Szekér László: A Nemzet Színháza építésének 150 éves 

története,43 illetve Hofer Miklós: Az új Nemzeti Színház építészeti terve.44  

                                                 
40 Kerényi, 1987. 
41 Ablonczy, 1996., Ablonczy, 2007., Ablonczy, 2008. 
42 Lengyel, 2008. 
43 Szekér, 1987. 
44 Hofer, 1987. 
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1.4 A téma feldolgozásának módszerei 

1.4.1 Diskurzuselemzés 

Disszertációmban a politikai, a szakmai (színházi) és a társadalmi diskurzusban 

megjelenı Nemzeti Színház-kép változatait és változásait leginkább – de nem kizárólag 

– a diskurzuselemzés módszerét követve vizsgáltam. Ezt alkalmaztam a Nemzeti 

Színház szerepét, feladatát, céljait taglaló dokumentumok vizsgálatánál éppen úgy, 

ahogy a szakmai közbeszéd elemzésénél, vagy a színház lebontása és fel nem építése 

körül kialakult diskurzusok feldolgozásánál. Az elemzések segítségével igyekeztem 

válaszolni azon kérdésre, hogy vajon miért volt szüksége a hatalomnak a Nemzeti 

Színház eszméjének életben tartására, s egyáltalán mi is volt az az eszme, amelyet 

életben tartott. A társadalmi diskurzust elsıdlegesen a színház felépítésére indított 

társadalmi akciók feldolgozásán keresztül mutattam be. 

A társadalomtudományokban a nyilvánosság, a közélet és a politika jelenségeinek 

leírása és a társadalmi valóság megkonstruálása során alkalmazható diskurzuselemzés 

elméleti kontextusát a társadalomtudományok nyelvi-konstrukciós fordulata jelölte ki. 

A 20. század második felében a filozófiában, a nyelvtudományban és a szociológiában 

lezajlott változások átformálták a tudományos kutatás kiindulópontjául szolgáló tény 

fogalmát, s a vizsgálódás középpontjába a „szövegvalóság”45, a sokféle nyilvános 

beszéd szövegeinek keletkezése és létmódja került, azok a stratégiák és technikák, 

melyek segítségével e szövegek útján a társadalmi környezet megszervezése, 

berendezése és értelmezése lezajlik.46  

A következıkben röviden áttekintem a dolgozatomban is alkalmazott diskurzuselemzés 

történetének fontosabb csomópontjait, majd kitérek arra, hogyan alkalmaztam munkám 

során az alább bemutatásra kerülı szerzık elméleteit.  

A társadalomtudományi kutatás szövegparadigmájának filozófiai megalapozását Paul 

Ricoeur végezte el a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben. Írásaiban47 a szöveg 

problémája annak az alapvetı kérdésnek az összefüggésében merült fel, hogy van-e 

lehetıség hermeneutikus megértésre a társadalomtudományok módszertani keretei 

között.48 Ricouer két kérdést vizsgált meg. Egyfelıl azt, hogy mit kínál a szöveg 

                                                 
45 Szabó, 2003. 
46 Glózer, é. n. 1. 
47 Ricoeur, 1999., 2002. 
48 Ricoeur 2002, 69. 
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paradigmája a társadalomtudományok számára, azaz szövegszerőnek mutatja-e a 

társadalomtudományok tárgyát, másfelıl azt, hogy mennyiben van szükségünk a humán 

tudományok területén általánosított értelemben a szövegértelmezés módszerére, mint az 

értelmezés paradigmájára azaz, hogy a kínálkozó kutatási módszer felıl igazolható-e a 

társadalomtudományok hermeneutikai jellege.49 A szöveg mibenlétének, sajátos 

létmódjának meghatározását Ricoeur a rögzítés, rögzítettség momentuma köré rendezi. 

„Nevezzük szövegnek, minden írásban rögzített megnyilatkozást. E meghatározás 

értelmében az írásban való rögzítés alkotja magát a szöveget.”50 Ez azonban semmiképp 

sem jelenti azt, hogy a szöveget pusztán rögzített beszédnek tekintette volna. Nem 

elégedett meg azzal a szokványos vélekedéssel, mely szerint „az írás semmit nem ad 

hozzá a beszéd jelenségéhez, hacsak nem a rögzítést, amely a beszéd megırzését 

lehetıvé teszi.”51 Ricoeur szerint tehát az írás nem a beszéd tartalmát rögzíti, hanem egy 

szándékosan éppen írás által rögzített megnyilatkozást, ami által „az írásban való 

rögzítés magának a beszédnek a helyére kerül, azaz arra a helyre, ahol a beszéd 

megszülethetett volna.”52 Az írásnak ez a felszabadítása, mely az írással helyettesíti a 

beszédet, a szöveg születésének aktusa. A szövegnek saját alanyi jogon történı 

megközelítése Ricoeur teóriájának messzire mutató újítása, mert ez az elsı lépés volt 

azon az úton, mely egy társadalomtudományi hermeneutikai koncepciójának és 

módszertani kereteinek kialakításához vezetett. Csak egy önállónak tekintett és 

objektívan megragadható szöveg szolgáltathat ugyanis analógiát a kultúra jelenségeinek 

vizsgálatához. Ricoeur igazolta, hogy az értelmes emberi cselekvésre is érvényesíthetı a 

szövegparadigma, mert megfelel az objektiváció kritériumának: a cselekvés a beszédhez 

hasonló noematikus struktúrával rendelkezik, melyet a társadalmi idıben, az emberi 

történelem során keletkezı társadalmi intézményekben jegyeznek fel, elszakadva az 

eredeti cselekvıtıl. A szövegértelmezés módszere, mely a társadalomtudományok 

vizsgálati tárgyára is alkalmazható Ricoeur szerint a megértés és magyarázat 

tradíciójának egyesítésével alakítható ki.53 

Az értelmezés folyamatát Ricoeur egy hipotézis felállításából és bizonyításból álló 

dialektikus folyamatként képzelte el. A szövegnek mint részekbıl felépülı autonóm 

                                                 
49 Ricoeur 2002, 60. 
50 Ricoeur, 1999, 10. 
51 Ricoeur, 1999, 10. 
52 Ricoeur, 1999, 10. 
53 Glózer, é. n. 1. 
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egésznek a kettıssége „a »megítélés« különleges módját igényli.”54 Azaz a szövegnek 

mint egésznek a rekonstruálása a részek felıl indul, ám ezek azonosítását csak az 

egészrıl való leválasztás teszi lehetıvé. Az így (a részekbıl) konstruált és (az egészbıl) 

rekonstruált szöveg mint totalitás maga is individuum, mely sokféle oldalról közelíthetı 

meg. A hipotézisek felállítása és érvényességük mérlegelése körkörösen vonatkozik 

egymásra. Ha pedig „egy szöveg kvázi-individuum, s a szöveg-interpretálás értékeléssel 

jár, akkor joggal állapíthatjuk meg, hogy itt a szövegrıl szóló tudományosan 

használható tudás jött létre.”55 Az érvényesítés logikáját az értelmezés (mint mérlegelés) 

egyik vezérfonalává téve Ricoeur a társadalomtudományi értelmezés újfajta 

nyitottságát, vitathatóságát alapozta meg, Geertz például ebben az értelemben nevezi a 

kultúra kutatását „jelentések találgatásának.”56 Az értelmezésnek ez a paradigmája azért 

vihetı át a szövegrıl a társadalomtudományok egészére, állítja, mert a szöveghez 

hasonlóan az emberi cselekvés is rendelkezik az ezt lehetıvé tevı „specifikus 

többszólamúsággal.”57 Ricoeur leszögezte, hogy a cselekvések megértését motivációs 

bázisuk megkonstruálása teszi lehetıvé. Akkor vagyunk képesek megérteni a 

cselekedeteket, ha megértjük, hogy a cselekvı miért épp az adott cselekvési módot 

választotta – azaz ha tettéhez egy általunk ismert értelmet rendelünk.58  

Ricoeur szerint a magyarázat paradigmájaként meghatározott strukturális modell a 

szövegegység elemzésérıl problémamentesen átvihetı a társadalmi jelenségek 

elemzésére, mégpedig e jelenségek jelszerő, szemiotikai minıségének köszönhetıen (a 

nyelvi és viselkedésbeli jelek egyaránt egy általános szemiotikai minıség alesetei).59 A 

kultúra jelszerősége, szemiotikai megközelíthetısége a vallási, gazdasági, mővészeti, 

politikai szféra vagy a mindennapi élet, gondolkodás jelenségeinek és formáinak 

gyökeresen új értelmezését teszi lehetıvé. Ez a megközelítés maga mögött hagyja mind 

a pszichologizáló, mind az intézmény- és struktúracentrikus magyarázat tradícióit, és e 

szférákat a kultúra megértésére, drámai megélésére és reprezentációjára irányuló 

gyakorlatok kontextusának, rendszerének tekinti. Az értelmezı társadalomtudomány 

Ricoeur szerint joggal tekint a beszédre és az értelmes viselkedésre, mint szövegre, 

                                                 
54 Ricoeur, 2002, 69. 
55 Ricoeur, 2002, 70. 
56 Geertz, 1994, 188. 
57 Ricoeur, 2002, 71. 
58 Ricoeur, 2002, 71. 
59 Ricoeur, 2002, 75. 
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hiszen a tudomány tárgyaként megjelenı társadalmi valóság szövegszerő, eredendıen 

szimbolikus.60 

A ricoeuri szövegparadigma továbbgondolása és általában a társadalomtudományok felé 

történı közvetítése kapcsán kitérıt kell tenni a Clifford Geertz által kidolgozott 

interpretatív antropológia diskurzuselméleti vonatkozásai felé, bár Geertz munkássága 

nem terjedt ki a diskurzusok vizsgálatára, és nem érintette közvetlenül a 

diskurzuselmélet teoretikus kereteit sem.61 Véleménye szerint a kultúrát jelentések 

szervezik, amelyek rendszerszerően egymáshoz kapcsolódó szimbólumokban 

artikulálódnak. A jelentések a kultúra gyakorlatában termelıdnek, mindenekelıtt a 

nyelv és a társas viselkedés hozza létre és hordozza ıket. A társadalmi világ tehát 

jelszerő, jelentésteli és értelmezett, a kutató számára pedig úgy olvasható, akár egy 

szöveg.62 A szöveg fogalmát Geertz a bemutatott ricoeuri érvelés alapján terjeszti ki az 

íráson és a verbalitáson túlra, az ember társadalmi viselkedésének mintázataira. A 

szöveg e kiterjesztett értelmezésének jelentıségét Geertz abban látja, hogy a figyelmet a 

cselekvés rögzülésére irányítja, arra a folyamatra, melynek során „az események 

jelentése rögzül, vagyis amikor a történésbıl történelem, a gondolkodásból gondolat, és 

a viselkedésbıl kultúra lesz.”63  

Az értelemteli struktúrák kibontása „azt jelenti, hogy feltárjuk a részvevık értelmezési 

kereteit, jelentésadásaik társadalmi hátterét és értelmezı tevékenységük horderejét; 

másképpen kifejezve: a beszéd jelentésbeli és társadalmi kontextusát, mégpedig a kettıt 

együtt.”64 E feladat végrehajtását szolgálja a Geertz által kialakított módszertani 

stratégia, a „sőrő leírás” gyakorlata. Ennek legfontosabb jellemzıje az értelmezı 

szándék, mely a társadalmi beszédfolyamot oly módon igyekszik interpretálni, hogy 

kiszabadítja esetleges körülményeibıl, és tanulmányozható formában rögzíti. 65 

A diskurzusoknak a társadalmi viszonyok, mindenekelıtt a hatalmi viszonyok 

elrendezésében játszott szerepe Michel Foucault életmővében válik központi 

fontosságúvá.66 A Foucault teoretikus jellegő írásaiban értelmezett hatalom sajátosan 

decentrált társadalmi jelenség, helye a társadalomban sem nem centrális, sem nem 

hierarchikusan fölérendelt: létmódja a diszperzió, a társadalom különféle 

                                                 
60 Glózer, é. n. 1. 
61 Glózer, é. n. 1. 
62 Geertz, 1994a, 177. 
63 Geertz, 1994b, 280. 
64 Szabó, 2003b, 59. 
65 Geertz, 1994a, 188-189. 
66 Az áttekintést készítette: Glózer, é. n. 1. 
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intézményeiben való szétterjedés. Megoszlása hálózatszerő, egy társadalmi háló 

csomópontjain keresztül áramlik folytonosan. A szubjektum és a hatalom viszonyát a 

szubjektumnak ebben a hálózatban aktuálisan elfoglalt helye határozza meg. A hatalom 

vizsgálatakor ezért a figyelmet nem az önmagában vett hatalom absztrakciójára kell 

irányítani, hanem valamilyen társadalmi intézmény konkrét elemzése révén kell feltárni 

a hatalom természetét és megvalósulását.67 Az ilyen vizsgálatnak alulról, a legapróbb 

mechanizmusok megismerésével kell indulnia, egyfajta mikrofókusz segítségével, hisz 

ez a megközelítés felel meg legjobban a hatalmi megnyilvánulások léptékének és 

mikrostrukturális „elhelyezkedésének”.68 A Foucault tanulmányaiban megjelenı 

hatalomértelmezések között az elsı a diskurzus hatalma.69 Foucault ebben az 

összefüggésben úgy tekint a dolgokra, társadalmi jelenségekre, fogalmakra, 

jelentésekre, mint amelyek a róluk szóló diskurzusokban, azok által léteznek. Ezért a 

diskurzus nemcsak közvetít hatalmi jellegő tartalmakat, akciókat, hanem ı maga a 

hatalom (médiuma, helyszíne, célja). Egy másik közelítésben a hatalomnak az a vetülete 

hangsúlyos, mely a tudással párban, szoros egységben, mint a társadalmat szervezı 

tényezı jelenik meg. A hatalmi viszonyok vonatkozásában eszerint a tudásnak nincs 

elsıbbsége, hatalom és tudás egyenrangú. Az így felfogott hatalom, teremtı hatalom: 

legfıbb teremtménye maga a modern ember, mely a diskurzus(ok) által elrendezett 

szociokulturális térben tapasztalja meg magát, másokat és egyúttal egy szimbolikus 

rendet. 70 E hatalom eszközei többek között a tér felosztása és az ember társadalmi 

térhasználatának szabályozása; az idı strukturálása, egy új idıtapasztalat 

megszervezése; illetve a társadalmi normák megteremtése, mőködtetése. A normák 

révén mindenki külsıleg megmérhetı, és ugyanakkor magát is folyamatosan 

viszonyítani képes és kénytelen.71 A hatalom egyik legfontosabb megtestesítıje, az érte 

folyó harc színtere és tárgya a diskurzus, a különféle szövegek társadalmi mérető 

elıállítása, kiválogatása, ellenırzése, elosztása. A szövegek és általuk a tudás kontrollált 

elıállításának és elosztásának eme rendszerét tilalmak, a ritkítás és ellenırzés különféle 

eljárásai szabályozzák befelé, a beszéd termelése, és kifelé, társadalmi használata, 

cirkulációja irányában egyaránt. Ilyen eljárásnak tekinti Foucault például a kizárás 

gyakorlatát, mely különféle tilalmakban, a megosztás és elutasítás formáiban, igaz és 

                                                 
67 Foucault, 2002, 405. 
68 Glózer, é. n. 1. 
69 Foucault, 1998, 50-74. 
70 Kiss, 1994, 48. 
71 Kiss, 1994, 51. 
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hamis szembeállításában valósul meg. Ezek kizáró rendszerekként kívülrıl hatnak a 

diskurzusra.72 A diskurzusok tehát a társadalom minden szférájában normákat állítanak 

elı, melyeket a társadalom legkülönfélébb mőködései, intézményei hoznak létre és 

közvetítenek, és amelyekhez a társadalom minden tagjának szükségképpen viszonyulnia 

kell valamilyen módon.73 A normát megtestesítı intézmények és gyakorlatok határokat 

jelölnek ki: mit lehet és mit nem lehet, és egyúttal szimbolikusan be is sorolják, 

értékelik a normasértést. Foucault a diskurzus rendjét felvázoló egyik legismertebb 

elıadásában a diskurzusok elemzésére alkalmas eljárásokat két csoportba osztja: „egy 

»kritikai« csoportba, amely a megfordítás elvét hozza mőködésbe: igyekszik 

körülhatárolni a kizárás és kisajátítás imént említett formáit; megpróbálja kimutatni, 

hogyan alakultak ki, miféle szükségletek kielégítése céljából, miképp módosultak, 

tolódtak el, milyen kényszert alkalmaztak, milyen mértékben tévesztettek célt. És egy 

»genealógiai« csoportba, amely a három másik elvet mőködteti: hogyan alakultak ki a 

diskurzussorozatok e kényszerítı rendszereken keresztül, ellenükre vagy rájuk 

támaszkodva; milyen specifikus normáik voltak, melyek a megjelenési, fejlıdési, 

variációs feltételeik.”74 A szerzı követıi körében elsısorban a kritikai módszer vált 

népszerővé.75 A diskurzus foucault-i fogalma igyekszik átfogni mindazokat a társadalmi 

gyakorlatokat, amelyek a szövegek elıállítására és társadalmi kezelésére (ellenırzésére, 

ritkítására), illetve a hozzáférés szabályozására irányulnak. Azzal, hogy ezeket a 

mechanizmusokat a társadalom mikrostruktúráiban mutatja ki, lehetıvé teszi a hatalmi 

mőködés, a hatalom fogalmának viszonyalapú, decentrált értelmezését. A hatalom 

normákat hoz létre, azaz jelenít meg szimbolikusan, tehát a jelentéstulajdonítással és 

értelmezéssel is összefügg. A diskurzusok azonosítására és empirikus vizsgálatára 

felkínált protokoll a diskurzus tárgyainak, megállapításainak és fogalmainak, és az ezek 

kombinációjával jellemezhetı stratégiai választások megoszlásának, halmazának leírása 

révén jelöli ki a diskurzus határait. A diskurzust felépítı jelentéseket tehát elsıdlegesen 

építıköveknek tekinti, az építkezés módja és következményei érdeklik, de nem 

merülnek fel nála olyan kérdések, mint hogy vajon mi az értelmük az építıköveknek, 

mirıl mesélnek, s hogyan lehetne vallatóra fogni ıket. A diskurzusok ugyanakkor 

                                                 
72 Foucault, 1998, 51. 
73 Kiss, 1995, 297. 
74 Foucault, 1998, 68. 
75 Ennek megfontolásain alapul a Teun van Dijk által alapított kritikai diskurzuselemzı irányzat, mely a 
diskurzusok mőködését a társadalmi egyenlıtlenségek kialakításában és reprodukálásában játszott 
szerepükkel összefüggésében, erıteljes társadalomkritikai elkötelezettséggel végzi. Bıvebben lásd: 
http://e3.hu/pdk/hun/diszkurzivok/kritikai.php (Utolsó letöltés: 2011. 01. 06.) 
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gyakran egy-egy fontosnak tetszı, aktuális koncepció, fogalom köré szervezıdnek. E 

központi fogalom – mint a diskurzus szervezıelve – szinte felkínálkozik egy olyan 

szemantikus vizsgálatra, mely az általa hordozott jelentéseket a diskurzussal mint nyelvi 

kontextussal, illetve az adott társadalomtörténeti szituációval mint nyelvhasználati 

kontextussal összefüggésben tekinti át. A Geertz-féle kulturálisan és funkcionálisan 

értett jelentés ezáltal társadalomtörténeti összefüggésekben pozícionálható, és 

történetileg értelmezhetıvé válik.76 

Reinhart Koselleck történészként éppen az ilyen – a társadalmi beszéd és a kollektív 

jelentéstulajdonítás szempontjából – kitüntetett szerepő fogalmak jelentését, 

jelentésváltozásait vizsgálta. A korszellem, a koronként uralkodó gondolatok forrását 

kutatva felismerte, hogy „egy kor eszméje nem egyenlı a szellem embereinek be- és 

meglátásaival, sokkal inkább közösségi produkció, amelyben mindenki részt vesz, aki 

szavakat és gondolatokat »termel«”77 A forrásanyag tehát különféle köznapi 

gyakorlatokban termelıdik, és ezek dokumentumaiban érhetı tetten: klasszikus jogi, 

filozófiai, közgazdasági, teológiai, irodalmi szerzık írásaiban, alkotmányok, törvények, 

szótárak, enciklopédiák, parlamenti viták szövegében, pártok és szervezetek 

programjaiban, illetve a tömegirodalom termékeiben: tankönyvekben, folyóiratokban, 

újságokban, továbbá személyes dokumentumokban, naplókban, levelekben, egy-egy kor 

tudását összegzı szótárak szócikkeiben.78 Az ezekben a szövegekben felbukkanó 

fogalmak nem egyformán jelentısek, fontosak a társadalomkutató számára. Hogy mely 

fogalmak hordozzák a korszellemet, azt maga a használat, a közbeszéd gyakorlata 

mutatja meg. Véleménye szerint, mivel a kor szellemiségét ezek a dús jelentéső 

fogalmak hordozzák, a kutatásoknak is ezekre kell irányulniuk (jelentésükre, 

jelentésváltozásaikra, társadalmi kötöttségükre és politikai funkciójukra), arra, hogy 

„bizonyos fontos szavak hogyan fejeznek ki történeti–politikai helyzeteket, és milyen 

általános szemantikai és szociológiai keret tárul fel használatuk során.”79 A kiemelkedı 

fogalmakra irányuló (társadalomtudományi indíttatású) kutatás alapjaiban szemantikai 

jellegő, hiszen a fogalmak jelentését és e jelentések társadalmi és politikai 

meghatározottságát vizsgálja. Ez a szemantikai jellegő problémafelvetés Koselleck 

munkáiban egybeesik a történettudomány alapvetı kérdéseinek megfogalmazásával, a 

nagy történelmi változásokat, átalakulásokat elsısorban nyelvileg kifejezıdı 

                                                 
76 Glózer, é. n. 1. 
77 Szabó, 1997, 85. 
78 Koselleck, 1972, XXIV. Idézi: Glózer, é. n. 1. 
79 Szabó, 1998a, 55. 
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szemantikai változásokként ragadja meg, illetve mutatja ki konkrét 

fogalomelemzésekben. Ezekben a fogalmi elemzésekben a jelentés alakulása nem 

nyelvészeti problémaként merül fel, hanem a történeti léptékő társadalmi átalakulások 

strukturális vonásaival összefüggésben: a gondolkodás, a megismerés, a valóságra 

vonatkozó tapasztalás mintáival összevetve. A társadalomtörténeti fogalomértelmezés 

alapvetı jellemzıje, hogy bár empirikus anyaga és kiindulópontja nyelvi természető, de 

értelmezı módszere számot vet a nyelven kívüli valósággal is. Tudásszociológiai 

megközelítésként a kulcsfontosságú fogalmakat az adott kor társadalmi–politikai 

valóságába beágyazott, annak küzdelmeiben mintegy médiumként közremőködı, és 

ezáltal alakuló, idıbeli létezıknek tekinti.80 

Ezen elméleti alapokra épülı diskurzuselmélet és elemzés a társas valóságot értelmileg 

konstruáltnak, jelentéssel rendelkezınek és értelmezettnek, szövegekben létezınek, 

kommunikatív folyamatok által szervezettnek tekinti. 81 

A diskurzuselemzés alapelve, hogy amikor a nyelv segítségével az igazságot 

megjelenítjük, az igazság nem valami eleve adott, ami a nyelv közvetítésével válik 

láthatóvá. Valójában a nyelv révén tudjuk megteremteni és kifejezni 

szubjektivitásunkat, általa vagyunk képesek társadalmi tevékenységeket kifejteni, 

hatalmi relációkat kialakítani.82 Szövegekbıl, interakciók során szervezıdik az egyéni 

életvilág, a család, baráti kör, munkahelyi és szakmai közösség, a társadalmi 

nyilvánosság különbözı szintjei, a politika vagy a vallás szférája – így ezek elemzésére 

a diskurzuselemzı módszer jól alkalmazható. A társas valóság jelentéstulajdonító és 

értelmezı folyamatok során jön létre, ezért vizsgálat tárgyává tehetık a felmerülı 

értelmezések, az ezek érvényesítésére szolgáló stratégiák, szövegszervezési módok, a 

diszkurzív gyakorlatok eredményeként létrejövı társas viszonyok.83 

 

A disszertációmban megválaszolandó kérdések vizsgálatánál a fent vázolt elméleteknek 

megfelelıen szövegnek tekintettem a különbözı írásban rögzített megnyilatkozásokat, 

de emellett a történetek szereplıinek különbözı cselekedeteit is. A cselekvı 

megnyilvánulások kapcsán elsıdlegesen azok mozgatórugói voltak érdekesek 

számomra. Azaz igyekeztem bemutatni azokat a politikai–társadalmi kereteket, amelyek 

között a résztvevık elhelyezték tetteiket, értékelték azok horderejét, amelyekkel 
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82 Carver, 2004, 144. 
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legtöbbször nagyon pontosan tisztában voltak. Ezt szolgálja például azoknak az egyedi 

eseteknek az elemzése, amikor egy-egy – a dolgozat szempontjából akár részletkérdést 

tárgyaló – történet résztvevıi elképzeléseiket a hatalom vagy annak egy meghatározott 

képviselıje felé kommunikálták. Ilyen esetekben különösen fontos megfigyelni azokat a 

csatornákat, cselekvési módokat és motivációkat, melyekkel a szereplıknél 

találkozhatunk. Jól látható, hogy a különbözı diskurzusokban résztvevık mennyire 

tisztában voltak például azzal, hogy milyen erıt képviselnek, hol, milyen módon tudják 

elképzeléseiket artikulálni, hogy adott esetben ki mellett vagy ellenében kell 

megnyilatkozniuk, saját céljaik elérése érdekében. 

Az elemzés során ugyancsak szövegként értelmeztem a hatalom azon megnyilvánulásait 

is, melyek révén a politikai döntések mozgatórugóit és azok társadalom felé 

kommunikálásának módját volt alkalmam bemutatni. Hiszen bár a Kádár-korszak 

enyhülést jelentett az 50-es évek diktatúrájához képest, a hatalom nem mondott le arról, 

hogy a kultúrát központilag irányítsa, mivel a politikai vezetés nagy jelentıséget 

tulajdonított a kultúra szerepének az állam és a társadalom életében. A nyilvánosság 

korlátozottságának és manipuláltságának egyik jele éppen az volt, hogy a nyilvánosság 

szereplıi számára nem volt lehetséges az önálló témakonstrukció, mert a hatalom eleve 

kijelölte a legitim megszólalások és a legitim témák határait.84 A civil társadalom 

nyilvánosságából mindaz, ami nem számíthatott a hatalom általi legitimációra, lekerült 

a második nyilvánosságba, az elsı nyilvánosságot pedig a hatalom sajátította ki. Az elsı 

nyilvánosság „legális volt, publikációs fórumot biztosított a rendszer iránt politikailag 

elkötelezett szerzıknek és véleményeknek, illetve a politikai semlegesség 

követelményének eleget tevı megnyilvánulásoknak.”85 Az elsı nyilvánosság irányítása 

közvetlenül vagy közvetetten érkezı útmutatások és elıírások, irányelvek, tervek, 

határozatok, feljegyzések, utasítások formájában, illetve a cenzúra jogkörét gyakorló 

intézményeken keresztül jelent meg. Ezen diktatórikus rendszer mőködése hozta létre a 

nyilvános tér megosztásával saját ellenzékét, és annak mőködési terét, a második 

nyilvánosságot.86 Disszertációmban röviden kitérek ennek az 1970-es évek második 

felére kialakult második nyilvánosságnak és a benne folyó diskurzusnak az elemzésére 

is, hiszen az itt mőködı amatır vagy alternatív színházak olyan kihívások elé állították 
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a hivatásos színjátszást, amelynek bemutatása nélkül a Nemzeti Színház késı Kádár-

kori története értelmezhetetlen.87 

Az elsı nyilvánosság színházainál a hatalom és cenzúra kijátszásának lehetıségére „a 

kettıs beszéd technikája” adott lehetıséget.88 A hivatalos színházakban a szöveg és a 

színpadra állítás közötti átmenetben megvalósuló, nehezen ellenırizhetı, a normától 

eltérı játékmód kerülhette meg az ellenırzést. Ez a fajta színházi mőködés „olyan 

olvasatot igényelt, mely a befogadás jelenpillanatában szétválasztotta egyrészt a hangzó 

és a vizuális szöveget, s többé nem a dramatikus szöveg igazságértékének potenciája, 

hanem a színpadi reprezentáció egésze értelmezte a játékot.”89 Ennek következtében az 

1970-es évek végére a cenzúra mőködése is megváltozott, hiszen felismerte, hogy nem 

elegendı a dramatikus szövegek ellenırzése, hanem a színpadra állítás mikéntjét is 

kontrollálni kell.90 Munkám során ezen kettıs beszéd technikáját és az elsı 

nyilvánosság és a hatalom közötti diskurzust is elemzés alá vetettem. Mindez jó 

illeszkedik azon foucault-i elmélethez, mely szerint a hatalomért folyó harc egyik 

legfontosabb színtere a különféle szövegek elıállítása, ellenırzése és elosztása, mely 

szövegek kontrollált tudást közvetítenek, s mely szövegek elıállításának gyakorlatában 

a különbözı tilalmak, az igaz-hamis szembeállítása a jellemzı. Az általam végzett 

Nemzeti Színházzal kapcsolatos vizsgálódások, az ezzel kapcsolatos diskurzusok 

elemzései, több lehetıséget is kínáltak a foucault-i értelemben vett mikrofókusz 

alkalmazásához és ezáltal a korszakban mőködı hatalmi mechanizmusok jobb 

megismeréséhez. 

A Nemzeti Színház késı Kádár-kori igencsak szerteágazó történetének rekonstruálása 

során a részek felıl haladtam az egész felé, éppen ezért – mint azt már korábban is 

jeleztem – nem alapvetı szervezıeleme dolgozatomnak a kronológia, az idıbeli 

egymásutánságot az egyes történetek esetében természetesen megtartottam, de a 

korabeli Nemzeti Színház-kép a résztörténetek (re)konstruálásán keresztül bontakozik 

                                                 
87 Ezt nagyrészt ugyancsak saját kutatásimra alapozva tehettem, melyeket az 1970-es évek alternatív 
színházi mozgalmairól, ezen belül is az Orfeo Együttesekrıl folytattam 2008–2009-ben. Ennek 
eredményeit lásd: Ring, 2008a. 
88 Jákfalvi, 2005, 95. 
89 Uo. 
90 Miként az Agitációs és Propaganda Bizottság 1982. április 6-i üléséhez készült elıterjesztésben 

olvasható: 
„A mősorterv nem minden. Azzal jóformán egyenértékő, ideológiai jelentısége van a választott mővek 
rendezıi értelmezésének, színrevitelének. E tekintetben mind a klasszikus, mind a mai magyar, mind a 
világirodalmi és kortárs külföldi darabok színrevitelénél tapasztalt, a színházmővészet korszerőségére 
hivatkozó, ideológiai-mővészi torzításoknak elejét kell venni.” MOL M-KS 288. f. 41. cs. 385. ı. e. 2. 
napirendi pont (Az 1982/83-as színházi évad elızetes mősorkoncepciója és az 1982. évi nyári szabadtéri 
rendezvények elızetes mősorterve.) 
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ki. Az így formálódott Nemzeti Színház – mint fogalom – alkalmas arra, hogy 

Koselleck nyomán jelentésének társadalmi és politikai meghatározottságát tegyem a 

vizsgálódás tárgyává. Vagyis hogy bemutassam a Nemzeti Színház-fogalom 

jelentésének alakulását a késıi Kádár-korszakban. 

1.4.2 A jelenkortörténet írott forrásainak felhasználhatósága 

A Kádár-korszak történetének feldolgozásához több és összetettebb forrásanyaggal 

rendelkezünk, mint bármely más megelızı történeti korral kapcsolatban. Az elérhetı 

publikált történeti anyagok és dokumentációk száma megsokszorozódott, emellett 

újságok, dokumentumgyőjtemények, a század kulcsfiguráinak hagyatéka, memoárok, 

naplók sokasága áll rendelkezésre.  

A történészek Ranke91 óta hagyományosan a történelem fogalmában jelölték meg 

vizsgálódásuk tárgyát, az erre alkalmas módszernek pedig a forráskritikát tartották. 

Céljuk az volt, hogy múltból fennmaradt nyomok, források alapján rekonstruálják az 

elmúlt eseményeket, a tényeket, azaz a történelmet, amelyet egyedi egyszeri 

folyamatként képzeltek el.92 A 20. század elején a közgazdaságtan, szociológia, 

pszichológia, politológia és antropológia irányzatainak és elméleteinek hatására 

átalakult az az elméleti keret és módszertan, amely a történelmet egyedül a forráskritika 

módszerére alapozta. A történelem rekonstruálása kiegészült egy konstrukciós 

mozzanattal, amely az események feltárása mellett az azokat létrehozó cselekvık 

megértését is célul tőzte ki. A 20. század második felében a posztmodern hatására 

megrendült a tudományos igazság fogalmába vetett feltétlen hit. A posztmodern93 

diskurzus szerint a történész nem bízhat a tudomány pártatlan tárgyszerőségében, 

abban, hogy jogosult az igazság kimondására. Ezen elmélet mögött az a Michel 

Foucault nevéhez köthetı gondolat áll, hogy minden, tehát a tudományként 

meghatározott diskurzus is csak szellemi konstrukció, melyet a mindenkori jelen 

érdekében és a pillanatnyi mentális eszköztár segítségével teremtenek.94 

                                                 
91 Leopold von Ranke: 19. századi német történész, aki nagyban meghatározta a késıbbi történetírást 
olyan fogalmak bevezetésével, mint az elsıdleges forrásokra való támaszkodás, a narratív történetírás 
valamint a nemzetközi politika elıtérbe állítása, illetve az elkötelezettség az események olyan módon 
való megírására, „ahogy valójában történt”. 
92 Gyáni, 2000c, 11. 
93 A posztmodern legismertebb tanítása, hogy hadat üzen a metanarratíváknak. „Végsıkig leegyszerősítve 
– jelentette ki Jean-Francois Lyotard 1979-ben – a »poszt-modernt« a nagy elbeszélésekkel szembeni 
bizalmatlanságként határozom meg.” Lyotard, 1993. 8. Idézi: Gyáni, 2007, 187. 
94 Foucault, 1998. 
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A posztmodern szakít a nemzeti történetképek alkotása iránt elkötelezett tudományos 

gyakorlattal; nem ragaszkodik többé a koherens és átfogó társadalom- és 

történelemfogalomhoz, nem lát ugyanis maga körül egyetlen olyan, mindent integrálni 

képes magyarázó elvet, melyre nyugodtan rábízhatná a múltról szóló elbeszélés 

tudományos igazát. A posztmodern történetfelfogás szerint a világot illetı ismereteink 

csak közvetítés útján férhetık hozzá; az így megismerhetı referenciális valóságról 

szerzett tudás lényegében konstruált jellegő; a megismerés tartalmát a megismerési 

folyamat kommunikációs szakasza, vagyis a megszólalás és a közlés módja és formája 

közvetlenül is megszabja, mivel a történetírás formája és tartalma közt folytonosság 

tapasztalható.95 

A posztmodern történelemszemlélet szerint a történész nem magát a történelmet 

rekonstruálja vagy kelti újra életre. A múltból csak egy van, ugyanakkor számos eltérı 

diskurzus szólhat róla.96 Nem tehetı egyenlıségjel a múlt és a források közé, hiszen a 

történész aligha fér hozzá maradéktalanul a határtalan múlthoz, hisz a róla szóló 

források legtöbbször töredékesek, ráadásul a források valamilyen partikuláris 

szempontból mutatják meg a múltat, mivel írásos dokumentumokat a közelmúltig szinte 

csak az elit, a hatalom hagyott ránk.97 A történész által a múltról konstruált kép tehát 

relatív, mert ki van szolgáltatva a rendelkezésre álló források véletlenszerőségének. A 

történész sohasem a múlt valóságával, hanem forrásokkal, méghozzá a legtöbbször 

szöveges forrásokkal találkozik. Így vizsgálnia kell azt is, hogy milyen múltbeli 

stratégiák (diskurzusok) alakították (ki) forrásai szövegét. Ezek a stratégiák maguk is a 

múlt részei, amelyek ugyanakkor döntıen meghatározták, hogy milyen nyomok 

keletkeznek és maradnak fenn a múltból, vagy a múltról. A múltról ezen szövegek 

alapján sok történetet el lehet mesélni, de nem bármit, a szövegek ugyanis kizárólag azt 

határozzák meg, hogy mit nem lehet elmondani róluk és általuk.98 Reinhart Koselleck 

szerint ebben áll a források vétójoga: „Szigorú értelemben a források sohasem adhatják 

szánkba a mondanivalót. Az olyan állítások elé mindenesetre gátat emelnek, amelyeket 

nem szabad kimondanunk. […] A források megóvnak bennünket tévedésektıl, ám azt 

nem írják elı, mit kell mondanunk.”99 

                                                 
95 Gyáni, 2007, 187-188. és Gyáni, 2003. 
96 Gyáni 2000c, 14.  
97 Gyáni, 2000c, 15-16. 
98 Takács, 2008, 360-361. 
99 Koselleck, 2003, 237. 



 31 

A tények nem egyszerően a szövegek által léteznek, hanem maguk is szövegek, amibıl 

világosan következik, hogy a forrásokban lévı tényeket nem tekinthetjük azonosnak 

magukkal a történelmi tényekkel, vagyis azokkal, amelyek a történészi szövegekben, a 

történeti munkákban megjelennek.100 A történelmi tények a történész jelenbeli 

stratégiája és a szakmai diskurzusok összefüggésében jönnek létre. 

Természetesen a posztmodern felfogás szerint sem teljesen egyenértékő múltról 

elmondható történetek mindegyike egymással. Az amerikai Hayden White felfogása 

szerint az eseményekrıl szóló beszámolónak ahhoz, hogy igazi történelemként hasson, 

nem csupán a narrativitás összes jellemzıjét kell a magáénak tudnia.101 „Ezenfelül a 

beszámolónak a források megfelelı kezelésére is garanciát kell nyújtania, valamint be 

kell tartania az eredeti történések kronológiai sorrendjét, mint annak végsı biztosítékát, 

hogy egy eseményrıl eldönthetı lehessen, hogy az ok vagy okozat.”102 Az események 

nem puszta megtörténtük okán, hanem egyedül azért valósak, mert elıször is méltónak 

bizonyultak az emlékezésre, „másodszor pedig azért, mert képesek maguknak helyet 

találni egy kronologikusan rendezett sorban. Ám ahhoz, hogy történeti beszámolóként 

kezeljük ıket, nem elegendı, hogy megtörténtük sorrendjében kerüljenek 

lejegyzésre”.103 Az eseményeknek nem csak kronológiai rendbe, hanem egy 

elbeszélésbe is illeszkedniük kell, vagyis úgy kell feltőnniük, hogy rendelkeznek 

egyfajta struktúrával, jelentéssel, melyet puszta sorozatként nem birtokolnának.104 

White elmélete szerint a múlt eseményeiben és folyamataiban nincs semmi olyan, ami 

megfeleltethetı a racionális történetírói megismerés múltról adott beszámolóinak. 

Hiszen a múlt önmagában csak kaotikus és jelentés nélküli világ. A történetírás az, ami 

a múltat erkölcsi és politikai jelentéssel látja el, ám a tényeknek ez a fajta 

elrendezettsége kizárólag a történész fejében létezik. White szerint, amikor a történész a 

múlt racionális diskurzus szerinti elbeszélése során a köznapi nyelvet használja, a 

múltnak csupán egy lehetséges reprezentációját adja. A nyelvi kifejezés módja döntıen 

meghatározza a múltról adott történészi beszámoló tartalmát. A rendelkezésre álló 

nyelvi eszköztár gazdagsága révén pedig több, egymástól elütı, jóllehet egyaránt hiteles 

beszámoló is megfogalmazható ugyanarról a múltról.105 Amíg a történelmi forrás 

igazsága önmagában minden bizonnyal kellıképpen tisztázható, a forrás által jelölt 

                                                 
100 Takács, 2008. A történelmi tényrıl lásd még: Gyáni, 2000d, illetve Gyáni, 2000b, 22-27. 
101 Gyáni, 2007, 262. 
102 White, 1997, 110. 
103 Idézi Gyáni, 2007. 
104 White, 1997, 110. 
105 Gyáni, 2000e, 98-99. Hayden White elméletét magyarul lásd bıvebben: White, 1997. 
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események egymáshoz főzése és koherens elbeszélésbe foglalása azonban semmiképp 

sem igazolható vagy cáfolható a történeti forráskritika sajátos eszközeivel. Ezáltal új 

megvilágításba kerül az a jól ismert történetírói kánon, mely szerint a szakszerő 

történetmondás a primer (a levéltári) források összegyőjtésén, megrostálásán és a 

forráskritika szőrıjén végül fennmaradó tanúságtételek kiaknázásán alapul. Új tudásra 

leginkább akkor tehetünk csupán szert, ha új források kerülnek elı, melyek 

szükségképpen módosítják a forrásszerően már eddig is tudott képet; valamint, ha 

elvész a korábban hasznosított források szavahihetısége. 106 

Azon hipotézist, mely szerint létezik egy korábban már tartósan rögzült kép (a múltbeli 

valóság maga), amely a majdani rekonstruálásra és elbeszélésre vár, meggyızıen 

cáfolja Mink, amikor megvizsgálja, hogy honnan ered, és kivált, hogy miért nem 

igazolható az a nagyon jellegzetes elgondolás, mely szerint „az emberi események 

együttese egyszeri történetet alkot”, amely csupán „arra vár, hogy elmondja valaki.”107 

Mindig csak egymással versengı elbeszélések vannak, melyek arra várnak, hogy a 

történész kiválassza közülük a magáét. A múlt sohasem hozzáférhetı közvetlenül hozzá 

a megismerı – a történetírói – tapasztalat számára, a múltról tanúskodó nyomok 

kezdettıl értelmezésre szorulnak. Ez az értelmezı tevékenység teremti meg azt a 

koherenciát, amely értelemmel képes felruházni a történelmiesített múlt világát. A 

posztmodern történetírás követıi tehát nem fogadják el, hogy egy bizonyos történeti 

narratíva az egyedül hivatott a múlt valóságának „helyes” megszólaltatására, valamint a 

történeti igazság képviseletének a kizárólagos jogára.108 

 

Ezen posztmodern történetírói elméletek nyomdokain haladva fontos megjegyezni, 

hogy a kutatásaim során (re)konstruált Nemzeti Színház-kép és annak változása 

természetesen a jelen történetírói perspektívájából létrehozott olvasata a múltban 

történteknek. Munkám során gyakran szembesültem a források szinte „végtelen” 

sokaságával – hiszen a levéltárak gazdag iratanyaga mellett rengeteg sajtótermék is 

forrásul szolgálhat a témához, sıt a történet egyes epizódjairól filmfelvételek is 

rendelkezésre állnak és akkor még nem beszéltünk arról a lehetıségrıl, hogy a múltbeli 

események szereplıivel interjú is készíthetı – mindez könnyen kelthette volna azt a 

képzetet, hogy a Nemzeti Színház késı Kádár-kori története a maga teljességében 

                                                 
106 Gyáni, 2007, 262. 
107 Mink, 2003, 120. 
108 Gyáni, 2007, 274. 
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megrajzolható. A források azonban számosságuk ellenére gyorsan megmutatták 

töredékes voltukat. Ezen a helyen csak néhány példával szemléltetem azt az egyébként 

nyilvánvaló tényt, hogy nem tehetı egyenlıségjel a múlt történései és a róla szóló 

források közé, s hogy a következtetések levonásánál mennyire meghatározó, hogy mely 

források kerülnek a kutató vizsgálódásának középpontjába, amit viszont sok esetben a 

források véletlenszerő elıkerülése határoz meg. Ha például csak a Nemzeti Színház 

jegyelıadásairól készült statisztikákat tennénk az elemzés tárgyává, nem derülne fény 

arra a jelenségre, hogy a színház jegyei sokszor csak papíron keltek el, a valóságban 

sokszor a statisztikában jelzettnél lényegesen kevesebb nézı látogatta a színház 

elıadásait. Arról pedig végképp nem tudnánk, hogy sokan kötelezı iskolai vagy üzemi 

színházlátogatások keretében ültek a nézıtéren, így tehát pusztán az eladott jegyek 

számából nem következtethetünk egy elıadás sikeres voltára. De ugyancsak más 

olvasatát adják a Nemzeti Színház szakmai munkájának a hivatalos politikai fórumok 

számára készült jelentések, értékelések, és más történetek rajzolódnak elénk, ha a nem 

hivatalos formában Aczél Györgyhöz fordulók leveleit vetjük elemzés alá, s ismét egy 

más olvasatot jelentenek a korszakról szóló késıbb készült interjúszövegek. A sor 

hosszan folytatható, a kutatás során több alkalommal szembesültem azzal, hogy az 

egyes források teljesen más olvasatát adják egyazon múltnak. Mindez különösen akkor 

vált szembetőnıvé, amikor elkezdtem interjúkat készíteni, hiszen a dokumentumokból 

(re)konstruálható történek(ek) mellett ekkor megjelentek a múltnak a 

visszaemlékezésekbıl megrajzolható nyomai, melyek sokszor nem álltak összhangban 

egymással. Mivel tehát a Nemzeti Színház késı Kádár-kori története a maga 

teljességében nem írható le – hiszen a múlt közvetlenül nem hozzáférhetı számunkra – 

ezért dolgozatomban a múltról tanúskodó nyomok értelmezése révén az elızetes 

hipotézisek és a választott perspektíva segítségével a színház történetének csak egyfajta 

reprezentációját írhatom le. 

1.4.3 Interjúk használata a jelenkortörténet-írásban – oral history és emlékezet 

A kvalitatív kutatások egyik alapvetı forrása az interjú, mely a kutatott társadalmi 

csoport egy vagy több tagjával, a kutatott társadalmi jelenséget megtestesítı 

szereplıkkel készül külön-külön vagy csoportosan, különbözı technikák segítségével. 

Mivel a késı Kádár-korszak Nemzeti Színház-képének megrajzolásához a magam 

készítette interjúkat is felhasználtam, ezen a helyen röviden áttekintem azokat az utakat 
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és módokat, melyek a 20. század során az interjúk felhasználására a jelenkortörténet-

írásban adódtak. 

Az oral history az 1920-as évektıl kezdıdıen, erıs politikai indíttatással 

forradalmasította a történeti kutatásokat azáltal, hogy az interjút, mint új forrást 

beemelte a történészi vizsgálódások körébe. Módszertanilag kezdetben kevéssé 

kidolgozott technikákkal arra törekedett, hogy a történelem underdogjainak (pl. a 

munkásságnak) – melyekrıl nem rendelkeztek hasonló mennyiségő történeti forrással, 

mint más társadalmi csoportokról – társadalomtörténetét feltárja. Az oral history 

általában máig azoknak a társadalmi rétegeknek az élet- és mentalitástörténetét, illetve 

olyan történelmi eseményeit kutatja, melyekrıl nincs társadalomtörténeti tudásunk, 

vagy melyekrıl nincs más hasonló jellegő forrás. Az interjúalanyok így elsısorban 

„adatközlık”, akiknek az emlékezetén (élményeinek felidézésén) keresztül addig 

ismeretlen történelmi események, összefüggések rekonstruálhatók.109 Az oral history 

intézményesülése a negyvenes évek második felére tehetı. Az 1948-ban a Columbia 

Egyetemen megalapított elsı modern oral history központ elsısorban a társadalmi elit 

idısödı tagjait kívánta megszólaltatni, hogy élettörténetük fennmaradjon az utókor 

számára. Ezt követıen az amerikai egyetemeken sorra alakultak az oral history 

csoportok és győjtemények hasonló célkitőzésekkel. A hatvanas évek végére az oral 

history átalakult, olyan társadalmi csoportok életének és gondolkodásának alaposabb 

megismerését segítette elı, amelyek hagyományos, írásos formában nem tudták 

megjeleníteni önmagukat. Az 1970-es évek elejére a „történelem alulnézetbıl” jellegő 

oral history kutatás annyira megerısödött, hogy több országban tudományos 

társaságokat és központokat alapítottak ilyen jellegő interjúzásra.110 

Az interjúk felhasználásában is változás figyelhetı meg: az elsı évtizedekben tényeket, 

bizonyító erejő állításokat vagy cáfolatokat kerestek az akár ismert közéleti 

személyekkel, akár egyszerő munkásokkal készített beszélgetésekben. A szövegek 

leirataira lényegében írásos forrásként tekintettek, melyek – úgy vélték – ugyanolyan 

hitelt érdemlıen bizonyítottak tényeket, mint az eredeti írásos anyagok. A késıbbiekben 

a szerzık eltávolodtak a puszta tényrögzítés ideájától, és az interjúkat írásos 

dokumentumok helyett már kulturális, társadalmi, pszichológiai konstrukciónak fogták 

fel.111 A nyolcvanas évektıl, részben a nyelvi fordulat (linguistic turn)112 hatására, 

                                                 
109 Kovács, é. n. 1. 
110 Lénárt, 2009, 39. 
111 Lénárt, 2009, 40. és Tóth, 2005. 
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kezdték vizsgálat tárgyává tenni a szöveg megformáltságát, stílusát, a tartalmi 

mondanivaló és a kifejezési mód egymásra reflektáltságát. A kutatók felfigyeltek arra, 

hogy a kérdezık is alakítják a beszélgetést. Ezért a nyolcvanas évek elején már az 

interjúkészítés körülményeit is lejegyezték és vizsgálat tárgyává tették.113  

A módszertani kidolgozatlanság és a történelmi „tények” rekonstruálására való 

törekvés, az „objektív” élettörténet elıfeltételezése az oral history korlátja. Másfelıl 

nem reflektál (mert nem is kérdése) az emlékezet, az élmény és az egykori esemény 

közötti különbségre, azaz arra a folyamatra, ahogy a szubjektum – tudattalanul – a 

múltjából a „megırzendıt” az „emlékezetre méltót” kiválasztja. Az emlékezés egyik 

tudományos fogalmát megalkotó Bartlett angol pszichológus szerint, emlékezetünk úgy 

mőködik, hogy a korábbi élményeket a jelen perspektívájából szelektáljuk, és újra és 

újra interpretáljuk, vagyis nem az egykori „objektív” valóságot (s végképp nem az 

igazságot) idézzük fel.114 A múltra vonatkozó történeteket a jelenbıl visszatekintve, az 

utólagos történések tudatában szerkesztjük, ezek a történetek, melyek a történész 

számára szövegszerően jelennek meg, képezik a tudományos elemzés tárgyát. A 

szövegekben óhatatlanul összekeverednek a fiktív és tényszerő elemek, amelyeknek a 

szétválasztása, szerencsés esetben külsı források – elsısorban primer levéltári 

dokumentumok – bevonásával lehetséges. Mivel azonban nem mondhatjuk 

egyértelmően ki, hogy az írott és a szóbeli források igazolják vagy cáfolják egymást, 

ezért a hipotézis(ek) megalkotása után a történész feladata az, hogy érveljen a tétel 

valószínősége vagy éppen valószerőtlensége mellett „objektív” és „szubjektív” források 

alapján.115 Az emlékezés pszichológiai fogalmának másik fı iránya Maurice Halbwachs 

nevéhez főzıdik. İ az emléket önmagában létezı képnek fogta fel – az emlékezés 

fogalmát úgy értelmezte, hogy annak a nyelv, tehát egy társadalmi konvenciókon 

alapuló rendszer ad keretet.116 

A késıi Kádár-korszak kutatásának speciális hátteret ad, hogy ez az idıszak részben 

még a mához tartozik, „velünk élı múlt”, melyrıl a történészek legtöbbjének még 

közvetlen és személyes élettapasztalatai is lehetnek. Jan Assman elmélete nyomán a 

kollektív emlékezet két fajtáját szokták megkülönböztetni: a kulturális és a 

                                                                                                                                               
112 Kisantal-Szeberényi, 2003. 
113 Lénárt, 2009, 40. 
114 Fredric C. Bartlett angol pszichológus az emlékezés konstruáló jellegére hívta fel a figyelmet, 
szemben a 
memória retrospektív vagy megismétlı vonásaival. Bartlett, 1985, 288. 
115 Uo. 
116 Halbwachs, 1971, 128. 
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kommunikatív emlékezetet. Míg a kulturális emlékezet a már rögzült tradíciókat, 

mítoszokat és nem utolsó sorban a történeti elbeszéléseket öleli fel, a kommunikatív 

emlékezet olyan emlékek elbeszélését és átadását jelenti Assman-i értelemben, 

amelyben a múlt személyesen átélt élményeken alapul.117 Mivel a Kádár-korszak 

emlékezete ma még leginkább kommunikatív, ezt az emlékezetformát a kultúra 

önmagában még csak részlegesen hordozza, éppen a múlt felidézése hozza létre az 

egyes eseményekrıl szóló emlékezet kultúráját, mindemellett pedig az emlékezık 

többsége elsıdleges élményeit idézi fel, azaz olyan múltbeli eseményekre emlékszik, 

amelyeknek maga is részese volt. Ellentétben a kulturális emlékezettel, melyben a 

szokások és a történetírás tudománya hitelesítik az emléket, a kommunikatív emlékezet 

esetében a szemtanú kap hangsúlyos szerepet. Egy korszaknak azonban minden kortárs 

csak egy bizonyos, a saját életét érintı részeire emlékszik, ezért a kommunikatív 

emlékezet egyik fontos sajátossága, hogy töredezett.118 Mint Reinhart Koselleck 

megfogalmazta, az elsıdleges élmény mindig töredezett és élményként átadhatatlan, 

minden késıbbi „összesőrítési folyamat” másodlagos.119 Ez a töredezettség úgy is 

megragadható, hogy a kommunikatív emlékezet nemzedéki jellegő, azaz az azonos 

generációkhoz tartozók hasonló élettapasztalatai és azok egymás körében zajló 

értelmezése és felidézése adja meg sajátos arculatát.120 

A kétféle emlékezetet az oral history lényegében összeköti, hiszen személyes emlékekre 

kérdez rá, majd az elemzés és/vagy közzététel során instrumentalizált formába ölti 

azokat.121 A Kádár-korszak kommunikatív emlékezete egyelıre védett – korlátozott – 

diskurzus, mivel sok a szemtanú, de ugyanakkor védtelen, azaz korlátlan is, hiszen még 

nem bástyázták körül a társadalmi konvenciók és a történelemtudományos 

elbeszélések.122  

Az interjúk által generált tudást úgy is felfoghatjuk, hogy az egy interakciós folyamat 

eredménye, ahol az interjúalany által konstruált valóság az adott interakcióban 

bontakozik ki. Így az általam készített interjúk szövegének elemzése során nem pusztán 

a szöveg tartalmát és a mögötte megjelenı valóságot vettem figyelembe, hanem azt az 

interakciós keretet is, ahol ez a diskurzus kibontakozott, azaz az interjúalany 

önreprezentációját és az interakció folyamatát is, amelyet a kérdezés konstruált, azaz a 

                                                 
117 Assmann, 1999, 15-86. 
118 Kovács, 2008, 10-11. 
119 Koselleck, 1999, 4. 
120 Assman A., 2001. Idézi: Kovács, 2008, 11. 
121 Lénárt, 2009, 38. 
122 Kovács, 2008, 12. 
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kérdezési szituációt sem hagytam figyelmen kívül. Ezek az egyéni emlékezet által 

konstruált történetek hozzájárulnak a „kollektív emlékezet” történeteinek 

megértéséhez.123 

Mivel az általam bemutatni kívánt idıszak kulcsszereplıinek többsége 

megszólaltatható, fontosnak tartottam a velük készület interjúk szövegét is bevonni 

kutatásomba. Természetesen ezzel nem az volt a célom, hogy igazoljam vagy cáfoljam 

az írott dokumentumokból kirajzolódó történeteket, sokkal inkább az egykori élmények 

és tapasztalatok érdekeltek. Az elemzés során az interjúkból kirajzolódó történeteket 

nem mint megtörtént tényeket vizsgáltam, hanem a múlt narratív formában elıadott 

beszámolóinak tekintettem. Hiszen az orális történet a múlt olyan, az eseménytörténettel 

egyenértékő olvasatához segíthet hozzá, amely elsıdlegesen a múlt megértése 

szempontjából fontos.124 

                                                 
123 Cselényi, 2007, 16-17. 
124 Gyáni, 2000b, 135-136. 
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2 A kulturális élet pártirányítása a Kádár-korszakban 

A Kádár-korszak nemcsak a gazdaság- és társadalompolitikában, az oktatásban és a 

tudományos kutatásban, hanem a kulturális életben is enyhülést hozott az 1950-es évek 

diktatúrájához képest. 1956 után a kultúra és az ideológia viszonya megváltozott. Kádár 

ugyanis a kultúra rész-szerepét hangsúlyozta az összpolitikai szempontokhoz képest. 

Ezek szerint a kultúra még mindig a legfontosabb, de már nem az egyetlen eszköze volt 

az ideológiai befolyásolásnak, és legfıképpen már nem az egyedüli reprezentánsa az 

ideológiának.125 A kultúra kitüntetett ideológiai szerepe a két világrend hidegháborús 

szembenállásának egyik következménye volt, feladatául a fennálló rendszer ideológiai 

legitimációját kapta. A hatalom a kétfrontos harc126 jegyében ellenırizte és befolyásolta 

a kultúra  valamennyi területét.  

A hivatalos nyilvánosság mőködését nagyban meghatározta a tabuk rendszere, mely 

tabuk nagy része folyamatosan érvényben volt a rendszer felbomlásáig. Ilyen tabu volt 

például a Szovjetunió bármilyen kritizálása, a hozzá főzıdı viszony érinthetetlensége, 

1956-nak a hivatalostól eltérı értékelése, a vezetésen belüli viták nyilvánosságra 

hozása. Bizonyos szempontból a mővészeti normák alapját képezı haladó, realista, 

közérthetı, humanista mővészet vezetı szerepének megkérdıjelezése is ezen tabuk közé 

számított. A tabuk nagy része egy diskurzusokkal átszıtt, szimbolikus közegben 

fogalmazódott meg, a hatalom pillanatnyi céljainak megfelelıen.127 

A korszak kultúrpolitikájának irányítója kétségtelenül Aczél György volt, aki az általa 

betöltött pozíciók (mővelıdésügyi-miniszterhelyettes, az MSZMP Központi 

Bizottságának és Politikai Bizottságának tagja, a KB kulturális ügyekért felelıs titkára, 

miniszterelnök-helyettes) és személyes adottságai révén – bár igen gyakran csak a 

háttérbıl – az 1960-as évek közepén már szinte teljhatalommal rendelkezett a kulturális 

és mővészeti ügyekben.128 Nevéhez köthetı a „3T” néven elhíresült értelmiség- és 

mővészetpolitikai elv, melynek értelmében az alkotókat és mőveiket három 

(„támogatott”, „tőrt” „tiltott”) kategóriába sorolták. Ahogyan az 1958-ban elfogadott 

Mővelıdéspolitikai irányelvek is kimondták: „támogatásban részesítjük a nagy 

tömegekhez szóló szocialista és egyéb humanista alkotásokat, helyt adunk a politikailag, 

                                                 
125 Kalmár, 1998, 149.  
126 Ez a kétfrontos harc a mindenkori pártállami diktatúra eszköztárába tartozott. Ehhez lásd: Standeisky, 
2005, 276. 
127 Havasréti, 2006, 83-84. 
128 Aczél György politikai pályafutásáról lásd bıvebben: Révész, 1997. 
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eszmeileg nem ellenséges törekvéseknek, viszont kirekesztjük a kulturális életünkbıl a 

politikailag ellenséges, antihumanista vagy közerkölcsöt sértı megnyilvánulásokat.”129  

A támogatás-tőrés-tiltás hármas elvén belül a határok elmosódottak voltak. Hogy az 

adott pillanatban mi számított elfogadottnak vagy ellenségesnek, azt mindig a párt 

megfelelı vezetıi (legtöbbször maga Aczél György) döntötték el. Így egy nagyon 

bürokratikus, ugyanakkor képlékeny rendszer jött létre,130 mely tág kereteket adott a 

cenzúrának és az öncenzúrának is, bár hivatalosan cenzúra sem létezett. Mint Klaniczay 

Gábor az öncenzúráról 1982-ben a Beszélı hasábjain lezajlott vitában megjegyezte: „Az 

ellenırzött nyilvánosság intézményei vállalják át, részletekre lebontva ık érvényesítik a 

politikai cenzúra funkcióit, a beilleszkedett mővész pedig alkalmazkodik az új 

feltételekhez, céljait és mondanivalóját új érdekeihez igazítja.”131 

Miközben az MSZMP minden lehetséges módon törekedett a diktatúra ideológiai 

alapját képezı tanok változatlanságának deklarálására, egyre kevesebben vették igazán 

komolyan az unalomig ismételt frázisokat. A hivatalos ideológia egyre jobban 

kiüresedett, de a korábbi szlogenek továbbra is megmaradtak. A hivatalos eszmék egyre 

inkább rituális szerepet kaptak, ha például valamire rámondták, hogy „szocialista”, vagy 

„szocialista eszmeiségő” azzal beemelték a támogatott alkotások közé.132 

A hatvanas évekre a kultúra irányításában az adminisztratív intézkedések dominanciáját 

felváltották a kifinomult manipulációs módszerek. A hatvanas évek közepétıl a 

hivatalos kultúra egyre inkább elszakadt a kevésbé ideológiafüggı gazdasági és 

társadalmi folyamtoktól, aminek egyenes következménye lett a hivatalos kultúra 

bomlása. 1968 után már nem bizonyultak elégendınek a párton belüli mérsékelt 

reformelképzelések, átszervezések, fiatalítások, sıt ezek kudarca még inkább kiemelte a 

hivatalos ideológia ellentmondásosságát, a párt mindenek feletti gyámkodási szándékát. 

                                                 
129 Az irányelvek továbbra is a szocialista realizmust tekintették a legmodernebb és a követendı 
mővészeti alkotói módszernek, és továbbra is megkívánták, hogy a mővészek tartsanak kapcsolatot a 
néppel, ismerjék meg annak mindennapi életét. A korábbiakkal szemben azonban már nem tartották 
célravezetınek az olyan külsıleges módszereket, mint az alkalomszerő üzem vagy falulátogatások, 
viszont hibának tartották, hogy a fiatal mővészek kizárólag a mővészeti tevékenységbıl kívánnak 
megélni, holott a más jellegő munka tapasztalatai termékenyítıleg hathatnának mővészi fejlıdésükre. 
Kimondták azt is, hogy ha nincs párt és állami irányítás, akkor nincs szocialista kultúra sem. A párt és az 
állami szervek közötti munkamegosztást úgy képzelték el, hogy a párt szabja meg a kulturális fejlıdés fı 
irányvonalát, állást foglal az elvi-ideológiai kérdésekben, valamint irányítja és ellenırzi az állami szervek 
munkáját. Amelyek gondoskodnak az elvek gyakorlati magvalósításáról, a szervezeti feltételek 
biztosításáról, a rendelkezésre álló eszközök helyes felhasználásáról. A dokumentum a tartalmában 
szocialista, formájában nemzeti kultúrát tartotta kívánatosnak. Az MSZMP mővelıdéspolitikájának 
alapelvei. MOL M-KS-288. f. 4. cs. 18. ı. e.  
130 Gyurgyák, 2007, 525. 
131 Klaniczay, 1982, 210. 
132 Standeisky, 2005, 279. 
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A kultúra és a mővészetek irányítói két tőz közé kerültek, meg kellett felelniük a 

Szovjetunió támasztotta elvárásoknak és – mivel a társadalmi békét is fenn akarták 

tartani – az ettıl teljesen eltérı alkotói igényeknek is. Az 1970-es évekre már jól látható 

volt a korábbi két pólus közötti egyensúlyozás kudarca. A nagy alkotók, akikre 

korábban a kultúra irányítói szövetségesként hivatkozhattak meghaltak, a fiatalabb 

generációkat – mint azt Standeisky Éva tanulmányában bemutatja – nem érdekelték az 

idısebbek önfeláldozásként számon tartott erıfeszítései. Egyre merészebbek lettek, ami 

egy sor adminisztratív intézkedés (rendıri zaklatás, belügyi megfigyeltetés, bírósági 

per, külföldre kényszerítés) meghozatalát vonta maga után. 133 

A Kádár-rendszerben, mint minden diktatúrában minden kulturális-mővészeti törekvés 

és teljesítmény végsı soron politikai jellegő volt. Hiszen „… egy politikai, s még inkább 

egy totalitárius társadalomban valójában minden politika a kormányzók és a 

kormányzottak körében egyaránt. Ezért van az, hogy a politikai és a nem-politikai 

kultúra megkülönböztetése fel sem merül. Minden egyes kulturális termék vagy 

apológiát, vagy ellenzékiséget fejez ki.”134 Ennek következtében a Kádár-rendszerben is 

kialakult a hivatalos kultúra és a nem-hivatalos kultúra kettıssége. A diktatórikus 

rendszer mőködése a nyilvános tér megosztásával létrehozta saját ellenzékét, és annak 

mőködési terét, a korábban már említett második nyilvánosságot, melyen belül 

létrejöttek az 1970-es évek neoavantgard mővészeti mozgalmai.135 A nyilvánosság 

szabályainak megsértésébıl fakadó konfliktusoknak csak egy része fakadt a hatalommal 

való tudatos szembeszegülésbıl, gyakran inkább tájékozatlanság, információhiány vagy 

tévedések álltak a hátterében. De a konfliktusok kialakulásához, felnagyításához 

hozzájárult az is, hogy a hatalom képviselıi sokszor a politikailag semleges gesztusok 

vagy véletlen események mögött is provokációt vagy sértést tételeztek fel. 136 A 

konfliktusok egyik jellegzetes módja volt, amikor az alávetettek nem közvetlenül 

konfrontálódtak a hatalommal, hanem kijátszották annak szabályait. A hatalom a 

problémák elsimításának feltőnéstıl mentes módjaiban volt érdekelt, így amennyiben 

lehetıség volt rá, a konfliktuskezelés nem nyilvános formában zajlott. A nem nyilvános 

felelısségre vonás eszközei a különbözı fenyegetızések, jelentések bekérése, szóbeli 

elmarasztalások voltak. Ugyanakkor széles körben alkalmazott gyakorlat volt, hogy 

összeköttetésekkel, gesztusokkal, a lojalitás deklarálásával, meg lehetett kerülni a 

                                                 
133 Standeisky, 2005, 320. 
134 Fehér-Heller-Márkus, 1991. Idézi: Havasréti, 2006, 74. 
135 Bıvebben lásd például: Havasréti, 2006., György, 2005. 129-156., Klaniczay, 2003., Forgács, 2002. 
136 Havasréti, 2006, 85. 
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szabályokat, kiskapukat lehetett találni és ezáltal megúszni a felelısségre vonás 

súlyosabb formáit. A nyilvános felelısségre vonás egyik elterjedt formái voltak, a 

különbözı lapokban is nyilvánosságra hozott fegyelmi eljárások, perek, megrovások, 

felmentések.137 

A Kádár-korszakban mindazonáltal az 1950-es évekhez képest a mővelıdéspolitika 

lényegesen szabadabbá és nyitottabbá vált. Fı jellegzetessége az irányzatok 

manifesztálódása, az irodalom reprezentatív és kiváltságos szerepének a megszőnése, a 

„haladónak” tekintett nyugati irányzatok és mővek megjelenése, a kortárs nyugati 

kultúrával való ellenırzött keretek között történı megismerkedés lehetısége, illetve az 

elsı és második nyilvánosság intézményeinek létrejötte volt.138 

2.1 A színházi élet pártirányítása 

„Színházpolitikánk alapvetı célkitőzése mindig a korszerő szocialista színházkultúra 

fejlesztése volt. Ennek az elvnek az érvényesítése elsısorban a szocialista eszmeiségő 

mősorpolitika támogatását, valamint az ezt megvalósító színházi mőhelymunka 

kialakítását, az ehhez szükséges feltételek biztosítására való törekvést jelentette. […] 

Ennek a színházpolitikának az alapjait az MSZMP Mővelıdéspolitikai irányelvei 

vetették meg: középpontjában a szocialista és klasszikus kultúra legjobb értékeinek 

közelhozása állt, de nyitottság vezette a haladó, olykor nem problémamentes polgári 

alkotások befogadását illetıen is.”139 

 

Az 1981-ben keletkezett dokumentumból származó idézet jól jellemzi a Kádár-korszak 

színházpolitikai diskurzusát, melyben az egész korszakot átívelıen ugyanazokkal a 

hangzatos kifejezésekkel („korszerő szocialista színházkultúra”, „szocialista eszmeiségő 

mősorpolitika”, „haladó polgári alkotások”) találkozhatunk.  

1949, a színházak államosítása után a politikai döntéshozók arra törekedtek, hogy a 

színházi területet is befolyásuk alatt tartva, felhasználják azt ideológiájuk terjesztésére, 

így igyekeztek a színházak feletti befolyásukat minél szorosabbra vonni, szigorúan 

megszabva az elıadható darabok jellegét,140 mondanivalóját, számát és a célközönséget 

                                                 
137 Havasréti, 2006, 87. 
138 Imre, 2008b, 13.  
139 Színházmővészetünk helyzetérıl. Tájékoztató jelentés a Mővelıdési Minisztérium miniszterhelyettesi 
értekezlet részére. Budapest, 1981. szeptember. MOL XIX-A-2-ad-993-1981. (121. doboz). 
140 1960/61-es évadértékelés: „Lehetetlen, hogy a színház mősora két részre szakadjon, egy kevésbé 
vonzó, de politikailag fontos, mai színmő irodalomra és a másik oldalon a sokkal jobban vonzó, mai 
címszó alatt jelentkezı, de lényegileg polgári, felszínes drámairodalomra, vagy a lélektanilag magas 
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is. Szándékuk az volt, hogy a politika által kívánatosnak tartott darabok a társadalom 

minél szélesebb rétegeihez jussanak el. Ez az államosítással kialakult színházi struktúra 

a Kádár-korszakban mindvégig fennmaradt, minden színház államilag támogatott 

intézmény volt, állandó társulattal és repertoár-rendszerő mősorral. 

2.1.1 Színházi témák az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottság ülésein – 

mősortervezés az 1970–1980-as években 

Az MSZMP vezetı testületeinek ülései közül leggyakrabban az Agitációs és 

Propaganda Bizottság elıtt szerepelt színházi témájú elıterjesztés. Az Agitációs és 

Propaganda Bizottság anyagai természetesen nem az egyetlen, de biztosan az egyik 

legfontosabb forrásai a korabeli színházirányítás vizsgálatának. Ezt egészítik ki többek 

között elsısorban a Központi Bizottság ideológiai titkárainak, különbözı osztályainak, 

illetve a Mővelıdési és Kulturális Minisztériumok iratai.  

Az Agitációs és Propaganda Bizottság fennmaradt jegyzıkönyveiben az elsı színházi 

témájú napirendet a bizottság 1963. január 3-i ülésén találjuk, az utolsót 1987. július 7-

én. A két idıpont között eltelt közel 25 év jegyzıkönyveit tanulmányozva kirajzolódik a 

színházak feletti pártirányítás fokozatos megerısödése, majd az 1980-as évek végén a 

színházakra nehezedı politikai nyomás fokozatos csökkenése. De a jegyzıkönyvek 

segítségével tisztán bemutatható az irányítási struktúra, az állami szervek alárendeltsége 

a megfelelı pártszervezeteknek. A bizottság tagjait ötévente választották. Figyelmet 

érdemel, hogy tagjai nem a kulturális élet szakértıi közül kerültek ki, a testületnek nem 

voltak tagjai az illetékes minisztérium munkatársai sem, legfeljebb csak meghívottként 

vehettek részt az üléseken. Állandó tag volt ellenben a kulturális életet felügyelı 

miniszter. 

Az Agitációs és Propaganda Bizottság minden évben megtárgyalta az egyes évadok 

értékelését, illetve jóváhagyta a következı évad mősortervét. De a Bizottság döntött a 

színházalapításokról, illetve a Kiváló és Érdemes Mővész címek odaítélésérıl is, 

tárgyalta a színházak strukturális átalakításával kapcsolatos elképzeléseket, állást foglalt 

problematikusnak tartott darabok bemutathatósága mellett vagy ellen. A 

színházirányítás elvi kérdéseinek megtárgyalása, illetve a különbözı strukturális 

                                                                                                                                               
színvonalon kidolgozott, de a társadalmi kérdések megragadására irányt nem mutató, pesszimista nyugati 
darabokra vagy az úgynevezett szórakoztató mőfajra.” A Nemzeti Színház 1960/1961-es évadjának 
értékelése. MOL XIX-I-4-aaa-57. dosszé-iktatószám nélkül-1961. (50. doboz) 
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átalakítások mellett a színházi mősortervek és évadértékelések alkotják a Bizottság elé 

került színházi témájú elıterjesztések legjelentısebb és legterjedelmesebb csoportját. 

Az Agitációs és Propaganda Bizottság feladata volt az ideológiai szempontból helytelen 

mővek kiszőrése. Itt dılt el, hogy mit szabad bemutatni és mit nem. Hiszen a támogatás 

– tőrés – tiltás közötti határvonalat nem törvények szabályozták, hanem szubjektív 

vélemények határozták meg.141 A döntési mechanizmus pontos leírását pedig tovább 

nehezíti, hogy az utasítások az utókor számára láthatatlanul, legtöbbször telefonon, vagy 

személyes megbeszéléseken hangzottak el.  

A következıkben – a fentieket szem elıtt tartva – elsıdlegesen az Agitációs és 

Propaganda Bizottság üléseinek jegyzıkönyvei és a hozzájuk csatolt elıterjesztések, 

elıkészítı anyagok elemzése révén vizsgálom az 1970–1980-as évekre jellemzı 

színházirányítási-struktúrát, és mutatattam be a hatalom által a színházak felé közvetített 

elvárásokat.  

2.1.2 Mősortervezés az 1970-es években 

1964 márciusában készült és került a Bizottság elé az elsı olyan jelentés142, amely a 

késıbbi rendszeres évadértékelések elızményének tekinthetı,143 de még korántsem 

olyan precízen kidolgozott formában, mint késıbb megfigyelhetı lesz. Az ezt követı 

néhány évben letisztázódott és megszilárdult az évadok tervezésének és értékelésének 

rendje. Szinte egyformává váltak az anyagok, mindig ugyanazokat a kérdéseket érintve 

és azokra ugyanazokat a válaszokat adva. Így rendszeresen értesülhetünk a szocialista 

mősorpolitika érvényesülésének nehézségeirıl, a megfelelı szellemiségő új magyar 

dráma hiányáról és a színházi dramaturgia, valamint a közönségszervezés 

nehézségeirıl. 

Az 1970-es években a minisztérium által készített elıterjesztésekben egyre nagyobb 

hangsúlyt kaptak az egyes évadok mősorarányai. Az Agitációs és Propaganda Bizottság 

több alkalommal hangsúlyozta, hogy a mősorpolitika eszmei irányvonaláért, a 

mősorterv politikai arányaiért a felelısség a minisztériumot terheli, annak feladata 

megfelelıen informálni a színházak irányításában illetékes tanácsokat.  

                                                 
141 Interjú Pozsgay Imrével. Készítette: Bogácsi Erzsébet. In: Bogácsi, 1991, 132. 
142 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1964. április 8-i ülésérıl. MOL M-KS 288.f. 41. 
cs. 21. ı. e.  
143 Uo. 
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„Az Agitációs és Propaganda Bizottság […] a következı szempontokra 

hívja fel a Minisztérium figyelmét: A politizáló, szocialista színház 

fejlıdésének elısegítése végett, a jövıben fordítson nagyobb gondot a 

színházmővészeti folyamatok eszmei, politikai elemzésére, és vizsgálja 

meg, hogy a színházi életünkben milyen gyakorlati módszerekkel segítheti 

hatékonyabban a szocialista tendenciák térhódítását.”144 

Emellett a minisztérium felelt a színházak mősortervének koordinálásáért, így például 

azért, hogy ne kerüljön sor egyes szerzık túlzott szerepeltetésére egy-egy évadban, azaz 

„hogy mai magyar élı írók több munkával ne szerepeljenek mősoron […] az elbírálás 

alapja a darabok eszmei, politikai tartalma, mővészi színvonala legyen, s ne 

önmagában az a tény, hogy a mai életünk bemutatásával foglalkozó mővekben hiány 

mutatkozik.”145 A Bizottság többször is felhívta a minisztérium figyelmét, hogy 

határozottabban törekedjenek az egyes színházak profiljának tisztázására, javítsák az új 

magyar drámairodalom, illetve a szovjet és a szocialista országokból származó darabok 

arányát. Különösen figyeljenek oda azokra a színházakra, ahol több évadban fordult elı 

egymás után, hogy politikailag problematikus mőveket adtak elı. A hatékonyabb 

mősortervezés elımozdítására a minisztériumnak ki kellett dolgoznia a mővek 

bemutatásának engedélyeztetési rendjét, feladatul kapta, hogy „akadályozza meg, hogy 

a színházakban nem engedélyezett, eszmeileg, politikailag káros mőveket amatır 

együttesek elıadjanak.”.146 1972-tıl a Bizottság részére benyújtott mősortervek és 

évadértékelések egyre terjedelmesebbek lettek, nemegyszer színházakra lebontott 

értékelést, mellékletben pedig összehasonlító táblázatokat tartalmaztak a bemutatásra 

került darabok összetételérıl (klasszikus magyar, orosz vagy nyugati dráma, illetve új 

magyar, szovjet vagy népi demokratikus és nyugati dráma) vagy az egyes színházak 

nézıszámának alakulásáról. Emellett visszatérı kérdés volt a dramaturgia helyzete, a 

színész- és rendezı utánpótlás, a budapesti és a megyei tanácsokkal és 

pártbizottságokkal való együttmőködés hatékonyabbá tételének módozatai a színházak 

irányításában. De az 1972/1973-as évad értékelésében például külön hangsúlyt kapott a 

                                                 
144 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1971. október 12-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 
41.cs. 167. ı. e. 
145 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1972. július 18-i ülésérıl. MOL M-KS-288. f. 
41.cs. 185. ı. e 
146 Uo. 
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színikritika helyzete. Az Agitációs és Propaganda osztály feladata lett, hogy 

megakadályozza a szocialista szellemiségő produkciók fanyalgó kritikai fogadtatását.147 

Valamennyi évadértékelés és terv meghatározó részét alkotta a kortárs magyar 

drámairodalom helyzetének értékelése. A megfelelınek tartott mővek megszületését 

drámapályázatokkal és alkotói támogatással ösztönözték. Hiszen ha a színházak be is 

mutatták a minimálisan megkövetelt számú kortárs magyar drámát, azok minıségével 

az értékelések nem minden esetben voltak elégedettek. Az 1973/1974-es színházi évad 

értékelésében például, a kortárs magyar drámaírók egy részét felszínesnek, eszmeileg-

gondolatilag nem kellıen megalapozottnak minısítették, és a kortárs magyar dráma 

egyenetlen színvonalának tulajdonították a Shakespeare és Molière bemutatók nagy 

számát, mondván a legtehetségesebb rendezık, akik a társadalom alapvetı kérdéseihez 

akartak eljutni, megfelelı magyar darab hiányában Shakespeare és Molière 

aktualizálható világához fordultak. Az értékelés szerint a klasszikus mővek új 

értelmezése amellett hogy értéke, de egyben korlátja is a színházi élet fejlıdésének, 

hiszen nyitottságuknál fogva félreértelmezésekre adnak lehetıséget.148 

Természetesen az átgondolt mősorpolitika még nem volt elegendı, arra is szükség volt, 

hogy a korábban nem színházlátogató, de a hatalom által most megszólaltatni 

szándékozott társadalmi csoportok minél nagyobb számban látogassák a számukra 

megfelelınek tartott eszmei-politikai mondanivalót közvetítı elıadásokat. Éppen ezért 

az évadértékeléseknek mindig részét képezte egy beszámoló a nézıszám alakulásáról149, 

és az azt befolyásoló tényezıkrıl, így a közönségszervezés mőködésérıl, a televízió és 

a rádió színházi közvetítéseirıl, a színházak által szervezett közönségtalálkozókról.150 

Az 1970-es években új, hangsúlyos elemként jelent meg az évadértékelésekben és 

mősortervekben a külföldi vendégjátékok, és a külföldi társulatok magyarországi 

vendégszereplésének kérdése is.151 

2.1.3 Strukturális átalakítások az 1970-es években. 

Az 1960-as évek végén egyre gyakrabban vált vitatottá a színházi terület struktúrája. A 

színházi közélet egyre inkább kicsinyes belharcok színtere lett. A fıvárosi színházak és 
                                                 
147 Uo. 
148 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1974. június 11-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 226. ı. e. 
149 Ehhez bıvebben lásd: Ring, 2008b. 
150 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1974. június 11-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 226. ı. e. 
151 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1975. június 24-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 245. ı. e. 
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a színházi szakmai–társadalmi szervezetek élén régóta ugyanaz a néhány alkotó állt, a 

budapesti színházi struktúra teljesen megmerevedett, megdönthetetlennek látszó 

képzıdménnyé vált. A tömegkommunikációs eszközök révén színházi jellegő 

produkciókat már nem csak a színházakban lehetett látni. Míg a hivatalos jelentések évi 

ötmilliós nézıszámról számoltak be, a KSH adatai szerint az ország felnıtt 

lakosságának kb. kétharmada egyáltalán nem látogatta a színházakat. Különösen rossz 

volt a helyzet vidéken, ahol a körzetesítés rendszere a gyakorlatban megoldatlanul 

hagyta a községek, falvak, kisebb települések színházi ellátását. A rádióban, 

televízióban, szinkronstúdióban, önálló esteken foglalkoztatott színészek egyre kisebb 

anyagi érdekeltséggel kezdtek kötıdni az anyaszínházhoz, ez pedig belsı 

feszültségekhez vezetett. 

Az Agitációs és Propaganda Bizottság 1971. július 6-i ülésén tárgyalta a Mővelıdési 

Minisztérium elıterjesztését a vidéki színházak új szervezetérıl és mőködésérıl. Az 

elıterjesztés a megváltozott társadalmi és gazdasági körülményekre, valamint a 

korábban összevont miskolci és egri színház tapasztalataira hivatkozva javasolta ugyan 

vidéki színházak körzetesítését, de azzal, hogy a körzetesítés a vidéki színházak 

önállóságának megırzése mellett valósuljon meg, ellentétben a Politikai Bizottság 

1964-ben hozott határozatával,152 mely a vidéki színházi szervezet átalakítását egyes 

színházak önállóságának megszüntetésével kívánta megvalósítani. Az új konstrukciótól 

a nézıszám növekedése és a mővészi színvonal emelkedése mellett gazdaságosabb 

mőködést is vártak. A kísérleti körzeti színház szerepét a korábbi javaslatokban még 

megszüntetni tervezett Kaposvári Csiky Gergely Színháznak szánták. Az elıterjesztés 

mellékletében felvázolták a vidéki színházak tervezett mőködésének részletes modelljét 

is. E modell a nagyszínházi153 és a körzetesített mőködés154 mellett fenntartásra 

érdemesnek ítélte az Állami Déryné Színházat, amely az egyetlen országos feladatot 

ellátó színház volt.155 A Déryné Színház feladata az ország valamennyi megyéjében a 

                                                 
152 Jegyzıkönyv a Politikai Bizottság 1964. május 13-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 334. ı. e. 
153 A nagyszínházi mőködés keretébe sorolták a debreceni, a szegedi, a miskolci és a pécsi színházat. A 
nagyszínházak fı jellemzıje az volt, hogy elsıdlegesen a saját székhelyükön játszottak. Mővelıdésügyi 
Minisztérium javaslata az Agitációs és Propaganda Bizottság részére, a vidéki színházak új szervezetére 
és mőködésére. 1971. MOL M-KS 288. f. 41. cs. 162. ı. e. 
154 Körzetesített mőködéső színháznak szánták a békéscsabai, a gyıri, a kaposvári és a veszprémi 
színházat, míg a kecskeméti és a szolnoki színház számára az együttmőködéssel történı körzetesített 
mőködést tartották megfelelınek. Mővelıdésügyi Minisztérium javaslata az Agitációs és Propaganda 
Bizottság részére, a vidéki színházak új szervezetére és mőködésére. 1971. MOL M-KS 288. f. 41. cs. 
162. ı. e. 
155 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1971. július 6-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 162. ı. e. 
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körzeti színházak játszási helyein kívüli, társulattal nem rendelkezı városok, de fıleg a 

községek színházi elıadással történı ellátása volt elsısorban a mezıgazdaságiból 

iparivá fejlıdı területeken. Mőködése jellegében és mősorával kapcsolódott a 

közmővelıdési feladatokhoz. Úgy vélték ugyanis, hogy a falusi lakosság 

közönségigénye más, mit a városiaké.156 

 

Az Agitációs és Propaganda Bizottság 1969. november 25-i határozata a korszak elsı és 

a késıbbiekben sem jellemzı színházalapításával, létrehozta a Huszonötödik 

Színházat.157 A Gyurkó László vezette színház feladata az volt, hogy: „Adjon otthont az 

egyértelmően szocialista mondanivalójú új magyar drámának, legyen mőhelye a 

politizáló, a szocialista életforma és társadalmi együttélés problémáival foglalkozó 

mőveknek, kísérleteknek. Alkalmazza a mondanivalót legjobban szolgáló mőfaji, 

mővészi és színpadi módszereket. Teremtse meg az alkotó kollektíva és közönség újfajta 

kapcsolatát és így járuljon hozzá a szocialista tudat kialakításáért folyó munkához.”158 

 

1973-tól egymást követték azok a cikksorozatok, amelyek szervezeti és személyi 

változásokat sürgettek. Az a vélemény alakult ki, hogy a korábbi évek jelentıs 

társadalmi változásai nem tükrözıdnek kellıképpen a színmővészet területén. Az 1970-

es évek vége a strukturális átalakulások ideje volt. 1978. február 14-i ülésén döntött az 

Agitációs és Propaganda Bizottság egy „befogadó színház” megalakításáról Játékszín 

néven, hogy ez a színház adjon otthont az egy-egy produkció létrehozására alakult 

alkalmi társulatoknak, hogy azok elsıdlegesen kortárs magyar és külföldi szocialista 

mőveket mutassanak be.159 Majd a Bizottság 1979. július 17-i ülésén az ország 

„egyenletesebb színházi ellátottsága” érdekében Nyíregyházán és Zalaegerszegen önálló 

színházi társulatok létrehozását határozták el.160 

Bár az 1970-es években készült értékelések mind a Huszonötödik, mind pedig az 

Állami Déryné Színház tevékenységét elismerték, az Agitációs és Propaganda Bizottság 

1977-ben mégis a két színház összevonását és belılük a Népszínház megalakítását 

                                                 
156A Mővelıdésügyi Minisztérium tájékoztató jelentése az Agitációs és Propaganda Bizottság számára az 
Állami Déryné Színház munkája és feladatairól 1974. április. MOL M-KS 288. f. 41. cs. 226. ı. e. 
157 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1969. november 25-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 
41.cs. 127. ı. e. 
158 Részlet a Huszonötödik Színház alapítólevelébıl. MOL M-KS 288. f. 41. cs. 167. ı. e. 
159 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1978. február 14-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 
41. cs. 300. ı. e. 
160 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1979. július 17-i ülésérıl. MOL M-KS-288. f. 41. 
cs. 328. ı. e. 
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határozta el.161 Melytıl a „legszélesebb közönségrétegek színházi kultúrájának 

gazdagítását” várták, azáltal, hogy mint az Agitációs és Propaganda Bizottság ülésének 

jegyzıkönyvében megfogalmazták: „A Népszínház prózai, opera-, tánc-elıadásaival és 

szorosabban értelmezett közmővelıdési tevékenységével szervesen beépül hazánk 

mővelıdési rendszerébe. Kulturális politikánk általános alapelveihez igazodva, 

hangsúlyozottan törekszik a szocialista eszmeiségő alkotások bemutatására, a klasszikus 

és az élı magyar irodalom legjobb drámáinak színpadra állítására, az egyetemes 

klasszikus és kortárs – kiváltképpen a Szovjetunióból és más szocialista országokból 

átvett – mővek tolmácsolására. Rangos alkotásokkal elégíti ki a közönség szórakozási 

igényeit; mővészi eszközökkel küzd a kispolgári életérzés, ízlés ellen.”162 Tehát a két 

színház egyesítésével egy olyan színház létrehozása volt a cél, „amely – a rendelkezésre 

álló erık, mőködési feltételek ésszerő koncentrálásával – népszerő szocialista 

mővészeti-közmővelıdési programjával színesíti és várhatóan felfrissíti”163 a színházi 

életet. 

Ez esemény azért lehet érdekes számunkra – s mutatom be ezen a helyen részletesebben 

–, mert ugyanannak a felülrıl (a politika irányából) érkezı színházi átalakítási 

folyamatnak volt hasonlóan sikertelen állomása, amelynek során 1978-ban a Nemzeti 

Színház mővészeti tevékenységének megújítására Székely Gábor és Zsámbéki Gábor 

fırendezıként és vezetırendezıként a színház élére kerültek. 

 

A Huszonötödik Színház és az Állami Déryné Színház összevonását a Kulturális 

Minisztérium vezetıi azzal indokolták, hogy a két színház külön-külön nem volt képes 

ellátni a feladatát.164 A Huszonötödik Színház programját, melynek lényege a 

népszínházi jelleg, a közmővelıdési szándék, a színházi határok tágítása, a szőkös 

színháztermi adottságok miatt csak részben tudta megvalósítani, hamar nyilvánvalóvá 

vált, hogy ha a színház mőködıképes akar maradni, megfelelı mőködési feltételeket 

kell biztosítani számára.165 

                                                 
161 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1977. szeptember 27-i ülésérıl. MOL M-KS 288. 
f. 41. cs. 291. ı. e. A Népszínház megalakításának dokumentumait lásd: Ring, 2007. 
162 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1977. szeptember 27-i ülésérıl. MOL M-KS 288. 
f. 41. cs. 291. ı. e. 
163 Uo. 
164 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1977. szeptember 27-i ülésérıl. 2. napirendi pont: 
Javaslat az Állami Déryné Színház és a 25. Színház összevonásából létrejövı Népszínház mőködésére. 
MOL M-KS 288. f. 41. cs. 291. ı. e. 
165 Jelentés a Huszonötödik Színház munkájáról az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottság 
részére 1971. október 12. MOL M-KS 288 f. 41. cs. 167. ı. e. 
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Más okokból ugyan de ekkorra az Állami Déryné Színház is lehetetlen helyzetbe került, 

mivel erre a színházra irreálisan nagy feladatot szabtak. Az az elképzelés, hogy egy 

színház, még ha tizenegy társulattal rendelkezik is lássa el a vidéki színházak hatókörén 

kívül esı országrészeket élı színházi kultúrával, idejétmúltnak bizonyult. A színház az 

évi kétezer elıadását elképesztıen gyenge technikai körülmények között teljesítette, így 

természetes, hogy nem volt képes minden szempontból magas színvonalú elıadások 

megtartására. Emellett a színházban egyre több képesítés nélküli színész játszott.166 

Mivel a Huszonötödik Színház programja és az Állami Déryné Színház tevékenysége 

rokonítható volt, s mivel színházépület is rendelkezésre állt, a minisztérium úgy 

határozott, hogy a két színházból olyan egységes társulatot szerveznek, amelynek 

feladata azonos a két színház külön-külön vállalt feladatával. A két színház 

egyesítésének körülményei egyáltalán nem mondhatók szerencsésnek. A vezetıségnek 

és a társulatnak például olyan problémákkal kellett megbirkóznia, hogy sem a 

Várszínház, sem a Józsefvárosi Színház nem készült el idıre, így a Várszínházban úgy 

folytak a próbák, hogy az épület felújítása még javában folyt, az utazó társulatok pedig 

a Pesti és Pest környéki mővelıdési házakban próbáltak. Az évad elsı felében a két 

színház még külön-külön játszott, így nagyon rövid idı állt rendelkezésre a második, de 

a színház szempontjából nyitó évad elıkészítésére. 

A két színház papíron 1978. január 1-jén egyesült, de a Népszínház a gyakorlatban az 

1978/1979-es évadban kezdte meg a mőködését.167 

A megalakult Népszínház vezetıje Gyurkó László lett, akit a Kulturális Minisztérium 

már 1977-ben megbízott az Állami Déryné Színház és a Huszonötödik Színház 

összevonásának elıkészítésével. Gyurkó László a Népszínházat három alapelv mentén 

látta megszervezhetınek: „1. a színház világnézeti fórum, amely a színmővészet 

speciális eszközeivel formálja közönségének tudatát; 2. a színháznak világnézeti és 

mővészi megalkuvások nélkül kell eljutnia a legszélesebb közönségrétegekhez; 3. a 

színháznak – az elıadásokon kívül – szervesen be kell épülnie az ország közmővelıdési 

rendszerébe.”168 Úgy gondolta, mindez csak akkor valósulhat meg, ha a Népszínház 

                                                 
166 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1974. június 11-i ülésérıl. 3. napirendi pont: 
Tájékoztató jelentés az Állami Déryné Színház munkájáról és feladatairól. MOL M-KS 288. f. 41.cs. 226. 
ı. e. Mindez nem nemzetközi elızmények nélküli kezdeményezés volt, a népszínházhoz mint létezı 
színházformához és színházi koncepcióhoz kapcsolódó vita már a 19. századtól nyomon követhetı és 
elsıdlegesen Franciaországban volt hangsúlyos.  
167 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1977. szeptember 27-i ülésérıl. 2. napirendi pont: 
Javaslat az Állami Déryné Színház és a 25. Színház összevonásából létrejövı Népszínház mőködésére. 
MOL M-KS 288. f. 41. cs. 291. ı. e. 
168 Koltay-Majoros, 1999. 394. 
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ugyanolyan mővészeti- és munkakörülmények mellett tud dolgozni, mint az ország 

bármely más színháza, e nélkül a Népszínházra ugyanaz a sors vár, mint a Déryné 

Színházra vagy a Huszonötödik Színházra.169  

A Népszínház impozáns mősorral nyitotta meg kapuit, mintegy tömény ízelítıt adva 

sokszínő programjából és érzékeltetve, hogy nem hagyományos értelemben vett 

színházat szeretne megvalósítani. A Várszínház mősorán amatır bábosok170 éppúgy 

szerepeltek, mint a színház mővészeinek vagy vendégeinek szólóestje. Egyfelvonásos 

darabok (népi bohózat, groteszk és avantgard) mellett a társmővészetek (zenészek, 

táncosok) képviselıinek bemutatkozása és természetesen egész estét betöltı színházi 

elıadások. Mivel a Várszínházban lényegében a Huszonötödik Színház társulata 

játszott, így ıket terhelte a kilenc bemutató minden nehézsége, mindez kiérleletlen 

elıadások sorát eredményezte. A közönség érdeklıdése hően tükrözte a kialakult 

helyzetet, hamarosan elıfordult, hogy az elıadásokat negyed ház elıtt tartották meg. 

Eközben az utazó társulatok is problémák elé kerültek. Az egyik legnagyobb gond a 

vidéki elıadások szervezése volt. Továbbra sem volt pontos igényfelmérés, így 

elıfordult, hogy a Népszínház szervezıje olyan helyszínre is lekötött darabokat, ahova 

például nem fért be a díszlet.171 

A Népszínház elıtt álló problémák gyorsan rávilágítottak arra a tényre: önmagában 

attól, hogy elkészült a Várszínház és átalakították a Józsefvárosi Színházat, valamint 

összevontak két társulatot, nem jött létre egy új színház. Ahhoz, hogy a két társulat 

tagjai egy társulattá kovácsolódjanak, és hogy beigazolódjék egy ilyen színházi 

nagyüzem létjogosultsága hosszú idınek kellett volna eltelnie. 

Gyurkó László 1979-ig volt a Népszínház vezetıje. Pozsgay Imre kulturális miniszter 

1979-ben az Operettszínház igazgatóját és fırendezıjét (Malonyai Dezsıt és Vámos 

Lászlót) nevezte ki a Népszínház élére. A döntés után (mely annál is inkább érdekes, 

mert a miniszter egyazon napon két levelet is küldött Gyurkó Lászlónak: Az egyikben 

felmentette a Népszínház igazgatása alól, a másikban egészségi állapotára való 

                                                 
169 Uo. 
170 Gyurkó László 1978-ban az Orfeo Bábegyüttest szerzıdette a Népszínházhoz, mely együttes korábban 
csak a második nyilvánosság keretei között mozoghatott. Az, hogy az 1970-es évek második felében a 
hivatalos színházi életbe olyan emberek is bekerülhettek, akik korábban az amatır vagy az alternatív 
társulatok tagjai voltak, azt eredményezte, hogy a hivatalos színjátszásba is bekerültek az ott felhalmozott 
tapasztalatok a színház feladatáról, munkájáról, nyelvezetérıl, eszközeirıl. Az a merész és modern 
gondolkodásmód, ami az 1970-es évek elején még csupán az avantgard amatır színjátszást jellemezte, a 
végén már a profi színházakban is teret nyert, mindenek elıtt Kaposváron, Kecskeméten és Szolnokon, 
majd a budapesti Katona József Színházban is. Ehhez lásd: Ring, 2008a.  
171 Koltay-Majoros, 1999, 401. 
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tekintettel 3 havi fizetés nélküli szabadságot engedélyezett neki – a levelek 

minisztériumi iktatószámai alapján ilyen sorrendben.)172 a Huszonötödik Színház 

egykori társulatának java elhagyta a Népszínházat és nemsokára a Kecskemétrıl 

átszerzıdtetett csapat is távozott. A színház új vezetıit hamarosan a Nemzeti Színház 

élére nevezték ki, a Várszínház pedig a Nemzeti kamaraszínháza lett. A Népszínház 

neve egy ideig még szerepelt a plakátokon, aztán a színházat is megszüntették.173 

A Népszínház megalakításának és rövid mőködése azért is fontos lehet számunkra, mert 

amellett, hogy szerves részét képezi annak az útkeresési, átalakulási folyamatnak, 

melynek keretében az 1970-es években a hivatalos színházak világában változások 

következtek be, a színházzal kapcsolatos politikai reakciók párhuzamba állíthatóak a 

Nemzeti Színházzal kapcsolatos politikai döntésekkel. Azaz, ez is egy kívülrıl, felülrıl 

jött színházátalakítási-kísérlet volt, példája annak, amikor a politika hatalmi szóval 

avatkozik be egy kulturális intézmény mőködésébe, s annak felmerülı problémáit, 

adminisztratív úton vezetıcserékkel véli megoldhatónak. Ahogy a Népszínház 

létrehozásáról és mőködésérıl szóló jelentés is megfogalmazta: „1979 tavaszán a 

kultúrpolitikai mutatók, a tervszámok teljesítése kezdett erısen süllyedı tendenciát 

mutatni. E nehéz helyzetben egyre inkább felvetıdött a minisztériumi irányítás 

felelıssége, a beavatkozás szükségessége.”174 A Népszínház és a Nemzeti sorsa a 

vezetıcserékkel hamarosan még inkább összefonódott, s mint láttuk végül szervezetileg 

is összekapcsolódtak. 

Mindezek mellett ezt a történetet azért is tartottam lényegesnek bemutatni, mert 

bepillantást enged abba a színházi útkeresési folyamatba, melynek keretében a 

színházak egyre inkább megpróbálták megtalálni azokat a jellegzetességeket saját 

munkájukban, melyek alkalmasak lehettek arra, hogy a többi társulattól 

megkülönböztessék ıket.  

2.1.4 1978 – a „színházi robbanás” éve 

Az 1960-as évek második felében a színházi életben kibontakozó válság megoldására 

átfogó koncepcióra lett volna szükség, ilyen azonban nem jött létre, csak kisebb-

                                                 
172 Koltay-Majoros, 1999, 400.  
173 Koltay-Majoros, 1999. illetve Tájékoztató jelentés az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 
Bizottsága számára a Népszínház létrehozásának, eddigi mőködésének tapasztalatairól; további feladatok, 
teendık. 1981. március 24. MOL M-KS 288. f. 41. cs. 364. ı. e. 
174 A Mővelıdési Minisztérium tájékoztató jelentése az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága 
számára a Népszínház létrehozásának, eddigi mőködésének tapasztalatairól; további feladatok, teendık. 
MOL M-KS-288. f. 41. cs. 364. ı. e. 
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nagyobb reformokkal, és a fentebb már említett stukturális kiigazításokkal 

próbálkoztak. Ez a valós krízishelyzet az 1970-es évek közepén pedig még politikai-

hatalmi színezetet is kapott az Aczél György és Pozsgay Imre közötti ellentét révén. 

Aczél Györgyöt 1974-ben felmentették a Központi Bizottságban viselt tisztségei alól és 

1982-ig – amellett, hogy a Politikai Bizottság tagja maradt – „csak” a Minisztertanács 

elnökhelyettesének tisztét töltötte be. Aczél György és Pozsgay Imre viszonya az utóbbi 

önállósodási törekvéseivel párhuzamosan romlott meg, amely egybeesett Aczél egyre 

erısödı törekvésével, hogy a KB-titkári pozíciót visszaszerezze. A kulturális 

miniszternek ugyanis sikerült olyan viszonyt kialakítania a fiatal színházvezetı 

generációval, amilyet Aczélnak nem. Ezzel éppen személyi kapcsolatok terén 

veszélyeztette, az ezekre igen sokat adó Aczél dominanciáját, aki joggal tartott attól, 

hogy a generációváltással az erıviszonyok Pozsgay javára fognak eltolódni.175 

Az Agitációs és Propaganda Bizottság színházi témájú anyagait tanulmányozva, még 

akkor is világosan kirajzolódik Aczél György irányító szerepe, ha tudjuk, hogy a 

Bizottság jegyzıkönyvei egyetlen döntést sem kapcsoltak konkrét személyhez. A 

jegyzıkönyvek ugyanis tartalmazzák az ülésen jelenlévık pontos névsora mellett, egy-

egy téma elıadóját, meghívottait és a hozzászólókat. A névsorok áttekintése révén 

látható, Aczél György az egész korszakban megkerülhetetlen volt színházi kérdésekben, 

még akkor is, amikor formailag „csak” miniszterelnök-helyettes, nem pedig a KB 

ideológiai titkára volt.176 Nemcsak jelen volt az üléseken, de szinte kivétel nélkül hozzá 

is szólt a színházi napirendekhez, míg a hivatalból jelenlévı kulturális miniszterek 

például csak elvétve tették ugyanezt. Pozsgay Imre és Köpeczi Béla is csak egy-egy 

alkalommal kért és kapott szót. Sıt 1981 áprilisában az ideológiai titkár, Óvári Miklós 

nélkül is megvitatták az elızetes mősorterveket, úgy, hogy a jegyzıkönyvet Aczél 

György írta alá.177 

A színházi témájú napirendek elıadói szinte kivétel nélkül a kulturális vagy 

mővelıdésügyi/mővelıdési-miniszterhelyettesek voltak. Legtöbbször Simó Jenı majd 

Tóth Dezsı.  

                                                 
175 Révész, 1997, 267-268.  
176 Ugyanez a kép rajzolódik ki akkor is, ha az Aczél György hivatali mőködéséhez kapcsolódó iratokat 
[MOL XIX-I-4-aaa-Aczél György mővelıdésügyi-miniszterhelyettes általános iratai (1959-1967), MOL 
XIX-I-4-rrr-Aczél György mővelıdésügyi-miniszterhelyettes TÜK iratai (1957-1967), illetve MOL XIX-
A-2-ad-Aczél György miniszterelnök-helyettes iratai (1974-1982)] tanulmányozzuk.  
177 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1981. április 7-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 
41.cs. 365. ı. e. 
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Tóth Dezsı kulturális, illetve mővelıdési miniszterhelyettes szerepe külön említésre 

érdemes. Az ı hivatali mőködése ugyanis jól példázza, hogyan is irányította a párt 

indirekt módon a színházak életét. Tóth Dezsı szerepe azért is fontos, mert ı volt az a 

személy, aki a minisztériumban Aczél György akaratának megtestesítıje volt. Feladata 

volt például az Aczél Györggyel nem egyszer szembeszegülı kulturális miniszter, 

Pozsgay Imre ellenırzése.178 A Pozsgay–Aczél „háború” egyik fı színtere pedig éppen 

színházi területen, a Nemzeti Színház körül bontakozott ki.179 

1978 színháztörténeti korszakhatár, az ún. „színházi robbanás” éve, amikor a legjobb 

vidéki társulatok: Szolnok, Kaposvár, Kecskemét vezetıi és csapatai a politikai vezetés 

– pontosabban Pozsgay Imre – tudatos szándékának köszönhetıen a fıvárosba kerültek, 

hogy megrendítsék a merev fıvárosi intézményeket. A két legnagyobb horderejő döntés 

a korábban említett Népszínház létrehozása és a Nemzeti Színház mővészeti 

tevékenységének megújítására tett kísérlet volt. 

2.1.5 Az 1980-as évek mősortervezése 

Az 1980-as évek elején megszigorodott a színházak központi irányítása, melynek 

okaként a nemkívánatos jelenségek számának gyarapodását jelölték meg, így például a 

külföldi és magyar klasszikusok általánosító vagy durván aktualizáló 

„társadalomkritikai” átrendezéseit. Ezen jelenségek idıben való elhárításának 

elısegítésére többlépcsıs mősortervezési rendet vezettek be. Elırehozták a mősortervek 

leadási határidejét. A minisztérium részérıl a mősortervezést Tóth Dezsı tartotta 

kézben, és ı készítette el az elıterjesztést az Agitációs és Propaganda Bizottság részére. 

A nem ismert mővek szövegét a próbák megkezdése elıtt két hónappal bekérték és csak 

elolvasásuk után született meg a végleges döntés bemutathatóságukról. Miután a 

darabok hármas szőrın mentek át – hiszen azokat az illetékes tanács, a minisztérium és 

az Agitációs és Propaganda Bizottság is felülvizsgálta – szinte természetes volt, hogy a 

tervezett bemutatók egy részét valamely szinten nem fogadták el.180 Volt olyan évad, 

melyben kétszáz bemutatóval számoltak és negyven darabot hagytak ki valamilyen 

okból az évad összesített mősortervébıl.181 Az 1981/1982-es évad mősorterve már több 

lépcsıben készült, azaz a Bizottság számára elıször február végéig elızetes, majd a 

                                                 
178 Bogácsi, 1991, 149-187., Révész, 1997, 267-273., Interjú Pozsgay Imrével, 2007. 
179 Révész, 1997, 267-268. 
180 Révész, 1997, 271. 
181 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1981. június 30-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 368. ı. e. 
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nyár folyamán végleges mősortervet kellett elıterjeszteni, de a pozitív döntés sem 

jelentett minden esetben végleges jóváhagyást, hiszen az ülésen újabb észrevételek 

hangoztak el, melyeket a minisztériumnak érvényesítenie kellett a nyár végén megtartott 

színházigazgatói-fırendezıi értekezleten. Nem egy olyan darab volt (Örkény István: 

Forgatókönyv, Schwajda György: Mari, Nádas Péter: Temetés, Czakó Gábor: Mint a 

mókus fenn a fán és Szemes Zsuzsa: Út a csillagokig), melynek bemutatását csak 

megfelelı biztosítékok mellett, a végleges szövegek ismeretében, azok szükséges 

megváltoztatása és a rendezıi koncepció elfogadása után és próbanézések 

lehetıségének fenntartásával engedélyezték.182 Az évadtervekkel foglalkozó két 

bizottsági ülés között pedig színházigazgatói értekezletet tartottak. 

A darabok engedélyezési mechanizmusa nem egyszerően cenzúra volt183, hanem annál 

is több, mert nem csak az egyes darabokról döntöttek, az sem volt mindegy, hogy az 

adott színmővet melyik színház, kinek a rendezésében akarja bemutatni; amit az egyik 

színháznak nem engedélyeztek, azt egy másiknak, más rendezıvel igen. A helyzetet 

bonyolította, hogy a bemutatni tervezett darabnak illeszkednie kellett az adott évad 

összesített mősortervébe is. 

1982-ben is kétszer ülésezett az Agitációs és Propaganda Bizottság mősortervi 

ügyekben, április 6-án184 és július 13-án,185a két ülés között pedig megtartották a 

színházvezetıi értekezletet is. De nemcsak az ülések száma, hanem a bemutatható 

darabok elbírálási rendje is megváltozott. A korábbi gyakorlat ugyanis egyes szerzıket 

vagy darabokat automatikusan engedélyezett vagy betiltott, most azonban kimondták, 

hogy a mősortervvel egyenértékő ideológiai jelentısége van a választott mővek 

                                                 
182 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1981. június 30-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 368. ı. e. 
183 Természetesen ez a cenzúra is kijátszható volt, hiszen, mint azt Zsámbéki Gábor elmondta: „Az biztos 
– és ez megint jellegzetesen magyar helyzet – hogy ha valamit nem engedélyeztek, akkor el lehetett 
kezdeni valamit intézni. Mert ez nem olyan cenzúra volt, mint azokban az országokban, ahol volt egy 
hivatal és az visszaírt és akkor az be volt tiltva. Hanem olyan, ahol el lehetett menni ehhez, ahhoz, 
megkeresni azt, aki halálosan győlöli azt, aki betiltotta. És a színházak ügyeskedtek, és az esetek egy 
részében, sıt nagy részében elıbb-utóbb sikerült azt bemutatni, amit be akartak. Mondjuk ilyen volt a 
Katonában az Übü, amit akkor még engedélyeztetni kellett. Mikor nem akarták, utána mentünk, és végül 
sikerült bemutatni bár megmondták, hogy mik azok a mondatok, amiket ki kell húzni. És az Übü 9 és fél 
évig ment a Katonában. És eleinte tényleg nem mondta a Sinkó azt, hogy „csak ne látnék mindenütt 
oroszt.” Mert ez volt például egy olyan mondat, amit kihúzattak. Aztán egyszer csak tudtuk, hogy már a 
kutya nem figyel erre, nem ellenırzi és akkor lehetett mondani. Kis alkuk láncolata volt.” Interjú 
Zsámbéki Gáborral, 2008. 
184 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1982. április 6-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 385. ı. e. 
185 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1982. július 13-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 391. ı. e. 
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rendezıi értelmezésének is. Ezeket pedig a próbafolyamatok szükség szerinti 

figyelemmel kísérése révén tartották ellenırizhetınek.186 

1983-ban a Bizottság a régi gyakorlatnak megfelelıen ismét csak egyszer tárgyalta meg 

a következı évad mősortervét.187 Ugyanebben az évben tárgyalt viszont az Agitációs és 

Propaganda Bizottság a színházak állami irányítási rendjének továbbfejlesztésérıl. Az 

elıterjesztés szerint a mősortervezésnek a január 20-ig kiadott színházpolitikai 

irányelvek kiadásával kellett kezdıdnie, hogy ezt a színházigazgatók és az illetékes 

tanács, illetve a tanácsok és a minisztérium egyeztetése kövesse. Kimondták, hogy a 

színházak igazgatóinak, fırendezıinek és mővészeti vezetıinek közvetlen politikai 

felelısségük van a darabok színpadra fogalmazásában és a rendezés ideológiai 

korrektségének biztosításában. A színházakat felügyelı tanácsoknak a mősorterv 

elkészítésével egyenrangú feladatuk lett a megvalósítás folyamatának figyelemmel 

kísérése, melynek érdekében próbákat, fıpróbákat látogathattak, ideológiai-politikai 

véleményt nyilváníthattak. Abban az esetben pedig, ha nemkívánatos jelenséget 

tapasztaltak, arról tájékoztatniuk kellett az illetékes pártbizottságot és a Mővelıdési 

Minisztériumot. Ez utóbbi számára pedig elıírták, hogy kérjen a színházaktól elızetes 

rendezıi koncepciót, és szükség esetén kezdeményezze a politikai-ideológiai hibák 

szankcionálását. Ugyanezen elıterjesztés azt is kimondta, hogy a „párt és állami 

irányítás elvi-politikai azonosságát mindenekelıtt az Agitációs és Propaganda Bizottság 

évadértékeléssel és évadtervezéssel kapcsolatos, rendszeres állásfoglalásai 

biztosítják.”188 

Az 1984/1985-ös évadterv volt az utolsó, amelyet az Agitációs és Propaganda Bizottság 

megtárgyalt és jóváhagyott, 1984. július 10-én.189 

1985-ben Aczél Györgyöt leváltották ideológiai titkári funkciójából. A Bizottság 1987-

ig még tárgyalt néhány alkalommal színházi témájú napirendeket (például „a 

gyermekek és ifjúság színházzal való ellátottságáról”190, vagy az Ifjúsági Zenés Színház 

                                                 
186 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1982. július 13-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 391. ı. e. 
187 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1983. június 28-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 411. ı. e. 
188 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1983. augusztus 9-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 
41. cs. 412. ı. e. 
189 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1984. július 10-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 430. ı. e. 
190 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1987. március 3-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 483. ı. e. 
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megalapításáról191), de mősortervezéssel és évadértékeléssel kapcsolatos elıterjesztéssel 

már nem foglalkozott többet. 

Az Agitációs és Propaganda Bizottság iratait vizsgálva látható, hogy voltak olyan 

kérdések, melyek a színházak munkájával kapcsolatban folyamatosan hangsúlyosak 

voltak. Ilyen volt elsıdlegesen a megfelelı mősorstruktúra, a helyes darabválasztás, 

hiszen a kultúrpolitikai gyakorlat, bizonyos drámairodalmi kategóriákat minden prózai 

színháztól egyformán várt el: így klasszikusokat és kortárs szerzıket, mindenekelıtt 

magyar, illetve szovjet és népi demokratikus darabokat. A kortárs darabok 

színrevitelénél azonban a színházak egy újfajta problémával szembesültek: a 

gyakorlatban nem, vagy csak nagyon kisszámú játszható kortárs darabért versengett 

valamennyi színház. Ezen tulajdonképpen nem is csodálkozhatunk, ha figyelembe 

vesszük, hogy a politika által kívánatosnak tartott drámák tematikai skálája igen szőkös 

volt. Általános probléma volt, hogy aki ilyen, az ideológia szempontjából megfelelı 

mővet hajlandó volt írni és személyében is elfogadható volt a politika számára, az 

gyakran mővészileg volt alkalmatlan. A kortárs magyar drámákkal kapcsolatban még 

egy nagy probléma jelentkezett. Az írók közül jó néhányan nem engedték, hogy a 

dramaturgiai munka során komolyabban átdolgozzák szövegüket. Részben ennek 

elkerülésére terjedt el az a szokás, hogy az eredeti mő védelmére darabjaikat a Kortárs 

címő folyóiratban megjelentették.192 A színházakkal szemben támasztott mősortervi 

követelmény papíron az egész korszakban nem változott, végig a kortárs magyar, illetve 

a népi demokratikus és a szovjet mővek élveztek elsıbbséget, a kulturális területre 

nehezedı politikai nyomás is megmaradt, de a színházak a korszak második felében 

egyre több játszható darab közül válogathattak. Több, korábban tiltott szerzı és darab is 

bekerült az elfogadható kategóriába, de továbbra is megmaradt a kötelezıen játszandó 

mővek csoportja. Hasonlóan hangsúlyos kérdés volt a színházak látogatottságának 

problémája, hiszen a színházzal foglalkozó szakembereket és a politikai döntéshozókat, 

bár más-más okból, de egyaránt foglalkoztatta, hogyan lehetne több nézıt, illetve a 

társadalom szélesebb rétegeit a színházak nézıterére csalogatni. De a Bizottság ülésein 

döntöttek a színházak alapításáról, összevonásáról, megszüntetésérıl is. Az Agitációs és 

Propaganda Bizottság ülésein készült jegyzıkönyveket és hozzájuk csatolt 

                                                 
191 Jegyzıkönyv az Agitációs és Propaganda Bizottság 1985. március 5-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 41. 
cs. 442. ı. e. 
192 A Nemzeti Színház 1960/1961-es évadjának értékelése. MOL XIX-I-4-aaa-57. dosszié-iktatószám 
nélkül-1961. (50. doboz). 
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elıterjesztéseket áttekintve pontosan megrajzolható tehát a korszakban követett 

színházirányítási-struktúra, a párt- és állami szervek közötti munkamegosztás, és a 

színházak felé közvetített kultúrpolitikai elvárások rendszere. És az is világosan látható, 

hogy Aczél György, betöltött funkcióitól függetlenül teljességgel megkerülhetetlen volt 

a színházi kérdésekben, véleményét, akaratát mindig érvényesíteni tudta. 
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3 Nemzeti Színház-kép a szakmai diskurzusban 

3.1 Hivatalos színjátszás az 1970-es években 

A Kádár-korszakban – a bevezetıben már bemutatott – kultúrpolitikai nyitás 

eredményeképpen a hivatalos színházakban is változások következtek be. Egyrészt a 

színházak repertoárján megjelenhettek bizonyos „haladónak” tekintett kortárs nyugati 

drámák, és ez átalakulást hozott a hagyományosan realista stílusú magyar színházak 

elıadásaiban.193 Emellett a Magyarországon vendégszereplı külföldi társulatok 

vendégjátéka is nagy hatást gyakorolt a hivatalos színjátszásra.194 Az 1972/73-as 

színházi vita is a Royal Shakespeare Company Szentivánéji álom címő vendégjátéka 

kapcsán bontakozott ki. „Különleges év volt a magyar színház történetében 1972, a 

Royal Shakespeare Company Szentivánéji álom elıadásának éve. Három nap, amely 

megrengette a mi kis színházi világunkat. Október tizenhetedike, tizennyolcadika, 

tizenkilencedike a Vígszínházban. Mámor és kétségbeesés. Önfeledt ünnep és 

katzenjammer. Ha ık tudják, miért nem tudjuk mi is? És ha úgy nem tudjuk, érdemes-e 

egyáltalán csinálnunk?” – írta egy cikkében Koltai Tamás.195 Koltai Tamás vitaindító 

cikke, a Hogyan játsszunk színházat a Royal Shakespeare Comapny vendégjátéka 

után?, mely az Új Írásban196 jelent meg, a korabeli magyar színházi viszonyok kritikája 

volt.  

A drámairodalom és a színház viszonyáról már korábban megindultak az eszmecserék, 

hiszen az 1960-as évek végén bontakoztak ki azok a kezdeményezések, amelyek – 

jórészt külföldi példák197 nyomán – a rendezés átalakítására törekedtek.198 A 

                                                 
193 Mint azt Imre Zoltán írásában összefoglalta: Az 1956 után kialakult szocialista színházon belül az elsı 
színház-esztétikai váltásra az 1960-as években került sor. Ekkorra az ötvenes évek sematikus színházi 
törekvéseihez képest, a színház – ellenırzött, de viszonylag szabad – mővészeti fórummá vált. Erre az 
idıszakra tehetı a realista színházmővészet megújulásának idıszaka, s „a szocialista és haladó polgári 
színház eredményeit magába ötvözı mősorpolitika és a rendezıi sokszínőség” alapján önálló arculatú 
színházi mőhelyek kialakulása (Ádám Ottó, Kazimir Károly, Major Tamás, Marton Endre, Vámos 
László, Várkonyi Zoltán). „A színházi köznyelvet viszonylagos egység fogta össze: az emberi-lélektani 
mozzanatokkal elmélyített realista játékstílus újrafogalmazása, a társadalmi feszültségek áttételesebb 
megjelenítése.” Színházmővészetünk helyzetérıl. Tájékoztató jelentés a Mővelıdési Minisztérium 
miniszterhelyettesi értekezlet részére. Budapest, 1981. szeptember. MOL XIX-A-2-ad-993-1981. (121. 
doboz). Idézi: Imre, 2008a, 16. 
194 Az 1964-ben vendégszerepelt Magyarországon a Royal Shakespeare Company (Lear király és a 
Tévedések vígjátéka Peter Brook rendezésében), az ugyancsak Brook rendezte Szentivánéji álom 1972-
ben volt látható a Vígszínházban. 1972-ben járt itt a belgrádi Atelje 212 a Hamlettel, a prágai Vinohrady 
Színház a Fösvény-nyel, valamint a tartui Vanemuine Színház a Tragédiával is. Koltai, 1998. 
195 Koltai, 1998. 
196 Koltai, 1973a. 
197 A teljesség igénye nélkül említhetjük itt Peter Brook, Jerzy Grotowski, Vszevolod Mejerhold, Antonin 
Artaud, Gordon Craig, illetve Ariane Mnouchkine nevét. Bıvebben lásd például: Kékesi Kun, 2007. 
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színikritikusok közül például Molnár Gál Péter a Színház címő lapban 1969-ben egy 

Fıiskolai Színház létrehozására tett javaslatot199, hogy lehetıséget teremtsen a fiatal 

rendezık és színészek számára, hogy kockázat nélkül tegyék próbára legmerészebb 

elképzeléseiket. S bár a cikkben vázolt javaslatokból a hivatalos színjátszás problémái is 

kiolvashatók, a vázolt célok és különösen azok megfogalmazása jól illeszkedett a 

korabeli kultúrpolitikai elvárások retorikájához. Hiszen a cikk szerint egy ilyen színház: 

„sportszerő versenytársként ösztönözhetné színházi életünket, kifejleszthetne egy 

korszerőbb, tömörebben fogalmazó szocialista színházi játékmódot; kialakíthatna egy új 

színészi stílust, magasszintő professzionalizmussal láthatná el egy színészgeneráció 

tagjait, akik amikor belekerülnek a nagyszínházi vérkeringésbe, tudatosságukkal, 

felkészültségük magas fokával, csiszolt technikájukkal jó hatással lehetnének 

pályatársaikra is.”200 Illetve, „a rendezık hosszas együttmőködése a fiatal írókkal 

megteremthetné egy anyag-szerő, formai elemekben gazdag irányzatát szocialista 

drámairodalmunknak.”201 S hogy ezt miért nem a már meglévı színházaktól várta? 

Mert véleménye szerint, mélyreható változások a fennálló színházi struktúrában nem 

voltak elvárhatóak: „Nem is lehet egy államilag szubvencionált, rendszeresen játszó 

színháznak az a feladata, hogy viszontagságos mővészi kísérletekbe bonyolódjon, hogy 

experimentálisan arra törekedjen, hogy új stílusmodort hozzon színjátszásunkba. 

Ezeknek az állandó társulatoknak kötött repertoárjuk van, és sok közönségpolitikai, 

mővelıdéspolitikai feladatuk.”202 

 
                                                                                                                                               
198 Az 1945 utáni magyar színházi élet jól jellemezhetı Kazimir Károly megjegyzésével: „Mert 
természetesnek tartottuk, hogy kívül vagyunk az európai áramkörön.” A két világháború közötti idıszak 
élénk színházi élete, amely egyre inkább Európa felé fordult, 1945 után kényszerőségbıl új esztétikai és 
ideológiai alapelveket követve megtorpant. Az 50-es évek elsı feléig legfeljebb a francia 
egzisztencialisták darabjai kerülhettek néhol színre, a nyugat-európai színházak vendégjátéka a 60-as 
évek végéig szinte teljesen elképzelhetetlen volt. A magyar színház tehát hosszú idıre magára maradt és 
mind a színházi hagyomány, mind pedig a kortárs drámairodalom szempontjából az európai áramlatokon 
kívülre került. Nagy, 2004.  
199 A 28 pontos javaslatból itt csak néhány elemet emelnék ki, melyek ellentétes elıjellel pontosan 
rávilágítanak a hivatalos színházakban folyó munka problémáira: 1. „a vezetıségbe ne kerülhessen be 
külsı személy (pl. a fıiskola hivatalos képviselıje, tanára, ››felnıtt rendezı‹‹, nagy tekintélyő színész, 
színházi pedagógus, minisztériumi tisztviselı, kritikus stb.), mert ez önkéntelenül is megbontaná a társulat 
vezetésének demokratikus önkormányzatát és önszabályozó erejét.” 2. „A Fıiskolai Színház színészei 
számára a szokásosnál lényegesen magasabb fizetést kell biztosítani. Ennek ellenében szerzıdésileg 
kikötni, hogy öt évig sem filmszerzıdést nem írhat alá, nem televíziózhat, nem rádiózhat, nem 
szinkronizálhat. Minden külsı szerepléstıl el kell állnia. Minden erejét a Fıiskolai Színháznak kell 
áldoznia.” 3. „A színészeket kötelezni kell arra, hogy a stúdió rendszeres napi ének, tánc, 
mozgástréningjein részt vegyenek; a stúdió tanfolyamait rendszeresen hallgassák.” Molnár Gál, 1969, 
28-29. 
200 Molnár Gál, 1969, 29.  
201 Uo. 
202 Molnár Gál, 1969, 27. 
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3.1.1 Színházi viták az 1970-es években 

A Népszabadság 1971 nyarán kezdeményezett vitát a témában203, majd a Színház címő 

folyóirat hasábjain indult vita a hagyományos és az új dramaturgia kérdéseirıl. 204 

1973-ban Koltai – fent említett – cikke párosulva Szigethy Gábor Színházmővészetünk! 

Színházmővészetünk? címő írásával, mely a Kritika hasábjain jelent meg ugyanebben az 

évben nem maradt visszhang nélkül, a Színházmővészeti Szövetség egy egész napos 

közgyőlést rendelt a cikkek és a bennük jelzett problémák megvitatására, amit az Új 

Írásban hónapokon át tartó cikksorozat követett.205 E vita részletekbe menı 

bemutatásától és elemzésétıl ezen a helyen terjedelmi okokból eltekintek, s csak 

néhány, a témám szempontjából is lényeges gondolatot emelek ki. 

Koltai cikkében kritizálta a színházakban folyó tömegtermelést, a színházak lélektelen 

mőködését, a próbák gyári mechanizmusát, a futószalag színházat, azt a helytelen 

hagyományt, amely szórakoztató kisiparnak, szolgáltató vállalatnak vagy ideológiai 

tanfolyamnak tekintette a színházat, ahelyett, hogy gondosan kimunkált, a személyes 

mondanivalójú produkciók létrehozására ösztönözte volna.206 A cikk a színházakban 

folyó munka erıs kritikáját fogalmazta meg, de nem maradtak ki belıle a korszakban 

megszokott retorikai fordulatok: 

„De egy valamit tudomásul kell vennünk: hogy Brook eljutott a maga 

pozitív mővészi üzenetéhez. A mi színházunk még nem mindig jut el idáig. 

Pedig tovább kellene jutnia ennél. A szocialista eszmeiséghez, amit nem 

elég megidézni ahhoz, hogy meg is jelenjék.”207 

„A Royal Shakespeare Company Szentivánéji álom-elıadása pontosan 

tükrözi létrehozóinak világnézetét, és azokat a társadalmi viszonyokat, 

                                                 
203 Koltai, 1971. 
204 A decemberi számban például négy fiatal rendezıvel – köztük a Nemzeti Színház életében késıbb 
fontos szerepet kapó Székely Gáborral és Zsámbéki Gáborral – készült interjú a színház jelenérıl és 
jövıjérıl, a színházi mőhelymunkáról, az új rendezıi módszerekrıl, az amatır színjátszás hatásáról, a 
színház és a drámairodalom kapcsolatáról. Köröspataki Kiss, 1971, 8-12. 
205 Ungvári, 1973., Mihályi, 1973., Hermann, 1973., Kazimir, 1973., Both 1973., Malonyai, 1973., és 
ismét Koltai, 1973b. 
206 „… idıvel olyannyira a mőködés zavartalanságának biztosítása, az üzemelés biztonsága, a formális 
tervszerőség, a színházi munka bebiztosítottsága a színházi élet meghatározóivá váltak, hogy megszőnt a 
nyitottság, érzékenység és fogékonyság a magyar társadalom új problémái iránt” Fodor, 1998, 2. 
207 Koltai, 1973a, 40. 
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amelyek között létrejött. Nekünk a magunk szocialista színházát kell 

megvalósítanunk.”208 

Mely retorika szükségességérıl Koltai 2003-ban a következıket írta: „Tudtam, hogy 

életveszélyes, amit csinálok, ezért igyekeztem körülbástyázni ››szocialista 

eszmeiséggel.‹‹”209 

Szigethy Gábor Koltaihoz hasonló kritikával illette a korabeli magyar színházi életet, 

„amely elsısorban a tekintély tiszteletét és nem az új mővészi eredmények értékelését-

értését követeli, amely igazolásul a jövıvel szembeni óvatosságért, a múltban elért 

eredményekre hivatkozik. Mintha a múlt most már örök idıkre menlevelet biztosítana a 

kísérletezı kedvükrıl lemondó, a hivatalnoklétüket biztosítani akaró mővészeknek.”210 

Értékelése szerint a színházak jól mőködı hivatalokká laposodtak, legfıbb céljuk, a 

tökéletes statisztika, azaz a papíron igazolt nézıszám, a minden évadban bemutatott 

népi demokratikus vagy szovjet darab, és új magyar dráma, miközben a színházi 

nézıterek a valóságban gyakran üresen maradtak. Majd cikke zárásaként Szigethy is a 

„cselekvı szocialista színház” igényét fogalmazta meg.211   

A Koltai Tamás által feltett kérdésre (Hogyan játsszunk színházat a Royal Shakespeare 

Comapny vendégjátéka után?) Magyar Színházmővészeti Szövetség fıtitkára, Kazimir 

Károly válaszolt: „Legjobb tudásunk és képességeink szerint, ugyanúgy, mint eddig. 

[…]Nem árt elgondolkozni a színház társadalmi kötelezettségérıl a polgári 

országokban és a szocialista országokban.”212 Majd kifejtette, hogy a színházi szervezet 

mögött felelıs mővelıdéspolitikát megfogalmazó és e mővelıdéspolitikát számos 

alkalommal számon kérı állami testületek állnak.213 Kazimir írásában egy fejezetet 

szentel az amatır mozgalomról alkotott véleménye kifejtésének:  

„Vajon milyen célt szolgálnak az olyan írások, amelyek azt a hamis 

képzetet keltik az amatır-mozgalom lelkes résztvevıiben, hogy ık 

hivatottak korszerősíteni az elavult magyar hivatásos 

színházmővészetet.”214 

                                                 
208 Uo. 
209 Koltai, 2003, 7. 
210 Szigethy, 1973, 19. 
211 Szigethy, 1973, 26. 
212 Kazimir, 1973, 80. 
213 Kazimir, 1973, 82. 
214 Kazimir, 1973, 83. 
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3.1.2 A második nyilvánosság 

Ez a gondolat átvezet bennünket a második nyilvánosság kialakulásának és az ebben a 

keretben mőködı színházi csoportok munkájának bemutatásához, mely nélkül – mint 

ahogyan arra már a bevezetıben is utaltam – az 1970-es évek színházi mechanizmusai 

nem értelmezhetıek. 

A 1970-es években, a második nyilvánosság kialakulásával párhuzamosan létrejöttek 

azok a színházi csoportok (pl. Universitas, Halász Péterék együttesei, Orfeo, Stúdió K, 

Kovács István Stúdió, Manézs Színpad, Szegedi Egyetemi Színpad), amelyek néha 

ideig-óráig a tőrt, majd a tiltott zónában kaptak helyet.215 Ezek a csoportok nem a 

hivatalos színjátszásban tapasztalható kettıs beszéd elve szerint mőködtek, minimális 

intézményi háttérrel, független, autonóm civil kezdeményezésként léteztek és „a 

fennálló színházi és kulturális intézményrendszerrel való – nem is feltétlenül tudatos – 

szembenállás” jellemezte ıket.216 

Az elsı és második nyilvánosságban megjelenı színházak közötti kapcsolat alig 

létezett.217  

Ezt látták, tudták a hivatalos színházi élet megújítására törekvı rendezık is, hiszen mint 

Babarczy László megfogalmazta:  

                                                 
215 Ehhez lásd Várszegi, 1990; Várszegi-Sándor L., 1993, Imre, 2008a., Nánay, 1998., Nánay, 2007., 
Ring, 2008a. 
216 A színházi és kulturális intézményrendszerrel való szembenállás két alapvetı formában jelentkezett. 
Az egyiket a Halász-Koós-Bálint-féle Kassák Ház, míg a másikat a Malgot-Fodor-féle Orfeo vagy a Paál 
vezette Szegedi Egyetemi Színpad mőködésével írhatjuk le. Míg az elıbbit a politikai attitőd szinte teljes 
és szándékos hiánya jellemezte, addig a másik a tényleges és aktív politikai cselekvésre és 
szerepvállalásra való hajlamot állította elıtérbe. Halászékkal a hatalom azért nem tudott mit kezdeni, mert 
az alapfeltevésben – a mővészet átpolitizálhatóságában – nem értettek egyet, s ezért kényszeríttették ıket 
1975-ban az ország elhagyására. Az Orfeo és a Szegedi Egyetemi Színpad esetében, mindkét csoport 
elfogadta a politikai beszédhelyzetbe kényszerítést, s ezen belül a politikus gondolkodást az információk 
terjesztésében, a tabuk és konszenzusok szélesítésében és a közösség-közönség megteremtésében 
gyakorolták. Elıadásaik által feltett kérdéseikre az adott korszakot meghatározó tabukon és 
konszenzusokon kívül kerestek radikális válaszokat. Az Orfeo a politikai kívül állást hangsúlyozta és 
bizonyos fokig egyfajta „ellen” közösségi-létet állított elıtérbe. Mivel alapfeltevésük a színház politikai 
funkciójáról azonos volt, a hatalom számára kevésbé tőntek radikálisnak. Ennek ellenére a lehetséges 
diskurzusok ellenırzésének okából lassan, de biztosan felszámolták ezeket, a hatalom szempontjából 
zavaró jelenségeket. Imre, 2008a. 
217„Az amatırköntösben jelentkezı, de a lényegét tekintve magában a színházmővészetben kialakuló 
megújhodni akarás még vékony szálakkal sem kötıdött a hivatásosokhoz, tılük támogatást nem kapott, 
viszont meg-megújuló támadásaikat állnia kellett. S a hazai korlátozó szervezeti feltételek, egzisztenciális 
lehetıségek – illetve azok hiánya – miatt az amatırizmusnak egyszerően nem volt jövıje. Huzamosabb 
idın át egyetlen társulat sem tudta tartani legjobb produkciói színvonalát. […] Az amatırmozgalom 
perspektívátlanságától elcsüggedt, módszeresen kiábrándított fiatalok elıtt egyetlen út állt – valami 
módon mégiscsak beépülni a profik közé, és kísérletet tenni a színházi élet belülrıl történı megváltására” 
Mészáros, 1982, 367-368. Idézi: Imre, 2008a. 
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„Nem jutnak el odáig, hogy beépüljenek az egész magyar színházi 

kultúrába. Az amatırmozgalom nálunk mindig a periférián maradt. Ez 

annak a következménye, hogy „másodállásban", csak lelkesedésbıl 

csinálják. Hallatlanul tiszteletre méltóak, de egy idı után mindig az 

történik, hogy a közülük kiemelkedı tehetségeket a hivatásos színház 

elszippantja. És kevés az olyan ember, aki az amatır csoportja képviselte 

ügyért – amely tömeghatását és kifutási lehetıségét tekintve rendkívül 

korlátozott – visszautasítaná a hivatásos színház kínálta meghívást. Egy 

idı után az ilyen csoportok éppen a zártságuk miatt meg szoktak rekedni, 

csak ismétlik magukat. Szerintem az amatır mozgalmaktól a kísérleti 

színház nem sokat remélhet. Legfeljebb ötleteket.”218 

A hivatalos színházi diskurzus az amatır színházakat nem a hivatalos színházi 

intézményrendszertıl függetlenül létezı, önálló alkotómőhelyeknek tartotta, hanem 

pusztán tőrt, illetve tiltott együttesekként. Egyetlen amatır színházi csoport sem tudott 

intézményesülni, résztvevıik befogadása a hivatalos struktúrába csak egyéni szinten 

valósulhatott meg.219 Összességében azonban mégis hatással voltak a hivatalos színházi 

életre, amely a külföldi színházi elıadásokkal való találkozás220 és az „amatır” 

kezdeményezések következtében az 1970-es években intézményes formáinak nyitására 

kényszerült. A magyar színház elvesztette az elszigeteltségét; a szüntelen viták 

eredményeképpen pedig folyamatosan kénytelen volt, legalább elméletben reflektálni 

saját mőködésére.221 Mindez lehetıséget teremtett az 1970-es évek új színházi 

nyelvének a kialakulására. A színházi viták (1973/1974, 1975/1976, 1978/1979, 

1981/1982) a strukturális problémáktól kezdve egészen az esztétikai-mővészeti 

kérdésekig elemezték a magyar színház helyzetét. Természetesen, nyilvános vita lévén, 

a színházi struktúra alapjainak és elvárásainak, valamint a Kádár-korszakot 

meghatározó tabuknak és konszenzusoknak a megkérdıjelezésére nem kerülhetett és 

nem is került sor. A színházi viták ellenére, és bár a struktúra hátrányai láthatóak voltak 

alapvetı változtatások mégsem következtek be, csak kisebb intézkedésekkel, 

személycserékkel próbálták megoldani a felmerülı problémákat. Az 1960-as évek 
                                                 
218 Köröspataki Kiss, 1971, 9. 
219 Az egyes csoportok rendezıi és vezetı színészei csak a hivatalos csatornákon keresztül (Színház- és 
Filmmővészeti Fıiskola, a kaposvári, a szolnoki, vagy a 25. Színház) találhattak utat az elsı 
nyilvánossághoz. Imre, 2008a., Ring, 2008a, 257. 
220 A külföldi vendégjátékok mellett, a hazai színházaknak is egyre több lehetıségük nyílt külföldi 
színházi fesztiválokon való részvételre.  
221 Imre, 2008a. 
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közepén a státusrendszerrıl áttértek a szerzıdtetési rendszerre, megszőnt a 

Színházmővészeti Fıiskolát végzettek kötelezı vidéki gyakorlata.222 Az erısen 

központosított irányítás fokozatosan decentralizálódott, a színházak többségének 

közvetlen felügyelete a tanácsok hatáskörébe került.223 Magát a színházi struktúrát a 

hatalom nem gondolta megváltoztathatónak, mert úgy vélték, az a társadalom 

rendszerébıl következik, amely a mővészeteket intézményesen szervezi, tartja fenn és 

látja el.224 Így a kérdés csak az volt, hogy ezeken az adott kereteken belül mit lehet 

megváltozatni.225  

3.1.3 Színházi megújulás az 1970-es években – Szolnok, Kaposvár, Kecskemét 

Miközben a Színházi Szövetségben és a sajtóban a struktúráról vitáztak, néhány vidéki 

színházban – Szolnokon, Kaposváron és Kecskeméten – olyan színházi megújulás vette 

kezdetét, ami hamarosan a hivatalos színjátszást is alapjaiban változtatta meg. Ezekben 

a vidéki színházakban – melyek korábban nem igazán a minıségi munkáikról voltak 

híresek – fiatal rendezık az uralkodó színházi gyakorlatot elvetve, korábban szinte 

ismeretlen több dimenziós színpadi látásmódot226 alkalmaztak. Ennek eredményeképp 

„forradalmasítóan természetes hangú játékstílust és egységes elıadást”227 alakítottak 

ki. A sztárokkal operáló „hagyományos” színház és az alkotást közös ügyként felfogó 

„új” színház közötti legalapvetıbb különbség az volt, hogy „az elıbbiben minden 

színészegyéniség a maga ambíciójának irányába húzta az elıadás szekerét, míg az 

utóbbiban az egy gondolat köré szervezıdés és ebbıl következıen az intenzívebb 

csapatjáték uralkodott.”228 Ezeket a színházakat az a törekvés jellemezte: „hogy a 

színház színvonalát ne egy-egy innen-onnan kiemelkedı elıadás jelentse […] hanem 

olyan társulatok folyamatos mőködése, amelyek sorozatosan elı tudnak állni mővészileg 

igényes, társadalmi hatásukat tekintve jelentıs produkciókkal, és ehhez állandó, 

növekvı számú közönséget képesek mozgósítani.”229 Ezzel párhuzamosan az „új” 

színházakban a képzımővészet (díszlet, jelmez) szerepe is megváltozott. Az új színházi 

köznyelv tehát elsısorban nem az irodalomra, a szövegre koncentrált, hanem a 

                                                 
222 Malonyai, 1973, 37. 
223 Színházmővészetünk helyzetérıl. Tájékoztató jelentés a Mővelıdési Minisztérium miniszterhelyettesi 
értekezlet részére. Budapest, 1981. szeptember. MOL XIX-A-2-ad-993-1981. (121. doboz). 
224 Ungvári, 1973, 117. 
225 Uo. 
226 Pályi, 1992a, 8-12. 
227 Uo. 
228 Pályi, 1992b, 47. 
229 Koltai, 2003. 
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teatralitást állította elıtérbe, a színház saját eszköztárát igénybe vevı színházkoncepció 

jellemezte.230 A progresszív színházakat a színházi szakma képviselıitıl számos 

támadás érte, de munkájuk hatását már nem lehetett elhárítani, különösen azért nem, 

mert a vidéki színházakban megindult folyamtok a közönség egy jelentıs részének 

igényével is találkoztak. Hiszen, ahogyan Zsámbéki Gábor megfogalmazta: „Fontos 

közéleti kérdésekre reagáltak a kaposvári elıadások – de soha nem a politikai 

publicisztika szintjén. A nagy korkérdéseket próbáltuk megfogalmazni, azokra kerestük 

a választ – de mindig a magunk mővészi eszközeivel, és mindig a gondolati és mővészi 

általánosítás igényével. Nagyon fontos volt számunkra, hogy igazat mondjunk, a minél 

teljesebb igazságot, hogy elkerüljünk minden álságot, hazugságot.231  

Ebben a színházi keretben kellett tehát az 1970-es évek végén a Nemzeti Színháznak 

elhelyeznie magát, ki kellett volna alakítania sajátos arculatát.  

3.2 A Nemzeti Színház belsı válsága az 1970-es években 

A Nemzeti Színház 70-es években kibontakozott belsı válsága igen sokrétő probléma 

volt, ezek közül dolgozatomban elsıdlegesen arra a kérdésre helyeztem a hangsúlyt, 

hogy milyen Nemzeti Színház-kép(ek) rajtolódtak ki a szakmai diskurzusban és 

változott-e ez a kép az általam vizsgált idıszakban? Emellett azt is vizsgálom, hogy mit 

jelentett a színészek számára a Nemzeti Színház társulatához, mint közösséghez 

tartozás? Tulajdonítottak-e maguknak különleges elıjogokat ezen közösség tagjai, s ha 

igen, milyeneket? Milyen úton-módon közvetítették a hatalom felé érdekeiket? Ez 

utóbbi kérdés vizsgálata a színészek és a hatalom közötti kommunikáció módjainak 

elemzésére is lehetıséget kínál.  

 

Az 1970-es évekre kialakult krízishelyzet alapja a színházak 1949-ben történt 

államosítása volt. A Nemzeti Színház az államosítás elıtt ugyanis nemigen rendelkezett 

vetélytársakkal, egyes klasszikus darabokra monopolhelyzetet élvezett, konkrét 

mősorpolitikai feladatokkal, emellett az anyagilag is legbiztosítottabb helyzető színház 

volt, biztos társadalmi rangot és megélhetést nyújtva az ott játszó színészeknek. 1949 

után ez a helyzet, ahogyan arról már korábban szóltam, megváltozott, a politika által 

kívánatosnak tartott darabokat kellett eljuttatni a társadalom minél szélesebb rétegeihez. 

                                                 
230 Imre, 2008a. 
231 Mihályi, 1984, 129. 
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Ebben a helyzetben a Nemzeti Színház vezetése legfontosabb feladatául azt kapta, hogy 

a megváltozott helyzetben és körülmények között újrafogalmazza, mit is jelent a 

Nemzeti Színház az adott társadalmi-politikai, és nem utolsó sorban színházi 

struktúrában, tehát meg kellett határozni a színház különleges, a Nemzetit a többi 

színháztól megkülönböztetı profilját. Miután a szakma szereplıi között folyamatos volt 

a diskurzus a Nemzeti Színház mibenlétérıl, a fennmaradt dokumentumok, újságcikkek 

és interjúszövegek alkalmat teremtenek ezen diskurzus elemzésére.  

Az elemzés során azt vizsgáltam, hogy a kortársak milyen érvekkel indokolták a 

Nemzeti Színház, mint különleges státusú intézmény szükségességét. Szem elıtt kell 

azonban tartani, hogy a korabeli szakmai diskurzus bizonyos fokon mindig 

alkalmazkodni kényszerült és alkalmazkodott is a politikai beszédmódhoz, hiszen a 

diktatúra jellegébıl fakadóan a nyilvános vitákban a dolgozatom bevezetıjében említett 

tabuk és konszenzusok megkérdıjelezésre nem kerülhetett és nem is került sor.  

3.2.1 A Major-Marton ellentét 

Az 1970-1971-es évad végén a Nemzeti Színházat addig igazgató Both Béla saját 

kérésére nyugdíjba ment. Az új évadot nyitó társulati ülésen Simó Jenı 

miniszterhelyettes jelentette be, hogy színház igazgatásával az addigi egyik fırendezıt, 

Marton Endrét bízták meg. Marton igazgatói megbízása a Major Tamás – Marton Endre 

konfliktus kívülrıl történı megoldási kísérletének egyik állomása volt. A kettejük 

közötti ellentét bıvebb bemutatást érdemel, hiszen nagyban hozzájárult a Nemzeti 

Színház belsı válságához és annak kiélezıdéséhez. Major Tamás 1945-tıl volt a 

Nemzeti Színház igazgatója. Marton Endre 1949-tıl volt ugyanott rendezı. Kettejük 

ellentéte, a színházi rendezésrıl vallott ellentétes felfogásuk az 1960-as években 

élezıdött ki és hamarosan olyan feszült viszony alakult ki, mely a társulatot is 

megosztotta érzelmileg és mővészileg egyaránt. A politika, kívülrıl beavatkozva – a 

Mővelıdésügyi Minisztérium Színházi Osztálya képében – többször is hiába próbálta 

oldani a feszültséget, majd átmenetileg Nagy Endrét, a minisztérium Színházi 

Osztályának vezetıjét rendelték miniszteri biztosként a színház élére. Ezt követıen az 

1962. május 14-én tartott társulati ülésen Aczél György, a mővelıdési miniszter elsı 

helyettese közölte a színház dolgozóival a Minisztertanács határozatát, amely 

felmentette Major Tamást a Nemzeti Színház igazgatósága alól, és Meruk Vilmost – a 

Színházi és Zenei Fıigazgatóság korábbi vezetıjét – nevezte ki a színház igazgatójává, 
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Major Tamást azonban ezzel egyidejőleg megerısítette fırendezıi pozíciójában.232 Ez a 

döntés jól példázza a hatalom döntési mechanizmusát, ahogy a személyi kérdéseket 

rendezte, azon igyekezet jegyében, hogy „sértıdés ne essék” a fontos emberek között, s 

tulajdonképpen ebben a konkrét esetben sem megoldva a problémát magát, hiszen a két 

eltérı rendezıegyéniségnek továbbra is egy színházon belül kellett tevékenykednie. Sıt 

kettejük személyi és mővészi konfliktusa még ez után élezıdött ki igazán.233 

1971 februárjában maga Marton jelentkezett be megbeszélésre dr. Malonyai Dezsıhöz, 

a Mővelıdési Minisztérium Színházi Osztályának vezetıjéhez. A beszélgetésrıl készült 

emlékeztetı tanúsága szerint Marton a közte és Major közötti ellentétet a Nemzeti 

Színházról és a színházmővészetrıl vallott ellentétes princípiumok ütközeteként 

jellemezte.234 Marton a Malonyaival folytatott beszélgetései során tulajdonképpen 

felajánlotta, hogy elvállalná a Nemzeti Színház igazgatását. A színházon belül kialakult 

helyzet megoldását egy, a színházon belüli megosztottsággal235 és a vezetés 

szerkezetének megváltoztatásával képzelte el, úgy hogy egy menedzser típusú – nem 

elkötelezett – igazgató mellett egy mővészeti vezetı (ez lenne Marton) intézményét 

javasolta bevezetni, akár a fırendezıi cím (honoris causa) megtartásával (ezt a szerepet 

szánta Marton Majornak).236 

3.2.2 Marton Endre a Nemzeti Színház igazgatója 

A színház vezetésének strukturális átalakítására ekkor még nem került sor, Marton a 

színház igazgatója lett. Marton Endrétıl az új funkciójában a politikai vezetés – mint azt 

a beiktatáskor hangsúlyozták – a „hagyományokat haladó módon” tisztelı színházat 

                                                 
232 Javaslat a Politikai Bizottságnak a Nemzeti Színház igazgatójának felmentésére és az új igazgató 
kinevezésére – 1962. április 10. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 263. ı. e.  
233 Major munkásságát 1961 után a „cirkusz-színházi” kísérletek, majd Brecht drámáinak és színházának 
honosítása jellemezte, melyet a korszak más színházi irányzatainak tapasztalataival ötvözött. A körülötte 
kialakult színészcsapattal kísérletezı játékstílust alakított ki. (Shakespeare: Rómeó és Júlia, Athéni Timon, 
Macbeth; Brecht: Galilei, Coriolanus, A vágóhidak Szent Johannája, A szecsuáni jólélek; Peter Weiss: A 
luzitán szörny.) Marton rendezéseiben két hagyományt követett, egyrészt folytatta az 1945 utáni 
vígszínházi hagyományt (Az ügynök halála, Biedermann és a gyújtogatók, VII. Hadrián ) másrészt 
vonzódott a német expresszionizmushoz (Marat/Sade, Play Strindberg), monumentalitásra törekvı, 
teátrális rendezés jellemezte (Madách Imre: Mózes, Vörösmarty Mihály: Czillei és a Hunyadiak.). 
Lengyel, 2008, 180. Rendezıi munkájukról bıvebben lásd például: Molnár Gál, 1971.  
234 Dr. Malonyai Dezsı fıosztályvezetı (Mővelıdésügyi Minisztérium Színházi Fıosztály) emlékeztetıje 
a Marton Endrével folytatott beszélgetésérıl-1971. MOL XIX-I-4-kkk-674/S/71-1971. (9. doboz) 
235 A Nemzeti Színház és annak kamaraszínháza, a Katona József Színház kettéválasztása a Nemzeti 
Színház keretén belül.  
236 Dr. Malonyai Dezsı fıosztályvezetı (Mővelıdésügyi Minisztérium Színházi Fıosztály) emlékeztetıje 
a Marton Endrével (fırendezı, Nemzeti Színház) folytatott beszélgetésérıl – 1971. április 14. MOL XIX-
I-4-kkk-353/S/71-1971. (9. doboz) 
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várt.237 Az új igazgató egyik elsı nyilatkozatában a klasszikus hagyomány további 

ápolását, sıt e munka gazdagítását ígérte, ciklusok elıkészítését és bemutatását vállalta. 

3.2.2.1 Marton Endre programbeszéde 

A Nemzeti Színház-kép színházi-szakmai diskurzusban való elemzésének kiváló 

forrásai a színházvezetık társulati üléseken elmondott (program)beszédei, melyekhez 

retorikájukban kapcsolódnak a Nemzeti Színház mibenlétérıl folytatott vita során 

megfogalmazott Nemzeti Színház-koncepciók. A dolgozatomban elemzett igazgatói 

beszédek sorát Marton Endre 1971-ben igazgatóvá történt kinevezésekor elhangzott 

beszéde nyitja. Ebben Marton  

a következıképpen határozta meg programját: „A közeljövıben az lesz számomra a 

legfelelısségteljesebb irányító és mővészi feladat, hogy intenzíven megvalósítsam ifjú 

rendezıi álmomat: hogy a Nemzeti Színház a magyar és külföldi drámák igaz otthona 

legyen. Meggyızıdésem, hogy ez a Nemzeti Színház hivatása és kötelessége. […] 

hangsúlyozom, hogy a Nemzeti Színháznak elsısorban a nagy hagyományok 

színházának kell lennie. 238 Az igazgató beszéde igazodott a politikai elvárásokhoz, 

hiszen a „politizáló, igaz értelemben vett, modern színházat”239 a szocialista-realista 

mővészeket, kritikai realizmust sem hagyta ki mondandójából.240 

                                                 
237 Mővelıdési Minisztérium Színházi fıosztályának feljegyzése dr. Simó Jenı miniszterhelyettes részére 
Marton Endre Nemzeti Színház fıigazgatójává történı beiktatásával kapcsolatban – 1971. augusztus 17. 
MOL XIX-I-4-kkk-674/S/71-1971. (9. doboz) 
238 Marton Endre beszéde a Nemzeti Színház társulati ülésén – 1971. MOL XXVI-I-8-Évadnyitó és 
évadzáró társulati ülések jegyzıkönyvei-iktatószám nélkül-1971. (28. doboz) 
239 Uo. 
240 Uo. 
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3.2.2.2 A Magyar Dráma Ünnepe 

A klasszikus hagyomány ápolását szolgálták azok a rendezvények, amelyek Marton 

ígéretének megfelelıen 1972-tıl 1978-ig minden évben március 15. és április 4. között 

a Magyar Dráma Ünnepe cím alatt magyar klasszikus drámákat kínáltak a Nemzeti 

Színház közönségének.241 Az elsı ünnepi hét megnyitóján tartott ünnepi beszédében 

Marton ismét politizáló modern színházként határozta meg a Nemzetit: „Így valósítjuk 

meg, hogy az élı múlt és a való jelen találkozzék, hivatásunknak szenvedélyes 

igazolásul, hogy társadalmunknak megfelelıen politizáló igaz értelemben vett modern 

színházat hozzunk létre, amely pontosan és tisztán fejezi ki a ma világáról alkotott 

képünket, eszményeinket (eszméinket) és mővészi elképzeléseinket – tehát? A Nemzeti 

Színházat.” Amelynek „nem lehet nagyobb erıforrása, mint klasszikusaink.” 242 

A beszédben megjelenik a kötıdés a Kádár-korszak egy jeles ünnepéhez is, ezzel 

mintegy kapcsolódva a korszak politikai retorikájában kiemelt szereppel bíró április 4-

hez, az ország „felszabadulásának” ünnepéhez:243 

 „Évrıl évre ugyanebben az idıben újra és újra más klasszikusokkal 

gazdagítjuk, és a történelmi dátumnak megfelelıen április 4. 

elıadóestéjén a mi társadalmunk életét, vágyait, problémáit kifejezı mai 

modern drámát mutatunk be.”244 

                                                 
241 Székely, 1987a, 147. 
242 Marton Endre fıigazgató beszéde a Nemzeti Színházban – 1972. március 15. MOL XXVI-I-8-
Évadnyitó és évadzáró társulati ülések jegyzıkönyvei-iktatószám nélkül-1972. (28. doboz) 
243 A korábban nemzeti ünnepként számon tartott március 15-ét 1951-ben ismét munkanappá 
nyilvánították. Az 1848/49-rıl való megemlékezés különösen 1956 után vált a hatalom számára terhessé. 
Az 1960-as évek végén kitalálták a tavasszal tartott „Forradalmi Ifjúsági Napokat”, amely keretében 
igyekeztek összemosni március 15-ét a március 21-i Tanácsköztársaságról és az április 4-i 
felszabadulásról való megemlékezéssel. http://www.nemzetijelkepek.hu/unnepek.shtml (utolsó letöltés: 
2011. 01. 25.) Ehhez csatlakozott tehát a Nemzeti Színházban tartott Magyar Dráma Ünnepe. 
244 Uo. 
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3.2.2.3 A Major-Marton ellentét folytatása 

A Marton Endre és Major Tamás közötti ellentétek245 Marton igazgatása alatt tovább 

élezıdtek, Major mint rendezı egyre sikeresebb produkciókat hozott létre, míg „Marton 

elıadásai egyre teátrálisabbak, idejétmúltabbak lettek.”246 Mindez a Nemzeti Színház 

teljes mőködésére rányomta a bélyegét. 

Marton Endre és a Nemzeti Színház társulata között rövid idı elteltével igen komoly 

nézeteltérések keletkeztek, a színház belsı élete olyan zavarossá vált, hogy azzal már 

felettes szerveknek is foglalkozni kellett. Az ügyrıl készült feljegyzések szerint 1975-re 

Marton Endre, mint igazgató helyzete teljesen ellehetetlenült, lényegében egy komoly 

súlyú mővész sem volt már, aki hajlandó lett volna vele, mint igazgatóval, vagy mint 

rendezıvel együttmőködni. A színházban uralkodó légkör lehetetlenné tette a 

társulatépítést, a komoly mővészi munkát. A Nemzeti, ahogyan Ascher Tamás 

visszaemlékezett rá: „Borzalmas hely volt. Nekem az a speciális helyzetem van, hogy az 

én osztályfınököm az egyetemen Marton Endre volt. És nagyjából azzal egy idıben, 

hogy elkezdett minket tanítani […] elment egy évre Amerikába ösztöndíjjal. Ez 

egyáltalán nem volt baj, tanítottak mások bıven. Mikor visszajött, kinevezték a Nemzeti 

Színház igazgatójának. Addig egy fontos rendezı volt, de nem igazgató. Tehát mi, mint 

az osztály eljártunk a nemzeti színházi premierekre. Láttuk a fején, hogy mi van 

odabenn, hallottuk a pletykákat, láttuk, hogy bolondul meg tulajdonképpen a sok 

szorongástól és hogy egyre rosszabbakat rendez.”247 

A kultúrpolitika irányítói pedig nem voltak képesek rendezni a Nemzetiben kialakult – a 

megfelelı színvonalú mővészi munkát akadályozó – helyzetet, hanem hagyták, hogy a 

társulat kettészakadjon, annak ellenére, hogy a minisztériumi feljegyzésekben rendre 

egy magas színvonalon mőködı Nemzeti Színház szükségességét hangsúlyozták: „A 

magyar színházmővészet az elmúlt évek fejlıdése nyomán abba a helyzetbe került, hogy 

szervezetileg, mővészi színvonal és közönségérdeklıdés tekintetében egyaránt alkalmas 

és képes adott pillanatban fontos, akár döntı részt vállalni kulturális politikánk 

céljainak elérésében. Színházi életünk kulcshelyzetben lévı tényezıje e tekintetben egy 

magas mővészi szinten dolgozó olyan Nemzeti Színház, amely mint önálló színházi 

                                                 
245 Kettejük viszonyára Major így emlékezett vissza: „Marton mindig óriási szorongásos problémákkal, 
meg bizonytalansággal küzdött, pedig nagyon tehetségesen indult. […] amikor igazgató lett, soha nem 
igyekezett akadályozni. Olyasmi elıfordult, hogy eljött a premierre vagy a sajtófıpróbára, és amikor 
siker volt, akkor hátul összefogta a kezét és nem tapsolt. […] Volt valami rejtett féltékenység közöttünk – 
igazán nem a részemrıl –, Marton mondjuk megjegyzéseket tett a büfében. Koltai, 1986, 111. és 117. 
246 Ascher, 2007, 87. 
247 Ascher Tamás interjú, 2008. 
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mőhely, önálló színházi gondolatok megfogalmazására képes, hozzászól társadalmunk, 

történelmi múltunk kérdéseihez, fontos szerepet vállal a társadalmi tudat 

alakításában.”248 

 

Áttanulmányozva a Marton Endre igazgatása alatt keletkezett, a Mővelıdésügyi, illetve 

a Kulturális Minisztérium Színházi Osztálya által az MSZMP KB Agitációs és 

Propaganda Bizottsága számára elkészített évadértékeléseket, azt tapasztalhatjuk, hogy 

azokban a Nemzeti Színházról szólva csak igen áttételes – súlyának nem megfelelı – 

említés történik a kialakult feszültségekrıl, nehézségekrıl, annak ellenére, hogy azok a 

hatékony mővészeti munkát is akadályozták. Így például az 1972/73-as évad 

értékelésében csupán ennyit olvashatunk: „A mővészi koncepcióban, a rendezıi és 

játszási stílus kialakításában azonban érzıdik bizonyos kettısség (pl. a Szeget-szeggel c. 

Shakespeare mő rendezése), ami tükrözi a színházvezetés ma még meglévı, a múltból 

öröklött ellentmondásosságát.”249 

Ami különösen annak ismeretében érdemel említést, hogy 1973. január 4-én maga 

Marton Endre fordult levélben Malonyai Dezsıhöz, a Színházi Osztály vezetıjéhez, 

melyben, mint a Nemzeti Színház igazgatója teljes mértékig elhatárolódott Major 

másnap (!) bemutatásra kerülı Szeget-szeggel250 rendezésétıl251, anarchistának 

bélyegezve a mő rendezıi értelmezését. 

„Vagdalkozik ide-oda, didaktikusan, amikor a hatalom kérdésérıl van 

szó, szinte leállítja az elıadást, és a szájába rágja a közönségnek 

                                                 
248 A Színházmővészeti fıosztály feljegyzése, készítette: dr. Huszár János. MOL-XIX-I-7-bb-1975. (4. 
doboz) 
249 A Mővelıdési Minisztérium jelentése az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága 1973. 
június 26-i ülésé számára az 1972/73-as színházi évadról. Elıdadó: dr. Simó Jenı miniszterhelyettes. 
MOL M-KS 288. f. 41. cs. 206. ı. e. 
250 „Bár az új színházi repertoárból sok klasszikus írót hagytak ki, Shakespeare darabjai megtartották 
szilárd helyüket a szocialista színházi programban [...] Shakespeare-t nemzeti klasszikusként kezelték [...] 
és a kommunista kultúra színvonalának emelésére használták, valamint a reneszánsz ideológia egyetlen 
igazi örökösének vélték.” Schandl, 2008. Idézi: Mullowney, 2010. 
251 Ahogyan Schandl Veronika megállapította Shakespeare Szeget szeggel darabjának színházi elıadása 
nagyon jó lehetıséget teremtett a kettıs beszéd alkalmazására: „Úgy látszik, hogy Major Tamás, aki 
kétszer is megrendezte a Szeget szeggel-t, a mosolygást ítélte a legjobb stratégiának, amikor egy ember 
egy leküzdhetetlen rendszerrel (a herceg Bécsével) áll szemben. Elsı verziója (Nemzeti Színház, 
Budapest, 1973) egy igazi, Brecht által ihletett vízióval fejezıdött be. A herceg megismételt házassági 
ajánlatakor szinte megállt az idı, mielıtt Isabella széles mosollyal fordult hozzá, és táncolni kezdett vele. 
Valószínőtlen hepiend volt ez – de hogyan lehetett volna másképp?” Schandl, 2008. A Szeget szeggel 
1964-1985 közötti magyarországi rendezéseirıl lásd bıvebben: Schandl, 2003. Az 1973-as Major-féle 
rendezés kritikáját lásd pl: Színház 1973/4 (Szántó Erika), Kritika 1973/2 (Molnár Gál Péter), Kritika 
1973/6 (Mihályi Gábor) Népszabadság 1973. január 10. (Koltai Tamás), Film, Színház, Muzsika 1973/2 
(Sándor Iván).  
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sértıdését a most hatalmon lévıkkel szemben. […] Én ezt az elıadást, 

mint a Nemzeti Színház igazgatója nem vállalom. […] Az elıadás 

külalakjáról nem nyilatkozom, mert meggyızıdésem, hogy nem az a 

stílusú és megjelenéső elıadás, ami a Nemzeti Színház koncepcióját 

(kiemelés az eredetiben) elısegítené.”252 

A Nemzeti Színházban az általános rossz hangulat odáig fokozódott, hogy a színház 

több tagja a távozás gondolatát fontolgatta, hiszen a társulat az egymással rivalizáló két 

rendezı áldozata lett. Aki szerepet kapott az egyiktıl, azt a másik mellızte és viszont. 

Ráadásul a Nemzeti Színházból gyakorlatilag elfogytak a rendezık, csak Major Tamás 

és Marton Endre maradt (Iglódi István253 és Babarczy László254 elszerzıdtek, Egri 

István255 nyugdíjba ment, Nagy András256 pedig eltávozott a színháztól).  

3.2.2.4 Revizor – 1973 

A színházban kialakult légkör érzékeltetésére a következıkben – esettanulmányként – a 

színház 1973-as Revizor elıadása körül kialakult helyzetet mutatom be. Mely történet 

különösen alkalmas arra, hogy fennmaradt forrásait elemzés alá vetve egyfelıl 

bepillantást nyerhessünk a korabeli Nemzeti Színház színfalak mögött zajló életébe, 

másfelıl az elıadás rendezése körüli diskurzus retorikai eszközei rávilágítanak arra az 

intrikus, egymás feljelentésén, bepanaszolásán alapuló beszédmódra, mely a korabeli 

(kulturális) közéletet jellemezte. Ezek mellett pedig példája lehet annak, hogy a szálak 

ekkor is a kulturális élet irányításában hivatalosan pozíciót nem viselı Aczél György 

kezében futottak össze.  

Gogol Revizor címő drámáját a kor egyik legismertebb szovjet rendezıje, a leningrádi 

Georgij Tovsztonogov állította a Nemzeti Színház színpadára 1973-ban. A leningrádi 

rendezı a magyar színészek számára szokatlan munkamódszerrel dolgozott, errıl Koltai 

Tamás korabeli kritikájában így írt: „Szokatlan volt a magyar színházi gyakorlatban 

Tovsztonogov – és játékmestere, Jurij Akszjonov – kemény munkái: követelı, ének- és 
                                                 
252 A levelet – mely Marton félelmeit is jól tükrözi – nem a minisztériumba, hanem Malonyai lakására 
küldte, mert tartott tıle, hogy különben avatatlan kezekbe kerülhet. Marton Endre levele Malonyai 
Dezsıhöz, 1973. január 4. MOL XXVI-I-8-Levelek-iktatószám nélkül-1973. (30. doboz). 
253 Iglódi István 1973-ban a 25. Színház tagja lett. 
254 Babarczy László ahhoz a rendezınemzedékhez tartozik, amely a hatvanas évek közepén új, friss 
hangot hozott a magyar színházmővészetbe. 1973-ban Babarczy a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz 
szerzıdött. 
255 Egri István rendezı. 1965–1975 között, majd 1978-tól haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. 1975–
1978 között a Madách Színházban játszott és Gyırben rendezett. 
256 Nagy András 1973-1977 között a Nemzeti Színház rendezıje, 1977–1980 között a Békés Megyei 
Jókai Színház, 1891-tıl 1986-ig pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház rendezıje volt. 
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táncórákat közbeiktató próbamódszere. Ezzel a tapasztalatokban bıvelkedı és minden 

bizonnyal színházi munkánk egészére is kiható próbamunkával külön mőhelytanulmány 

foglalkozik. […] Az a hatalmas fizikai és szellemi követelmény, amit Tovsztonogov fölad 

színészeinek, nem kizárólagosan az ı módszere. Ebben a tekintetben nincs angol 

módszer vagy szovjet módszer, nincs Brook-módszer vagy Tovsztonogov-módszer. A 

modern színháznak olyan sine qua nonjáról van szó, ami nem ismer határokat, s 

mindenütt egyformán a mővészi eredmény alapja. Ha a módszer szokatlansága és 

fáradságos volta kezdetben tartózkodást szült is a szereplıkben, eredményességét végsı 

soron ık maguk igazolták játékukkal. Teljes odaadást követel ez a fajta próbamunka, az 

izmok és idegek maximális igénybevételével jár, de óriási alkotóenergiákat is 

fölszabadít: színész és rendezı valóban munkatársakká válhatnak a szerepépítésben.”257 

A színészek számára szokatlan munkamódszer nehézségei mellett személyi ellentétek is 

mérgezték a próbaidıszakot. Rögtön a kezdetekkor kirobbant a Szirtes Ádám-ügy, 

melynek rövid bemutatása jól példázza a Nemzetiben uralkodó viszonyokat, az igazgató 

és színész közötti kommunikáció egy lehetséges módját. Szirtes már az elsı próbanapon 

visszaadta a ráosztott szerepet.258 1973. január 9-én kelt levelében Marton megrótta 

ezért és hivatalos hangnemben felszólította, hogy a rá kiosztott feladatot végezze el.259 

Válaszlevelében, mely az igazgatóénál közvetlenebb hangvételő volt (már a 

megszólítása is „Kedves Bandi!”, szemben Marton: „Kedves Szirtes elvtárs! 

megszólításával), Szirtes arra hivatkozott, hogy úgy érzi, a kapott szerepnél többet 

érdemel, többre született és „többre is dolgozta magát a magyar színház és 

filmmővészetben.” S kérte Martont, ne kényszerítse, hogy a Revizorba visszatérjen, sıt 

felajánlotta a színház tagságáról való lemondását is. („Adj nekem legalább ilyen 

szárnyakat, ha már hozzám méltó feladat-szárnyakat nem tudsz, vagy nem akarsz 

adni”),260 s végül, január 14-én hivatalosan is felmondta a Nemzeti Színházzal kötött 

szerzıdését,261mely lemondását január 20-án egyébként visszavonta.262 Szirtes csak 

fenyegetızött azzal, hogy a kialakult helyzet hátterérıl, saját nézıpontjáról tájékoztatja 

                                                 
257 Koltai, 1973c, 13. 
258 Uhovjortov, rendırkapitány szerepét. 
259 Marton Endre levele Szirtes Ádámhoz, 1973. január 9. MOL XXVI-I-8-Levelek-iktatószám nélkül-
1973. (30. doboz). 
260 Szirtes Ádám levele Marton Endréhez, 1973. január 9. MOL XXVI-I-8-Levelek-iktatószám nélkül-
1973. (30. doboz). 
261 Szirtes Ádám levele Marton Endréhez, 1973. január 14. MOL XXVI-I-8-Levelek-iktatószám nélkül-
1973. (30. doboz). 
262Szirtes Ádám levele Marton Endréhez, 1973. január 20. MOL XXVI-I-8-Levelek-iktatószám nélkül-
1973. (30. doboz). 
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a felettes hatóságokat,263 Király Istvánné264 azonban meg is tette ezt, és személyes 

hangvételő levélben magát Aczél Györgyöt informálta. Ez az eset hatásos példája 

annak, hogy a közösség tagjai milyen retorikai eszközökkel fordulnak a hatalom 

képviselıje/képviselıi felé. Mindez azért is érdekes, mert feltételezhetjük, hogy azért 

ezt az érvelési módot használták, mert jó okuk volt azt gondolni, hogy a hatalmat 

birtoklók számára ez érthetı, értelmezhetı. De azt is fontos megvizsgálni, hogy a vita 

szereplıi hogyan jelenítik meg önmagukat és ellenfelüket a hatalom elıtt. 

Király Istvánné, aki a Revizor elıadás rendezésénél Tovsztonogov munkatársa, segítıje 

volt levelében azzal vádolta Martont, hogy „Senki elıtt nem titok, hogy Marton Endre 

nem a legnagyobb örömmel vette Tovsztonogov vendégrendezését, amelyet – 

szerencsére – még az ı igazgatása elıtt beszéltek meg. […] igyekezett Tovsztonogov 

ellen hangolni a színészeket, mivel a szovjet rendezı nem minden esetben választotta azt 

a színészt, akit ı ajánlott.”265 

A Szirtes Ádám-ügyrıl Királyné a következıképpen tájékoztatta Aczélt: „Nem 

Tovsztonogov volt a hibás abban, hogy méltatlanul kis szerepet osztott rá, erre a színház 

fırendezıjének figyelmeztetnie kellett volna ıt. Marton ahelyett, hogy adott volna erre a 

szerepre egy másik színészt (hisz Tovsztonogov nem ragaszkodott az általa alig ismert 

Szirteshez), a szovjet rendezı ellen uszította Szirtes Ádámot.”266 

Tovsztonogov két hét próba után idılegesen hazautazott (a bemutató elıtt két héttel jött 

vissza), s a próbák további vezetését asszisztensére, Jurij Akszjonovra bízta. „Vele 

Marton sokszor megengedhetetlenül viselkedett, de ı hısiesen dolgozott. İ a mai napig 

meg van gyızıdve arról, hogy Marton viselkedésében szovjetellenessége nyilvánult 

meg.” – írta Királyné Martonról.267 

 

Aczél feltételezésnek minısítette Királyné vádjait: „Feltételezésnek tartom például azt, 

hogy ››senki elıtt nem titok: Marton Endre nem a legnagyobb örömmel vette 

                                                 
263 „Abban az esetben, ha engem, erkölcsileg vagy anyagilag károsodás érne és színházunk társadalmi 
szerve veled szemben megvédeni nem tudna – akkor (csak akkor) a magam védelmére e levél egyik 
példányát a minisztériumhoz, a másikat pedig a Budapesti Pártbizottsághoz küldöm el – és egyben 
pártfegyelmit kérek magam ellen.” Szirtes Ádám levele Marton Endréhez, 1973. január 9. MOL XXVI-I-
8-Levelek-iktatószám nélkül-1973. (30. doboz). 
264 Király Istvánné: tolmács, fordító. Született: Landler Mária. Király István irodalomtörténész felesége. 
Akimov: Színház és látomás címő (1967) könyvének egyik fordítója. Az 1980-as években a Mővelıdési 
Minisztérium osztályvezetı helyettese, majd a Magyar Színházi Intézet orosz lektora. 
265 Király Istvánné levele Aczél György miniszterelnök-helyettesnek, a Tovsztonogov rendezte Revizor 
elıadással kapcsolatban – 1974. január 8. MTA KK-AKH-Ms 6035/38.  
266 Uo. 
267 Uo. 
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Tovsztonogov vendégrendezését‹‹; ugyancsak feltételezésnek tekintem, hogy Marton 

igyekezett a ››kényszerő új szereposztásnál Tovsztonogov ellen hangolni a színészeket. ‹‹ 

A levelében említett részletkérdések tisztázása nem a Központi Bizottság feladata – 

ezekkel a Mővelıdésügyi Minisztérium illetékes vezetıinek kell majd foglalkozniuk. […] 

Meggyızıdésem, hogy Tovsztonogov vendégrendezése a magyar színházmővészet 

jelentıs teljesítményéhez vezetett.”268 

Aczél válaszlevelének megírása elıtt terjedelmes feljegyzést kapott a konfliktussal 

kapcsolatban – valószínőleg a minisztérium Színházi Osztályától269 – mely feljegyzés 

Martont – a korszak retorikája szerinti pozitív jelzıkkel – kommunista igazgatónak, 

tehetséges rendezınek és szovjetbarátnak minısítette, aki mősorpolitikájában 

következetesen képviseli a párt mővelıdéspolitikáját.270 

A „Revizor-ügy” hosszasan győrőzött tovább, a diskurzusba egyre többen vonódtak be, 

mondták el véleményüket, foglaltak állást egyik vagy másik oldalon.  

Tovsztonogov a rendezés elkészülte után hazautazott és csak 1973 novemberében tért 

vissza Budapestre, hogy ismét megtekintse az elıadást, melynek felügyelıje 

távollétében Major Tamás volt. November 8-án Megjött Tovsztonogov: „Megnézte az 

elıadást. Elkeseredett. Félrecsúszott az elıadás szelleme. Mőszakilag rengeteg a 

pontatlanság. A rendezı által betanított új statiszták miatt szétesett az elıadás vége. 

Attól, hogy botrányt csináljon, én tartottam vissza Tovsztonogovot. Véleményét mégis 

nagyon keményen megmondta, én fordításban igyekeztem finomítani.”271 – tájékoztatta 

Aczélt Király Istvánné.  

A rendezı elégedetlenségérıl a színház pártvezetıségének november 13-án tartott 

ülésén is szó esett: „Az elhangzott bírálat tartalma és hangneme nagy visszatetszést 

keltett a társulatban és az elhangzottakkal a pártvezetıség sem ért egyet. […] A 

Pártvezetıség meg van gyızıdve arról, hogy színházunk mővészeti vezetısége száz 

százalékig képes arra, hogy a mősoron lévı darabok nívóját a Nemzeti Színházhoz 

méltó, egyenletes szinten tartsa.”272 

                                                 
268 Aczél György miniszterelnök-helyettes levele Király Istvánnénak a Marton Endre fıigazgató és Király 
Istvánné közötti konfliktussal kapcsolatban – 1974. február 23. MTA KK-AKH-Ms 6035/41 
269 A levél sajnos nem fejléces papírra készült, és csak egy olvashatatlan aláírás szerepel rajta.  
270 Emlékeztetı Aczél György miniszterelnök-helyettes részére a Marton Endre és Király Istvánné közötti 
konfliktussal kapcsolatban – 1974. február 20. MTA KK-AKH-Ms 6035/40. 
271 Király Istvánné levele Aczél György miniszterelnök-helyettes részére, a Tovsztonogov rendezte 
Revizor elıadással kapcsolatban – 1974. január 8. MTA KK-AKH-Ms 6035/38. 
272 Feljegyzés a Nemzeti Színház Pártvezetıségének 1973. november 13-án tartott ülésérıl. MOL XIX-I-
4-kkk (10. doboz) 
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Az ülésrıl készült feljegyzés még egy értékes információval szolgál, mely szerint a 

színház vezetése és a társulat tagjai is megalázónak tartják és elutasítják azt a 

minisztériumban megfogalmazott gondolatot, hogy a Revizor mővészi irányításával és 

ellenırzésével egy nem szakmabeli, színházon kívüli személyt bízzanak meg, hogy 

ezzel biztosítsák a rendezıi koncepció maradéktalan érvényesülését.273 Amellett, hogy 

ez az elképzelés valószínőleg szakmai érvekkel is elég nehezen alátámasztható, az 

elemzés szempontjából azért kiemelendı, mert a Nemzeti Színház életében visszatérı 

megoldási javaslat a felmerülı problémákat külsı személy bevonásával orvosolni, aki 

leginkább a politikai akarat közvetítıje, érvényesülésének ıre lehet a színház életében, 

sem mint a szakmai munka irányítója. 

A társulat véleményét minderrıl a minisztérium felé, az a két fıs küldöttség (Avar 

István, a színház mővészeinek képviseletében és Doba Ferenc párttitkár, a színház 

pártvezetısége nevében) tolmácsolta, mely 1973. november 22-én kereste fel Malonyai 

Dezsıt a Színházi Osztály vezetıjét. A beszélgetés során Avar István megjegyezte: 

nevetséges, hogy politikai ítéleteket alakítanak ki a Nemzeti Színház vezetıjérıl és 

társulatáról, és egyesek már elvitték a kérdést a Szovjetunió és a magyar színészek 

közötti viszony megfogalmazása felé.274 Ennél a gondolatnál vissza kell utalni a 

korábban Király Istvánné által megfogalmazott vádakra, melyeknek kedvelt retorikai 

fordulata volt a szovjetellenesség. Király Istvánné a szovjet érdekek magyarországi 

védelmezıjének szerepében tetszelgett. 

A „Revizor-ügy” ezzel nem ért véget. 1975 januárjában Kállai Ferenc és Törıcsik Mari 

keresték fel Aczél Györgyöt, hogy elmondják véleményüket a Nemzeti Színházban lévı 

állapotokról, melyet egymástól függetlenül tőrhetetlennek minısítettek. Aczél, aki 

ekkor miniszterelnök-helyettes volt, tehát semmilyen hivatalos mővészeti életet irányító 

funkciója nem volt, a beszélgetésrıl feljegyzést készített a Kulturális Minisztérium 

államtitkárának, Molnár Ferencnek. Aczél ebben a feljegyzésben Martont úgy 

minısítette, mint, aki „enyhén szólva túlérzékeny, erısebb kifejezéssel élve betegségig 

érzékeny minden vélt vagy valódi, személyével kapcsolatos sérelemre.”275  

 

                                                 
273 Uo. 
274 Malonyai Dezsı feljegyzése dr. Simó Jenı mővelıdésügyi-miniszterhelyettesnek. 1973. november 23. 
MOL XIX-I-4-kkk-iktatószám nélkül-1973. (10. doboz) 
275 Aczél György feljegyzése Molnár Ferenc államtitkár (Kulturális Minisztérium) részére a Nemzeti 
Színházban kialakult helyzetrıl, a Kállai Ferenccel és Törıcsik Marival folytatott beszélgetése alapján – 
1975. január 20. MOL XIX-I-7-bb-A Nemzeti Színház és a Katona József Színház ügyei-iktatószám 
nélkül-1975. (4. doboz) 
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A színházon belüli rossz hangulat eredményeképpen többen is a távozás gondolatát 

fogalmazták meg, így 1975 februárjában a Kulturális Minisztérium Színházi Osztályát 

vezetı Malonyai Dezsı hosszas feljegyzésben foglalkozott a Nemzetiben kialakult 

helyzettel és megoldási javaslatot is kínált: „Marton Endrével a fentiekrıl beszélni kell 

annak elırebocsátásával, hogy a helyzet tisztázása és a rend megtartása nem az ı 

elképzelése szerint kell, hogy történjen, vagyis nem olyan módon, hogy az általa gondolt 

személyeket a színháztól elengedjük, vagy ı azokat elküldje. A helyzet tisztázásának 

alapvetı feltétele az is, hogy Major Tamás helyben hagyása mellett a fent csak részben 

említett mővészeknek ugyancsak változatlan ott-tartásával meg kell változtatni a színház 

vezetésének, illetve vezetı testületének összetételét.”276 Azaz a javaslat szerint rendezni 

kellett a Marton-Kállai Ferenc, a Marton-Törıcsik Mari, a Marton-Egri István és 

mindenekelıtt a Marton-Major ellentétet. Mely utóbbiról a javaslat külön megemlítette, 

hogy: „Itt jegyzem meg, hogy amikor Marton megbízására sor került, külön 

kihangsúlyozva is elmondtuk, hogy a Nemzeti Színházat Major Tamás jelenlétével kell 

megoldania.”277 

3.2.3 Terv a Nemzeti Színház igazgatásának átalakítása – 1975 

A minisztérium színházmővészeti fıosztályán már 1975-ben készült egy olyan javaslat, 

mely szerint a Nemzeti Színház élére egy kultúrpolitikus miniszteri biztost vagy 

intendánst kell kinevezni. Olyan embert, aki döntésekre és szervezésre kész, és 

megfelelı szakmai tekintéllyel rendelkezik. Marton Endrének pedig a mővészeti 

igazgató posztot szánták, úgy hogy elıtte a „mővészi feltöltıdés” jegyében hosszabb 

tanulmányútra küldjék. A javaslat szerint a kiöregedı rendezı gárda mellé a Nemzeti 

Színházba be kellett hozni legalább két fiatal tehetséges rendezıt, olyanokat, akik 

késıbb a színházi élet vezetı személyiségeivé válhatnak. A javaslat név szerint is 

említette Székely Gábort és Zsámbéki Gábort. Úgy gondolták, a két fiatal rendezı 

mővészi vonzása és a színházban remélhetıleg kialakuló rendezett légkör lehetıvé 

teszik majd a társulat fejlesztését és az egészséges légkörő alkotómőhely kialakítását.278  

                                                 
276 Dr. Malonyai Dezsı fıosztályvezetı (Kulturális Minisztérium, Színházmővészeti Fıosztály) 
feljegyzése Molnár Ferenc államtitkár (Kulturális Minisztérium) részére a Nemzeti Színházban kialakult 
helyzetrıl – 1975. február 3. MOL XIX-I-7-bb-A Nemzeti Színház és a Katona József Színház ügyei-
iktatószám nélkül-1975. (4. doboz) 
277 Uo. 
278 A Színházmővészeti fıosztály feljegyzése, készítette: dr. Huszár János 1975-ben MOL-XIX-I-7-bb-A 
Nemzeti Színház és a Katona József Színház ügyei-iktatószám nélkül-1975. (4. doboz) 
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A javaslat bevezetıje pontos képet ad arról, hogy a korabeli politikai diskurzusban, a 

színházak feladata az volt, hogy a kulturális politika céljainak megvalósítását 

elıremozdítsák. A Nemzeti Színháznak pedig ebben kulcsszerepet szántak. 

„A magyar színházmővészet az elmúlt évek fejlıdése nyomán abba a 

helyzetbe került, hogy szervezetileg, mővészi színvonal és 

közönségérdeklıdés tekintetében egyaránt alkalmas és képes adott 

pillanatban fontos, akár döntı részt vállalni kulturális politikánk 

céljainak elérésében. Színházi életünk kulcshelyzetben levı tényezıje e 

tekintetben egy magas mővészi szinten dolgozó olyan Nemzeti Színház, 

amely mint színházi mőhely önálló színházi gondolatok 

megfogalmazására képes, hozzászól társadalmunk, történelmi múltunk 

kérdéseihez, fontos szerepet vállal a társadalmi tudat alakításában. A 

Nemzetit lehetıségei és hagyományai, a színészek mesterségbeli tudása 

erre a szerepre predesztinálják, s ez egyben szellemi izgalmával olyan 

légkört teremthet, amely feltétlen pozitívan visszahatna – elsısorban a 

budapesti nagy – színházakra is. A – többnyire ismert – okok miatt a 

Nemzeti Színház erre jelenleg képtelen. Nemhogy színházi mőhelyrıl 

most nem beszélhetünk, hanem a társulatot a széthullás veszélye 

fenyegeti.”279 

3.2.4 Nemzeti Színház-kép a szakmai diskurzusban 1978-1982 

Dolgozatom következı részében többek között azt vizsgálom, hogy a szakmai 

diskurzusban a javaslatot követıen, vagyis az 1978-1982 közötti idıszakban milyen 

Nemzeti Színház-kép élt, és az mennyiben felelt meg a politikai diskurzusban 

megfogalmazottnak, illetve mennyiben tért el tıle?  

A színházi-szakmai diskurzus vizsgálatát egyrészt a korabeli írásos dokumentumok 

elemzésén keresztül valósítottam meg, másrészt a saját magam készítette interjúkat is 

felhasználtam. Ezek elemzésénél és a két forráscsoport nyelvezeténél, illetve a bennük 

megfogalmazott Nemzeti Színház-kép összehasonlításánál azonban nem felejtkezhetünk 

el arról a tényrıl, hogy a korabeli szereplıkkel utólag, ráadásul már a diktatúra 

összeomlása után készített felvételek nem képezhetik le tökéletesen a korabeli 

                                                 
279 Uo. 
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diskurzust, különösen nem annak viszonylag szőkös nyelvi eszköztárát, hiszen 

interjúalanyaim, közel 30 év távlatából sokkal szabadabban beszéltek a történetekrıl. 

Mint ahogyan azt a tényt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy napjainkban sem 

beszélhetünk pontosan meghatározott Nemzeti Színház-képrıl. Mivel a jelen szakmai 

diskurzusában is rendre elıkerül az ennek meghatározására való igény, így ezek a 

megnyilatkozások minden bizonnyal hatással voltak interjúalanyaim 

visszaemlékezéseire. Nem törekszem tehát a tények rekonstruálására, az objektív múlt 

feltárására, inkább arra vagyok kíváncsi, milyen Nemzeti Színház-kép rajzolható meg a 

fennmaradt dokumentumokból, illetve hogyan és mire emlékeznek az interjúimban 

megszólalók, hogyan élték át és meg az általam vizsgált idıszakot és annak 

meghatározott eseményeit. 

3.2.5 Mitıl nemzeti a Nemzeti? 

Az interjúim során feltett egyik elsı kérdés a Nemzeti Színház mibenlétére vonatkozott. 

A kérdés valamennyi interjúalanyomból hosszú válaszokat hívott elı, melyekben 

sokszor összemosódott a mit jelentett kérdés a ma mit jelenttel? Ezzel is megmutatva 

mennyire problematikus fogalomról beszélünk, melynek jelentése a reformkori 

kezdetekkor még pontosan megfogható, meghatározható volt,280 1945 után azonban az 

erre az alapra sokszor zavaros politikai, szakmai és társadalmi elvárások rétegzıdtek, 

mely az általam vizsgált késı Kádár-korszakban gyakorlatilag megakadályozta egy 

korszerő Nemzeti Színház-kép kialakítását. Ahogyan Zsámbéki Gábor megfogalmazta:  

„Némiképpen mások az elvárások egy kis országban egy Nemzeti 

Színházzal szemben, mint egy gazdagabb kultúrájú és gazdagabb 

kulturális hagyományokkal rendelkezı országban. Legfıképpen azt értem 

alatta, hogy a kisebb országokban görcsösebb szokott lenni a Nemzeti 

Színházzal kapcsolatos elgondolás és általában túlhaladott. Tehát egy 

olyan idıszakhoz kapcsolódik, amikor a nemzeti identitás szerepében a 

                                                 
280 A Nemzeti Színházat a reformkor teremtette meg. Az alapítást kiharcolók döntı többsége a színházért 
nem mint szórakozóhelyért, hanem mint nemzeti ügyért küzdött. A magyar Nemzeti Színház 
keletkezésének ez a magasabb indítóoka adta meg a késıbbiekben, a köztudatban a színház kiemelkedı 
helyét. Ez pedig azzal a következménnyel járt, hogy története folyamán a Nemzeti Színház – a nemzeti 
célkitőzésekkel való szoros összefonódottsága miatt – kivételes helyzettel, kivételes lehetıségekkel és 
kivételes kötelezettségekkel rendelkezett. Feladatának tartották a magyar nemzeti szellem, a magyar 
nyelv ápolását; a nemzeti klasszikus drámairodalom színrevitelét és folyamatos színen tartását; az adott 
korszak szempontjából fontosnak minısített új irodalmi mővek létrehozatalát, mősorra tőzését. Ehhez 
lásd még például: Kerényi, 1987a., Kerényi, 1987b, Pukánszkyné, 1940, Magyar, 1937. 
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színháznak, a nemzeti identitás kialakításában, megerısítésében 

hatalmas szerepe volt a Nemzeti Színháznak. Lényegében 

Magyarországon is fennmaradtak a Nemzeti Színházzal kapcsolatos 

ideák abból a korszakból. Ez szakmailag igen-igen súlyos gátja a 

fejlıdésnek. […]Abban a pillanatban, ha a szakmai fejlıdés alá van 

rendelve, és háttérbe van szorítva a nemzeti ügyhöz képest, akkor ott 

szinte biztosan megjósolhatóan egy maradi, avítt szemlélető színház 

lesz.”281  

Tulajdonképpen ezt a korszerőtlen Nemzeti Színház fogalmat tartotta a színház 

színvonalas mőködése egyik gátjának Székely Gábor is:  

„Szerintem korszerőtlen volt. Nagyon sok minden miatt. Korábban az 

európai városokban, ahol Nemzeti Színház volt, ez volt egy állandó 

társulattal bíró, államilag fedezett költségvetéső valami és általában a 

városokban volt egy városi színház, de az inkább magánszínház volt, 

vagy illékonyabb az idıben, létrejött, megszőnt, épületek körül történt. 

Tehát, hogy a (nemzeti) magát a színházat jelentette, az állandóságot. 

Ennek a története, a folyamata jelentette egy színházkultúra folyamatát 

ezekben az országokban, de valóban a késıbbiekben ez gátat is jelentett, 

egyre inkább gátolt.”282 

Ascher Tamás a politikai meghatározottságot tartotta a Nemzeti Színház-eszme fı 

alkotóelemének:  

„A nemzeti színházi eszme, az egy politikailag motivált eszme, mindig 

valakinek a szükségletét elégíti ki, mindig valamilyen eszmekörnek, vagy 

politikai csoportosulásnak az önigazolására vagy igazodási pontjául 

szolgál.”283 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy egyáltalán miért volt szükség a Nemzeti Színházra, a 

20. század második felében? Interjúalanyaim erre a kérdésre is nagyon hasonlóan 

válaszoltak, azt hangsúlyozták, hogy az emberek részint a nemzeti öntudat miatt 

                                                 
281 Interjú Zsámbéki Gáborral, 2008. 
282 Interjú Székely Gáborral, 2008. 
283 Interjú Ascher Tamással, 2008. 
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ragaszkodnak a Nemzetihez, amivel tulajdonképpen egy korábbi állapot képét 

rögzítették. Hiszen a Nemzeti megteremtésekor nagyon konkrétan szolgálta a nemzet 

ügyét, ezért ennek ideái kapcsolódtak hozzá, egy tökéletesen megváltozott világban.284 

Ennek a nemzeti eszmének a jelképét láttak az emberek a Nemzeti Színházban, amely 

eszme egy konkrét helyszínhez kapcsolódott, magához a színház épületéhez, amelyet 

ezért volt fontos felépíteni, megteremteni és megırizni. Tehát a Nemzeti Színháznak 

ilyenfajta történelmi tradíciói is voltak. 285 

A belsı válsággal párhuzamosan azonban a politika a Nemzeti Színháztól továbbra is 

példamutatást várt a többi színház számára, és ehhez megfelelı mősorpolitikát, nem 

ellenszegülı vezetést. 

„A Nemzeti Színház feladata napjainkban is a mai magyar dráma 

megteremtésében való aktív részvétel, a magyar klasszikus dráma 

újjászületése, a világirodalom legjelentısebb klasszikus mőveinek 

életrekeltése, az újonnan születı haladó mővek bemutatása.”286 

3.2.6 Az Aczél-Pozsgay ellentét és a Nemzeti Színház 

A Kulturális Minisztérium élén ebben az idıszakban Pozsgay Imre állt, helyettese Tóth 

Dezsı volt. A színházi ügyek azonban teljes mértékig Aczél György felségterületének 

számítottak.287 Így bár azt Pozsgaynak sikerült elérnie, hogy Székely Gábor és 

Zsámbéki Gábor a Nemzeti Színház fı- illetve vezetı rendezıi pozíciójába kerülhessen 

1978-ban, elképzelése mégsem valósulhatott meg tökéletesen, hiszen Aczél kívülrıl 

beavatkozva saját emberét, Nagy Péter írót, kritikust helyezte igazgatóként a Nemzeti 

Színházba. Pozsgay eredeti elképzelése ugyanis az lett volna, hogy Székely Gábor 

legyen az igazgató, Zsámbéki Gábor pedig a fırendezı, mővészeti vezetı, a társulat 

szervezésében pedig legyen autonómiájuk, mősorpolitikában pedig az eltőrhetı 

határokon belül bizonyos szabadságuk.288 Pozsgay Imre a vele készített interjúban azt 

hangsúlyozta, hogy ı direkt akarta Aczél ellenében, hogy ne a lekenyerezett garnitúra 

                                                 
284 Interjú Zsámbéki Gáborral, 2008. 
285 Interjú Székely Gáborral, 2008. 
286 Ellenırzési jegyzıkönyv a Nemzeti Színház költségvetési revíziójáról. MOL XIX-I-8-1976. (25. 
doboz) 
287 Errıl Pozsgay így nyilatkozott: „...azt mindenki tudta a színházi életben, itt csakis egy személy 
rúghatott labdába, miniszteri tisztemet nem óhajtottam másodhegedős szerepére degradálni. Hivatalos 
orgánumokban és fórumokon a lehetséges mértékig félrehúzódtam Aczél Györgynek e felségterületérıl. 
De késhegyig menı négyszemközti, alkalmanként többszöri vitáim voltak színházi ügyekben.” Pozsgay, 
1991.  
288 Interjú Pozsgay Imrével, 2007. 
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valamely tagja vezesse a színházat, hanem új emberek, akik újfajta szellemiséget, 

kezdeményezıkészséget hoznak a Nemzeti életébe.289 Elmondása szerint az is vezérelte, 

hogy elérje, Aczél kénytelen legyen beletörıdni abba, hogy nem egyeduralkodó a 

színházi területen és nem tud mindenkit lekenyerezéssel ı maga irányítani.290 Eközben 

viszont Aczél a háttérben tárgyalásokat folytatott Nagy Péterrel, akit régrıl ismert, 

családi barátja volt. S akivel – mint azt Nagy Péter Tóth Dezsınek írt levelébıl 

megtudhatjuk – sikerült is megállapodnia: „Aczél elvtárs arról gyızött meg, hogy a 

Nemzeti Színház igazgatásának kérdésével, mint szolgálattal kell szembenéznem.”291 

Nagy Péter feltételekhez kötötte a feladat elvállalását, elsıként is Major és Marton 

nyugdíjba vonulásához, valamint ahhoz, hogy támogatást kapjon az általa elképzelt 

Nemzeti Színház-kép megvalósításához.  

„Egyet kell értenünk abban az általános vonalban, amelyet a Nemzeti 

Színház a magyar színházi életben képviselni hívatott. Megítélésem 

szerint a Nemzeti feladata a közmővelıdés általános feladatkörén belül 

az élı magyar dráma szolgálata, a kritikailag felfogott teljes magyar 

drámai hagyomány ápolása, a világirodalom klasszikus drámai 

hagyományáról alkotott képünk kiegészítése, teljesebbé tétele és szerves 

képviselete, általában egy jó értelemben vett modern realizmus 

megvalósítása a színházmővészetben – s amit talán elsıként kellett volna 

említenem. A tiszta magyar beszéd ápolása, kisugárzó mőhelyévé 

tétele.”292 

Nagy Péter ebben a levelében kifejtette, hogy Nemzeti Színház-koncepciójának 

megvalósulását Székely Gáborral és Zsámbéki Gáborral együttmőködve nem látja 

megvalósíthatónak, különösen Zsámbékival nem tudta elképzelni a közös munkát, 

mondván: 

„nem kétséges, hogy ı a fentebb körvonalazott programmal nem érthet 

igazán egyet s az örökös viták idegırlıek is, terméketlenek is. Helyette 

feltétlenül szükségesnek ítélem, hogy fırendezıként a színházhoz kerüljön 

                                                 
289 Az Aczél Pozsgay ellentétet lásd bıvebben: Révész, 1997. Különösen a Pozsgay színre lép címő 
fejezetet. 
290 Uo. 
291 Nagy Péter levele Tóth Dezsı miniszterhelyettesnek (Kulturális Minisztérium) a Nemzeti Színház 
igazgatásának tárgyában – 1978. február 11. MOL XIX-A-2-ad-AGy-126-1978. (67. doboz) 
292 Uo. 
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Berényi Gábor:293 erre tapasztalata is, gyakorlata is, tehetsége is 

predesztinálják – s nem utolsósorban az, hogy kérdezetlenül is tudom: a 

fentebb körvonalazott programmal nem csak szóban értene egyet, de 

minden tıle telhetıt meg is tenne a megvalósításért.”294 

3.2.7 Strukturális átalakítások a Nemzeti Színházban– 1978 

A Nemzeti Színház problémáinak orvoslására átfogó koncepcióra lett volna szükség, 

ilyen azonban nem jött létre, mint látható a politikai vezetés csak kívülrıl jövı 

strukturális kiigazításokkal próbálkozott. Ennek keretében 1978-ban a Kulturális 

Minisztérium Major Tamás és Marton Endre nyugdíjazása mellett megpróbálkozott a 

Nemzeti Színház vezetésének és mőködésének átalakításával. Hivatalosan – az 1975-

ben megfogalmazott és korábban már bemutatott – új vezetési koncepciót 

megvalósításáról beszéltek, a színház irányításában intendáns kinevezésével, fırendezı 

és vezetı rendezı beállításával.295 Legfıbb érvként azt hangoztatták, hogy az új 

színházpolitika jegyében úgy kívánják átalakítani a színházak irányítását, hogy azok 

élén kultúrpolitikus álljon, aki a párt és az állam mővészetpolitikai koncepciójának 

megvalósítója, és aki nem alkotó mővész.296  

Az 1978. április 7-én megtartott rendkívüli társulati ülésen Pozsgay Imre a korszakban 

szokatlan módon a sajtó nyilvánossága elıtt (MTI, Rádió, Televízió, központi lapok 

képviselıi) jelentette be a Nemzeti addigi vezetésének, Marton Endre igazgatónak és 

Major Tamás fırendezınek „érdemeik elismerése mellett” történı nyugdíjazását. Ezzel 

egyidejőleg pedig bemutatta a Nemzeti új vezetıit: az igazgatót, Nagy Péter 

irodalomtörténész-kritikust, a fırendezıt Székely Gábort, és a vezetırendezıt Zsámbéki 

Gábort.297 

Az események értékelésénél nem feledkezhetünk meg arról, hogy a Nemzeti Színház 

esetében ekkor egy valós krízishelyzet kapott politikai-hatalmi színezetet az Aczél 

György és Pozsgay Imre közötti ellentét révén, melyrıl dolgozatomban már több 

                                                 
293 Berényi Gábor: 1953-tól a Magyar Néphadsereg, 1955-tıl a József Attila Színház rendezıje, 1959-tıl 
1971-ig a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója volt. 1982-tıl a József Attila Színház fırendezıje, 1982-
tıl 1992-ig a Játékszín igazgatója és rendezıje. 
294 Uo. 
295 Dr. Tóth Dezsı államtitkár ajánlása a Nemzeti Színház társulati ülésén elmondandókhoz, 1978. április 
6. MOL XIX-I-7-cc (22. doboz) 
296 Tárcairányítású színházaink vezetésbeli-strukturális problémái. MOL XIX-I-9-a-Színházi dosszié-
iktatószám nélkül-1978-1979. (34. doboz) 
297 A Nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésének menete. Budapest, 1978. április 4. MOL XIX-I-7-cc-
A Nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésének anyagai-1978. (22. doboz).  
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alkalommal is szóltam. Aczél György és Pozsgay Imre viszonya az utóbbi önállósodási 

törekvéseivel párhuzamosan romlott meg. A kulturális miniszternek ugyanis sikerült 

olyan viszonyt kialakítania a fiatal színházvezetı generációval, amilyet Aczélnak nem. 

Ezzel pont személyi kapcsolatok terén veszélyeztette, az ezekre igen sokat adó Aczél 

dominanciáját, aki joggal tartott attól, hogy a generációváltással az erıviszonyok 

Pozsgay javára fognak eltolódni. A Pozsgay-Aczél „háború” egyik fı színtere pedig 

éppen a Nemzeti Színház volt.298  

Ez nyilvánult meg abban is, hogy bár a miniszter, Pozsgay Imre a Nemzeti Színház 

vezetésére a legalkalmasabbnak a szolnoki és a kaposvári színház igazgatóját, Székely 

Gábort és Zsámbéki Gábort találta, de mint láttuk, kompromisszumot kellett kötnie: 

Nagy Péter írót, kritikust nevezték ki a színház igazgatójának, Székely Gábort 

fırendezınek, míg Zsámbéki Gábort vezetı rendezınek. Így a színház problémáinak 

megoldására tett nemzedékváltási szándék csak korlátozással valósulhatott meg, Aczél 

György által a rendszerbe épített biztosítékkal: a politikailag megbízható Nagy 

Péterrel,299 aki mint a fent idézett levélbıl is kiderül a két rendezıt nem tartotta 

alkalmasnak a feladatra – bár a vele készített interjúban azt mondta korábbról nem 

ismerte a munkájukat300 – ráadásul pedig ellenséges viszonyban volt a Székely-

Zsámbéki páros legtekintélyesebb Nemzeti Színházi pártfogójával, Major Tamással.301 

A színház vezetésének átalakítását hosszas tárgyalások elızték meg, melyek tartalmára 

következtethetünk abból a feljegyzésbıl, amit Tóth Dezsı Pozsgay Imrének készített 

1978. március 22-én. Mivel tudjuk, hogy Tóth Dezsı Aczél embere volt, ezen 

dokumentum tartalma vélhetıen Aczél György álláspontját (is) tükrözi. Az irat tanúsága 

szerint az egyik nagyon fontos dolog, amit Székely és Zsámbéki tudomására kellett 

hozni, az volt, hogy a Nemzeti Színház mővészeti stílusa, formanyelve ugyan 

korszerősítendı, de nem lehet kísérletezések függvénye, nem lehet „avantgard”. 

Valamint, hogy ne ragaszkodjanak Major Tamáshoz, mint fırendezıhöz, mert az ı 

nyugdíjazása politikai döntés eredménye, Major csak rendezhet és mint színész játszhat 

a színházban. Ezzel párhuzamosan Majorral is tárgyalni kellett, „hangsúlyozva 

                                                 
298 Révész, 1997, 267-268. 
299 Nagy Péter a vele készített interjúban azt hangsúlyozta, hogy Aczél Györgynek nem tetszett Székely 
Gábor és Zsámbéki Gábor bekerülése a Nemzeti Színházba, ezért tette ıt oda, mintegy kontrollként. 
Interjú Nagy Péterrel, 2008.  
300 Interjú Nagy Péterrel, 2008. 
301 Révész, 1997. 268. 
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érdemeit, azok várható társadalmi megbecsülését, utalva további rendezıi és színészi 

munkájának nélkülözhetetlenségére.” 302 

A feljegyzés olvasása közben egy igen lényeges pontra bukkanhatunk: „Székely és 

Zsámbéki nem tudnak arról, hogy nem egyenrangú, vagy közel egyenrangú posztokban 

kerülnek a színházhoz. Rendkívül körültekintıen kell tudomásukra hozni, hogy Székely 

fırendezı és Zsámbéki beosztott rendezı.”303 Ez a kijelentés jól illeszkedik abba a 

politikai alkusorozatba, ami a Nemzeti Színház vezetésének átalakítását megelızıen a 

háttérben folyhatott, s melyet a töredékes visszaemlékezések alapján – hiszen a 

résztvevık már az események megtörténtekor is csak részinformációkkal rendelkeztek, 

melyekre sok évvel késıbb már egyáltalán nem biztos, hogy pontosan emlékeztek – 

csak igen feltételesen rekonstruálhatunk. Az információtöredékek összeillesztése 

mégsem haszontalan, hiszen képet adhat a rendszer mőködésének sajátosságairól.  

Pozsgay Imre a vele készült interjúban úgy emlékezett vissza, hogy ı Székelyt és 

Zsámbékit akarta a Nemzetibe vinni, ez elıbbit, mint igazgatót, az utóbbit, pedig mint 

fırendezıt.304 Székely szerint a miniszter elıször csak ıt hívta, de ı úgy gondolta, ezt a 

feladatot csak Zsámbékivel közösen lehet elvállalni.305 Viszont miután Aczél a Nemzeti 

igazgatására Nagy Pétert szemelte ki, ı pedig – mint korábban láttuk – 

elképzelhetetlennek tartotta a közös munkát Zsámbékival, így nyilván miatta kellett a 

tárgyalásokon hangsúlyozni, hogy Zsámbéki „csak” beosztott rendezı lesz. Székely 

Gábor a vele készült interjúban úgy emlékezett, ıket egyáltalán nem érdekelte, hogy a 

színház vezetésébe a fejük fölé került Nagy Péter, mert ık magára a feladat adta 

kihívásra koncentráltak. 

„Nagy Péter nem érdekelt bennünket. Valahogy hozzátartozott a 

dologhoz, hogy például a Nemzeti Színház, mint protokolláris intézmény 

a legkevésbé sem érdekelt bennünket. Tehát az, hogy mi a Nemzeti 

Színháznak vagyunk a nem tudom mije, vagy az, hogy mi ott dolgozunk az 

valami megtiszteltetés lenne, eszünkbe nem jutott. Tehát természetesnek 

tartottuk, hogy legyen egy ember, aki ha nagyon szeret nyakkendıben 

járni és öltönyben, akkor ı járjon és képviselje a Nemzeti Színháznak azt 

                                                 
302 Tóth Dezsı miniszterhelyettes feljegyzése Pozsgay Imre kulturális miniszternek a Nemzeti Színház 
vezetésének tárgyában – 1978. március 22. MOL XIX-I-7-cc-A Nemzeti Színház rendkívüli társulati 
ülésének anyagai-1978. (22. doboz) 
303 Uo. 
304 Interjú Pozsgay Imrével, 2007. 
305 Interjú Székely Gáborral, 2008. 
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a vélhetıen akkor még úgy éreztük, hogy szükséges vagy még nem 

elhanyagolható külsıségét, amit mi egyáltalán nem kívántunk volna 

képviselni. Lehet, hogy egyszerően olyan mértékben érdektelennek 

tartottuk, annyival fontosabb volt, hogy a saját közegünket feladjuk, hogy 

helyette egy új közegben kezdünk el dolgozni, hogy kik azok, mik azok, 

mit csinálnak, mi van abban a színházban. Nagyon jelentıs mővészek 

voltak, igazán, a mesterem306 például ott volt. Tehát annyival fontosabb 

volt a dolog szakmai része, hogy ez egyáltalán nem érdekelt 

bennünket.”307 

A politikai vezetés a döntés kommunikálásakor azt sem vállalta fel, hogy Marton és 

Major nyugdíjazása mögött a színház vezetésével való elégedetlenség, és a hosszan 

elnyúló válság áll, hanem új színház-igazgatási elv bevezetésére hivatkoztak, ezért a 

velük való elbeszélgetés során érdemeik elismerését hangsúlyozták.308 

3.2.8 Székely Gábor és Zsámbéki Gábor a Nemzeti Színházban 

Interjúpartnereimmel hosszasan beszélgettünk arról, milyen volt nekik bekerülni a 

Nemzeti Színházba, mit tudtak a Nemzetiben folyó hatalmi harcról, a szakmai 

munkáról, mikor elvállalták a rendezıi felkérést? 

„A Nemzeti Színház hallatlanul rossz hírnek örvendett, talán nem is 

annyira a produkciói miatt, bár hallatlanul gyengék voltak, hanem egy 

olyan belsı harc dúlt a Nemzeti Színházban a két vezetı a Major és a 

Marton között, amitıl hallatlanul kettészakadt, egy élhetetlen hellyé 

változott. Intrikák, betartások, sztorinak is kellemetlen sztorik 

történtek.”309 

A Székely-Zsámbéki párost fenntartásokkal fogadták a színházban, részben azért, mert 

a kényelmes munkához szokott sztárok, akik a sikertelen színházban is megırizték 

egyéni sikereiket, tartottak tıle, hogy elvesztik addigi rangjukat, kiváltságaikat. A 

gazdasági szempontok érvényesülése ugyanis azt hozta magával, hogy egyre kevésbé 

                                                 
306 Major Tamás 
307 Interjú Székely Gáborral, 2008. 
308 Tóth Dezsı miniszterhelyettes feljegyzése Pozsgay Imre kulturális miniszternek a Nemzeti Színház 
vezetésének tárgyában – 1978. március 22. MOL XIX-I-7-cc-A Nemzeti Színház rendkívüli társulati 
ülésének anyagai-1978. (22. doboz) 
309 Interjú Székely Gáborral, 2008. 
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voltak fontosak a társulatok, viszont egyre fontosabbá vált a sztárszínház, mert a 

színészek számára anyagilag abban volt fantázia. Számos színésznek nem a szerep 

megoldása volt a cél, hanem a saját helye védelme a hierarchiában. Úgy gondolkoztak a 

feladatokról, hogy a róluk kialakult, vagy önmagukról kialakított képbe belefér-e. Errıl 

így nyilatkozott Székely Gábor:  

„A belsı hierarchia ijesztıen egymásról szólt, tehát, hogy ki van éppen 

elıl, a Feri, a Kállai Feri, a Sinkovits van eggyel följebb, vagy a Kálmán 

Gyuri éppen. Tehát inkább egymással vívtak, egy belterjes játék volt, 

amit elég nehezen tudtunk értelmezni. Ennél sokkal fontosabb dolgok 

voltak, hogy egy belsı presztízs… sok volt az önzés és sok volt a 

felesleges energia és versengés. Na most ezzel a generációval mondom 

már nehéz volt a szót megtalálni, nagyon sokszor nagyon jól lehetett 

dolgozni velük, de igazából a szellemi azonosság nem igazán alakult 

ki.”310 „…tılünk is azt várták, hogy ezt a korábban megszerzett rangot, 

kialakult hierarchiát tartsuk tiszteletben. Sok jeles mővésznek már esze 

ágában sem volt a szétesett színház egészének vagy saját játékának 

megújításában gondolkozni.”311 

Székely Gábor és Zsámbéki Gábor lehetıséget kaptak arra,312 hogy Szolnokról illetve 

Kaposvárról színészeket is szerzıdtessenek a Nemzeti Színházba.313 Amire ık úgy 

tekintettek, mint egy elsısorban szakmai kérdésekre koncentráló társulati légkör 

kialakításának zálogára.314 Az új tagok szerzıdtetését azonban a korábbi társulat igen 

rossz néven vette: 

„úgy élték meg minthogyha a híres Németh Antal-féle [színháznak] vége, 

mindenkinek a szerzıdése megszőnt és új szerzıdtetés lett volna. Mert 

                                                 
310 Interjú Székely Gáborral, 2008. 
311 Székely és Zsámbéki a Nemzeti Színház mőködésének egyik nagy problémáját a társulati kötıdés 
fellazulásában látta, amelyet az önérvényesítı szellem eluralkodása is támogatott. A színészek és 
rendezık egyre kevésbé tartották fontosnak, egy társulat vagy évad kötelmeit, sokkal inkább saját 
pályájuk kibontakoztatása vezérelte ıket. Zsámbéki Gábor szerint, az elıadások nagy részét elnagyolt 
rendezıi munka és pontatlan, az elıadás szempontjából széttartó színészi munka jellemezte, melynek oka 
véleménye szerint a jelentıs személyiségeket agyonfoglalkoztató (televízió, rádió, szinkron) és ezért 
eleve felületes munkára buzdító struktúrában keresendı. Zsámbéki, 1981. 
312 Székely Gábor és Zsámbéki Gábor által a Nemzeti Színházba szerzıdtetni kívánt mővészek névsora – 
1978. március 21. MOL XIX-I-7-cc-A Nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésének anyagai-1978. (22. 
doboz) 
313 Uo. 
314 Uo. 



 88 

annyira kényelmesnek tőnt a helyzet akkor és annyira 

megrázkódtatásként élték meg már ezt is. Ez egy nagyon furcsa színház 

volt, ugye éppen ettıl a két jelentıs mővész [ti. Major Tamás és Marton 

Endre] politikailag állandóan szembeállításával egymással, ez a kettıs 

hatalom, két stáb kialakulása miatt hát rettenetesen erodálódott a 

társulat, morálisan teljes egészében. […] Szóval valami olyan rossz 

hierarchikus viszony és állapot alakult ki, ami tökéletesen ellentétes egy 

szellemében friss és mozgékony színházi létezéssel. Tehát presztízs, 

presztízs, presztízs szinte mindenütt és nem a lényeg.”315 

Mindez olyannyira meghatározó volt, hogy kezdetben a rendes szakmai munkát is 

gátolta: 

„Eleinte igen-igen nehéz volt, erısen ellenséges és gyakran szabotázs 

jellegő munka folyt. Aztán valahogy egyre több színésszel sikerült hangot 

találni. Én úgy emlékszem, hogy az elsı olyan munka, ami nem a belsı 

hadiállapotokról szólt az az elsı évad végén A konyha volt. Ehhez talán a 

darab jellege és annak a munkának az eltérı volta, amit az igényelt is 

hozzájárult. De emlékeim szerint az elsı produkció volt, ahol a darabbal 

lehetett foglakozni és nem azzal, hogy mik a belsı viszonyok.”316 

3.2.9 Sikerül-e kialakítani a Nemzeti kizárólagos profilját? 

Az új vezetés elıtt álló feladat tehát a Nemzeti különleges és kizárólagos profiljának a 

kialakítása volt. Dolgozatom most következı részében a Nagy Péter által megrajzolt, 

valamit a Székely-Zsámbéki páros által megfogalmazott Nemzeti Színház-képet 

vizsgálom, és ezeket összevetem a korábban bemutatott Marton Endre-féle 

elképzelésekkel.  

3.2.9.1 Nagy Péter Nemzeti Színház-képe 

Nagy Péter a Nemzetiben uralkodó válságos helyzet okát abban látta, hogy a színház az 

államosításkor elvesztette kivételezett helyzetét. Ebben a helyzetben szerinte – mint azt 

a színház társulati ülésén is elmondta – „a Nemzeti elsırendő feladata az, hogy a 

nemzeti hagyományokat ápolja, mősorban, játékban, nyelvben. Mősorban talán az 

                                                 
315 Interjú Székely Gáborral, 2008. 
316 Interjú Zsámbéki Gáborral, 2008. 
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eddiginél szélesebben kell kutatnunk és megtalálnunk azokat a régi és új magyar 

mőveket, amelyek a Nemzeti Színház színpadára méltók. Játékban is meg kell találnunk 

és tovább kell éltetünk, kibontakoztatnunk azokat a hagyományokat, amelyek a Nemzeti 

Színházban gyökereznek. És utoljára említem azt, amit talán legelsısorban kellett volna 

említenem, újra meg kell valósítanunk, hogy a Nemzeti Színház a magyar nyelv 

kisugárzó fókusza legyen, a pallérozott, szép és érthetı beszéd fóruma, amely példája 

lesz a magyar színjátszásnak általában, és a magyar beszédnek az egész mővelt 

közönségben.”317  

Nagy Péter szerint a feladat az volt, hogy a szocializmus viszonyai között megtalálják 

azt a sajátos feladatkört a Nemzeti Színház számára, amely egyedi profilja 

kialakításában segíthetett: 

„A közmővelıdés szolgálata terén a Nemzeti Színház elsırendő 

feladatává kell tenni az új színházjáró közönség meghódítását, 

tömörítését, befolyásolását, az új értelmiségnek az aktuális eszmei és 

kulturális feladatok érdekében való aktivizálását. Különösen jelentıs 

feladata, hogy sajátos eszközeivel segítse, illetve pótolja a maga idejében 

haladó, belsı értékei által maradandó nemzeti hagyomány átplántálását 

az új nézıközönségbe, és ezáltal hatékonyan elısegítse a nemzeti nyelv és 

irodalom mővelését és meggyökereztetését. Mind a nemzeti hagyományt, 

mind a nemzetközi kulturális kincseket úgy juttathassa el közönségéhez, 

hogy ezáltal világnézeti-politikai ideáljaink mellett a többi színháznál is 

hatékonyabban agitáljon, aktivizáljon, találja meg azokat a korszerő 

formákat, amelyek a mai közönség számára érdekesen, élmény-szerően 

tudják a múlt értékeit tolmácsolni. Elsısorban ebbıl a szempontból 

tömörítse a magyar drámaírók javát a Nemzeti Színház körül és 

próbáljon sajátos magyar drámaírói iskolát kialakítani.”318 

A vázolt célokat megfelelı mősorpolitika kialakításával vélte megvalósíthatónak. Ezen 

mősorpolitika legfontosabb elemének az új magyar dráma támogatását tartotta, mely 

területen: „Döntı szempontként a politikai mondanivaló helyességét s annak jó 

                                                 
317 Nagy Péter újonnan kinevezett fıigazgató beszéde a Nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésén – 
1978. április. MOL XIX-I-7-cc-A Nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésének anyagai-1978. (22. 
doboz) 
318 A Nemzeti Színház helye, feladata a szocialista magyar kultúra kiépítésében – 1978. augusztus 26. 
MOL XIX-I-9-a-Nemzeti színházi dosszié-iktatószám nélkül-1978. (34. doboz) 
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közönséghatású tolmácsolását kell tekinteni, ebben az értelemben – más színházaknál 

bátrabban – vállalni lehet és kell a színpadképes, de múlékonyabb értékő mőveket 

is.”319 A klasszikus és félklasszikus magyar színmővek színen tartásánál, színrevitelénél 

véleménye szerint törekedni kellett a nemzeti dráma fejlıdésének folyamatként való 

bemutatására, a sajátos, nemzeti jegyek felmutatására, elınyben kellett részesíteni a 

szocialista tendenciájú mőveket. A világirodalmi klasszikusok kiválogatásánál döntı 

szempontnak a politikai mondanivaló, s a mővészi munka együtthatása tartotta, s a 

modern világirodalmi alkotások közül is a szocialista mondanivalóval rendelkezıket 

tartotta támogatandónak.320  

3.2.9.2 Székely Gábor és Zsámbéki Gábor Nemzeti Színház-képe 

Nagy Péter igazgató rendezıtársai Székely és Zsámbéki is hasonlóan, a kiváltságok 

elvesztésében látták a funkcionális válság okát. Mint megfogalmazták: az államosítás 

után, minden színház állami színház lett, a kiváltságok megszőnése elsıdlegesen a 

Nemzeti Színházat érintette. 

Bár a vezetı hármas egyetértett a funkcionális válság okának megítélésében, ennek 

megoldására két egymástól alapjaiban különbözı álláspontot alakítottak ki. 

Mint fentebb láttuk Nagy Péter szerint a Nemzeti elsırendő feladata a nyelvmővelés és 

ezzel párhuzamosan a magyar dráma támogatása lett volna. Magát a színházat csak 

„interpretatív mővészetnek” tekintette.321 A színházzal szemben a nyelv és az irodalom 

elsıdlegességét hangsúlyozta, a Nemzeti Színház hagyományos mősorpolitikájának 

folytatását jelölte meg célként.322 

1979-ben, az igazgatóságról történt lemondáskor írott levelében fogalmazta meg, hogy 

szerinte létezik egy olyan nemzeti színházi hagyomány, mely szinte kötelezı jelleggel 

elıírja a bemutatandó klasszikus mővek sorát, melybe az új magyar törekvéseket is be 

                                                 
319 Uo. 
320 Uo. 
321 „Az elıadás valamennyi alkotójának arra kell ügyelnie, mit mond az író, s ez a mondanivaló hogyan 
továbbítható leghatásosabban a saját közönségünkhöz” Nagy, 1981, 9. 
322 Lásd még Nagy, 1981, 26. 
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kell építeni.323 És mindezt alá kell rendelni „a politikai mondanivaló helyesség[ének] és 

annak jó közönséghatású tolmácsolás[ának]”.324 

Nagy Péter elképzeléseit összehasonlítva Marton Endréével láthatjuk, hogy nagyon 

hasonlóan vélekedtek a Nemzeti Színház feladatairól. Azaz hagyományokra 

támaszkodó, a (magyar) drámát a középpontba állító koncepciót fogalmaztak meg. 

Nagy Péternek tehát nem sikerült kizárólag a Nemzeti Színházra érvényes profilt 

kidolgoznia, és így természeten a Nemzeti funkcionális válságát sem sikerült 

megoldania. 

 

Nagy Péter elképzelésével ellentétben, Székely és Zsámbéki elsısorban a „társadalmi 

valóság ábrázolásában” és a „színházmővészeti megújulás tekintetében tett 

kezdeményezésekben” vélte felfedezni a Nemzeti funkcionális válságának megoldását: 

„a Nemzeti Színház együttese – gondosan tervezett és következetesen megvalósított 

alkotó munkával – megvalósítandó célként állíthatja maga elé a társadalmi valóság 

lényegi vonásainak, tendenciáinak realista mővészi ábrázolását és – ennek érdekében – 

a színházmővészet legkorszerőbb eszközeinek használatát.”325 Székelyék szerint „az 

azonos struktúrában a színházak egyre inkább csak mint színházak képesek elkülönülni 

egymástól.”326 Tehát egy színházat a benne folyó munka esztétikai és mővészi 

minısége tudja megkülönböztetni az azonos struktúrában, azonos funkcióval mőködı 

társaitól. Ezért a hangsúly a nem drámák kijelölésén, hanem megvalósításán kell legyen, 

mert így „nyeri (nyerheti) el nemzeti színházi karakterét. Abban, hogy – jó esetben – a 

színház folyamatosan képes a szellemi érzékenységnek és frissességnek olyan intenzív 

állapotában létezni, hogy gyorsan változó világunkban, ahol a napi érdek és a 

távlatosabb történelmi szükséglet szinte azonos erıvel és könnyen megtévesztı 

                                                 
323 „Én egy irodalmi fogantatású, a nemzeti hagyomány és a születı magyar szocialista dráma iránti 
elkötelezett színház koncepciójával közeledtem a Nemzeti Színházhoz, míg a két rendezı [Székely és 
Zsámbéki] a nemzeti dráma és a nemzeti hagyomány ügyét teljesen alárendelte gyakorlatban is, 
elméletben is a rendezıi önmegvalósítás elképzelésének” Nagy Péter fıigazgató (Nemzeti Színház) levele 
Kornidesz Mihályhoz, az MSZMP KB osztályvezetıjéhez a színház vezetésérıl történt lemondása 
indokairól – 1979. február 13. MOL M-KS 288. f. 51. cs. 13. ı. e. 
324 A Nemzeti Színház helye, feladata a szocialista magyar kultúra kiépítésében – 1978. augusztus 26. 
MOL XIX-I-9-a-Nemzeti színházi dosszié-iktatószám nélkül-1978. (34. doboz) 
325 A Nemzeti Színház helye, feladata a szocialista magyar kultúrában – 1979. augusztus 28. Megjelent: 
Szabó, 1998. 16-20. A vitairatot a Színházmővészeti Tanács 1979. október 15-i ülésén értékelték. A vita 
anyagát lásd ugyancsak Szabó, 1998. 20-23. 
326 Sziládi, 1981, 30. 
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álorcában jelentkezik, a közösen fontosat, a történelmileg érvényeset a lehetı 

leggyorsabban ismerje fel és elemzésben tudatosítsa.”327 

Mősorpolitikájuk megfogalmazásakor természetesen beszéltek az elvárt kategóriákról, 

azaz a külföldi klasszikus, a modern külföldi, de fıként a magyar klasszikus és 

félklasszikus, valamint a kortárs magyar drámákról. A magyar klasszikus drámai 

hagyomány ápolásánál hangsúlyozták, hogy „a Nemzeti Színháznak kötelessége 

klasszikus alkotásaink legjavának folyamatos repertoáron tartása,”328 viszont úgy 

gondolták, hogy „a valóságos értékek védelmének csak az lehet a hatékony módja, ha 

nem a hagyományokkal, mint önmagában legfıbb érvvel védjük az értékeket, hanem 

megpróbáljuk azokat közvetlen élménnyé tenni.”329 Hiszen, mint Székely Gábor egy 

vele készült interjúban megfogalmazta: „a színház nem iskola, ahol kötelezı feladatokat 

kell megoldani”330 

A kortárs magyar daraboknál nem a bemutatók számszerő növelését, hanem azok 

minıségét tartották fontosnak, hiszen úgy vélték, hogy a „Nemzeti Színház ugyanis nem 

azért nem vált a köztudatban a magyar dráma mőhelyévé, mert kevés új magyar 

darabot mutatott be, hanem azért, mert az elmúlt másfél évtized jelentıs alkotásainak 

legtöbbje nem a Nemzeti Színházban került színre.331 Azt hangsúlyozták, hogy a kortárs 

magyar dráma ügye szorosan összefügg a színház magára találásának problémájával. 

Abban az esetben, ha a Nemzeti képes színházként megújulni, s megteremteni saját 

világát, akkor mővészi tevékenysége, elkötelezettsége és korszerősége inspirálóan hat 

majd a drámairodalomra, az írókra is.332 A világirodalmi klasszikusok vonatkozásában a 

repertoár bıvítését és gazdagítását tartották a legfontosabb feladatnak.333 Ezeken kívül 

úgy gondolták, hogy „keresni kell és (…) bemutatni a jelentıs társadalmi, emberi 

problémákat meggyızı mővésziséggel ábrázoló, a teljesebb emberi életért felelısséget 

vállaló modern külföldi drámákat.”334  

Olyan nemzeti színház-koncepcióról volt tehát szó, amely kereteit nem csupán a 

nemzeti, hanem az európai kultúrkör határai között próbálta fellelni, s amely színház-

                                                 
327 Sziládi, 1981, 37. 
328 Sziládi János: A Nemzeti Színház helye, feladata a szocialista magyar kultúrában – 1979. augusztus 
28. In: Imre-Ring, 2010, 286. 
329 Uo. 
330 Székely Gábor nyilatkozata. In: Barta, 1983, 295. 
331 Sziládi János: A Nemzeti Színház helye, feladata a szocialista magyar kultúrában – 1979. augusztus 
28. In: Imre-Ring, 2010, 286. 
332 Uo. 
333 Uo. 
334 Sziládi János: A Nemzeti Színház helye, feladata a szocialista magyar kultúrában – 1979. augusztus 
28. In: Imre-Ring, 2010, 287. 



 93 

esztétikai elveiben sem pusztán a magyar, hanem az európai színház horizontján kívánta 

elhelyezni önmagát.335  

A fiatal rendezık tehát nem rejtették véka alá a színház korábbi idıszakáról alkotott 

véleményüket, határozott elképzelésük volt arról, hogy milyen darabok bemutatását 

tartják fontosnak. Mivel a század drámaírásának egy része ideológiai okokból nem 

szerepelhetett a színházak mősorán, a másik részét a színjátszás formanyelvi 

idegenkedés miatt ki sem próbálta, így a Nemzeti Színház mősorából (de az egész 

magyar színházmővészetbıl is) hiányzott az európai huszadik századi színházi 

folyamatok jelentıs része.336 A fiatal rendezık úgy gondolták, a Nemzeti Színháznak 

éppen mert kiemelt státusa és kiemelt lehetıségei vannak, mindezt a korábban el nem 

végzett munkát kell felvállalnia.337 

A Nemzeti Színház új vezetıségének munkáját hamarosan egyre több konfliktus 

terhelte: A két fiatal rendezı azt tartotta fontosnak, hogy az együttes szelleme, 

munkamódszere változzon meg. Véleményük szerint a Nemzetinek mindenekelıtt 

kortárs modern színházzá kellett volna válnia, s ehhez a világirodalom klasszikusai és 

modern mővei éppúgy alkalmasak lehettek, mint a magyar irodalom alkotásai. Vagyis 

szerintük nem a „mindenáron magyar drámát” parancsnak kellett teljesülnie, hanem 

annak, hogy a színház a választott darabokkal érvényes mondandót közvetítsen a 

közönségnek.338 Az új vezetés bemutatkozó elıadása Székely Gábor rendezésében 

Büchner Danton halála címő drámája volt, Zsámbéki Gábor pedig Az éjjeli 

menedékhelyet rendezte. A kritika azonnal meg is érkezett: az új vezetést 

nemzetietlennek minısítették, mivel nem magyar drámával mutatkoztak be.  

A két fiatal rendezı célja tehát az volt, hogy a Nemzeti Színház ne színházi 

múzeumként mőködjön, hanem eleven, a teljesebb mővészi megvalósításért küzdı, 

önmegújítást vállaló alkotómőhely legyen.339 Ennek megvalósítására „jól felépített, 

egységes játékstílusú, energikus együttest” kívántak létrehozni, és lényegesnek tartották 

„a társulatépítı munka hosszabb távú megtervezettségét, a betöltetlen szerepkörök 

                                                 
335 Imre, 2008a. 
336 „Egyszerően alapismeretek hiányoztak a magyar színházkultúrából, vagy a drámairodalomból, amik 
bejutottak hozzánk. És rendkívül fontos volt, hogy ez mégiscsak egy nyitás Európa felé. Az ütközés 
valóban ebbıl volt, a konfliktusok úgy ideologizálódtak, hogy a Nemzeti Színházban mi a nemzeti helyett 
a színházra tesszük a hangsúlyt, illetve hogy a nemzeti kultúra preferálása helyett az európai kultúra 
preferálását akarjuk. Tulajdonképpen elindult kicsiben ugyanaz a vita, mint ami a nép és urbánus 
irodalomban zajlott.”Interjú Székely Gáborral, 2008.  
337 Mészáros Tamás Interjúja Székely Gáborral. In: Mészáros, 1997b, 41. 
338Uo. 
339 Sziládi János: A Nemzeti Színház helye, feladata a szocialista magyar kultúrában – 1979. augusztus 
28. In: Imre-Ring, 2010, 288. 
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„felszámolását” és a színházi munka intenzitásának növelését”.340 Emellett a belsı 

fegyelem megszilárdítását, a színházon kívüli feladatok korlátozását, valamint egységes 

és állandó követelményrendszer bevezetését irányozták elı.341 Székely és Zsámbéki a 

Nemzeti kiemelt státuszát arra is fel kívánta használni, hogy az egész magyar 

színházmővészetre hatással lehessen.342  

Bár alapvetıen eltérı elvek alapján közelítették meg a Nemzeti Színházat mint Nagy 

Péter, Székelyéknek sem sikerült olyan nemzeti színház-koncepciót megalkotniuk, 

amely megoldást jelentett volna a Nemzeti funkcionális válságára, hiszen az európai 

mintákra épülı mővész-színházi kritériumok nem csupán a Nemzeti Színházra voltak 

alkalmazhatók.343 

Visszakanyarodva Nagy Péter igazgatásához elmondható, hogy az igazgató nagyon 

hamar szembekerült a két fiatal rendezıvel.344 A színház vezetésén belüli ellentétek 

rendezésére a felettes minisztérium a szokásos módon adminisztratív intézkedésekkel 

próbálkozott, kidolgoztatták a színház minisztériumi kinevezéső vezetıinek feladat- és 

hatáskörét, ez azonban nem bizonyult elegendınek. Nagy Péter pedig még az elsı évad 

végét sem megvárva 1979. január 1-jén lemondott.345 Lemondásának okát a 

következıképpen fogalmazta meg Kornidesz Mihálynak, az MSZMP KB Tudományos 

Közoktatási és Kulturális Osztály osztályvezetıjének írott levelében: „Én egy irodalmi 

fogantatású, a nemzeti hagyomány és a születı magyar szocialista dráma iránt 

elkötelezett színház koncepciójával közeledtem a Nemzetihez, míg a két rendezı a 

nemzeti dráma és a nemzeti hagyomány ügyét teljesen alárendelte gyakorlatában is, 

elméletében is a rendezıi önmegvalósítás elképzelésének. Hosszú ideig kísérleteztem 

azzal, hogy ezek között kiegyezést, áthidalást keressek, mind világosabbá vált azonban, 

hogy erre nincs meg a lehetıség, mert a másik oldalról a jó szándék minimuma sem 

nyilvánult meg, s ezt még megerısítette a Kulturális Miniszter feltétlen támogatása a 

                                                 
340 Uo. 
341 Uo. 
342 Mészáros Tamás Interjúja Székely Gáborral. In: Mészáros, 1997b. 42. Ezt azzal is próbálták elérni, 
hogy írókat és fordítókat kértek fel, akik nem csak a Nemzeti számára dolgoztak. 
343 Ezt bizonyíthatja az is, hogy miután távoztak a Nemzeti élérıl, az önálló Katona József Színházban 
ugyanezt a koncepciót valósították meg. Imre, 2008a. 
344 Ehhez lásd: Tóth Dezsı feljegyzése Aczél György részére, 1978. december 30. MOL XIX-I-9-a-
Nemzeti Színház-iktatószám nélkül-1978. (34. doboz). 
345 A lemondás nagy feltőnést keltett és a Nemzeti Színházra irányította a figyelmet. A Szabad Európa 
Rádió 1979. március 17-i kommentárjában nehezményezte, hogy a Kulturális Minisztérium az ügyben 
adott nyilatkozatai semmit mondóak, a valóságos probléma elkendızésének tőnnek. MOL XIX-I-9-a-
Nemzeti Színház-iktatószám nélkül-1979. (34. doboz). 
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részükre […] Ilyen körülmények között nem maradt más hátra, mint hogy a Nemzeti 

Színház vezetésétıl visszalépjek.” 

3.2.10 Sziládi János igazgatása 

A minisztérium a színház élére Sziládi János írót nevezte ki miniszteri biztosnak, akit 

késıbb, mint igazgatót véglegesítettek. Az új vezetıvel a fı- és a vezetı rendezı is 

együtt tudott mőködni, így a belsı ellentétek egy rövid idıre enyhülni látszottak.  

Sziládi Jánosra mind Székely Gábor, mind Zsámbéki Gábor úgy emlékezett vissza, 

hogy rendkívül korrekt, nyílt, egyenes, abszolút együttmőködésre kész ember volt, s a 

döntések nagy részét a két fiatal rendezınek adta át.346 

A hatalom éles szemmel figyelte, mi zajlik a Nemzeti Színházban, ennek érzékletes 

példája, amit Ascher Tamás mesélt el a vele készült interjú során Weöres Sándor: Szent 

György és a sárkány címő darabjának rendezésérıl: 

„Weöres Sándor természetesen egy kényes szerzınek számított, aki soha 

semmit nem mondott direktbe, de azért a politikai filozófiája nagyon-

nagyon erısen benne volt a Szent György és a sárkányban. Tehát a 

hazugság, a manipuláció, a trükközés és a sárkány, ami mindent felfal, ez 

nagyon erısen benne volt. Ráadásul én egy olyan díszletet találtam ki, 

hogy egy nagy obeliszk volt a színpad közepén, mint egy a sárkány 

emlékmőveként, amely megszólalásig olyan volt, mint bármely szovjet 

katonai emlékmő, tehát nem cicáztam ezzel a dologgal, hogy mirıl 

akarok beszélni, tehát ez egyértelmő volt. Tóth Dezsı és néhány 

munkatársa érkezett meg az egyik fıpróbán, magnót kapcsoltak be, 

jegyzeteltek, szövegkönyvvel, hogy mi az, amit változtattam, vagy 

módosítottam. És akkor a végén megérkezett a verdikt. Szöveget nem 

módosítottam, tehát azt hiába keresték, az nem volt benne, ilyen. Az 

eredeti szöveg bıven elég jó volt, tehát nem volt ott mit módosítani. […] 

Persze egy kis politikai provokáció volt benne, tehát arra azért 

rájátszottam, ami a darabból kiolvasható, de ha ezt nem hitelesíti egy 

tüzes, intenzív mővészi megformálás, akkor semmit sem érnek a politikai 

üzenetek. A színház nem üzengetésre való, az üzenet benne lehet egy 

szenvedélyes és igaz elıadásban, de ha csak a politikai kacsintás van, az 

                                                 
346 Interjú Székely Gáborral, 2008. illetve Zsámbéki Gáborral, 2008. 
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elıadás pedig gyenge, akkor az nem jó. […] de Tóth Dezsıék 

nyilvánvalóan nem jutottak el odáig, hogy egyáltalán azt nézzék, hogy ez 

jó-e, hanem árgus szemekkel figyelték. Tehát megjött a verdikt, hogy le 

kell takarni az obeliszket. Akkor ezt úgy oldottuk meg, hogy amúgy is 

voltak ilyen indák, amik ilyen sárkány indák, és akkor ezekkel úgy 

letakargattuk az obeliszket. Tökéletesen látszott, csak egy kicsit le volt 

valamivel takarva úgy körbe.” 

A minisztériumi tisztviselık ismerték Ascher korábbi kaposvári munkáit, biztosak 

voltak benne, hogy a Nemzeti Színházban is folytatja az ott elkezdett munkát, vagyis 

célja az, hogy tükröt tartson a társadalomnak, a politikai berendezkedésnek és az emberi 

viszonylatoknak, de nem direkt, így nem is betiltható módon. Az általuk alkalmazott 

szankcióval, az obeliszk letakartatásával – aminek megtörténtét minden egyes elıadás 

alkalmával ellenırizték – tulajdonképpen ellentétes hatást értek el, felhívták a figyelmet 

valamire, ami egyébként sokkal kevésbé lett volna hangsúlyos. Maga az elıadás 

egyébként nem volt sikeres, néhány gondolat erejéig mégis érdemes foglalkoznunk 

vele, mert amit a színpadra állításáról Ascher elmesélt, jól példázza azt a hangulatot, 

ami a Nemzetiben ekkoriban uralkodott: „Én ahhoz voltam szokva Kaposváron, ha 

valamin az elsı pillanatban nem találok fogást, rögtön megmondom, hogy ezt most nem 

tudom, és akkor a színészekkel összeülünk és kitaláljuk. Tehát egy közösségi színházat 

szerettem ott […] Azt képzeltem, hogy a Nemzetiben is úgy lesz […] még be sem 

mentem, már arról volt szó, hogy milyen a nadrágom, hogy öltözöm, hogy nézek ki, 

hogy kerülök ide. El se jutottunk addig, hogy mit és hogy fogok rendezni.”347 

Ascher a saját Nemzeti Színházbeli szerepét – elsısorban a korábban elhíresült Állami 

áruház rendezése miatt – a lakmuszpapírhoz hasonlította, vagyis, ha Aczél György 

beleegyezik abba, hogy Székely és Zsámbéki ıt is a Nemzetibe szerzıdtesse, akkor az 

azt is jelenti, hogy van némi szabadságuk.348  

A nagy repertoár és a társulat viszonylagos állandósága lehetıvé tette a folyamatos, 

zökkenımentes mőködést. Három évadon át nyolc-nyolc bemutatót (a negyedikben 

pedig hetet) tartott a színház, s ez a feszített tempó lehetıvé tette a repertoár gyors 

                                                 
347Forgách, é. n.  
348 Interjú Ascher Tamással, 2008. 
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átalakítását, aminek eredményeképpen a harmadik évad végére a mősoron nyolcvan 

százalékban már olyan elıadások szerepeltek, amelyeket az új vezetés mutatott be.349 

1981-ben széleskörő vita bontakozott ki a Nemzeti Színház feladatairól, ahol továbbra 

is szerepelt a magyar-nem magyar repertoár konfliktusa. Annak ellenére, hogy a három 

év alatt bemutatott 32 darabból 14 volt magyar dráma (Sütı András, Illyés Gyula, 

Bródy Sándor, Füst Milán, Weöres Sándor, Kornis Mihály, Gyurkó László, Jókai Mór 

mővei) és továbbra is mősoron maradt a korábbi évadokból a Bánk bán, a Csongor és 

Tünde, a Mózes, a Káin és Ábel, a Kulcskeresık, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül.350 A 

sok bemutató megkövetelte, hogy a játszóhelyek sorába – a Katona József Színház 

átépítésének elhúzódása miatt is – bekerüljön a Játékszín, ahol azután olyan fontos 

elıadások születtek, mint az Emigránsok vagy a Halleluja. 

3.2.10.1 Halleluja – 1981 

A Nemzeti Színház 1981. május 27-én a Játékszínben mutatta be Kornis Mihály 

darabját a Halleluját, melyet Zsámbéki Gábor rendezett. Az elıadást elıször 

engedélyezték, majd a bemutató után le szerették volna tiltani, de végül csak azt nem 

engedték meg, hogy átvigyék az 1982-ben induló önálló Katona József Színház 

repertoárjába. Mivel a Halleluja elıadásának elemzését és bemutatásának körülményeit 

Imre Zoltán 2008-ban írott tanulmányában részletesen elvégezte, ezen a helyen csak a 

témám szempontjából lényeges gondolatokat emelem ki.  

Mint Imre írja: a Halleluja pontosan olyan világot jelentett, amelyben – Tóth Dezsı 

szavaival élve – „társadalmunk mai helyzetét csıdnek láttatják”. Olyan világot, amely a 

hazugság és képmutatás társadalma, s amelyben minden másnak látszik, mint ami. Az 

elıadás így sem részeiben, sem összhatásában nem felelt meg a hivatalos politikai 

elvárásoknak.351 Ennek következménye az lett, hogy amikor a kritikusok az 1980/81-es 

évadban a legjobb magyar dráma díjra a Halleluját jelölték, a hatalom elıször rá akarta 

venni ıket döntésük megmásítására, s mivel erre nem voltak hajlandók, abban az évben 

egyetlen díjat sem adtak ki.352 A Halleluja bemutatásával nemcsak egy új magyar dráma 

került színpadra, hanem mint azt Tóth Dezsı és Rigó László353 is megfogalmazta,354 

                                                 
349 Szabó, 1998. 
350 Nánay, 1999a. 
351 Imre, 2008a. 
352 Lásd errıl Nánay, 1999b. 
353 Rigó László: A 25. Színház igazgató-helyettese 1972–1974 között, az 1970-es évek végén a 
Mővelıdési Minisztérium Színházi Osztályának osztályvezetıje, mindeközben szoros kapcsolatot ápolt 
az állambiztonsági szervekkel is. 
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olyan ellenzéki elemeket felvonultató Nemzeti Színház jelent meg az elsı 

nyilvánosságban, amely már végképp nem felelt meg a hivatalos kultúrpolitikai 

elvárásoknak. A Nemzeti vezetését és mősorpolitikáját ekkor tehát már három oldalról 

érte bírálat: egyrészt azért, mert nem eléggé nemzeti,355 másrészt azért, mert nem eléggé 

kortárs magyar,356 harmadrészt pedig azért, mert nem szocialista, hanem túlságosan is 

(politikailag) ellenzéki.357  

A Halleluja díjátadásának betiltásával és a Nemzeti Színház komplex költségvetési 

ellenırzésével párhuzamosan,358 1981 ıszén a Budapesti Pártbizottság Sziládi János 

ellen pártfegyelmi vizsgálatot kezdeményezett, amelyben Sziládit vétkesnek találták és 

elmarasztalták. Ennek következtében a Nemzeti Színház 1982. március 26-i rendkívüli 

társulati ülésen Pozsgay Imre Sziládit felmentette, új igazgatónak Malonyay Dezsıt, új 

mővészeti vezetınek Vámos Lászlót nevezte ki, Székelyt és Zsámbékit pedig 

munkakörükben egyelıre meghagyva megbízta az 1983. január 1-vel létesülı, önálló 

Katona József Színház elıkészítésével és megszervezésével.359  

A Nemzeti Színházban lejátszódott eseményeket Székely Gábor egy Mészáros 

Tamásnak adott interjújában így idézte fel: „Sziládit leváltották, bennünket a helyünkön 

hagytak – csak kineveztek fölénk egy új vezetıt, Vámos László személyében. Vele nekünk 

semmi bajunk nem volt, korábban tanárunk volt a fıiskolán, és úgy érzem, kölcsönösen 

tiszteltük egymást, de az is nyilvánvaló volt, hogy egymástól távol álló színházi ízlést 

képviselünk […] Ezt a felállást nem vállaltuk […] Tehát bejelentettük, távozunk a 

színháztól […] Miután Zsámbéki Gábornak nagy lakása volt Budán, tervezgetni kezdtük 

                                                                                                                                               
354 „Jelentésének azzal a megállapításával, hogy ez a drámatípus „hosszabb távon aligha való a Nemzeti 
Színházba” – egyetértek” Tóth Dezsı miniszterhelyettes feljegyzése Rigó László osztályvezetı részére – 
1981. június 17. MOL XIX-A-2-ad-AGy-556-1981. (115. doboz) 
355 Keresztury Dezsı 1981-ben állapította meg hogy „a Nemzeti függetlenedni akar azoktól a 
kötelezettségektıl, amelyekrıl mindig el kell számolni a közvélemény elıtt”. Kötelezettségeken a magyar 
drámai hagyomány, elsısorban a három klasszikus magyar dráma (a Bánk Bán, Az ember tragédiája és a 
Csongor és Tünde) szerepeltetését értette, holott a Bánk bán, illetve a Csongor és Tünde folyamatosan a 
repertoáron volt. Keresztury, 1983, 260-278. 
356 Hubay, 1983 és Páskándi, 1983. 
357 „Utalunk itt arra, hogy a korábban elemzett gondolatiságnak vannak érintkezési pontjai a hetvenes 
évek végének, a nyolcvanas évek elejének egyes ellenzéki értelmiségi törekvéseivel. […] A „színház ügy” 
nem ügy a szocialista eszmeiségő nemzeti ügy nélkül. A szocializmust építı Magyarországon a Nemzeti 
Színház kiváló, legjobb színházként mőködjék, de politikai, ideológiai, közmővelıdési, mősorpolitikai, 
irodalom- és színháztörténeti koordináták között” A Mővelıdési Minisztérium Színházi Osztálya által a 
Nemzeti Színház helyzetérıl, feladatairól készített jelentés – 1982. január 21. MOL XXVI-I-8-
Igazgatósági iratok-iktatás nélkül-1982. (65. doboz) 
358 A Nemzeti Színház átfogó-komplex ellenırzése 1981. MOL XIX-I-9-pp-iktatószám nélkül-1981. (2. 
doboz). 
359 A Katona József Színház létesítésérıl lásd Mészáros, 1997a., Fodor, 1998, 2-5., Nánay, 1999a. és 
Ring, 2008c. 
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egy magán-színiiskola megnyitását […] Ekkor egy késı este cseng a telefon, Pozsgay 

Imre van a vonalban, azt kérdezi, mit szólnánk ahhoz, ha a Katona József Színház 

önálló társulattal mőködhetne, és hogy elvállalnánk-e ennek a színháznak a vezetését? 

[…] Mi persze igent mondtunk, s ezzel kezdetét vette egy fantasztikus folyamat. A 

magyar színházban eladdig páratlan csoda történt: jó évtizedes közös törekvésekben 

egymást már kipróbált színházi emberek létre tudtak hozni egy közös színházi 

mentalitás, etika és ízlés alapján álló társulatot.”360 

Zsámbéki Gábor így idézte fel a történteket: „Eljött a pillanat, amikor eldöntetett a mi 

bukásunk. Ezt persze nem lehetett valami könnyő megmagyarázni és bejelenteni, hiszen 

ahhoz túlságosan sok sikeres produkciónk volt már, amelyek telt házakkal hosszú 

szériákat éltek meg. Így aztán a szokásos gyávácska magyar módszer került 

alkalmazásra: közölték velünk, hogy minket ugyan megtartanak az állásunkban – 

Székely Gábor volt a fırendezı. Én a vezetı rendezı –, csak kineveznek a fejünk fölé 

egy új igazgatót és még egy mővészeti vezetıt is. Nyilván azért találták ki ezt, hogy 

megértsük, jobb, ha magunktól elmegyünk a fenébe. De akkor titkos üzenetek és suttogó 

küldöttek érkeztek, mondván, lesz egy olyan tárgyalás, amelyen nekünk módunkban áll 

akár a Várszínház, akár a Katona József Színház függetlenségét kérni. És akkor mi 

eldöntöttük, hogy ha ez valóban megadatik, akkor a Katonához ragaszkodunk.[…] 

Késıbb valóban sor került arra a megbeszélésre, ahol ezt az igényünket bejelenthettük. 

[…] A Katona akkor jött létre, amikor a régi rendszer már erıtlen volt, és nem tudta 

igazán mőködtetni a maga cenzúráját. Ha a politikai éberség még a régi lett volna, 

akkor már azt sem engedték volna, hogy ennyi tehetséges ember összegyülekezzen. Mert 

abban korábban mindig nagy veszélyt szimatoltak. És a Katona akkor sem jöhetett 

volna létre, amikor már a pénz kezdett a mindenható úr lenni a színházban is…”361  

Nyilván igaza van Zsámbékinak abban, hogy a politikai vezetés nem szívesen élezte 

volna tovább a Nemzeti-ügyet, s mint akkoriban szokás volt, káderátcsoportosítás útján 

szerették volna megoldani a két prominens rendezı helyzetét. De az is egyértelmő: a 

Nemzetiben kikényszerített vezetıváltás Pozsgay Imre személyes veresége is volt, tehát 

bizonyos fokig presztízskérdéssé vált a számára, hogy a helyzetbıl, amennyire lehetett 

mégse vesztesként kerüljön ki, ugyanakkor, mint más esetekben (a nyíregyházi vagy a 

zalaegerszegi színházalapításkor például) egy szellemi alkotómőhely létrehozásában is 
                                                 
360 Mészáros, 1997b, 42. 
361 Mészáros, 1997c, 9-10. 
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közremőködjék. S ha ez nem ment az erı pozíciójából, ekkor megpróbálta a politikai 

taktikázás segítségével: lemondatása elıtt már aláírt, teljes dokumentációval ellátott 

alapítólevéllel rendelkezett az új intézmény, amely azonban mindaddig 

páncélszekrényében lapult, míg az alapításhoz szükséges végleges igen meg nem 

született minden fórumon. 1983. január 1-jétıl a Katona József színház önálló 

mővészeti intézménnyé vált, amelynek igazgatója Székely Gábor, fırendezıje pedig 

Zsámbéki Gábor lett.362 Székelyt és Zsámbékit a Nemzetibıl 30-an követték, s nem 

csak a korábban Kaposvárról vagy Szolnokról érkezettek, hanem olyan színészek is 

mint Major Tamás, Gobbi Hilda, vagy Máté Erzsi és Gellei Kornél. A színház 1982 

októberében Csehov A manó címő komédiájával megkezdte mőködését, s elıadásaival 

nemsokára kilépett a nagyvilágba. Bármerre ment, sikert sikerre halmozott. A Katona 

József Színház a korábbi szolnoki és kaposvári tapasztalatokra támaszkodva olyan 

rendezıi színházat próbált megvalósítani, ami ugyan nem avantgard színház, azaz nem 

egy erıteljes rendezıi ideológiát állít színpadra, hanem egy erıteljes rendezıi 

gondolatot, egységes színpadi keretben, erıteljes színészi játékon keresztül.363  

A Pozsgay Imrével készített interjúban kitértünk arra a kérdésre, vajon Pozsgay 

leváltása után Aczél György miért hagyta megalakulni a Katona József Színházat, 

hiszen minden eszköze meg lett volna, hogy megakadályozza azt. Pozsgay szerint bár 

Aczél tekintélye továbbra is megkérdıjelezhetetlen volt a színházi területen, „de akkor 

ıt már nem érdekelte, hogy a Katona József Színház önálló lett. Az érdekelte, hogy a 

Nemzetiben az ı akarta érvényesüljön, illetve az, hogy Malonyai Dezsı, aki az ı 

kezében volt odakerüljön, és úgy csinálják tovább.”364 Tehát Aczél számára a Nemzeti 

volt fontos, hogy ott az ı elképzelései szerint alakuljanak a dolgok, ne egy olyan 

mőhely mőködjön, mely a társadalomban meglévı problémákra reagál, hanem olyan 

                                                 
362 Bár a Nemzeti Színház mibenléte körül kialakult nézeteltérések hátterében húzódó ellentétek egyike 
kétségkívül felfogható nemzedéki konfliktusként, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a fiatalokat 
Gobbi Hilda és Major Tamás is követte a Katona József Színház társulatába. „A Katona József Színház 
megalakulása hihetetlenül szerencsés helyzet volt. Amikor Székelyt és Zsámbékit kitették, vagyis elmentek 
a Nemzeti Színházból, akkor egyszerően szólva ott álltak… Nem féltettem ıket, kitaláltak volna valamit, 
de akkor én személyesen is kiabáltam, hogy tessék nekik adni a Katona József Színházat, és nagyszerő 
dolog volt, hogy meg is kapták. Akkor ott egyszerően nem lehetett vitatkozni, menni kellett velük. Nincs 
olyan, hogy én egy épülethez, egy Nemzeti Színházhoz kötıdöm, pláne egy rossz tradícióhoz. Nem tartom 
ezt jó hagyománynak, nagyon utána kell gondolni annak, mi az, hogy Nemzeti Színház […] Enélkül ez 
csak egy üres valami. […] Nekünk mindig a konzervativizmussal voltak – és lesznek – vitáink. De azzal a 
konzervativizmussal, amelyik el tudja képzelni „a” típus – Nemzeti Színházat, azzal én nem tudok 
vitatkozni. […] Azzal nem lehet egyetérteni.” Koltai, 1986, 127-129. 
363 Ascher Tamás: 25 éves a Katona. TV interjú. Duna Televízió, 2003. Rendezı: Petrovics Eszter. 
364 Interjú Pozsgay Imrével, 2007 
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színház legyen mely alkalmas a politikai cél, azaz társadalom stabilizálásának 

támogatására. 

3.2.11 A Nemzeti Színház Malonyai Dezsı és Vámos László irányítása alatt  

Nemzeti Színház igazgatásával 1982-ben Malonyai Dezsıt bízták meg, aki mellett 

Vámos László, mint a színház mővészeti vezetıje-fırendezıje mőködött. A vezetésben 

bekövetkezett változás eredményeként színház teljes mértékben eltávolodott a Székely-

Zsámbéki-féle elképzelésektıl. Az új igazgató, Malonyai Dezsı szerint ugyanis a 

Nemzeti Színház alapvetıen politikus színház, a cél pedig az volt, hogy jelentıs 

kulturális politikai fórummá váljon, és a nemzet elsı színházaként társadalmi-politikai 

értelemben a legelkötelezettebb színháznak kell lennie.365 

Vámos László a színház vezetı rendezıje, 1982 augusztusában az évadnyitó társulati 

ülésen fogalmazta meg saját Nemzeti Színház-koncepcióját. Ebben a színház legfıbb 

céljának a magyar nyelv védelmét és a magyar dráma szolgálatát nevezte meg.366 

Hosszú beszédben emelte ki a színház történetének általa fontosnak tartott állomásait, 

ezzel is kapcsolódva a hagyományos Nemzeti Színház-felfogáshoz. Az 1945 utáni 

helyzetet értékelve, azt tartotta lényegesnek, hogy a színház története során elıször 

jutott tudat- és ízlésformáló szerephez a legszélesebb rétegek számára, s tanította meg 

az új közönséget „színházul.”367 A színház jelenérıl szólva úgy ítélte meg, hogy a 

repertoárról alapdarabok hiányoznak, helyette az arány szerinte a korábban keveset 

játszott klasszikusok irányába tolódott el. Ennek okát abban látta, hogy divat keveset 

vagy alig játszott klasszikusokat felfedezni, amit a rendezıi színház velejárójának 

tartott. Mondván könnyebb szuverén módon kezelni másodrendő, vagy elsırendő, de 

kevésbé ismert drámákat, mint új jelentéseket találni sokszor olvasott mővekben.368 Az 

általa helyesnek ítélt mősorpolitikát így foglalta össze:  

Zöld út az új magyar mőveknek; haladó magyar drámai hagyomány 

tágabb –elıítéletektıl mentes – értelmezése; a világirodalmi klasszikusok 

népszerő alap mőveinek elınyben részesítése a repertoáron, ugyanakkor 

                                                 
365 Malonyai, 1983. 
366 „A színház elsı és mai napig érvényes célkitőzése az önálló magyar drámairodalom megteremtése és a 
magyar nyelv védelme. […] Akkor is a magyar dráma szolgálata volt a fı feladata, amikor 14 eredeti 
magyar mővet mutattak be az évadban, akkor is, amikor hármat, kettıt vagy egyet.” Vámos László 
beszéde a Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülésén – 1982. augusztus 23. OSZK SZTT Fond 15/11-
1982 
367 Uo. 
368 Uo. 
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az évszázados mulasztások pótlása; végül a kortárs szocialista és nyugati 

drámairodalom éberebb szemmel tartása, gyorsabb reagálás az újra. 

Ugyanakkor erısebb szelekció, szőrés a politikailag és morálisan nem 

szájízünk szerint való felé. Megszüntetjük a sorok közötti sanda 

üzengetést a hatalomnak, nem élünk vissza toleranciájával kiscserkész 

nívójú boszszantásokkal; de a társadalom lelkiismerete szeretnénk lenni, 

és arra bíztatni íróinkat, mővészeinket, hogy legyen bátorságuk nyíltan, 

közérthetıen a sorokban elmondani véleményüket felfelé is azok nevében, 

akik úgy érzik, itt Magyarországon, szocialista államrendben, 

okosabban, jobban, szebben akarnak élni. Népszerőbb, szórakoztatóbb, 

vidámabb, ugyanakkor katartikusabb, szenvedélyesebb, magával 

ragadóbb mősort szeretnénk csinálni”. 

Azaz beszédének retorikájában maximálisan alkalmazkodott azokhoz az elvárásokhoz, 

melyeket a politika közvetített a Nemzeti Színház számára. Igaz ez a kívánatosnak 

tartott mősorstruktúrára hangoztatására ugyanúgy, mint arra a célkitőzésre, hogy a 

színházban megszőntetik a hatalomnak szóló sorok közötti üzengetést, melynek 

kiszőrése mint tudjuk komoly fejtörést okozott a hatalom képviselıinek, s melyre mint 

korábban láttuk komoly erıket mozgósítottak.  

 
1987-ben a Nemzeti Színház fennállásának 150. évfordulója alkalmából 

ünnepségsorozatot rendeztek, kiadványokat jelentettek meg és kiállításokon 

reprezentálták a Nemzeti Színház történelmét a Hevesi Sándor téri színház és a 

Várszínház elıcsarnokában. Díszelıadásokon mutatták be Madách Imre: Az ember 

tragédiája címő mővét. Az események záró mozzanata egy nemzetközi tudományos 

tanácskozás volt A nemzeti színházi eszme és a gyakorlat címmel a Mővelıdési 

Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia Színháztudományi Bizottsága, a 

Magyar Színházmővészeti Szövetség, a Magyar Színház Intézet, Budapest Fıváros 

Tanácsának Mővelıdési Osztálya és a Nemzeti Színház közös szervezésében. A 

konferencián megfogalmazásra került, hogy egy nemzet színháza mindenekelıtt egy 

ideális, eszményi színház, amely valamely tudatos program érdekében vállalt szolgálat 

jegyében mőködik. Szinte minden nemzeti színház mősora négy rétegbıl tevıdik össze: 

a nemzeti és világirodalmi klasszikus mővekbıl, illetve a hazai és külföldi kortárs 

szerzık darabjaiból. Ezek aránya viszont igencsak jellemzi az egyes színházakat, és a 
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Nemzeti Színháznak az országok kulturális értékrendjében elfoglalt helyét. A 

konferencián folyó vitában a magyar nemzeti színházi helyzet problematikussága is 

felvillant. A vitában a Magyar Színháztörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, Sirató 

Ildikó a Nemzeti Színház korszerőségét, azt kifogásolva, hogy a színház élet-és 

valóságidegen, és nem reagálja le a színházmővészet eszközeivel a társadalmi-gazdasági 

mozgásokat. Ezt a felvetést Vámos László a színház mővészeti vezetıje azzal utasította 

el, hogy véleménye szerint a színháznak nem az a dolga, hogy az élet realitásaira 

közvetlenül reflektáljon.369 Vámos László felszólalásában a Nemzeti Színház és a 

kultúrpolitika kapcsolatáról is szólt. Szerinte a Nemzeti Színház azért kapja 

szubvencióját az államtól, hogy a maga sajátos eszközeivel segítse megvalósítani a 

kultúrpolitikai célkitőzéseket, így az a célszerő, ha csak olyanok vállalnak nemzeti 

színházi vezetést, akik lényegében egyetértenek a kultúrpolitikával. Emellett viszont – 

Vámos László véleménye szerint – a mővészetnek a politika lelkiismereteként kellett 

mőködnie.370 

                                                 
369 Nánay, 1987, 1-2. 
370 Vámos, 1987, 7-8. 
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4 Nemzeti Színház és a közönség 

„Egy színházi produkció csak a közönséggel összeolvadva válhat mővészetté. Ameddig 

zártak a nézıtéri ajtók, […] az elıadás még nem mővészet. Mővészetté a közönség 

emelheti, ha együtt lélegzik az elıadással.”371   

 

A következıkben egy meglehetısen nehezen megfogható és leírható csoporttal, a 

színházak és különösen a Nemzeti Színház közönségével kívánok foglalkozni. Arról, 

hogy egy színház színpadán mi történt – mely darabokat és kinek a közremőködésével 

mutattak be – viszonylag sokat tudunk. A nézıtér viszont legtöbbször félhomályban 

marad a kutatók számára. Pedig fontos, kinek játszottak a színházak, valójában ki 

mindenki látogatta az elıadásokat, milyen rétegekbıl toborzódott a közönség. 

A színházak közönségével kapcsolatos kutatásaim egyik kiindulópontja az a Magyar 

Színházi Intézet szociológusokból álló munkacsoportja által 1974–1976-ban a fiatalok 

és a színház kapcsolatáról végzett vizsgálatának jelentése volt, melynek a miniszter 

számára külön jegyzetekkel ellátott példánya a Magyar Országos Levéltárban, Pozsgay 

Imre iratanyagai között található.372 Ezt a mintegy száz oldal terjedelmő forrásanyagot 

egészítettem ki az 1970-es években végzett, színházlátogatási szokásokra irányuló 

szociológiai felmérésekkel, valamint a rendelkezésre álló, a Nemzeti Színház 

tevékenységére vonatkozó statisztikákkal, nézıszámról szóló jelentésekkel, 

évadértékelésekkel és a közönségszervezés problémájáról a korabeli sajtóban megjelent 

tudósításokkal. A másik részletesen bemutatott és elemzett vizsgálati anyagot 

ugyancsak a Magyar Színházi Intézet kutatócsoportja készítette 1979-ben a Kulturális 

Minisztérium megbízásából a színházba járási szokásokról.373 A források 

feldolgozásánál az általuk leírt problémákat (színházak közönsége, színházlátogatási 

szokások, közönségszervezés, bérletezés, kötelezı iskolai színházlátogatások, 

fantomnézık) elsıdlegesen abból a szempontból vizsgáltam, hogy mit tartottak 

fontosnak a politikai döntéshozók – a vizsgálatok megrendelıi – a színházak és a 

társadalom kapcsolatában. 

Az általam vizsgált idıszakban a színházzal foglalkozó szakembereket és a politikai 

döntéshozókat, bár más-más okból, de egyaránt foglalkoztatta, hogyan lehetne több 

                                                 
371 Molnár Gál, 1976, 40. 
372 Ifjúság és színház. Szociológiai vizsgálat 1974-1976. Készítette a Magyar Színházi Intézet 
munkacsoportja (Almási Miklós, Kérész Gyula, Gervai András, Somlai Péter) MOL XIX-I-7-cc (10. 
doboz). 
373 Levendel, 1979. 
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nézıt, illetve a társadalom szélesebb rétegeit a színházak nézıterére csalogatni. A 

közönségszervezés, a színházi propaganda és az ún. „teltház” akciók374 ellenére vagy 

talán részben ezek negatív eredményeként is, gyakran fordult elı, hogy a színházak, így 

a Nemzeti Színház elıadásai is részben üres nézıtér elıtt zajlottak. A jelenség leírását 

azonban nagyban nehezíti, hogy a statisztikák általában csak az eladott jegyek számáról 

adnak képet, a valós nézıszámról azonban nem.  

Egy idıben a – dolgozatomban korábban már bemutatott – színházi vitákkal a szakmai 

sajtó hasábjain cikkek sorozata jelent meg, melyek a színházak látogatottságával, a 

közönség igényeivel foglalkoztak. Formailag ezen cikkek is igazodtak a hivatalos 

diskurzus szóhasználatához, hiszen a szocialista kultúra terjesztését várták a 

színházaktól, minél népesebb nézıközönség számára, mint azt Sziládi János 1971-ben 

megfogalmazta: „A szocialista színház ugyanis kapott és vállalt feladatát, a szocialista 

kultúra terjesztését, gazdagítását a közönség, a színháznézık közegében realizálja. 

Bármilyen nagyszerő, szocialistának értékelhetı produkció születik is a színházban – az 

élményt vállaló közönség nélkül nem tett, nem, mert hatásában nem igazolható.”375 

Sziládi ebben a cikkében a színházak látogatottságának problémáját az egyébként is 

felmerült színházi struktúra problémáival hozta összefüggésbe. 

A statisztikai felmérésekbıl azt tudjuk, hogy az 1960-as években az ország 

lakosságának 6%-a volt rendszeres színházlátogató, vagyis ennyi ember járt havonta 

legalább egyszer színházba, további 26%-a ennél ritkábban, 65%-a pedig egyáltalán 

nem látogatta a színházi elıadásokat. Az 1970-es évek közepére a rendszeres 

színházlátogatók aránya 10%-ra emelkedett.376 1968 márciusában idımérleges 

szociológiai vizsgálat készült a fıvárosi diákok életmódjáról, ezen belül a színházról a 

mővelıdés szerkezetében. E vizsgálat szerint a budapesti diákok 37%-a volt rendszeres 

színházlátogatónak tekinthetı, viszont a tanulók mintegy 30%-a évente legfeljebb 2-3 

színházi elıadást tekintett meg.377 A színházlátogatás gyakoriságát a lakóhely jellege 

mellet leginkább a mőveltségi színvonal és az életkor differenciálta. A 15-29 éves 

korúak közül került ki a legtöbb színházba járó.378 

                                                 
374 „A teltház” akció lényege, hogy egy gyár, üzem vagy termelıszövetkezet megvásárolja a 
színházjegyeket, aztán eladja vagy jutalmul szétosztja a dolgozói között. A mozgalom viszont csak akkor 
lehet sikeres, a jutalom pedig értékes, ha olyan híre van az elıadásnak, hogy örül, aki jegyet kap rá, 
ellenkezı esetben gyakran elıfordult, hogy a jegyet továbbadták vagy egyszerően nem mentek el az 
elıadásra. Molnár Gál, 1974, 164. 
375 Sziládi, 1971, 11. 
376 Levendel, 1979, 20. 
377 Gazsó-Pataki-Várhegyi, 1971, 157.  
378 A KSH adatai szerint. Idézi: Levendel, 1979, 20.  
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4.1 Ifjúság és színház 1974-1976 

A Magyar Színházi Intézet szociológusokból álló munkacsoportja az 1960-as és az 

1970-es években több alkalommal is kutatással térképezte fel a színház és a nézık 

kapcsolatát. A korábban említett szociológiai vizsgálat a 15-29 éves korosztály és a 

színház viszonyára irányult, országos reprezentatív mintán (1000 fı részvételével, ami 

mintegy 2,5 millió fiatalt reprezentált), kérdıíves módszerrel készült, kiegészítve ezt 

kiscsoportos vizsgálatokkal és mélyinterjúkkal. 

A vizsgálat célja az volt, hogy választ kapjon arra a kérdésre, milyen eszközökkel, 

kulturális intézkedésekkel lehetne elısegíteni a színházba járó fiatalok számának 

radikális emelését. A felmérés szerint ugyanis, bár a színházba járó fiatalok száma 1964 

óta emelkedett, a színház és a fiatalok kapcsolatát illetıen számos negatív jelenséggel 

kellett számolni. A szociológusok úgy gondolták, hogy a jelenség leírásához meg kell 

ismerni a fiatalok szokásait, illetve azokat a közösségi, családi, demográfiai 

összetevıket, amelyek a fiatalokat a színházhoz vezetik, vagy távol tartják tıle. A 

vizsgálat a gyakorlati teendıkre koncentrált, ajánlásokat is megfogalmazott a 

kultúrpolitika számára.379Az egyik legnagyobb problémának azt tartották – miként azt 

Sziládi a fent említett cikkben is megfogalmazta –, hogy az ifjúság egyre inkább levált a 

hivatásos színházkultúráról, s ezzel párhuzamosan az amatır mozgalmak terjedését a 

hivatásos színházak tagadásának tekintették.380 

A Nemzeti Színházban a 60-as évek elejétıl napirendre került az üres nézıtér 

megtöltésének egy módja, a közönségbázis kiszélesítése, az elöregedett nézıtér 

megfiatalítása. Ennek érdekében 320 betervezett elıadás közül 100 ifjúsági elıadás lett. 

Emellett a Mővelıdési Minisztérium anyagi támogatásával bevezették a megfelelı 

darabokra beváltható 50 százalékos utalványok rendszerét. Népszerősítették az ifjúsági 

bérleteket, és fejlesztették az iskolákban zajló közönségszervezést. A fiatalok színházba 

csábításától a közönségbázis kiszélesítését remélték. 381 

Magasabb politikai fórumokon is elıtérbe került az ifjúság és színház kapcsolata, Aczél 

György az MSZMP KB Kultúrpolitikai Munkaközösségében így fogalmazott: „Mi úgy 

látjuk: elsısorban nem ifjúsági színházra van szükség, hanem színházba járó ifjúságra, 

arra, hogy az iskolában vagy azon kívül felkészítsék a fiatalokat a színházi élmény értı 

                                                 
379 Ifjúság és színház. Szociológiai vizsgálat 1974-1976. Készítette a Magyar Színházi Intézet 
munkacsoportja (Almási Miklós, Kérész Gyula, Gervai András, Somlai Péter) MOL XIX-I-7-cc (10. 
doboz). 
380 Sziládi, 1971.  
381 Földes, 1972, 27. 
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befogadására. Ilyen alapozás nélkül nem fejlıdhet az új, mő-értı színházlátogató 

nemzedék.”382  

A fent említett szociológiai vizsgálatból azonban az derült ki, hogy míg a 

mővelıdéspolitikában a gazdasági ösztönzésnek jutott fı szerep (ártámogatás, teltház 

akció, kedvezményes bérletek és utalványok), a fıvárosi fiataloknak csak 5 százaléka 

nyilatkozott úgy, hogy azért elégedetlen a színházzal, mert nem tudja megfizetni a 

jegyek árát, ami elsısorban annak volt köszönhetı, hogy a színház iránt érdeklıdık 

jövedelmi szintje magasabb volt, mint azoké, akiket nem érdekelt a színház.383 

A kutatásból az derült ki, hogy a fiatalok gyakran voltak elégedetlenek a színházak 

mősorpolitikájával, illetve a darabok konkrét színpadi megvalósulásával. A kutatók 

ennek kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy „az eladott jegyek számából nehéz arra 

következtetni, hogy miként alakult a bemutató és a közönség viszonya a látott elıadás 

alapján , ugyanis a puszta számok keveset árulnak el ennek a viszonynak a minıségérıl 

[…] 1872-ben a színhátak zsúfoltsága és a fiatalok által kiugróan gyakori 

látogatottsága ellenére a 11 évnél idısebb fıvárosi lakosok 70%-a elégedetlen volt a 

színházzal.”384 Ennek az elégedetlenségnek az oka a fiatalok körében kereshetı abban 

is, hogy ık igen gyakran kötelezı iskolai színházlátogatások keretében nézték meg az 

elıadásokat. S mint a felmérés is megfogalmazta ebben az esetben a színház „puszta 

szemléltetı funkciót tölt be […] s ez eleve meghatározza a fiataloknak a színházhoz való 

hozzáállását is.”385 

A vizsgálat mélyrehatóan foglalkozott a korszak egyik nagy kérdésével a televízió és a 

színház kapcsolatával. A szociológusok szerint elıítéletnek bizonyult az a feltevés, 

hogy a televízió színházi közvetítései közelebb viszik a fiatalokat a színházhoz. A 

felmérés szerint ugyanis a televízióban bemutatott színdarab nem hagyott elég mély 

benyomást, nem segítette elı, és nem tudta pótolni az élı színházzal való kapcsolatot. 

Mindebbıl arra a következtetésre jutottak, hogy a televízió kultúraközvetítı szerepét 

korábban jelentısen eltúlozták, javaslatuk szerint a színházi kultúra terjesztésekor a 

jövıben ezt is figyelembe kellett volna venni.386 

                                                 
382 Idézi Földes, 1972, 29. 
383 Ifjúság és színház. Szociológiai vizsgálat 1974-1976. Készítette a Magyar Színházi Intézet 
munkacsoportja (Almási Miklós, Kérész Gyula, Gervai András, Somlai Péter) MOL XIX-I-7-cc (10. 
doboz). 
384 Uo. 
385 Uo. 
386 Uo. 
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E vizsgálati anyag külön értéke lehet, hogy foglalkozik a színházlátogató fiatalok 

társadalmi megoszlásával is. Azt ugyanis tudjuk, hogy a korszak politikai 

döntéshozóinak célja, a társadalom minél szélesebb rétegeinek színházlátogatóvá 

nevelése, ennek eredményességérıl azonban csak viszonylag kevés forrás alapján 

tájékozódhatunk, hiszen a színházlátogatók társadalmi összetételérıl rendszeres 

statisztikák nem állnak rendelkezésünkre. 

Ebbıl a vizsgálatból az derült ki, hogy a színházhoz legközelebb álló diákok szinte 

kizárólag csak értelmiségi családokból kerültek ki. A különbözı társadalmi rétegek 

tudatában a színház szinte a kultúra szinonimája volt. A fiatalok színházlátogatásának 

gyakoriságát elsısorban a szülık iskolai és társadalmi helyzete határozta meg és csak 

másodsorban a fiatalok végzettsége és státusa. Ebbıl azt a következtetést vonták le, 

hogy a színházi propagandának a szülıt kell célba vennie.387A színházak közönségével 

foglalkozó cikkek, tanulmányok közös jellemzıje, hogy választ próbálnak adni a 

közönség társadalmi összetételének kérdésére is. A közönségrıl folyó korabeli 

diskurzusban a munkásság és a fiatalok színházba csábítása kapott hangsúlyos szerepet. 

A politikai hatalom elvárása az volt, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei 

legyenek rendszeres színházlátogatók, így a cikkek sokszor minden bizonnyal erre az 

elvárásra reagáltak, legalább a szavak szintjén jelezve, hogy szem elıtt tartják a hatalom 

által megfogalmazott célt. 

A színházi közönségszervezés és mősorpolitika szempontjából nem volt mellékes az a 

kérdés sem, hogy a fiatalok családtagokkal, iskola-, vagy munkatársakkal, illetve baráti 

körben vagy partnereikkel járnak-e leginkább színházba. E vizsgálat azt mutatta, hogy 

ahol az apa értelmiségi vagy vezetı beosztású volt, ott a család nagyobb szerepet 

játszott a gyerek színházlátogatásaiban, mint az iskolán kívüli barátok, a munkás- és 

parasztgyerekeknél viszont pont fordított volt a helyzet.388 

1972. december 11-13. között nemzetközi tanácskozást szerveztek Budapesten: A 

színház szerepe az ifjúság nevelésében címmel, a Nemzetközi Színházi Intézet Magyar 

Központja rendezésében.389 A tanácskozás kiadványában külön fejezetben szóltak a 

színház és az ifjúság kapcsolatáról Magyarországon. Ezen belül bemutatták és 

                                                 
387 Uo. 
388 Uo. 
389 Résztvevı országok: Anglia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehszlovákia, Amerikai Egyesült 
Államok, Egyiptom, Finnország, Franciaország, Hollandia, India, Jugoszlávia, Lengyelország, NDK, 
NSZK, Norvégia, Románia, Svédország, Szovjetunió és Magyarország. A színház szerepe az ifjúság 
nevelésében. 1972. december 11-13. 
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értékelték a jelentısebb fiataloknak játszó színházakat, ahol külön ifjúsági elıadásokat 

is rendeztek.390 

Színház Ifjúsági elıadások száma Nézıszám 
1. Bartók Színház391 130 89561 

2. Nemzeti Színház – 

Katona József Színház392 

96 49171 

3. Thália Színház393 20 19000 

4. Déryné Színház394 200 81000 

5. Irodalmi Színpad395 41 9500 

6. Vígszínház396  22000 

7. Pesti Színház  13300 

8. Fıvárosi Operettszínház  10300 

9. Madách Színház  13300 

10. Madách Kamara  2800 

11. Thália Stúdió  221 

12. József Attila Színház  14000 

13. Huszonötödik Színház  3000 

14. Mikroszkóp Színpad  3700 

15. Vidám Színpad  29000 

1. táblázat: Fıvárosi színházak ifjúsági elıadásai és azok nézıszáma 1971-ben397 

 

                                                 
390 A színházak két módon tartottak kapcsolatot a fiatalokkal: vagy külön ifjúsági elıadásokat rendeztek, 
vagy az esti elıadásokra szervezték ifjúsági nézık csoportos színházlátogatását. Uo., 115. 
391 A Bartók Gyermekszínház a fıvárosi 6-14 éves gyermekek állandóan játszó színháza volt, mely 
kezdetben a Váci utcai Bartók teremben, majd a Fıvárosi Operettszínházban tartotta elıadásait, önálló 
épületet az 1972-1973-as évadtól kapott. Uo., 114. 
392 Az ifjúsági elıadások mellett, még 8800 szervezett fiatal nézı vett részt különbözı esti elıadásokon. 
Uo., 116. 
393 Ifjúsági elıadásai jórészt a világirodalom eposzaiból készült drámai mővek alkották, például Dante: 
Divina Commedia, Milton: Elveszett paradicsom, illetve a Kalevala. Uo., 116. 
394 Ez a színház nem csak a fıvárosban, hanem tekintve, hogy több társulattal járta az országot, vidéken is 
tartott gyermek és ifjúsági elıadásokat. Mősorán 1971-ben jórészt magyar és külföldi szerzık drámái 
szerepeltek, így Madách Imre, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Shakespeare, Schiller, Osztrovszkij. Uo., 
116. 
395 Sajátos profilú színház volt, mely a hazai és a világirodalom elsısorban nem drámai alkotásaiból 
állított össze irodalmi esteket, montázsokat. 1971-ben a megtartott 41 ifjúsági elıadás mellett, rendes esti 
elıadásait is megtekintette 2700 ifjúsági nézı. Uo., 116. 
396 6-15. színházak: általában a rendes esti elıadásaikra szerveztek csoportos ifjúsági nézıket. Uo., 117.  
397 Uo., 113-117. 
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A fiatalok színházjeggyel való ellátását általában a tanárokon, illetve a jutalékos 

szervezıkön keresztül oldották meg. A fıvárosban egyedül az Irodalmi Színpadon 

rendszeresítették az ifjúsági bérleteket, amelyek a rendes helyárak mintegy negyedébe 

kerültek. A differencia kiegyenlítésére az állam, illetve a Fıvárosi Tanács külön 

támogatást adott.398 

4.2 Színházlátogatási szokások 

A Kulturális Minisztérium több alkalommal indított tárcaszintő kutatást a közmővelıdés 

helyzetérıl és fejlıdésének távlati lehetıségeirıl.399 A színházlátogatási szokásokról, 

illetve a politikai hatalom elvárásairól ezen kutatási jelentések megfelelı fejezetei is 

tájékoztatást adnak számunkra, bár jellegükbıl adódóan megállapításai inkább 

általánosak és nem konkrétan a Nemzeti Színházra vonatkoznak. A színházlátogatókra 

vonatkozó egyéb forrásokkal kiegészítve azonban hozzájárulhatnak a Nemzeti Színház 

közönségének leírásához, bemutatásához.  

Az 1978-1980. évi kutatás részét képezte a színházba járási szokások feltérképezése, 

melyet a Színházi Intézet és a Tömegkommunikációs Kutatóközpont közösen 

irányított.400 A vizsgálat egyik célja az volt, hogy kijelölje a színházi törzsközönség 

szociológiai helyét.401  

A felmérés középpontjába olyan kérdések kerültek, mint hogy eljut-e a mősorpolitikai, 

színházkultúra által termelt értéktömeg a fogyasztóhoz, hol mutatkozik eltérés a kereslet 

és a kínálat között. Ezek a kérdések segítettek ugyanis leírni, hogy mennyiben van jelen 

aktuálisan egy-egy színház, stílus, eszmei vonulat vagy érték, a társadalom tudatában. 

Milyen közvetítık segítik, illetve akadályozzák a színházi értékek terjedését, és hogy 

bıvül-e a színházzal kapcsolatba kerülı népesség számaránya. Képesek-e a színházak 

kihasználni lehetıségeiket, vagyis, hogy egy színház teljes kapacitással lesz-e 

közvetítıje az értékeknek vagy fél házzal játszik, melyek azok a korosztályok, 

foglalkozási vagy kulturális csoportok, melyek viszonylag távol állnak a színháztól. A 

kutatás külön értéke, hogy trendvizsgálatra is vállalkozott, korábbi évek 

színházlátogatási szokásaira vonatkozó adatokkal402 vetette össze saját eredményeit.403  

                                                 
398 Uo., 120. 
399 Hidy, 1981., Tímár, 1982., Hidy, 1983. 
400 Témavezetı: Almási Miklós (egyetemi tanár), a vizsgálat vezetıje: Levendel Ádám (szociológus), 
munkatársak: Békés Ferenc (kandidátus), Gimes Katalin (szociológus), Pécsi Júlia (szociológus), Schultz 
Katalin (szociológus), Vécsei Pál (szociológus), Zsíros Mária (szociológus) Levendel, 1979. 
401 Hidy, 1981, 58-59. 
402 dr. Székely György vezetésével a Magyar Színház Intézet által 1967-ben végzett vizsgálat. 
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Már az 1967-ben a színházlátogatási szokásokkal kapcsolatban végzett vizsgálatból az 

derült ki, hogy a közönség értéktudata jelentısen átalakult. Ekkor került fel a 

preferencialisták élére például Shakespeare vagy Katona József, de elıkelı helyezést 

értek el a kortárs magyar drámák is, a korábban listavezetı operettel szemben. Az 1979-

es felmérés szerint ez a trend tovább erısödött és differenciálódott. Markánsabb lett az 

Örkény István, Sütı András, Szabó Magda által fémjelzett kortárs magyar dráma 

helyzete és emellett a szórakoztató zenés mőfajon belül is preferenciaváltozás 

következett be.404 A másik változás abban mutatkozott, hogy míg az 1967-es 

vizsgálatban a színház egésze, illetve a darab fejtette ki a vonzerıt, addig 1979-re a 

színész, illetve a rendezı került elıtérbe.405 Míg az ifjúság és a színház kapcsolatára 

irányuló vizsgálatból az derült ki, hogy leginkább az értelmiségi családok gyermekei 

látogatják az elıadásokat, e felmérés szerint az értelmiség mellett a „közepes” 

jövedelmő középréteg406 alkotta a színházba járók magvát, szemben a korábbi 

feltételezésekkel, melyek a színházat fenntartó törzsközönséget csak a magasabb fizetési 

kategóriákban keresték.407 

A korábbi vizsgálatokból úgy tőnt, hogy a színházba járók voltaképpen egy állandó 30-

40000-es nagyságrendő csoport köré kristályosodtak. Az 1979-es felmérés szerint 

viszont bár ez a mag valóban megtalálható volt, de jóval nagyobb „holdudvarral” 

rendelkezett. Ennek ellenére a színházak viszonylag zárt közönségcsoporttal 

érintkeztek.408 

A vizsgálatban a megkérdezettek nagyjából helyesen ítélték meg a színházak mővészi 

színvonalának és értékének rangsorát, tudták, melyik színház van éppen 

hullámvölgyben és hova érdemes eljárni.409 

Az áttanulmányozott korabeli szociológiai felmérések mindegyike kiemelten 

fogalakozik a színház és televízió, valamint a színház és a mozi kapcsolatával. A 

különbözı vizsgálatok egyformán arra a megállapításra jutottak, hogy míg a moziba 

                                                                                                                                               
403 Levendel, 1979, 5-8. 
404 Levendel, 1979, 9. 
405 Ezt a vizsgálat a televízió hatásának tulajdonította. A mővészeket a televízión keresztül több oldalról is 
megismerik a nézık. Levendel, 1979, 10. 
406 A csoportot alkotók nem okvetlenül értelmiségiek, sokféle szociális háttér áll mögöttük, közös 
jellemzıjük a felfelé törekvés, viszonylag fiatalabbak, értékrendjüket pedig családi, közösségi, lakóhelyi 
áttételen keresztül a hagyományos középosztály továbbélı mőveltség–modelljének átvétele és a szellemi 
mobilitás igénye formálta. Levendel, 1979, 12-13.  
407 Levendel, 1979, 12. 
408 Levendel, 1979, 15. 
409 Igaz ez akkor is, ha tudjuk, hogy a megkérdezettek olykor az illendınek vélt neveket-címeket diktálták 
be a kérdezıbiztosoknak. Levendel, 1979, 14. 
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járás és a színházba járás között erıs összefüggés van, a televízió színházi 

közvetítéseinek megtekintése és a színházak elıadásainak látogatása között már nincs 

ilyen egyértelmő kapcsolat. Ez azt mutatja, hogy a televízió színházi közvetítései a 

színházi elıadások népszerősítésének feladatát nem tudták betölteni. A mozi és a 

színház közönsége ugyanabban az irányban és azonos tendenciák mentén rétegzıdött, 

míg a televízió (és a rádió) az iskolától, kulturáltságtól függetlenebbül szerezte 

közönségét. Egyértelmően erıs kapcsolatot találtak viszont a színházról, elıadásról 

szóló ismertetések, kritika olvasása és a színházba járás között. (A havonta több 

alkalommal színházi elıadást látogatók 88%-a olvasott az általa forgatott újságokban a 

kérdéskörrıl.)410  

4.3 Közönségszervezés és bérletezés 

A korszakban közönségszervezés411 és a bérletezés volt a két legelterjedtebb eszköz a 

színházak nézıtereinek megtöltésére. Az 1950-es években kiépült rendszert (vagyis a 

munkaidıben végzett társadalmi munkát) az 1960-as években az üzemek gazdasági 

vezetıi egyre rosszabb szemmel nézték. A színházak közönségszervezıi egyre többet 

panaszkodnak, hogy alig akarják beengedni ıket az üzemekbe. A szervezésnek az a 

módja, hogy a színház a maga embereit küldi az üzemekbe egy idı után senkinek nem 

tetszett, maguk a szervezık is panaszkodtak, mert a fizetésük a tervteljesítéstıl függött. 

A színházigazgatók viszont a nézıszám csökkenésére panaszkodtak. Egy 1958-ban 

Aczél György részére a közönségszervezésrıl készített feljegyzés szerint a 

közönségszervezés helyzete és eredményei az 1960-as évek küszöbén rosszabbak voltak 

a színházak államosítását követı idıszaknál. A feljegyzés szerint ennek egyik oka az 

lehetett, hogy ellentétben az 1950-es évek elejével a szakszervezetek már nem érezték 
                                                 
410 Levendel, 1979, 30-32. 
411 Amíg korábban a színházak pénztárában lehetett jegyet venni az elıadásokra, az 1950-es években 
minden színháznak lett egy szervezıgárdája, melyek kiépítettek maguknak egy társadalmi munkásokból 
álló hálózatot, ezen keresztül jutatták el a jegyeket az üzemekbe. Ez a rendszer sok tekintetben hasznos 
volt, sokan így jutottak el elıször színházba. A közönségszervezéssel elégedetlenek a szervezık 
hibájának tartották, hogy csak azokat bírják jegyvásárlásra, akik egyébként is elmennének színházba. De 
gyakran még az sem jutott jegyhez, aki akart, mert a közönségszervezık az utólagos elszámolásra átvett 
jegyeket fiókjaik mélyére süllyesztették, és elıadás elıtt visszaadták a színháznak. A szervezık minıségi 
munkája egyik akadályának azt tartották, hogy gyakran maguk a szervezık sem jártak színházba, nem 
ismerték a darabokat, amelyekre a közönséget szervezniük kellett volna. A közönségszervezési munka 
minıségének és eredményességének javítása érdekében 10 hónapos tanfolyamot szerveztek a 
közönségszervezıknek, Háy Gyula, Hont Ferenc, Hegedős Géza és Gyárfás Miklós elıadásaival. Havonta 
megjelenı tájékoztatót adtak ki a közönségszervezık részére a darabok eszmei mondanivalójának, 
irodalmi, politikai jelentıségének ismertetésére. Az üzemi faliújságok számára cikk- és fényképanyagot 
küldtek szét. A bemutatók elıtt ismeretterjesztı ankétokat szerveztek. A szervezık munkáját a színházi 
közönségszervezı irodán keresztül nyilvántartották, és az illetékes szakszervezeteket havonta 
tájékoztatták arról, hogyan folyik a közönségszervezés az üzemeikben. Garai, 1952, 6-7.  
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kellıképpen magukénak a közönségszervezés ügyét. Mindez annak ellenére alakult így, 

hogy a Mővelıdésügyi Minisztérium utasításában határozottan kimondta, hogy a 

közönségszervezés a szakszervezetek egyik legfontosabb feladata.412 A 60-as években 

átszervezésre került közönségszervezés eredményeként a 14 szakszervezet 14 jegyirodát 

alakított, ahol független szervezıgárda dolgozott. Minden szakszervezet minden 

üzemben csak egy aktivistát bízott meg a jegyárusítással a fıváros valamennyi színháza 

számára. A rendszer azonban így meglehetısen nehézkessé vált,413 a színházak 

jegypénztárainál gyakorlatilag nem lehetett színházjegyhez jutni.414 Azzal, hogy a 

szervezıknek átadott jegyek nem keltek el, többszörös kár érte a színházakat. A nézık 

leszoktak arról, hogy a színházak pénztárait keressék fel, így a szervezıktıl végül 

visszakapott jegyeket sem lehetett értékesíteni.415 

A munkahelyi folyamatos jegyellátás elvileg megteremthette a rendszeres 

színházlátogatás lehetıségét, azok számára is, akik egyébként nem mentek volna el a 

színházak pénztáraihoz. A közönségszervezık ajánlásaikkal felkelthették az érdeklıdést 

egy-egy darab vagy színház iránt. Problémát jelentett viszont, „hogy a nagyobb 

üzemekben a szervezık munkáját segíteni hivatott „kultúrosok” legtöbbször nem látták 

az általuk propagált darabokat,”416 így érdemben nem is tudták befolyásolni az 

embereket. A közönségszervezésrıl készült összefoglalók javaslatai között megjelent az 

a gondolat, hogy a szervezık kiválasztásánál, nem az iskolai végzettségnek vagy a 

mozgalmi munkának kellene elıtérbe kerülnie, hanem az ízlésnek, mőveltségnek és a 

hozzáértésnek. Emellett felvetıdött az is, hogy legalább a nagyobb vállalatoknál 

legyenek fıállású szervezık, akiknek így lenne ideje az emberek közé kimenni, 

                                                 
412 Az 1950-es években a társadalmi munkások útján eladták a jegyeket, de arra már senki nem kötelezte 
az embereket, hogy elmenjenek a gyakran igen rossz hírő darabokat megnézni. Ezért egy idıben gyakran 
az volt a bevált gyakorlat, hogy a társadalmi munkások másnap leíratták a vevıvel az elıadás tartalmát. 
Ez a kontroll azonban nem volt eredményes. „[…] a szakszervezetek kultúrnevelési munkájának egyik 
legfontosabb feladata, hogy felkeltse és nevelje a munkások kulturális igényességét és ráirányítsa 
figyelmüket a hivatásos kulturális intézmények, színházaink, hangversenyeink valóságos értékeire, 
amelyre a nép állama hatalmas összegeket áldoz.” dr. Nyáry László feljegyzése Aczél György részére a 
munkások színház és hangverseny látogatásáról, valamint a közönségszervezés helyzetérıl. 1958. június. 
3. MOL XIX-I-4-aaa-84. dosszié-iktatószám nélkül- 1958. (57. doboz) 
413 A színház szervezıtitkára eljutatta a jegyet a központi jegyirodába, ugyanide érkezett be a 14 
szakszervezet jegyigénye is. A központi jegyiroda 2 héttel az elıadás elıtt eljutatta a jegyeket a 
szakszervezetekhez. A szakszervezeti jegyiroda megvárta, míg valamennyi színház valamennyi jegye 
eljutott hozzá, ekkor behívta a társadalmi munkásokat, akik eljutatták a jegyeket az üzemekbe. Az 
aktivista 7 nappal az elıadás elıtt visszaadta a jegyeket a központi jegyirodába, ahonnan visszajuttatták 
azokat a színházakba, hogy a maradékot a színházak jegypénztáraiban értékesítsék. Lelkes, 1966, 15. 
414 Lelkes, 1966, 14-15.  
415 Lelkes, 1966, 15. 
416 Ifjúság és színház. Szociológiai vizsgálat 1974-1976. Készítette a Magyar Színházi Intézet 
munkacsoportja (Almási Miklós, Kérész Gyula, Gervai András, Somlai Péter) MOL XIX-I-7-cc (10. 
doboz) 
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beszélgetni velük, felhívni a figyelmüket a színdarabokra, eloszlatni néhány színházzal 

kapcsolatban megjelenı elıítéletet.417  

 

A bérletesek voltak azok, akik révén a folyamatos és zavartalan színházüzemet 

biztosítani lehetett. A bérletkonstrukciók ugyanis mindig magukban foglaltak kevésbé 

népszerő vagy elızetesen népszerőtlenek vélt elıadásokat is. A bérlettel rendelkezı 

nézık a színházak közönségének sajátos csoportját alkotják. Bizonyos szempontból 

tekinthetık törzsközönségnek, ık voltak az alanyai egy-egy színház 

mősorstratégiájának, viszont más színházakhoz egyáltalán nem kötıdnek, 

színházlátogatási szükségleteiket általában kielégítette az évi 5-7 elıadás megtekintése 

egy színházban. Az 1979-ben a színházlátogatási szokásokról végzett szociológiai 

vizsgálat kiterjedt a bérletezés kérdésére is. A felmérés adati azt mutatták, hogy a 

bérletezés nem volt tömeges jelenség, hiszen a színházba járó közönség több mint a 

felének soha nem volt bérlete. A fıvárosi és a vidéki színházak helyzetét 

összehasonlítva elmondható, hogy a bérletezés sokkal inkább vidéki jelenség volt, (a 

fıvárosi színházlátogatók 10%-ának, a vidékiek 20%-ának volt a vizsgált idıszakban 

bérlete), hiszen a jellemzıen egy színházzal rendelkezı vidéki városok lakói egyébként 

is kevésbé válogathattak az elıadások között. A bérletvásárlás emellett elsısorban a 

fiatalokra illetve azokra volt jellemzı, akik a szellemi szférában törekedtek mobilitásra 

és mőveltségük még nem volt elegendı ahhoz, hogy a színházak kínálatából maguk 

válogassanak.418 

Ha a Nemzeti Színház eladott jegyeinek összetételét vizsgáljuk az 1970-es években, 

láthatjuk, hogy bár a bérletesek száma jelentısen emelkedett, a jegyek többségét a 

közönségszervezıkön keresztül értékesítették. 

                                                 
417 A közönségszervezésrıl. Csatolva az Ifjúság és színház. Szociológiai vizsgálat 1974-1976 címő 
anyaghoz. Készítette a Magyar Színházi Intézet munkacsoportja (Almási Miklós, Kérész Gyula, Gervai 
András, Somlai Péter) MOL XIX-I-7-cc (10. doboz) 
418 Levendel, 1979, 35-43.  
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 Pénztári Bérletes Közönségszer-

vezıtıl 

vásárolt 

Pótjegy Ingyenes 

belépı 

Szabadjegy Összesen 

1970 12960 1055 141485 130 1669 5445 163486 

1971 13655 - 126925 328 3965 3895 148768 

1972 17592 - 118707 424 4186 4070 144979 

1973 18905 - 105775 1018 4130 2557 132385 

1974 16978 10643 109059 1565 3990 2419 144654 

1975 17505 39012 128440 1476 4270 1807 192510 

1976 15633 46580 141694 1888 4028 2042 211865 

1977 18584 49100 143687 3455 3893 3911 222630 

2. táblázat: Látogatók jegyfajták szerinti megoszlása a Nemzeti Színházban 1970-1977 419 

 

Egy 1976-ban a Nemzeti Színház mőködésérıl készült ellenırzés jegyzıkönyvébıl az 

derül ki, hogy a színház látogatottsága az 1970-es években a bérleti rendszer bevezetése 

és az ún. teltház-akciók következtében – legalábbis papíron – javult. Ez a jegyzıkönyv 

is említést tesz arról a negatív jelenségrıl, hogy gyakori és viszonylag nagyarányú az 

elıadásokon meg nem jelentek száma. E kedvezıtlen jelenség okát keresendı a színház 

vezetıi a nézıtéri felügyelıktıl olyan kimutatásokat kértek, amelyek elıadásonként 

tartalmazták az üresen maradt férıhelyek számát, valamint a közönség megjelenését 

befolyásoló lényegesebb eseményeket például az idıjárást, a televízióadásokat és a 

sportrendezvényeket.420 

Ahogyan azt korábban említettem, a színházlátogatók és így a Nemzeti Színház 

közönségének társadalmi összetételérıl sajnos nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, 

hiszen nem készültek foglalkozásra, társadalmi hovatartozásra utaló feljegyzések. Egy a 

Nemzeti Színházról 1976-ban készült ellenırzés keretében 4 gyár és 1 egyetem421 

közönségszervezését vizsgálták. A közönségszervezık422 tájékoztatása szerint a gyárak 

                                                 
419 Statisztikai jelentés a színházak tevékenységérıl – Nemzeti Színház MOL XXXII-20-XX. tétel 
420 Ellenırzési jegyzıkönyv a Nemzeti Színház költségvetési revíziójáról. Készítette a Kulturális 
Minisztérium Ellenırzési Osztálya 1976-ban. MOL XXVI-I-8 (25. doboz). 
421 GAMMA mővek, BHG (Beloiannisz Híradástechnikai Gyár), VERTESZ (Villamos Erımő Tervezı és 
Szerelı Vállalat), HAFE (Hajtómővek és Festıberendezések Gyára) és a Mőszaki Egyetem. Uo. 
422 A szervezıket a színház vezetıi irányították, hogy az egyes elıadásokra milyen érdeklıdéső 
közönséget szervezzenek. Uo. 
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dolgozó rétegei közül a Nemzeti Színház elıadásai iránti igény az értelmiségiek, 

valamint az általános- és középiskolai oktatásban résztvevık részérıl volt, sıt a 

szocialista brigádok részére nyújtott kedvezmények igénybevevıi is általában az 

értelmiségbıl illetve az adminisztrációból kerültek ki és nem a fizikai dolgozók 

körébıl.423 

4.4 A fantomnézık a Nemzeti Színházban 

A statisztikákban emelkedı nézıszám ellenére az a Nemzeti Színházban 1970-es és 

1980-as években is gondot okozott az ún. „fantomnézık” viszonylag nagy száma, amely 

az eladott jegyek átlagosan kb. 10-12%-át tette ki. Ahogy az a 3. számú táblázatban is 

látszik az 1981-1982-es évadban a játszott 12 darab közül 4 került az „alacsony 

fantomnézı arány” csoportba, és ezek közül három látogatottsága a 90%-ot is 

meghaladta.424 A Nemzeti Színház klasszikus repertoárjához tartozó darabok, így 

például a Bánk bán is viszonylag magas nézıszámot értek el, viszont a mősorra kerülı 

darabok közül kettı még az 50%-os nézıarányt sem érte el, egy pedig alig több mint fél 

házzal ment.425 

                                                 
423 Uo. 
424A magas nézıszámhoz az is hozzájárult, hogy a siker darabokra 8-10%-os rászervezést 
(pótjegykibocsátást) végeztek. Értékelés a Nemzeti Színház 1981-1982. évad látogatottságának 
alakulásáról. MOL XXVI-I-8 (108. doboz). 
425 Uo. 
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Elıadás címe Fantom nézık Tényleges látogatottság 
A fantomnézık száma alacsony   

Háromgarasos opera 2,5% 98,2% 

A szuzai mennyegzı 5,7% 94,4% 

Mózes 7,2% 83,9% 

Az úrhatnám polgár  7,3% 90,8% 

A fantomnézık száma közepes   

Bánk bán 11,6% 88,8% 

Csongor és Tünde 13,0% 84,0% 

IV. Henrik I. 13,05 65,4% 

A medikus 15,3% 70,0% 

A konyha 19,7% 72,5% 

A fantomnézık aránya magas   

IV. Henrik II. 21,3% 51,9% 

Tarelkin halála 27,7% 47,6% 

Repülési kísérlet 38,7% 30,5% 

3. táblázat: A fantomnézık aránya és a tényleges látogatottság alakulása a Nemzeti Színházban az 

1981-1982-es évadban426 

 

A probléma komolyságát mutathatja, hogy a korábban szokásos hivatalos statisztikák és 

évadértékelések mellett, ebben az idıszakban külön kimutatás foglalkozott a Nemzeti 

Színház látogatottságának alakulásával és azon belül a fantomnézık kérdéskörével. Az 

1980-ban készült jelentés már nemcsak az aktuális évad nézıszámával foglalkozott, 

hanem három évad adatait összevetve tendenciákat is megjelenített. Az adatok 

összehasonításából az derül ki, hogy a vizsgált három évad (1977/78, 1978/79 és 

1979/80) során fejlıdés mutatkozott a fantomnézı-szám visszaszorítása terén, és az elsı 

évad 18%-os aránya elıbb 12,3%-ra, majd 10%-ra mérséklıdött. 

 

                                                 
426 Uo. 
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Mutató 1977/1978 1978/1979 1979/1980 

1 elıadásra esı 

♦ el nem adott jegyek száma 

♦ fantom nézık száma 

♦ összes üres helyek száma 

 

25,4 db 

114,2 fı 

139,6 db 

 

77,4 db 

77,3 fı 

154,7 db 

 

41,9 db 

63,5 fı 

105,4 db 

Átlagos 

♦ el nem adott jegyek száma 

♦ fantomnézı arány 

♦ tényleges látogatottság 

 

4 % 

18,1% 

78% 

 

12,3% 

12,3% 

75,4% 

 

6,6% 

10% 

83,3% 

4. táblázat Látogatottsági adatok alakulás a Nemzeti Színházban 1977/78-1979/80 

évadokban427 

 

A bérleti elıadások száma a vizsgált idıszakban emelkedett, ez a fantomnézı arányt 

kedvezıtlenül, a jegyértékesítést viszont pozitívan befolyásolta. A bérletes elıadások 

fantomnézı aránya 24%-os volt, az átlagos 10%-al szemben. Erre az lehet a 

magyarázat, hogy a bérlet tényleges megvásárlása és a színházi program megismerése, 

így a tényleges közvetlen igény idıben különválik egymástól. Ezt támasztja alá az a 

tény is, hogy míg a nem bérletes elıadások látogatottsága a vizsgált idıszakban 84% 

körüli volt, a bérletes elıadásoké 75% körül alakult. A felmérés végkövetkeztetése az 

volt, hogy a tényleges látogatottság akkor a legkedvezıbb, amikor a jegyeket spontán, 

minden erıltetés nélkül adják el, vagyis amikor a nézı keresi, igényli a színházjegyet. A 

jelentés szerint ezért a továbbiakban feladat volt tovább fokozni a propaganda 

hatékonyságát, a közönség kellı idıben történı és folyamatos tájékoztatását, a 

kézpénzes jegyárusítás mértékének növelését, a szervezık ebben való anyagi 

érdekeltségének növelését. Viszont meg kellett szüntetni az erıltetett szervezést és a 

jegykapcsolást.428 A puszta számadatok mellett az elıadásokról, a közönség 

hangulatáról a rendezıi ügyeleti naplókból is érdemes tájékozódni. Az ezekben szereplı 

feljegyzések alapján bepillantást nyerhetünk egy-egy elıadás hangulatába is. Persze 

nem szabad szem elıl téveszteni, hogy hosszabb leírások általában a problémás 

elıadásokról születtek. Ilyen volt például 1982. szeptember 30-án a Bánk bán elıadása, 

                                                 
427 Értékelés a Nemzeti Színház látogatottságának alakulásáról, 1980. február 25. MOL XXVI-I-8-(108. 
doboz).  
428 Uo. 
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melyrıl a naplóban ez a bejegyzés olvasható: „Megrázó esemény színhelye volt a 

Nemzeti Színház ma este. Diákokkal telt nézıtér elıtt elkezdıdött az elıadás. […] Az 

erkélyen és a földszinten is mozgás, beszélgetés, és természetesen hangos reagálások. 

Csak a teljes kitörés pillanata volt bizonytalan, de bekövetkezett. Sinkovits Imre 

véletlenül megbotlott a III. felvonásban, s erre mint a legjobb poénre, kitört a nevetés- 

Ez aztán nem nagyon halkult el, Sinkovits alig tudta folytatni a szöveget, majd leállít, 

megszólalt: „Én várok”. Ezt még nem vették észre a gyerekek […] Sinkovits megszólalt, 

elıre lépett: „Drága gyerekek! Ez színház, nem kötelezı eljönni, akit nem érdekel, 

menjen el. Katona József tragédiáját adjuk elı.” Erre néhányan tapsoltak és 

felszólították a rendzavarókat, hogy hagyják el a nézıteret. Sajnos az elıadás, amely 

szokásos színvonalú volt, lehetıséget ad a lazításokra, de ez a viselkedés 

tőrhetetlen.”429 

 

Elıadás címe Fantom nézık Tényleges látogatottság 
A fantomnézık száma alacsony   

Káin és Ábel 5,5% 84,8% 

A konyha 6,6% 87,3% 

A fantomnézık száma közepes   

Éjjeli menedékhely 8,7% 78,7% 

Az urhatnám polgár 10,3%  8,8% 

Csongor és Tünde 10,3% 83,6% 

Kulcskeresık 10,5% 78,0% 

Bánk bán 11,6% 84,8% 

Mózes 13,8% 83,4% 

A fantomnézık aránya magas   

Danton halála 17,9% 70,6% 

Szent György és a sárkány 21,5% 62,2% 

5. táblázat: A fantomnézık aránya és a tényleges látogatottság alakulása a Nemzeti 

Színházban, az 1979-1980-as évadban430 

1977-ben Avar István a Parlamentben felszólalást intézett Pozsgay Imréhez a színházi 

bérletrendszer ellentmondásaival kapcsolatban. Felszólalásában azt hangsúlyozta, a 

                                                 
429 A rendezıi ügyelet naplója, 1982. szeptember 30. (Megtalálható a Nemzeti Színház Archívumában). 
430Értékelés a Nemzeti Színház látogatottságának alakulásáról, 1980. február 25. MOL XXVI-I-8 (108. 
doboz).  
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színházaknak fel kellene vállalni azt a kockázatot, hogy a jegyek nagy részét a 

pénztáraknál értékesítik. Mert gazdaságilag ugyan biztonságot ad, hogy a színház 

papíron teljesítette a bevételi tervét, viszont a színészek sokszor félig üres nézıtér elıtt 

játszanak. Valószínő, hogy sokkal többen vennének a pénztáraknál jegyet, ha nem az a 

tábla fogadná ıket évek óta, hogy az aznapi elıadásra minden jegy elkelt.431   

1979-ben a Fıvárosi Népi Ellenırzési Bizottság ülésén is hosszan foglalkoztak a 

közönségszervezés, bérletezés problémáival és a fantomnézık kérdéskörével.432 A Népi 

Ellenırzési Bizottság felmérése is azt mutatta, hogy a színházi elıadásoktól 

távolmaradók aránya az átlagosnál is nagyobb a közületi, a szocialista brigádoknak 

adott, illetve az ifjúsági bérlet felhasználásnál. Ezeket a bérleteket ugyanis kapják a 

dolgozók, így nem a saját választásuk szerint néznek vagy nem néznek meg egy 

darabot. Éppen ezért intézkedés született, hogy az ilyen bérletek számát minimálisra 

kell csökkenteni. A vizsgálat azt is megállapította, hogy a színházakban az elıadások 

számát már nem lehet tovább emelni, így a közönség igényeinek kielégítését a 

jegyelosztás rendszerének megváltoztatásával kellett megoldani. Ezért az 1978/79-es 

évadtól kezdve a színházjegyeknek csak a fele kerülhetett a bérletes nézıkhöz és a 

közönségszervezıi hálózatba, a másik felét kézpénzes forgalomban kellett értékesíteni, 

a színházak pénztárainál és a központi jegyirodában.433 

 

Bár a bérletezés és a közönségszervezés ellentmondásai miatt nem csak a Nemzet 

Színház próbálta felvenni a harcot a fantomnézık létezése ellen, de mivel a politikai 

döntéshozók szemében a színház kiemelt jelentıséggel bírt, nézıszámának alakulására 

is kiemelten figyeltek. Több fórumon is megjelent az a kérdés vajon a színházak mitıl 

félnek, amikor a megkövesedett bérletrendszerhez ragaszkodnak? Vajon jobban szeretik 

papíron a telt házat, mint a valóságosat? Mert ha a bérlettulajdonosok nem mentek el az 

elıadásra, székeik üresen maradtak, miközben a pénztárak elıtt hiába álltak sorba az 

érdeklıdık. Arról pedig csak kivételesen beszéltek a statisztikák, hogy minden széken 

                                                 
431 Egy parlamenti felszólalás nyomán. Esti Magazin. Kossuth Rádió, 1977. január 24. 18:30. In: A 
Nemzeti Színház 1976/77-es évadjának sajtó-kivágat győjteménye. 
432 Ebben az idıszakban a sajtóban is egymást követték a közönségszervezéssel, bérletezéssel kapcsolatos 
híradások. Ezek mindegyike azzal a problémával foglakozik, hogy a bérletezés fenálló viszonyai között 
szinte lehetetlen színházhegyhez jutni, viszont a színházak korántsem játszanak teltházzal. Lásd például: 
Schlosser, 1979., Példa a színházi nevelésre, 1979., Bán, 1976., Fejér, 1979., Gyıri, 1976., De 
foglalkozott a kérdéssel az Országgyőlés Kulturális Bizottsága is, mint ahogy arról a Kossuth Rádió Esti 
Magazinja 1977. május 17-én hírt adott. In: A Nemzeti Színház 1976/77-es évadjának sajtó-kivágat 
győjteménye.  
433 Dombóvári Gábor tudósítása a Fıvárosi Nép Ellenırzési Bizottság ülésérıl. Kossuth Rádió, 1979. 
április. 9. 12:00. In: A Nemzeti Színház 1978/79-es évadjának sajtó-kivágat győjteménye. 
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ültek-e ? Pedig az egyik este üresen maradt szék pótolhatatlan volt, hiszen arra másnap 

nem ülhetett be két nézı. Vagyis a színházak túlzsúfoltságával párhuzamosan 

kihasználatlan kapacitásról is lehetett beszélni. Ráadásul a sorban állóknak aligha volt 

esélyük a következı évadra bérletet venni, hiszen a színházak elıször a régi 

tulajdonosoknak ajánlották fel bérletük meghosszabbítását.434 

A színházak gazdasági érdeke és kényelme, hogy a bérletek révén elıre biztosítsanak 

bizonyos nézıszámot abba az irányba hatott, hogy a rendszer alapjaiban ne változzon 

meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy egy színház akkor tudja teljesíteni 

a hivatását, ha megfelelı színvonalú, a közönség számára vonzó elıadásokkal képes 

megtölteni saját nézıterét, a jegyeladás, bérletrendszer és a közönségszervezés korabeli 

formája eleve magában hordozta a fantomnézık létét. És vajon kinek közvetíthet értéket 

egy mővészileg bármennyire is kiváló elıadás, ha a színészek üres nézıtér elıtt 

kénytelenek játszani, miközben a pénztárablakon a „minden jegy elkelt” felírat 

olvasható?  

 

A színházak 1949-ben történt államosítása és az uralkodó kultúrpolitikai célkitőzések 

révén a Kádár-korszakban elvben fennállt annak lehetısége, hogy a nézıközönséget 

társadalom széles rétegeibıl toborozhassák. A korabeli szociológiai felmérések azt 

mutatták, hogy a rendszeresen színházba járó közönség társadalmi összetételét 

alapvetıen nem sikerült megváltoztatni, nem hoztak érdemi eredményt sem az iskolások 

számára kötelezı elıadások, sem a munkahelyi erıltetett bérletvásárlások. Ahogy a vele 

készített interjúban Zsámbéki Gábor megfogalmazta: „Az iskolai vasárnap délelıtti 

kötelezı elıadások borzalmasak voltak. Az nagyon értelmetlen dolognak tőnt. Én nem is 

hiszek benne, mint a színházra nevelés alkalmas eszközében. Nekem mindig jó kedvem 

lett, mikor láttam, hogy a Katonában milyen sok fiatal van az Übün és azt gondoltam 

ezekbıl könnyebben nevelünk színház-szeretı embereket, mint azokból, akiket vasárnap 

délelıtt behajtanak a Nemzetibe, mert az nem biztos, hogy azzal fejezi be a 

tanulmányait, hogy ı színházjáró ember akar maradni.”435 

A késı Kádár-kori Nemzeti Színházi és közönségének viszonyát tehát a fent 

bemutatottak szerint részben a korszakra jellemzı sokszor erıltetett bérleti és 

közönségszervezıi jegyértékesítés határozta meg, ennek egyenes következménye volt, 

hogy bár a statisztika szerint eladták a jegyeket, a nézıtér részben mégis üresen maradt. 

                                                 
434 Fejér, 1979. 
435 Interjú Zsámbéki Gáborral, 2008. 
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A politika elvárása szerint a színház feladata lett volna a társadalom minél szélesebb 

rétegeinek színházi kultúrával való ellátása, melynek sokszor csak papíron lehetett 

megfelelni, hiszen a kötelezıen kiosztott vagy megvásároltatott jegyek vagy bérletek 

tulajdonosai nem feltétlen mentek el az elıadásokra. „Az iskolai kötelezı 

színházlátogatások, vagy a brigádok kötelezı színházlátogatásai voltak a legnagyobb 

hamisságok. […] A szocialista brigádok színházlátogatása csak porhintés volt. A brigád 

megvette a jegyeket, aztán egy embert elküldtek, hogy elmondja, mi történt a színpadon. 

Valójában ezek félrevezetı akciók voltak. De ez a rendszerbıl is következett. A 

színházak önigazolásul, sikerük bizonyítékául nem az adatokat hamisították meg, hanem 

egyszerően félrevezetı eszközöket alkalmaztak.”436 

 A színházakat továbbra is leginkább az értelmiségiek látogatták rendszeresen. Ez a 

színházi közönség pedig alapvetıen konzervatív volt, leginkább azért, mert a színházi 

élet zártsága miatt nem találkozott a modern európai színházi törekvésekkel. Így mint 

Bécsy Tamás 1973-ban megfogalmazta, a közönség jó része a színvonalasabb és 

korszerőbb mőveket és elıadásokat „érthetetlennek” tartotta, és mint a közönség 

igényének nem megfelelıt utasította el.437 Tulajdonképpen ezt ismerték fel a fiatal 

rendezık, amikor 1978-ban a Nemzeti Színházba kerültek, s ezért vallották, hogy a 

Nemzetinek mősorpolitikájában az európai színházi nyitást is fel kell vállalnia.438 

                                                 
436 Interjú Pozsgay Imrével, 2007. 
437 Bécsy, 1973, 40. 
438 „A magyar színházi kultúra rendkívüli zártsága miatt, nem csak stilárisan kerülte el nagyon sok 
minden a magyar színházi kultúrát és a Nemzeti Színházat, hanem a világirodalom nagy részét, a kortárs 
irodalmat, nyugati kortársak nagy részét egyszerően nem integrálta, nem ismerte a magyar közönség. 
Tehát egy olyan európai színházi nyitást kellene felvállalnia a Nemzeti Színháznak, ami ha nem történik 
meg, akkor ez a lemaradás még tragikusabbá és még nyomasztóbbá válik.” Interjú Székely Gáborral, 
2008. 
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5 Nemzeti Színház – a hatalom Nemzeti Színház-képe 

Dolgozatom következı részében a késı Kádár-kori hatalom Nemzeti Színházról alkotott 

képét vázolom fel. A bemutatás és elemzés módszere ebben a részben más, mint a 

szakmai diskurzus feldolgozásánál. Ennek oka leginkább abban keresendı, hogy a két 

részben eltérı a rendelkezésre álló és felhasznált források jellege. Hiszen míg a szakmai 

diskurzust legnagyobbrészt interjúk, vagy sajtóban illetve könyvekben megjelent 

szövegek elemzése révén dolgoztam fel, az itt következı részben leginkább hivatalos 

párt- és minisztériumi iratokat használhattam és használtam fel. Ezen iratok nyelvezete 

pedig meglehetısen korlátozott és felülrıl meghatározott volt. A rendszer a maga 

mőködését ugyanis a frazeológia folytonosságában is ki akarta fejezni. Azaz minden 

szónak külön jelentése volt. Ahogy Pozsgay Imre a vele készített interjúban 

megfogalmazta: „Ez volt a magyar cenzúra legördögibb eleme, olyan szisztémába 

belekényszeríteni a szavakat, az írókat, a szóló embereket, hogy észre se vegyék, hogy az 

önkény alatt mőködnek, hiszen a rendszer büszkén döngette a mellét, hogy nálunk nincs 

cenzúra. Csak azt nem mondta meg, ki nevezi ki a fıszerkesztıket, ki nevezi ki a 

cirkuszigazgatókat, színházigazgatókat. Ebben a jól összefonódott mechanizmusban 

nagyon nehéz volt átcsúsztatni a szavakat olyan értelmezési kategóriába, amibıl 

megérthetnék az emberek, hogy mirıl van szó. Az egész kádári szövegkészlet mondjuk 2-

300 szavas szókincsen alakult. De ebbıl nehogy azt higgyék, hogy Kádár ily gyenge 

intelligenciájú ember volt. Ellenkezıleg, azt a taktikai zsenialitást [mutatja], hogy a 

szavakat bekerítem, és aki abból a kategóriából, a kanonizált szavak kategóriájából 

kilép, azt gyanúsnak minısítem.”439 Ez a korlátozott szókészlet – mely a politikai 

elvárásokat tükrözte – jellemzi a hivatalos iratokat is. Így például lényegében minden 

dokumentum „legjelentısebb kulturális intézmény”-ként jellemzi Nemzeti Színházat, 

melynek „méltó, a kor kívánalmainak megfelelı otthonra” van szüksége, mely egyben 

a „szocialista színházmővészet reprezentáns otthona” is lenne, s mely színház sorsának 

alakításában „a haladó eszméket képviselı társadalmi osztályok, rétegek mindig részt 

kívántak venni és részt is vállaltak”. A Nemzeti Színházzal kapcsolatos hivatalos 

dokumentumokban szinte minden esetben szó volt a „realista hagyományok 

ápolásáról”, vagy a „sematizmus elleni harcról.” 

A politikai diskurzusban megjelenı Nemzeti Színház-képet a színház épületének fel 

nem építésére vonatkozó dokumentumokon keresztül mutatom be. A szövegek nyelvi 

                                                 
439 Interjú Pozsgay Imrével, 2007. 
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megformálását, eszközeit nem elemeztem részletesen, sokkal inkább arra voltam 

kíváncsi, milyen összefüggésekben és hogyan vonódik be a politikai diskurzusba a 

Nemzeti Színház épületének problematikája. 

5.1 Elızmények – A Nemzeti Színház 1945 elıtt 

A Nemzeti Színház elsı, még a reformkorban épült otthona a mai Rákóczi út és 

Múzeum körút sarkán állt.440 A század végén az eredetileg is csak ideiglenesnek szánt 

épület már alapos rekonstrukcióra szorult volna.441 Mivel a foltozgatásokkal nem 

sikerült megoldani a problémákat, újra és újra felvetıdött egy új színház építésének 

szükségessége.  

Amikor Zichy Géza intendáns és Paulay Ede igazgató 1893-ban beadványt intézett a 

Belügyminisztériumhoz, hogy a Nemzeti Színház épülete olyan rossz állapotban van, 

hogy hamarosan végleg be kell zárni és új színházat kell építeni, több konkrét helyszín 

is szóba került az építkezés lehetséges helyeként. Így a Belváros rendezés alatt álló 

területe, tehát a Ferenciek terének nyugati oldala vagy a piaristák telke, valamint a 

Vörösmarty tér keleti oldala,442 amelyet szintén szabályozni akartak. De felmerült a volt 

Invalidus ház, a Gránátos kaszárnya, melyet a katonai hatóságok ekkoriban adtak át a 

fıvárosnak, és amely a fıváros legnagyobb és legértékesebb telkén állt. Természetesen 

mindig szóba került a régi Nemzeti Színház környéke, tehát a Kiskörút és a mai Rákóczi 

út keresztezıdésének valamelyik sarka. A helyszíneket megvizsgálták és úgy találták, 

vagy nem férne el rajta a színház, vagy ahol elférne, ott túl sokba kerülne a felépítése. 

1897-ben a belügyminiszter és a pénzügyminiszter vitájában Bánffy Dezsı 

miniszterelnök a pénzügyminiszter mellé állt. Elutasította az építkezést, ezért csak 

bizonyos bıvítéseket hajtottak végre az épületen.443 

                                                 
440 A Nemzeti Színház építésének elsı komolyabb terve Széchenyi István nevéhez főzıdik, aki a Duna 
partján egy nagyszabású épületet álmodott meg. Széchenyi az intézményt részvénytársasági formában 
akarta létrehozni. A valóságban azonban az építést Pest vármegye vette a kezébe. 1835-ben történt meg az 
alapkıletétel, és 1837-re a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán felépült a színház, ifj. Zitterbach 
Mátyás klasszicista stílusú tervei szerint. Az épületet már az építés pillanatában sem tartották ugyanis 
végleges megoldásnak, a késıbbi tervekben a Széchenyi-féle nagy, pompás épület szerepelt. Kerényi, 
1987c, 12. 
441 A millenniumi építkezések idején is terv volt, hogy a Nemzeti Színház számára új épületet emelnek, 
de végül gyakorlati okokból kimaradt a millenniumi programból. A Nemzeti Színház elsı épülete ugyanis 
egy Grassalkovich Antal által adományozott telken állt. A Grassalkovich-féle adománylevélben viszont 
az szerepelt, hogy a telket csak Nemzeti Színház számára lehet felhasználni. Mivel nem sikerült felkutatni 
az összes Grassalkovich leszármazottat, lehetetlenné vált, hogy a telket eladják és a Nemzeti Színház új 
helyen épüljön fel. Török, 1997.  
442 A tér átellenes oldalán állt, az 1847-ben leégett Német Színház. 
443 Török, 1997. 
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Az 1904–1905-ös évad elején a székesfıváros tőzbiztonsági okokra hivatkozva 

megtagadta a színháznyitási engedélyt, ezt a határozatot azonban a Belügyminisztérium 

más megoldás hiányában egyszerően megsemmisítette. 1907-ben szakértıi bizottság ült 

össze, hogy javaslatot tegyen a Nemzeti Színház épülete további sorsát illetıen. A 

bizottság véleménye az volt, hogy a két bérház közé szorított régi épület beláthatatlan 

veszélyeket rejt magában,444 ezért új színház építésére van szükség. Idıközben az is 

kiderült, hogy nem lehet olyan telket találni Pesten, ahol a végleges, új Nemzeti Színház 

új telken épülhetne fel, ahova a társulat a régi épületbıl átköltözhetne, ezért egyre 

inkább az az elképzelés vált elfogadottá, hogy a régi épület helyén épüljön új színház. 

Ebben az esetben azonban a Nemzeti Színház társulatának ideiglenes játszási helyre lett 

volna szüksége. 1908-ban a fıváros végleg megtagadta a nyitási engedélyt. Idıközben a 

színházi ügyek a Vallás- és Közoktatási Minisztérium hatáskörébe kerültek, a színház 

további sorsáról tehát itt határoztak. Meglévı épületek kibérlése mellett szóba került, 

hogy a színház számára ideiglenes épületet kellene létesíteni a Döbrentei téren,445 de ezt 

a tervet végül elvetették. Elızetes parlamenti vita után a társulat számára átmenetileg az 

1875-ben épült Népszínházat (a mai Blaha Lujza téren) bérelték ki. 1911-ben a 

Pénzügyminisztérium jóváhagyta az új Nemzeti Színház felépítéséhez szükséges 

hárommillió koronát, majd 1912 januárjában a vallás- és közoktatási miniszter 

közreadta az új Nemzeti Színház tervezési programját, mely a lebontandó régi színház 

helyére írta ki a pályázatot. Ugyanekkor gróf Bánffy Miklós személyében 

kormánybiztost neveztek ki a két állami színház446 élére. A pályázat eredményét447 

1913. január 9-én hirdették ki, az építkezés kezdetét 1914 ıszére, az új színház 

megnyitását pedig 1917. augusztus 22-re tervezték. 1913 végén megkezdték a régi 

épület lebontását, majd 1914 júliusában négymillió-kétszázezer koronát hagytak jóvá 

                                                 
444 „… nézıterének egész szerkezete nemcsak elavult, hanem elromlott, elkorhadt, rozoga. A páholyok és 
az erkély szerkezete fa – valóságos tőzfészek –, a színpad kicsiny, s tőz esetén a színpadi személyzet és a 
nézıközönség élete a legnagyobb veszedelemnek van kitéve.” Idézi: Székely, 1987b, 89. 
445 A Nemzeti Színház társulatának ideiglenes elhelyezését úgy akarták megoldani, hogy elıbb felépítik a 
már korábban is tervezett budai állandó színházat, amely elıször a Nemzeti Színház otthona lett volna és 
a Nemzeti új épületének elkészülte után kezdhette volna meg mőködését, mint budai állandó színház. A 
Nemzeti Színház ideiglenes helye azonban csak Pesten vagy Budának a Pesthez közeli részén volt 
elképzelhetı, így merült fel a Döbrentei tér, ez viszont túlságosan periférikus helyszín lett volna a budai 
állandó színház számára. Török, 1997. 
446 A Nemzeti Színház és a Magyar Állami Operaház 
447 I. díj: Medgyasszay István, II. díj: Bálint Zoltán és Jámbor Lajos, III. díj: Pogány Móric és Tıry Emil, 
IV. díj: Lajta Béla. Ablonczy, 1996, 6. 
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végleges építési költségként. Az I. világháború azonban megakadályozta az új 

színházépület létrehozását.448  

Az 1920-as években gróf Klebelsberg Kunó, vallás- és közoktatási miniszter ismét 

kezdeményezte az építkezést, a gazdasági világválság azonban megakadályozta 

terveinek megvalósításában. Késıbb megint szóba került, hogy az 1937-es 

centenáriumra épüljön fel a színház, de végül ez az elképzelés sem vált valóra.449 

5.2 A második világháború után 

5.2.1 Az 1950-es évek 

A Nemzeti Színháznak otthont adó, egykori Népszínház épülete a második 

világháborúban súlyos károkat szenvedett, ezért 1945-ben már a hivatalos fórumok is 

foglalkoztak egy új, korszerő és nem utolsó sorban végleges Nemzeti Színház 

felépítésének gondolatával. A mővelıdési tárca 1946-ban az Astoriával szemben, az 

elsı Nemzeti Színház helyére akart új épületet emelni, összevonva azt a Magyar Rádió 

székházával. A Fıvárosi Közmunkák Tanácsa elıtt 1947-ben az Andrássy út 

torkolatának rendezésével kapcsolatban került szóba az új Nemzeti Színház elhelyezése.  

1949-ben a Magyar Népköztársaság elsı ötéves népgazdasági tervérıl rendelkezı XXV. 

törvény 44.§-a kimondta, hogy: „A tervidıszakban messzemenıen gondoskodni kell a 

mővészetek felvirágoztatásáról, a mővészeti intézmények és a mővészeti oktatás 

kifejlesztésérıl […] Fel kell építeni az új Nemzeti Színházat, a magyar színjátszás és 

egyben a magyar kultúra egyik legfontosabb központját.” Az 1949-es ötéves terv 

elhatározásai nem valósultak meg, pedig Budapest távlati fejlesztési tervében már 1950-

ben megjelent egy reprezentatív középületekkel körbevett dísztér gondolata (a Deák tér 

környékén), ahol a Nemzeti Színház is helyet kapott volna. 

1951 januárjában a Népmővelési Minisztérium javaslatot tett a Nemzeti Színház 

végleges elhelyezésére. A javaslat szerint a színház elhelyezésének problémáját 

sürgısen meg kellett oldani, hiszen ez volt az ötéves terv egyik legnagyobb mővészi és 

kulturális jelentıségő létesítménye. Emellett szoros összefüggésben volt a metró Deák 

téri megállójának megépítésével is, így a döntés hiánya a metró tervezési munkálatait is 

hátráltatta. Az Országos Tervhivatal, a Népmővelési Minisztérium és Budapest Fıváros 

                                                 
448 Kerényi, 1987a, 89-91.  
449 Török, 1997. 
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Tanácsa megvizsgálták a számba jöhetı lehetıségeket és a színház Sztálin téren450 való 

elhelyezését javasolták a Madách tér és a Marokkói udvar ellenében. A Sztálin tér 

mellett elsısorban annak nagysága szólt, itt ugyanis lett volna lehetıség a színház elıtt 

egy reprezentatív tér (sıt, nagymérető felvonulási tér!) kialakítására is. A javaslatot az 

MDP Titkársága451 ekkor levette napirendjérıl, azzal, hogy ismét meg kell vizsgálni, 

milyen lehetıség van arra, hogy a Nemzeti Színház elhelyezését minimális 

városrendezéssel lehessen megoldani.452 Márciusban Budapest Fıváros Tanácsa 

Végrehajtó-bizottságának elnöke felterjesztette a Nemzeti Színház elhelyezésére készült 

újabb javaslatokat Révai József népmővelési miniszternek, amelyben lehetséges 

helyszínként a Sztálin tér, a Duna part Jászai Mari tértıl délre esı része, a Vigadótér, a 

Madách tér, a Lloyd palota helye, a Városliget és a Duna part Szabadság hídtól északra 

esı része is felmerült. A Titkárság a Nemzeti Színház vigadótéri elhelyezésére 

vonatkozó javaslatot támogatta, annak ellenére, hogy a hatástanulmányok szerint ezen a 

helyen a szükséges mérető épület megépítése lehetetlen, vagy csak igen szőkösen 

lehetséges.453 1951 júliusában a Népmővelési Minisztérium javaslatot tett a vigadótéri 

helyszín felülvizsgálására. A Vigadó és a volt Haas-féle bérház épületében az újabb 

szakértıi vélemény szerint sem lett volna lehetséges egy korszerő színház elhelyezése. 

Ráadásul az átépítés során várhatóan több kényszermegoldásra lett volna szükség a 

mőemlékvédelmi elıírások miatt. Mindezek alapján a minisztérium szakértıi ismét 

felvetették azt a javaslatot, hogy a Nemzeti Színház a Sztálin téren kerüljön 

elhelyezésre. A Titkárság a javaslatot elvben el is fogadta, a színházépület 

megtervezésére és megépítésére azonban nem került sor.454 

5.2.2 Az 1960-as évek 

Budapest távlati kulturális tervében 1960-ban a Nemzeti Színház helyéül még a Tabán 

vagy a pesti Duna-part (a Petıfi-, illetve a Szabadság-híd környéke) szerepelt. Ezen 

                                                 
450 a mai Erzsébet tér 
451 1953 júniusáig a Titkárság az MDP politikai vezetı testületként mőködött, tagjait a Központi 
Vezetıség (KV) (két kongresszus között feladata volt a párt irányítása, bár a legfontosabb döntéseket nem 
a KV, hanem a Politikai Bizottság (PB) hozta) választotta tagjai sorából. Ez a testület hetente tartott 
ülésein elsısorban a ún. napi ügyeket tárgyalta, és döntéseit – jóváhagyás végett – a PB elé terjesztette. A 
PB és a Titkárság feladat és hatáskörét egyértelmően 1953 júniusában határozták meg, amikor a Titkárság 
mint a PB alá rendelt szerv fıleg a PB üléseinek elıkészítésével, a pártapparátus irányításával és 
felügyeletével foglalkozott. Rákosi, 1964. 15-16.  
452 Javaslat a budapesti Nemzeti Színház elhelyezésére – 1951. február 7. MOL M-KS 276. f. 54. cs. 130. 
ı. e.  
453 Javaslatok a Nemzeti Színház elhelyezésére – 1951. február 28. MOL M-KS 276. f. 54. cs. 136. ı. e. 
454 A Népmővelési Minisztérium javaslata az új Nemzeti Színház a Pesti Vigadó épületében történı 
elhelyezésének felülvizsgálására. MOL M-KS 276. f. 54. cs. 152. ı. e. 
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elképzelés szerint 1963–1965 között tervpályázattal kellett volna eldönteni, ki legyen a 

Nemzeti Színház tervezıje, 1965 és 1970 között zajlott volna a tervezés, majd 1970–

1980 között a Színház építése. Az épületet 2000 fı befogadására tervezték. A terv 

szerint a Blaha Lujza téri épületet sem bontották volna le, hanem vígoperai szerepet 

szántak neki.455 

A fıváros rendezési tervében az 1960-as évek elején megjelent az igény arra, hogy a 

nagy területigénnyel rendelkezı létesítmények a városközponton kívül kapjanak helyet. 

A belvárost tehermentesítendı, két kulturális központ létesítését határozták el, az 

egyiket a budai Várban, a másikat a Városliget Dózsa György út felıli részén. A 

Városliget középületekkel való fejlesztésének terve és egy, a felvonulások hátteréül 

szolgáló monumentális építmény igénye abba az irányba hatottak, hogy a Nemzeti 

Színház is itt nyerjen új – és immár végleges – otthonra.456 

Budapest közlekedési igényei a ’60-as évek elején szükségessé tették az ’50-es években 

abbamaradt metróépítés457 folytatását. Az építık 1960-ban értek a Rókus Kórház alá, 

ahová mélyállomást terveztek. A nehéz talajviszonyok miatt azonban módosítani kellett 

a terveket. A mélyállomást ezért a Rákóczi út és a Nagykörút sarkára helyezték át. 

A hivatalos politikai diskurzusban az egész Kádár-korszakban mőszaki szakértık 

véleményére hivatkoztak, amikor meg kellett vagy meg akarták indokolni a Nemzeti 

Színház Blaha Lujza téri épületének lebontását. Ezen szakértıi vélemények szerint az 

1875-ben épült Blaha Lujza téri színházépület mind építészeti, mind mőszaki állagában 

teljesen elavult volt. A metró építése miatt hat évig pedig nem üzemelhetett volna. 

Felújításának költségét 120 millió forintra becsülték, ugyanakkor az épületet – 

adottságai miatt – csak a századforduló technikai színvonalán lehetett volna 

helyreállítani. Mindezeket figyelembe véve az MSZMP Politikai Bizottsága458 

                                                 
455

 Szekér, 1987, 74.  
456 Szekér, 1987, 73. 
457 Elıterjesztés a Titkárság részére a budapesti földalatti gyorsvasút észak–déli nyomvonalának 
vezetésére. MOL M-KS 276. f. 54. cs. 135. ı. e. Jelentés a Titkárság számára a Földalatti Vasút 
beruházásainak állásáról. MOL M-KS 276. f. 54. cs. 199. ı. e., illetve az Országos Tervhivatal 
Elıterjesztése az Államgazdasági Bizottság részére a budapesti földalatti gyorsvasút építése tárgyában. 
MOL M-KS 288.f. 15. cs. 87. ı. e.  
458Az MSZMP tényleges irányítását a Politikai Bizottság (PB), a Központi Bizottság (KB) titkársága és 
annak osztályai látták el. A párt döntéshozatali gyakorlata – néha a párt alapszabályát is figyelmen kívül 
hagyva – speciális hatalommal ruházott fel bizonyos személyeket, fıként a párt elsı titkárát illetve a PB 
és a KB titkárságának legfontosabb tagjait. Ez a hatalom a gyakorlatban jóval túlnıtt a párt minden más 
választott testületének hatáskörén. A Kádár-korszakban a PB átlagos létszáma 12 fı volt, a KB 
titkárságáé pedig 7 fı. A KB Titkárság négy legfontosabb osztályának (Párt- és Tömegszervezeti Osztály, 
Közigazgatási és Adminisztratív Osztály, Agitációs és Propaganda Osztály és Gazdaságpolitikai Osztály) 
irányításáért felelıs vezetık mindig PB tagok is voltak. A PB általában kéthetente ülésezett Kádár János 
vagy általános helyettese elnökletével. Az ülések elıtt Kádár átnézte és jóváhagyta a meghívottak 
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határozatot hozott arról, hogy a harmadik ötéves terv keretében a Nemzeti Színház 

számára új épületet kell emelni. A javaslat szerint a színház társulatának átmeneti 

elhelyezését 1964 júniusa és 1966 szeptembere között a Nagymezı utcai volt Petıfi 

Színház459 épületében, azt követıen pedig az Izabella téri volt Magyar Színház460 

épületében kellett megoldani. Az elıterjesztés szerint a Nemzeti Színház új épületének a 

Dózsa György úton,461 az 1965–1970 között idıszakban kellett volna elkészülnie.462 A 

Politikai Bizottság döntése nyomán az Országos Tervhivatal463 1964. március 6-án 

javaslatot terjesztett a Gazdasági Bizottság elé a Nemzeti Színház épületének 

szanálásáról.464  

A javaslat megvitatásáról szóló jegyzıkönyv tanúsága szerint maga Kádár 

nehezményezte, hogy a határozat csak az új Nemzeti Színház felépítésének 

szükségességérıl intézkedik, a Blaha Lujza téren álló épület lebontásáról viszont nem: 

„Tehát be kell venni az elıterjesztésbe, hogy a jelenlegi Nemzeti Színházat le kell 

bontani és azt is, hogy a Nemzeti Színház addig hol mőködik.”465 

                                                                                                                                               
névsorát és a napirendet. A Titkárság nem PB tag munkatársai szavazati jog nélkül lehettek jelen a PB 
üléseken. A vitára bocsátandó anyagok három csatornán juthattak a PB elé: a KB Titkárság heti testületi 
megbeszélése és a szakterületi titkárok javaslata alapján, az egyes KB-osztályok, állandó bizottságok, 
különleges munkacsoportok javaslata alapján, melyeket közvetlenül vagy az illetékes KB titkár útján 
továbbítottak, a PB által kiküldött speciális munkacsoportok útján, melyek közvetlenül a PB-nek 
jelentettek. A döntéshozatalt jelentısen megnehezítette, hogy a párt közvetlen felügyeletet gyakorolt a 
Külügy-, a Honvédelmi-, a Belügy-, az Igazságügy és a Mővelıdésügyi Minisztérium felett, feleslegesen 
megkettızve a döntéshozatali folyamatot. Tıkés, 1998, 65. 
459 Az 1949-tıl a Nagymezı utca 22–24. sz. alatt mőködı Ifjúsági Színház neve volt 1954–1964 között. 
1960-ban a színház ifjúsági jellege megszőnt, helyette az elsı magyar musicalszínház kezdte meg 
mőködését Petıfi Színház néven. Az épület mőszaki hibái miatt a színház 1962-ben átköltözött a Magyar 
Színházba, majd 1964-ben megszőnt. Breza, 1993, 321. 
460 A Magyar Színház az Izabella (ma: Hevesi Sándor) téren 1879-ben kezdte meg mőködését a Láng 
Adolf tervei szerint épült színházépületben, amelynek társulata könnyő mőfajú, zenés darabok elıadására 
vállalkozott. 1947 májusától a Nemzeti Színház társulata szerepelt az épületben, majd a Nemzeti Színház 
Kamaraszínházaként mőködött (1949–51). 1951–1961 között épületében a Madách Színház játszott, 
1962–1964-ben az akkor átépített Petıfi Színház otthona volt. A századvég eklektikus stílusában épült 
színházépületet az 1960-as években átépítették, és 1966-tól a Nemzeti Színház lelt otthonra benne. Breza, 
1993, 87–88.; Magyar, 1985. 
461 „A sokoldalú és mélyreható elıtanulmányok valóban meggyızték mindazokat arról, akik a kérdést 
valamennyi oldalról megvilágítva megvitatták, hogy a Nemzeti Színház helyéül végül is a Dózsa György 
úti lehetıség bizonyul egyedül reálisnak […] a nagyszabású és méretükben jelentıs mővelıdési 
intézmények itt tömörülnek, […] és a Millenniumi Emlékmő és az ünnepi felvonulások helye a 
környéknek különösen reprezentatív jelleget biztosít.” Heim, 1964, 4.  
462 Javaslat a Politikai Bizottságnak új Nemzeti Színház felépítésére. 1963. december 3. MOL M-KS-288. 
f. 5. cs. 322. ı. e.  
463 Feladata a távlati és az operatív gazdasági tervjavaslatok kidolgozása és a tervek végrehajtásának 
ellenırzése volt. Elnökét az országgyőlés választotta, aki tagja lett a kormánynak. Szervezeti felépítése a 
gazdaság fı ágazatainak és irányító szervezetének tagozódását követte. 
464 MOL M-KS-288. f. 23. cs. 8. ı. e. 
465 Kádár János hozzászólása az új Nemzeti Színház felépítésérıl szóló PB Határozat vitáján. Az MSZMP 
KB Tudományos és Kulturális valamint Államgazdasági Osztályának javaslata a Politikai Bizottság 
részére új Nemzeti Színház felépítésére (1963. december 3) címet viselı anyaghoz csatolva. MOL M-KS 
288. f. 5. cs. 322. ı. e.  
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A Gazdasági Bizottság határozata az épület lebontásának indokait megtoldja azzal, hogy 

a Nemzeti Színháznak, mint „az ország elsı színházának” van szüksége korszerőbb 

épületre, hiszen „elsırendő kultúrpolitikai feladatokat” kell ellátnia.466 

 

A Nemzeti Színház számára a Blaha Lujza téren 1908-ban kezdıdött átmeneti idıszak 

tehát egészen 1964-ig tartott, amikor az épület lebontásáról határoztak. 1964. február 

13-án jelentették be a televízióban, hogy a metróépítés miatt lebontják a Nemzeti 

Színház épületét, 1964. június 28-án tartották meg az épületben az utolsó elıadást (Lear 

király). 1965. január 15-én kezdték meg a színházépület bontását, 1965. március 15-én 

történt meg az elsı robbantás, majd április 23-án az utolsó. 

A társulat ismét költözni kényszerült és 1964. október 2-án a Nagymezı u. 22-ben (a 

Rádiusz mozi, Ifjúsági Színház, Petıfi Színház helyén, a mai Thália Színház helyén) 

kezdte meg az évadot. A Nagymezı utcai színház megnyitásakor Az ember tragédiáját 

mutatták be.467 

1966. október 1-jén költözött a Nemzeti Színház az átépített Magyar Színházba, a 

Hevesi Sándor térre. 1964 és 1966 között a Hevesi Sándor téri színházépület szecessziós 

homlokzatát kocka alakúra alakították át az építészek, a belsı tereket korszerősítették. A 

Hevesi Sándor téri ideiglenes épületben 34 éven át játszott a Nemzeti Színház társulata. 

Ezalatt az idı alatt a Nemzeti Színház megépítésérıl több magas szintő fórumon is 

döntés született, épületének tervei többször elkészültek, a gyakorlati megvalósítás 

azonban váratott magára. 

5.2.2.1 A helykijelölı pályázat — 1964 

1964-ben országos tervpályázatot írtak ki a színház elhelyezésére, egyrészt az új épület 

létesítésének városrendezési és építészeti megoldására, másrészt a Dózsa György út 

                                                 
466 Az Országos Tervhivatal elıterjesztése a Gazdasági Bizottsághoz a Nemzeti Színház épülete tárgyában 
és a Gazdasági Bizottság határozata. MOL M-KS 288. f. 23. cs. 8. ı. e. 
467 A színház vezetıi kérték, hogy az Izabella téri épület felújításáig, a Nemzeti Színház a Blaha Lujza téri 
épületben maradhasson. Vadász László (Színházi és Zenei Fıigazgatóság) feljegyzése Aczél György 
részére. 1963. december 17. MOL XIX-I-4-aaa-148. dosszié-iktatószám nélkül (66. doboz). 1963. 
december 27-én megbeszélést tartottak a Nemzeti Színház bezárásának idıpontjáról, melyen 
megállapodás született, hogy a Nemzeti Színház mőködését a Blaha Lujza téren 1964. december 3-én a 
legkedvezıbb esetben is be kell fejezni (de szükség esetén már az 1964 ıszi évadot sem lehet itt 
megkezdeni), ellenkezı esetben a metró üzembehelyezési határideje nem tartható. – Emlékeztetı az 1963. 
december 27-én tartott megbeszélésrıl, résztvevık: Aczél György a mővelıdési miniszter elsı helyettese, 
Kelemen Lajos a Fıvárosi Tanács V.B. elnökhelyettese, Fıvény László és Komáromi László 
(Mővelıdési Minisztérium), dr. Széchy Károly mőegyetemi tanár, Regele Zoltán mérnök, Szendrıi Dezsı 
mérnök (a Szakértı Bizottság tagjai), Nagy Rudolf (Közlekedési Igazgatóság), Hidvégi Károly igazgató 
(Földalatti Vasút Vállalat) (A Nemzeti Színházat senki nem képviselte!) MOL XIX-I-4-aaa-148. dosszié-
iktatószám nélkül (66. doboz). 
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adott szakaszának építészeti rendezésére. Az 1964. évi pályázatban a Hısök terétıl az 

Ajtósi Dürer sorig több középület (a színház mellett kongresszusi- és koncertpalota) 

létesítésének terve is szerepelt. A pályázatot követıen jóváhagyták a Dózsa György út 

részletes rendezési tervét és ezzel együtt a Nemzeti Színház új épületére vonatkozó 

javaslatot. A jóváhagyással párhuzamosan határoztak a Blaha Lujza téri épület 

lebontásáról is.468 A pályázati kiírás szerint a Nemzeti Színház elhelyezését egy 

nagyobb és egy kisebb elembıl álló együttes keretében kellett megoldani. A területre 

olyan létesítmények is kerültek volna, mint például a kongresszusi és koncertterem vagy 

az Ifjúság Háza.469 A pályázat témája volt egy felvonulási út és tribünsor kialakítása, 

továbbá feladat volt a Lenin-szobor és a Tanácsköztársasági-emlékmő elhelyezése. Az 

elhelyezésre kiírt pályázatra végül 29 pályamunka érkezett, amelyek közül a 

bírálóbizottság kettıt díjban, kettıt kiemelt megvételben részesített. A pályázók a 

színház helyét általában az akkori Gorkij fasor,470 illetve a Damjanich utca tengelye 

környékén, a Városliget peremén jelölték ki, terveikben arra törekedve, hogy az 

épülettel ne falazzák el a Ligetet. A nyertes terv készítıi471 a Nemzeti Színházat a 

Gorkij fasor tengelyébe állították, a színház fıhomlokzati oldalának tervezett 

erkélyszerő kiképzése pedig a felvonulások dísztribünéül szolgálhatott volna. 1964 

novemberében jóváhagyták a Dózsa György út részletes rendezési tervét, a Nemzeti 

Színház részére pedig elızetes terület-felhasználási engedélyt adtak ki. 

5.2.2.2 Pályázat a Nemzeti Színház építészeti terveinek elkészítésére — 1965 

„A tervpályázat meghirdetése nem tőr halasztást, mivel a Nemzeti Színház bontásának 

megkezdésével egy idıben a felhívásnak lélektani okokból is meg kell jelennie.”472 

1965 januárjában névaláírásos nemzetközi tervpályázatot írtak ki a színház építészeti 

terveinek elkészítésére a magyar és az európai „baráti” országok építészei számára. A 

pályázat kiírásában egy 1200 fıs drámai nagyszínház és egy 300 nézıt befogadni képes 

stúdiószínház szerepelt, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, raktárakkal, 

mőhelyekkel, öltözıkkel együtt. A kiírásban ezek mellett megfogalmazódott egy, a 

színházépülettel együtt felépítendı dísztribün igénye is, mindeközben pedig 

                                                 
468

 Hofer, 1987, 188-189.  
469Végül mindkettı hamarabb felépült, mint a Nemzeti Színház, hiszen 1985-ben adták át a Kongresszusi 
Központot, illetve a Petıfi Csarnokot is. 
470 Ma: Városligeti fasor. 
471 Ébert Ágoston, Preisich Katalin, Preisich Gábor, Pfannel Egon 
472 Elhangzott a Magyar Építımővészek Szövetségének megbeszélésen 1963. december 17-én. Ablonczy, 
1996, 33. 
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figyelemmel kellett lenni az 1965. április 2-án felavatott Lenin-szoborra is.473 1965. 

október 31-ig 36 magyar és 56 külföldi474 pályamő érkezett a Magyar Építımővészek 

Szövetségébe. Európában ezekben az években tetızött a modern építészeti mozgalom 

háború utáni hulláma, a fıvárosban az e stílusban fogant épületek közül a Déli 

pályaudvart lehet közismert példaként említeni. Német területen sorra épültek a városi 

nagyszínházak (pl. a düsseldorfi Városi Színház), ezért a pályázat bírálói külföldi 

tanulmányúton ismerkedtek a háború utáni német színházépítészettel.475 

A bírálóbizottság476 az elsı plenáris ülésén a zsőri néhány tagja elıadás keretében 

ismertette az NDK-ban és az NSZK-ban tett tanulmányútjának tapasztalatait. Az 1966. 

január 31-én kihirdetett döntés – amelynek értelmében elsı helyezés nem született – 

egyaránt második díjjal jutalmazta a Középület-tervezı Vállalat munkatársainak (Hofer 

Miklós, Vajda Ferenc, Kádár István, Bakos Kálmán és dr. Lohr Ferenc) pályatervét, 

valamint a lengyel Jan Bogusławski és Bogdan Gniewieski közös pályamővét. Az 1965. 

évi terv robusztus szerkezeteivel, monumentális építészeti elemeivel is kifejezni látszott 

a „nemzet színháza” gondolatot.477 Mint a bírálatról készült zárójelentésben is 

megfogalmazták: „A pályázat igazolta, hogy létrehozható az a színházépület, amely 

maximálisan él a helyszín adottságaival.” Azaz elhelyezése szoborszerő, mely a 

felvonulási tér minden pontjáról jól érvényesül.478 

A pályázati döntés után a Mővelıdésügyi Minisztérium 1966 március–áprilisában 

véglegesítette a tervezési programot, jóváhagyták a beruházási célt és megrendelték a 

Középület-tervezı Vállalatnál a beruházási programtervet. Megindult a tervezés, 1966 

októberében az építésügyi hatóság megadta az elızetes terület-felhasználási engedélyt. 

                                                 
473

 Szekér, 1987, 188–189. Erre lásd még: Major, 1966, illetve Reischl, 1966., valamint Heim, 1966. 
474 Ezek között 1 bolgár, 10 csehszlovák, 6 jugoszláv, 11 NDK-beli, 18 szovjet és 10 lengyel. 
475 A Mővelıdésügyi Minisztérium tanulmányúttal biztosította, hogy öt bírálóbizottsági tag korszerő 
külföldi színházakat megtekinthessen. A tanulmányúton részt vett: Orosz Zoltán, Ölveczky Miklós, dr. 
Reischl Antal, Száray Lóránt, dr. Széll László. A tanulmányút idıtartama 8 nap volt 1965. június 10-18. 
között. A tanulmányútról részletes, fényképekkel illusztrált beszámoló készült. MOL-XIX-I-4-aaa-
148.dosszié-iktatószám nélkül (66. doboz) 
476 A bíráló bizottság tagjai voltak: elnök: Aczél György (Mővelıdésügyi Minisztérium), ügyvezetı 
alelnök: dr. Reischl Antal (Magyar Építımővészek Szövetsége), alelnökök: dr. Polinszky Károly (Magyar 
Építımővészek Szövetsége), dr. Perényi Imre (Építésügyi Minisztérium), Csaba László (Magyar 
Építımővészek Szövetsége), Tagok: Ivánka András (Magyar Építımővészek Szövetsége), dr. Kiss Tibor 
(Magyar Építımővészek Szövetsége), dr. Szendrıi Jenı (Magyar Építımővészek Szövetsége), Orosz 
Zoltán (Mővelıdésügyi Minisztérium), Száray Lóránt (Mővelıdésügyi Minisztérium), Ölveczky Miklós 
(Nemzeti Színház), dr. Szabó János (Építésügyi Minisztérium), Valentiny Károly (Építésügyi 
Minisztérium), Nógrádi László (Országos Tervhivatal), Szilágyi Lajos (Fıvárosi Tanács VB), Lux László 
(Építıipari Tudományos Egyesület), dr. Széll László (Építıipari és Közlekedési Mőszaki Egyesület), 
Soltész Béla (Építık Szakszervezete) Zárójelentés, 1966. A bíráló bizottság üléseinek jegyzıkönyvei 
megtalálhatók: MOL-XIX-I-4-aaa-148.dosszé-iktatószám nélkül (66. doboz) 
477 Zárójelentés, 1966. 
478 Uo. 
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A Hevesi Sándor téri Nemzeti Színház társulata 1966 ıszén abban a tudatban kezdte 

meg az évadot, hogy 1970-ben új, és ami lényeges: immár végleges otthonába 

költözhet. 

A Középület-tervezı Vállalat elvégezte a tervezést, 1966 novemberére elkészült a 

beruházási program, amely a költségeket 300-350 millió Ft-ra becsülte. A beruházási 

programot már 1968479 májusában módosítani kellett, hogy az összköltség ne haladja 

meg a 320 millió Ft-os elıirányzatot. A végleges jóváhagyás ennek ellenére sem 

született meg, mert az új gazdaságirányítási rendszer elsı éveiben a nonproduktív 

beruházásokat a döntéshozók jelentısen redukálták. 

5.2.2.3  A Politikai Bizottság határozata az új Nemzeti Színház felépítésérıl – 1971. 

április 21.480 

1970-ben újra megindult a munka,481 vizsgálatok kezdıdtek, hogy a színház 

befogadóképességének emelésével hogyan lehetne egyben a kongresszusok helyigényét 

is kielégíteni. Politikai Bizottság 1971. április 21-i ülésén határozatot hozott az új 

Nemzeti Színház felépítésére. A határozat értelmében a színház építésével kapcsolatos 

teendıket az alábbiak szerint kellett ütemezni: 

1971 második félévében a Mővelıdésügyi Minisztériumnak beruházási javaslatot kellett 

beterjesztenie a kormány elé a nemzetközi pályázaton elsı díjat nyert terv alapján. A 

beruházási javaslatban tömegesebb igényeket is kielégítı, kb. 1.200 férıhelyes 

színháztermet kellett alapul venni. 

A Nemzeti Színház felépítésének segítésére társadalmi erıforrásokat is igénybe kellett 

venni, ezért a Színházmővészeti Szövetség 1972. január 1-tıl társadalmi akciót, győjtést 

indított. 1974 elsı felében tervezték az alapkıletételt, a színház építésének pedig 1978-

ig kellett volna befejezıdnie. 

                                                 
479 1968. január 1-jén életbe léptették az új gazdasági mechanizmust, ami három nagy területen hozott 
lényeges változásokat. Csökkent a központi tervezés szerepe, vagyis megszőnt a központi tervelıírások 
rendszere. Továbbra is készültek éves és ötéves nemzetgazdasági tervek, de ezeket nem bontották le a 
vállalatok szintjére, a vállalatok maguk dönthettek a profiljuknak és a keresletnek megfelelı termékek 
gyártásáról, illetve a beruházásokról és a fejlesztésékrıl is. Megreformálták az árrendszert, amely a 
termelıi és fogyasztói árakat is érintette, és amelyben voltak hatóságilag rögzített, hatóságilag 
megállapított korlátok között mozgó, valamint piaci keresletnek megfelelıen alakuló szabad árak, ezzel 
megteremtve a vállalatok piaci vagy ahhoz hasonló tevékenységének minimális feltételeit. Módosították a 
bér- és jövedelemszabályozás rendszerét. A munkabérek központi meghatározását átlagbér-szabályozás 
váltotta fel. Romsics, 1995, 438-439. 
480 MOL M-KS-288. f. 20. cs. 692. ı. e. 1971. 
481 „Az új Nemzeti Színház felépítése állami feladat. A politikai meggondolások mellett az is indokolja ezt, 
hogy a régi épület lebontása idején ilyen értelmő ígéret hangzott el.”  A Mővelıdésügyi Minisztérium 
elıterjesztése a Politikai Bizottsághoz, 1971. Ablonczy, 1996, 47. 
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A negyedik ötéves terv idıszakában (1971-1975) megoldandó feladatok anyagi 

fedezetét kormányhatározattal kellett biztosítani. A határozat szerint ezeket az anyagi 

eszközöket a Mővelıdésügyi Minisztérium beruházási keretei között e célra elıirányzott 

eszközökbıl, a mővelıdésügyi tárca rendelkezésére álló egyéb keretek egy részének 

átcsoportosítása útján kellett biztosítani. Emellett, mint a határozat kimondta: „…a 

Nemzeti Színház felépítésének segítésére társadalmi erıforrásokat is igénybe kell venni, 

ezért a Színházmővészeti Szövetség 1972. január 1-tıl társadalmi akciót, győjtést indít; 

amennyiben ezáltal jelentısebb anyagi erıforrás áll rendelkezésre, 1974 elsı felében 

kerüljön sor az alapkı letételére, a színház építése pedig 1978-ig fejezıdjék be.”482 Az 

elképzelések szerint beruházás 1975 után szükséges fedezetét az ötödik ötéves 

népgazdasági terv irányozta majd elı.483 

1971. július 5-én a Középület-tervezı Vállalat megbízást kapott arra, hogy készítse elı 

a kormány-elıterjesztés anyagát is, majd hatévi csend következett.484 

1977-ben a Színházmővészeti Szövetség közgyőlésén a Középület-tervezı Vállalat és a 

tervezık felajánlották, hogy társadalmi munkában felülvizsgálják a korábbi terveket. 

1978-ban hivatalosan is megkezdték az új fejlesztési cél kidolgozását két változatban. 

Az elsı változat szerint a színház nézıtere – bıvíthetısége révén – alkalmas lett volna 

kongresszusok megtartására is, a másodikban a kongresszusi épületet külön egységbe 

tervezték. 1979-ben az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Tervtanácsa a 

második változat mellett foglalt állást. A beruházás elıkészítése azonban ismét 

megakadt. 

5.2.2.4 A Politikai Bizottság 1983. július 26-i határozata az új Nemzeti Színház 

felépítésérıl485 

A Politikai Bizottság 1983-ban hozott újabb határozatával megerısítette a Nemzeti 

Színház felépítésérıl szóló korábbi határozatait és idıszerőnek tartotta a munkálatok 

megkezdését.  

                                                 
482 A Politikai Bizottság 1971. április 21-i határozata az új Nemzeti Színház felépítésérıl. MOL M-KS-
288. f. 5. cs. 552. ı. e. 
483 Az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztálya 1971. április 14-én megfogalmazott észrevételei szerint 
mivel az Operaház rekonstrukciós munkálatait a IV. ötéves terv idıszakára irányozták elı – úgy, hogy az 
megelızi az egyéb színház felújítási és rekonstrukciós munkákat – ugyanebben a tervidıszakban nem 
célszerő az új Nemzeti Színház építését is megkezdeni, hiszen ez már az egyéb kulturális jellegő 
beruházások megvalósulását veszélyeztetné. Észrevétel „az új Nemzeti Színház építésének problémáiról” 
címő jelentéshez. 1971. április 14. MOL M-KS-288 f. 5. cs. 552. ı. e. 
484 Szekér, 1987, 89. 
485 MOL M-KS-288. f. 5. cs. 887. ı. e. 
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Az épület jellegére és helyére vonatkozó elképzeléseket irányadóként tudomásul vette. 

Támogatta, hogy az alapkı letételére még a VI. ötéves terv (1980-1985) folyamán 

kerüljön sor és az építkezés legkésıbb 1989-re fejezıdjék be. 

A Politikai Bizottság egyetértett azzal, hogy a cél érdekében induljon széleskörő 

országos társadalmi akció, amelynek keretében a felajánlások különféle formáira 

(pénzadományozástól a társadalmi munkáig) nyíljék lehetıség. A Politikai Bizottság 

helyeselte, hogy az új Nemzeti Színház felépítésével kapcsolatos teendık 

összehangolására védnökség alakuljon és felhívta a Minisztertanácsot, bízza meg a 

Mővelıdési Minisztériumot, hogy mint a beruházás felügyeleti szerve, fogja össze az új 

Nemzeti Színház felépítésével kapcsolatos feladatokat, koordinálja az akcióban érdekelt 

szervek, társadalmi szervezetek tevékenységét. 

A határozat azt hangsúlyozat, hogy „az új Nemzeti Színház felépítése politikai, 

kultúrpolitikai szempontból indokolt. Számos jel mutatja, hogy a közvélemény, amely a 

régi épület lebontására hozott döntést tudomásul vette, azóta is nemcsak várja, hanem 

egyre erıteljesebben sürgeti az új Nemzeti Színház felépítését.”486 A társadalmi akciók 

meghirdetésére vonatkozó elıterjesztés szerint „a közvélemény, amely a régi épület 

lebontására hozott döntést tudomásul vette, azóta is nemcsak várta, hanem egyre 

erıteljesebben sürgette az új Nemzeti Színház felépítését.”487 Folyamatosan jelentkeztek 

párt- és társadalmi szerveknél egyes személyek és csoportok, kollektívák (pl. általános 

iskolák, szocialista brigádok, a mővészértelmiség tagjai, a mővészeti szövetségek 

vezetı testületei, a külföldi emigráció egyes körei), hogy felajánlják anyagi és technikai 

segítségüket. Megszaporodtak az új épület felépítését célzó kezdeményezések, 

felajánlások. Melyek a határozat szövege szerint „spontán felajánlások” voltak.  

1983-ban sor került egy – az 1966-os díjnyertes pályamővön alapuló – korszerőbb 

fejlesztési céltervezet elkészítésére. A mintegy 18000 m2 alapterülető épületkomplexum 

egy 1100 fıs színpadtermet és egy 200 fıs kistermet, továbbá kiegészítı egységeket 

foglalt volna magába. A PB-határozat szerint az épületnek építészetileg reprezentatív 

megjelenéső, nemes (döntı mértékben hazai) anyagokból tervezett, az alapvetı színházi 

funkcióra összpontosítónak, kivitelezésében mértéktartónak, de kiemelkedı 

minıségőnek kellett volna lennie. Az épület legalkalmasabb helyének a XIV. kerületi 

Dózsa György út városligeti oldala bizonyult, a Gorkij fasor tengelyében. A létesítmény 

erkélye egyben az ünnepi felvonulások dísztribünjeként is szolgált volna. A beruházás 

                                                 
486 Uo. 
487 Uo. 
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becsült költsége prognosztizált áron 2,4 milliárd forint volt. Az ütemterv szerint 1983 

végére kellett a beruházási javaslatnak elkészülnie, majd 1984 elejére az alapozási 

tervnek, ami lehetıvé tette volna 1985 tavaszán az alapkı letételét. 

1983. szeptember 21-én Az ember tragédiája ısbemutatójának századik évfordulóján a 

Nemzeti Színházban Köpeczi Béla mővelıdési miniszter bejelentette a párt és a 

kormány döntését az új Nemzeti Színház megépítésérıl, Kállai Ferenc színmővész 

pedig felolvasta a mővészeti szövetségek és a Magyarok Világszövetsége felhívását az 

összefogásra. „…mert a Nemzeti Színház hajlékának felépítése hagyományaink 

szellemében ma is közügy. Olyan vállalkozás, amelyben kinek-kinek közvetlen 

részvétele, önkéntes áldozatvállalása örökölt juss, amitıl megfosztani senkit nem lehet. 

Egyszersmind szocialista társadalmunk nemzeti egységének, nép és állam 

összeforrottságának, a jövı iránti bizalomnak önkéntes megnyilatkozása.” 488 Mely 

szöveg tehát egyszerre hivatkozott a „hagyományok szellemére” és a „szocialista 

társadalom nemzeti egységére.”  

1983 decemberében az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, valamint a fıváros 

közös tervtanácsa megtárgyalta a Nemzeti Színház beruházási javaslatát, 1984. március 

20-án a Fıvárosi Tanács jóváhagyta a színház rendezési tervét, május 15-én a 

Középület-tervezı Vállalat kiadta a színház engedélyezési tervét. A terv megvitatására 

ismét tervtanács alakult, amely helybenhagyta a tervezık munkáját, de úgy döntött, 

hogy a terveket – véleménynyilvánítás céljából, 1984. július 29. – augusztus 5. között – 

be kell mutatni a széles közönségnek. Somogyi László, az 1984-ben hivatalba lépett 

építésügyi és városfejlesztési miniszter szeptemberben öt külföldi építészt és 

színháztechnikai szakembert hívott Budapestre, hogy véleményt mondjanak a Nemzeti 

Színház terveirıl.489 A szakértık az épület belsı kialakítását és a színháztechnikai 

megoldásokat is jónak találták. Ezek után vitatta meg az Építésügyi és Városfejlesztési 

Minisztérium és a Fıvárosi Tanács közös tervtanácsa a javaslatot. A tervtanács végül 

annak a javaslatnak az elfogadását támogatta, amely az épületet nem a Liget és a 

felvonulási tér határán, hanem annál elıbbre helyezte el, így a színház elıtti – sokak 

által monumentálisnak tartott tér – méretei mérséklıdtek. 1984 októberében 

megszületett a Nemzeti Színház elvi építési engedélye. 1985 márciusára elkészültek az 

új engedélyezési tervek, majd a XIV. kerületi tanács kiadta az építési engedélyt is. Az 

                                                 
488 Felhívás az új Nemzeti Színház építésére MOL M-KS-288. f. 5. cs. 887.ı. e. Megjelent: 
Népszabadság, 1983. szeptember 22.  
489 Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium elzárkózott elıle, hogy a HVG megkaphassa, és 
szemelvények formájában közölhesse a szakértık véleményét. Babus, 1985.  
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építkezés megkezdése elıtt azonban még az Állami Tervtanácsnak is el kellett fogadnia 

a kb. 3 milliárd forintos költséggel épülı színház részletes beruházási programját. 

Ezután kezdıdhetett volna a KÖZTI-nél a kiviteli tervek elkészítése.490 

1984-re azonban az 1989. évi befejezési határidı is kétségessé vált. Széleskörő viták 

indultak a sajtóban a helyszínválasztásról és az elfogadott tervek helyességérıl. A 

társadalmi akció a kezdeti látványos eredmények után megtorpant. 1987-ben minden 

tekintetben holtpontra jutott a színház ügye, s ezzel egyértelmővé vált, hogy újabb 

politikai döntésre van szükség. 1987. november 21-én a Minisztertanács új helykijelölı 

pályázat kiírásáról intézkedett.491 A Minisztertanács határozata értelmében Szinetár 

Miklóst, a Magyar Televízió fırendezıjét kormánybiztossá nevezték ki,492 és újjáalakult 

a színház építését segítı Operatív Bizottság is. Az addigi pénzadományok (265 millió 

Ft) felhasználására pályázatot hirdettek. A bizottság megfogalmazta azokat az 

alapelveket, melyek a helykijelölı pályázat, illetve a tervpályázat kiírásához 

szükségesek: olyan színházépület megépítése mellett foglalt állást, amely a mővészet, a 

kultúra társadalmi jelentıségét már a létével is reprezentálja, és alkalmas feltételeket 

teremt ahhoz, hogy a színház mőködésével a magyar nemzeti kultúrát ırizze és 

gyarapítsa, és emellett biztosítja a világ jelentıs mővészi értékeinek élı jelenlétét is. Új 

igényként fogalmazódott meg, hogy az épület és környéke töltsön be társadalmi 

funkciót, kapcsolódjon hozzá közmővelıdési, idegenforgalmi, vendéglátóipari-

létesítmény és legyen a városközpont meghatározó része. A határozat kitért arra is, 

„hogy a továbbiakban az elıkészítı munkákkal kapcsolatban folyamatos és széleskörő 

nyilvánosságot kell biztosítani”.493 

A Fıvárosi Tanács kiírta a helykijelölı pályázatot, a tervek szerint az építkezésnek 

1990-ben kellett volna kezdıdnie és 1995-ben befejezıdnie, ezzel lehetıvé téve, hogy a 

Bécs-Budapest Világkiállítás alkalmával a színház a rendezvények egyik fontos 

helyszíne legyen.  

A pályázat újra a Nemzeti Színházra irányította a figyelmet, a szkeptikus közhangulat 

ismét bizakodóvá vált. Ezt a hangulatváltozást a pályázatra beérkezett mővek kiállítása 

iránt megnyilvánuló tömeges érdeklıdés is jelezte.494  

                                                 
490 Babus, 1985. 
491 1057/1987. MT. határozat, Az új Nemzeti Színház felépítésérıl. 
492 1058/1987. MT. határozat, Szinetár Miklós kormánybiztosi kinevezése. 
493 Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának tájékoztatója a Politikai 
Bizottság részére az új Nemzeti Színház építésének elıkészületeirıl. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 1042. ı. e. 
494 Uo. 
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5.2.2.5 Tervpályázat az új Nemzeti Színház kialakítására – 1989. május 

A színház helykiválasztására kiírt újabb pályázat bírálóbizottsága szerint az épület 

elhelyezésére öt helyszín jöhetett szóba: az Engels tér, a Közraktár utca, a Madách Imre 

út, a Tanács körút, illetve a Vár, melyek közül a Tanács körút és a Vár elégítette ki 

leginkább a telepítéssel szemben támasztott komplex követelményeket.  

A Nemzeti Színház helykiválasztási tervpályázata eredményének ismeretében a 

Fıvárosi Tanács 1988. december 20-i ülésén úgy döntött, hogy komplex mőszaki építési 

tervpályázatot a Vár és az Engels tér területére írnak ki. 

Az Engels téri helyszínt dolgozta fel a legtöbb pályázó és ez állt a közönségszavazatok 

élén is. Kiemelkedı tömegközlekedési adottságai, valamint a Népköztársaság útja és 

Tanács körút tengelyének vizuális metszéspontjában való elhelyezkedése elvben a 

legkedvezıbb feltételeket biztosította volna a Nemzeti Színház elhelyezésére. A Várban 

elhelyezett színház viszont erısítette volna a Várnegyed kulturális szellemi központ 

szerepét. 

1989 májusában a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium, a Mővelıdési 

Minisztérium és Budapest Fıváros Tanácsa országos nyilvános és titkos495 

tervpályázatot hirdetett az új Nemzeti Színház építészeti kialakítására. A pályázati kiírás 

általános irányelvei szerint: „A mi korunk feladata, hogy a százötven éve húzódó, 

beváltatlan ígéretek után végre pontot tegyen egy méltatlan, elintézetlen ügy végére […] 

már csak azért is mert a monarchia bukása óta Budapesten nem épült új, jelentıs, a 

kultúrát korszerően szolgáló, mőalkotás értékő épület.”496 

A pályamővek benyújtásának határideje 1989. október 16. volt. A pályázati kiírás 

szerint azon részt vehetett minden belföldi természetes vagy jogi személy, valamint 

lakhatási engedéllyel rendelkezı külföldi magánszemély. Tekintettel a feladat 

különleges nemzeti jelentıségére, a tervpályázaton részt vehettek olyan külföldön élı 

építészek is, akik a magyarsághoz tartozásukat a tervpályázaton való részvétellel is ki 

szándékozták fejezni. 

Az épület részletes tervezési programja szerint az volt a cél, hogy az épület önálló 

kulturális együttesként valósuljon meg. A nagyszínházat legalább 800 és legfeljebb 

1.000 fı befogadására kellett tervezni.497  

                                                 
495 Nyilvános azaz bárki pályázhatott, titkos azaz név nélküli  
496 Tervpályázat az új Nemzeti Színház építészeti kialakítására, 1989. május. 6. 
497 Uo. 
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„Ma már nyilvánvaló, hogy a XXI. századra készülı Nemzeti Színháznak más funkciókat 

kell betöltenie, mint annak, amely a XIX. és a XX. században mőködött. Bizonyos 

alapfeladatok, – a magyar és a világirodalom színpadra segítése – megmaradnak, sıt, 

még hangsúlyosabbá válnak. De ezentúl ennek az új típusú színháznak több, sokféle 

feladatot is kell teljesítenie. Alkalmasnak kell lennie vendégjátékok, fesztiválok 

bonyolítására. […]Módszertani központként helyet kell biztosítania szakmai 

továbbképzésekre. […]Mivel a színház egyúttal közösségi tér, közéleti funkció és a 

városi élet fontos eleme, ezért környezetével, atmoszférájával ezt ki kell fejeznie és 

vonzásával mőködtetnie.”498 Így fogalmazta meg a hivatalos retorika a Nemzeti 

Színházzal szemben támasztott követelményeket 1989-ben. Melybıl láthatjuk, a 

színházzal kapcsolatos legfontosabb elvárások és a színház alapfeladatai legalábbis a 

szóbeli elvárások szintjén nem változtak. 

A pályázatra 32 pályamő érkezett. A bírálóbizottság a tervek értékelését 1989. október 

27. és november 18. között végezte el. Az elsı díjat Ligeti Béla499, a másodikat Bán 

Ferenc500, a harmadikat Finta József501 illetve Lajos Herder502 és alkotótársai kapták. A 

bizottság külön értékelte a két helyszínre beérkezett munkákat, ez a komplex értékelés 

adott választ az elhelyezés még nyitott kérdésére is. Ennek alapján a bírálók a Nemzeti 

Színház megépítését az Engels térre javasolták. A bizottság jelentése szerint a pályázat 

igazolta azt az elképzelést is, hogy a kereskedelmi és vendéglátási funkciók kedvezıen 

egészítik ki a Nemzeti Színház programját és elısegítik az „élı színház” kulturális 

központ megvalósulását, valamint természetesen a gazdaságos üzemeltetést is. 

Kedvezınek tartották azt az elgondolást, hogy ezek a létesítmények a színházépülethez 

teraszokkal kapcsolódjanak, ezzel elısegítve az integrálódást a belváros életébe.503 

A tervpályázat lezárulása után megkezdıdött a beruházási program kidolgozása, 

melynek keretében végleges költségvetés is készült. Az építészeti tervek mindegyike 

tartalmazott olyan részleteket, például eladható vagy bérbeadható helyiségeket, 

parkolókat, haszonnal mőködtethetı vendéglátóhelyeket, melyek növelhették az 

                                                 
498 Uo. 
499 Ligeti Béla, Telkes Márta, Kiss Viktor, Komlossy Károly, Kapisinszky Judit, Kacsik Iván, Jakab 
Zoltán Zárójelentés, 1989.  
500 Bán Ferenc, Balázs Tibor, Kajati Attila, Karádi Zsuzsanna, Szőcs László, Vargha Mihály. 
Zárójelentés, 1989. 
501 Finta József, Puhl Antal, Guczugi György, Csikós Attila, Csenger Z. Annamária, Páhy Árpád, 
Kendikné Mészáros Éva, Gondos Attila, Király József, Zádor Istvánné, Plájer János, Jánossí Johanna, 
Miklós Róbert, Mödl Andor, Kovács György, Andor Anikó. Zárójelentés, 1989. 
502 Lajos Herder, Donald R. Soule, Stephen Varga, Csengı Ildikó, John Tagiuri, Heidi Edwards, Richard 
Bosch. Zárójelentés, 1989. 
503 Zárójelentés, 1989. 
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építkezés pénzalapját. A közadakozásból korábban befolyt pénz 1990-re 430 millió 

forintra gyarapodott. A színház felépítéséhez szükséges költségek nagyobbik része 

ennek ellenére állami hozzájárulás kellett legyen, amelyrıl a választások után felálló új 

kormány volt hivatott dönteni.504 

1990-ben a Minisztertanács határozatot hozott, melyben elfogadta az Új Nemzeti 

Színház kormánybiztosának jelentését, az építészeti zsőri döntését és a színház szakmai 

programját. A Minisztertanács szükségesnek tartotta, hogy beruházási 

programtanulmány készüljön, melyben részletesen elemezni kellett a beruházás 

költségeit és az építési költségek csökkentésének lehetıségeit (például, hogy a 

színházzal együtt üzletek és vendéglátóhelyek is épüljenek). Emellett ki kellett térni a 

beruházást megvalósító non-profit jellegő beruházó szervezet létesítésének kérdéseire, a 

Magyar Néphadseregnek az építkezésben való közremőködési lehetıségeire, az Engels-

téri buszpályaudvar lebontásával és a föld alatti parkoló tervezésével kapcsolatos 

munkálatok elıkészítésére. Határozatában a Minisztertanács egyetértett azzal, hogy az 

Új Nemzeti Színház beruházása kultúrpolitikai összefüggésben kapcsolódjék a Bécs-

Budapest Világkiállítás programjához.505 

5.2.3 A politika Nemzeti Színház-képe és a diskurzusba bevont helyszínek 

A „nemzet színháza” számára a „tökéletes” helyszín megtalálása természetesen 

lehetetlen feladat. Lehetetlen már csak azért is, mert jelentıs mértékben függ attól, hogy 

egy adott pillanatban milyen szerepet szán az aktuális politikai akarat a „nemzet 

színházának”. Hiszen a Nemzeti Színház többféle is lehet, elzárkózó, elhatárolódó, mely 

a nyelvi közösségben a sorsközösséget, az identitástudatot hangsúlyozza, ahogyan a 

reformkori kezdetekor, amikor a Nemzeti Színházra a német nyelv ellensúlyozásaként, 

a magyar nyelv védelmében volt szükség (a Nemzeti Színház is Pesti Magyar 

Színházként nyitotta meg kapuit, 1837-ben). De lehet nyitott, mely nyitottsága révén 

közvetíti a nemzeti hagyományokat.506 A betöltendı funkció határozta meg az épülettel 

szemben támasztott követelményeket.  

A korábban bemutatott – a Nemzeti Színház elhelyezésével kapcsolatos – források 

tanúbizonysága szerint a politikai döntéshozatal folyamatában is megfigyelhetjük ezt a 

kettısséget. A Nemzeti Színház épületétıl egyfelıl reprezentációt vártak el, 

                                                 
504 Acsay, 1990. 
505 Magyar Közlöny, 1990. 3. szám 
506 Koltai, 2002, 18-19. 
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reprezentálja a mővészet, a kultúra társadalmi jelentıségét, de robusztus méreteivel, az 

elıtte esetlegesen helyet kapó felvonulási térrel reprezentálja a fennálló politikai 

hatalmat is. Másfelıl a Nemzeti Színház feladata lett volna, hogy az újonnan 

kialakítandó kulturális központok „szíve” legyen, „élı színházként” az új városközpont 

meghatározó elemévé váljon.  

 

A Nemzeti Színház épülete 1837-ben még csak a város peremén kapott helyet, hiszen a 

mai Astoria környékén állt az egykori városfal, itt volt a Hatvani kapu. A 20. században 

a színház egyre inkább a város központjába került, az elhelyezésére vonatkozó tervek, 

határozatok minden esetben egy kulturális központ részeként képzelték el a nemzet 

színházát. Ezt támasztja alá, hogy több alkalommal is különbözı kulturális 

létesítményekkel akarták összekapcsolni, így például a Magyar Rádió Épületével vagy a 

Kongresszusi Központtal. 

A lehetséges helyszínek közül a Sztálin tér/Engels tér/Erzsébet tér, a Városliget, a budai 

Vár és a Duna-part vonódott be rendre a politikai és társadalmi diskurzusba. 

Az Erzsébet teret és környékét mindig preferálták a tervezık, ha középületek számára 

kellett a városközpont közelében helyet keresni. A térre több színházterv is készült, 

részben a teret keletrıl határoló háztömb, részben pedig az egykori Károly-kaszárnya 

telkére.507Ez a terület általában akkor vonódott be a diskurzusba, amikor a Nemzeti 

Színházat a város már meglévı egyik központi terén akarták elhelyezni, a jó közlekedési 

adottságokkal, és a centrális helyzettel biztosítva a színház kulturális központként való 

mőködését is. 

A Várban a meglévı kulturális központot akarták erısíteni. 1950-ben kezdıdött el a 

Palota rekonstrukciója, mely után a budai Vár a korábbi tervekkel ellentétben nem 

kormányzati negyeddé vált, hanem kulturális és mővészeti központtá.508 Itt kapott 

helyet például a Nemzeti Galéria, az Országos Széchényi Könyvtár, a Budapesti 

Történeti Múzeum. Ezt a kulturális és mővészeti negyed jelleget erısítette volna, ha a 

Nemzeti Színház is itt nyer elhelyezést 

A Városliget akkor került elıtérbe, mikor új kulturális központot akartak kialakítani. 

Miként 1961-ben Trautmann Rezsı építésügyi miniszter megfogalmazta: „A Nemzeti 

Színház új épületének elhelyezésére javaslatként felmerült a Dózsa György tér keleti 

oldala. A javaslat elvi alapként abból indult ki, hogy a jelzett hely nagyjából a fıváros 

                                                 
507 Vadas, 1996.  
508 Jegyzıkönyv a Politikai Bizottság 1959. július 21-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 5. 141. ı. e.  
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geometriai középpontjával esik egybe és mint ilyen alkalmas lehet egy kulturális 

központtá való fejlesztésére.”509 Itt tehát a színháznak lett volna szerepe szervezni a 

teret. A Nemzeti Színházzal kapcsolatosan rendre megfogalmazódott ugyanis az igény, 

hogy a kulturális élet szervezıje és egyfajta találkozóhely legyen. A Városliget 

hagyományosan is a tömegek szórakoztatását szolgálta, így talán kézenfekvı volt a 

Nemzeti Színház új épületének ide történı elhelyezése is. A Városliget mellett 

szólhatott az az érv is, hogy itt megfelelı mérető tér állt rendelkezésre egy impozáns, a 

hatalmat reprezentáló kulturális központ létesítésére. A Nemzeti Színház elıtt elhaladó 

felvonulási útvonal, pedig ténylegesen is összekapcsolta volna a „nemzet színházát” az 

önön erejét fitogtató politikai rendszerrel. 

A Duna-part valamely szakasza többször is felmerült, mint lehetséges helyszín. A Duna 

városképi jelentıségével a 19. század elején számoltak elıször a városrendezı 

építészek. Több reprezentatív épület is a Duna partján kapott helyet, mint például az 

Országház vagy a Pesti Vigadó. Ez utóbbi helyére akarták az 50-es években felépíteni a 

Nemzeti Színházat. 

A Nemzeti Színház elhelyezésének kérdését megvizsgálva tehát megállapíthatjuk, hogy 

a 20. században a színházat már mindenképpen a város egyik (vagy egy már meglévı, 

vagy egy ekkor kialakítandó) kulturális központjának meghatározó elemeként képzelték 

el. A színház épületét a második világháború után a politikai hatalom reprezentálására 

akarták felhasználni. A politikai hatalomnak nem volt letisztult Nemzeti Színház-képe, 

nem tudta pontosan meghatározni, mit vár el a Nemzeti Színház épületétıl, ezért kellett 

újra és újra helyszínt választani a számára, attól függıen, hogy abban a pillanatban épp 

milyen egyéb (színházon kívüli) funkciókat szántak neki. 

5.2.4 Társadalmi akciók a Nemzeti Színház felépítésére 

5.2.4.1 Győjtés belföldön 

A következıkben a Nemzeti Színház felépítésére az 1970-1980-as években szervezett 

társadalmi akciókra vonatkozó forrásokat dolgoztam fel. Egyrészt azt a folyamatot 

kívántam bemutatni, amit a Nemzeti Színház otthonának 1965-ben történt lebontása 

indított el a társadalomban, másrészt azzal a kérdéskörrel foglalkoztam, hogy a politikai 

hatalom hogyan használta fel és ki saját céljainak megfelelıen a színház felépítésére 

                                                 
509 Trautmann Rezsı levele Aczél Györgynek a Nemzeti Színház elhelyezése tárgyában-1964. január 22. 
MOL M-KS 288. f. 41. cs. 18. ı. e. 
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irányuló társadalmi akaratot. A politikai döntéshozók drasztikus beavatkozása a nemzeti 

kultúra egyik jelentıs szimbólumának életébe, akaratlanul is széleskörő társadalmi 

konszenzushoz vezetett a politikai döntéshozókkal szemben. Színészek és 

színházlátogatók nézték értetlenül a Nemzeti Színház otthonának eltőnését. Az épület 

felrobbantásakor sokan vittek haza törmeléket emlékül. A nemlétezı színházépület 

végsısoron egyfajta emlékhellyé vált. A konszenzus talán egyik leglátványosabb 

példája az a széleskörő adakozás, amelyre a társadalom tagjai a hosszú évtizedek alatt 

hajlandóak voltak. A társadalmi diskurzusban szinte állandóan jelen volt a színházépület 

felépítésének igénye, amelyet a politikai döntéshozatal mechanizmusa folyamatosan 

életben tartott azáltal, hogy szinte egymást követték az elhelyezés és az épület 

megépítése körüli viták.  

A Mővelıdési Minisztérium elıször 1970-ben készített elıterjesztést az MSZMP KB 

Agitációs és Propaganda Bizottsága részére a Nemzeti Színház felépítésére indítandó 

társadalmi akcióról.510 Ebben az elıterjesztésben még csak arról volt szó, hogy „teret 

lehet engedni a társadalomban megjelenı spontán győjtési szándéknak,”511 hiszen a 

Nemzeti Színház felépítését a szakma és a közvélemény is, „mint kulturális–politikai 

tartozást tartotta számon.”512 Számos intézmény, vállalat, de egyes állampolgárok is 

tettek spontán anyagi felajánlásokat az építkezés elısegítésére. Ezek a 

megnyilvánulások arra engedtek következtetni, hogy az emberek magukénak érezték a 

színház felépítésének ügyét, annak érdekében hajlandóak voltak önként áldozatot 

vállalni. Az elıterjesztés készítıi ezért a színház felépítéséhez szükséges anyagi fedezet 

egy részének, (kb. 100 millió Ft)513 biztosítására társadalmi győjtést indítványoztak, 

azzal hogy az építkezés megindítására, az állami költségvetés folyósítására a társadalmi 

akció végén, annak sikere esetén kerüljön sor. A társadalmi akciót 1971 januárjától, 

1972 decemberének végéig javasolták elbonyolítani. A győjtés gazdájának a Hazafias 

Népfrontot514 ajánlották, azzal, hogy a Hazafias Népfront a közélet, a tudomány és a 

mővészet jelentıs képviselıibıl hozzon létre egy bizottságot, melynek feladata felhívás 

                                                 
510 Mővelıdési Minisztérium Színházi Fıosztályának elıterjesztése az MSZMP Agitációs és Propaganda 
Bizottsága számára: Javaslat a Nemzeti Színház felépítésére tervezett társadalmi akcióra. 1970. június 16. 
MOL M-KS 288. f. 41. cs. 145. ı. e. 
511 Uo. 
512 Uo. 
513 Az összköltséget kb. 360-400 millió Ft-ra becsülték. MOL M-KS 288. f. 41. cs. 145. ı. e. 
514 Társadalmi szervezet. 1954 és 1990 között. Célja „a magyar társadalom valamennyi osztályának, 
rétegének összefogása” volt. Egyéni tagsága nem volt, tömegmozgalomként mőködött. Az akkori 
politikai rendszer minden elemét, az MSZMP-t, a tömegszervezeteket, valamint a társadalmi és kulturális 
szervezeteket egyesítette. Önálló napilapja 1954 és 1989 között a Magyar Nemzet volt. 
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közzététele az akció céljáról, a hozzájárulás formáiról és a teljesítés módjáról. Emellett 

gondoskodnia kellett az akció széleskörő propagálásáról, a hozzájárulások 

összegyőjtésérıl és számbavételérıl, illetve az akció eredményességét szolgáló 

megmozdulásokat, rendezvényeket kellett szerveznie. A Hazafias Népfront munkáját a 

Színházmővészeti Szövetség, a Nemzeti Színház, a Mővészeti Dolgozók 

Szakszervezete és a Magyarok Világszövetsége volt hivatott segíteni. 

A társadalmi akció lehetséges formái között szerepeltek a mővészek egyéni 

megajánlásai, a színházak erre a célra szervezett elıadásainak bevételei, 

alkotómővészek alkotásainak ára, vállalatok, termelıszövetkezetek megajánlásai 

fejlesztési alapjuk terhére, intézmények, hivatalok megajánlásai költségvetési 

megtakarításuk terhére, az egyéni megajánlások, a posta e célra kiadott bélyegsorának 

felára, a mővészfotók jövedelme, a színházjegyek vásárlásánál kiegészítı bélyeg 

önkéntes megvásárlása. A javaslat szövege szerint: „Felmerült az a gondolat is, hogy 

forduljunk önkéntes megajánlásokért nyugaton élı magyarokhoz. Ezzel nem értenénk 

egyet. Azt viszont elképzelhetınek tartjuk, hogy Magyarországon tartózkodásuk idején 

önkéntes hozzájáruláshoz figyelmüket megfelelı formában felhívjuk.”515 A tervezet 

szerint az egyéni adományok elismerését téglajeggyel, a vállalatok, szövetkezetek, 

intézmények, hivatalok megajánlásait e célra készült levéllel kellett nyugtázni. A 

győjtés menetérıl, a kiemelkedı hozzájárulásokról a sajtónak, a rádiónak és a 

televíziónak is hírt kellett adna.516  

A társadalmi akcióról készült tervezettel párhuzamosan – mint azt korábban már 

bemutattam – 1970-ben újra megindult a munka, vizsgálatok kezdıdte k, hogy a színház 

befogadóképességének emelésével hogyan lehetne egyben a kongresszusok helyigényét 

is kielégíteni. A Politikai Bizottság korábban hivatkozott 1971-es határozata is 

kimondta, hogy a Nemzeti Színház felépítésének megsegítésére társadalmi 

erıforrásokat is igénybe kell venni, ezért felhívta a Színházmővészeti Szövetséget, hogy 

                                                 
515 Mővelıdési Minisztérium Színházi Fıosztályának elıterjesztése az MSZMP Agitációs és Propaganda 
Bizottsága számára: Javaslat a Nemzeti Színház felépítésére tervezett társadalmi akcióra. 1970. június 16. 
MOL M-KS 288. f. 41. cs. 145. ı. e. 
516 MOL M-KS 288. f. 41.cs. 145. ı. e „Adni érdemes…” volt a címe annak a Dokumentumfilm 
Szerkesztıség által készített és a televízióban sugárzott mősornak, melyben idırıl idıre hírt adtak a 
Nemzeti Színház építésére indított társadalmi akció, pénzgyőjtés állásáról, adományozásra buzdítva a 
nézıket. 
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1972 január 1-tıl indítson társadalmi akciót, és amennyiben ezáltal jelentısebb anyagi 

erıforrás áll rendelkezésre, megkezdıdhet az építkezés.517 

A 1983-ban hozott politikai bizottsági határozatban ismét széleskörő társadalmi akció 

meghirdetését tartották szükségesnek, melynek keretében különbözı felajánlásokat 

vártak, a pénzadományoktól a társadalmi munkáig, hogy ezáltal az állami költségvetés 

terheit csökkentsék. Kikötötték azonban, hogy vállalatok és állami intézmények 

hivatalos anyagi forrásaikat nem ajánlhatják fel. 

„Az építésre kedvezıtlen gazdasági helyzetben, fokozott takarékosságot 

parancsoló hazai és nemzetközi feltételek között kerül sor.[…] Mégsem 

ezért – nem csak és nem elsısorban ezért – hívunk fel mindenkit 

közadakozásra, hanem mert a Nemzeti Színház hajlékának felépítése 

hagyományaink szellemében ma is közügy.[…] Egyszersmind szocialista 

társadalmunk nemzeti egységének, nép és állam összeforrottságának, a 

jövı iránti bizalomnak önkéntes megnyilatkozása.[…] A Magyar 

Színházmővészeti Szövetség, a Magyar Írók Szövetsége, a Magyar 

Építımővészek szövetsége, a Magyarok Világszövetsége, a Hazafias 

Népfront Országos Tanácsa felhív mindenkit – társadalmi szervezeteket, 

intézményeket, egyesületeket, közösségeket, minden magyar 

állampolgárt; határainkon túl is mindenkit, akit származása, érzülete 

Magyarországhoz köt – hogy szándéka és tehetsége szerint felajánlott 

adományokkal, pénzzel, munkával, szolgáltatással közvetlenül járuljon 

hozzá a Nemzeti Színház új, méltó otthonának felépítéséhez.” 518 

A társadalmi akció sikerébe vetett reményt arra alapozták – ahogy arról a határozathoz 

készített elıterjesztés519 is tanúskodik –, hogy a párt- és a társadalmi szerveknél 

folyamatosan jelentkeztek egyes személyek és csoportok is, hogy felajánlják anyagi és 

technikai segítségüket. A határozat értelmében az építkezésnek 1989-re kellett volna 

befejezıdnie. A Politikai Bizottság felhívta a Minisztertanácsot, bízza meg a 

Mővelıdési Minisztériumot, hogy mint a beruházás felügyeleti szerve fogja össze a 

                                                 
517 Az építkezés költségére ekkor már 6-700 millió Ft-ot terveztek, azzal, hogy a beruházás tényleges 
eszközigénye akár az 1 milliárd Ft-ot is elérheti, ha hozzászámítják a speciális gépi berendezések és 
mőszerek költségeit. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 552. ı. e. 
518 MOL M-KS 288. f. 5. cs. 887. ı. e.  
519 MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya valamint a Gazdaságpolitikai Osztály 
javaslata az új Nemzeti Színház felépítésére. 1983. július 18. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 887.ı. e. 



 146 

Nemzeti Színház építésével kapcsolatos feladatokat, koordinálja az akcióban érdekelt 

szervek, társadalmi szervezetek tevékenységét.520 

A határozati javaslat szerint a társadalmi akció a pénzgyőjtés mellett „demonstrálná és 

szolgálná társadalmunk és államunk, népünk és a kormányzat egységét.”521 A 

meghirdetett akció célja a prognosztizált beruházási költségek mintegy felének fedezése 

volt. A javaslat fontosnak tartotta, hogy olyan eljárásmód kerüljön kidolgozásra, mely 

biztosítja, hogy az akció egyértelmően „a szocialista politika érdekeit szolgálja, és ne 

csatlakozhassanak hozzá, ne sajátíthassák ki azt azzal ellentétes szándékú bel- és 

külföldi körök.”522 

A színház felépítésével kapcsolatos teendık összehangolására Védnökség megalakítását 

irányozták elı, azzal hogy a Védnökség tagjai sorában foglaljanak helyet az akcióban 

érdekelt intézmények, szervezetek vezetıi, ismert közéleti személyiségek, lojális, nagy 

tekintélyő külföldi személyek.523 A Védnökség elnöke az Elnöki Tanács elnöke lett.524 

                                                 
520 1983-ban egy 18.000 m2 alapterülető épületkomplexummal számoltak, mely egy 1100 fıs nagytermet 
és egy 200 fıs kistermet foglalt volna magában. A beruházás becsült költsége 2,4 milliárd Ft volt. MOL 
M-KS 288. f. 5. cs. 887. ı. e. 
521 Uo. 
522 Uo. 
523 A testület elnöke: Losonczi Pál az Elnöki Tanács elnöke, alelnöke: Köpeczi Béla, mővelıdési 
miniszter, titkára és az operatív bizottság vezetıje: Drecin József, mővelıdési államtitkár. A védnökség 
tagjai: Aczél György, a PB tagja, a KB titkára, Avar István, színész, országgyőlési képviselı, Ábrahám 
Kálmán, építésügyi és városfejlesztési miniszter, Bartha Tibor püspök, a magyarországi református 
egyház zsinatának lelkészi elnöke, Básti Juli, színmővész, Beck Tamás, a Magyar Kereskedelmi Kamara 
elnöke, Boldizsár Iván író, a magyar Pen Club elnöke, Bognár József akadémikus, a Magyarok 
Világszövetségének elnöke, Borvendég Béla, a Magyar Építımővészek Szövetségének elnöke, Burgert 
Róbert, a Bábolnai Mezıgazdasági Kombinát vezérigazgatója, Cziffra György, zongoramővész, Czinege 
Lajos, honvédelmi miniszter, Farkas Bertalan, őrhajós, Fejti György, a KISZ KB elsı titkára, Fekete 
Gyula, író, Fekete János, a Magyar Nemzei Bank elsı elnökhelyettese, Ferencsik János, a Magyar Állami 
Operaház fızeneigazgatója, Frezik Istvánné, a dombóvári Alkotmány TSZ dolgozója, Gajdócsi István, a 
Bács-Kiskun megyei Tanács elnöke, Gáspár Sándor, a PB tagja a SZOT fıtitkára, Gobbi Hilda, 
színmővész, Gyurkó László, író, Hambuch Géza, a Magyarországi Németek Demokratikus 
Szövetségének fıtitkára, Hárs István, a Magyar Rádió elnöke, Héber Imre, a magyar izraeliták országos 
képviseletének elnöke, Hetényi István, pénzügyminiszter, Horváth Ede, a Rába Magyar Vagon- és 
Gépgyár vezérigazgatója, Hubai Miklós, a Magyar Írók Szövetségének elnöke, Illés Endre, író, Illyés 
Gyuláné, nyugalmazott fıiskolai tanár, Jancsó Miklós, filmrendezı, Juhász Ferenc, költı, Káldy Zoltán a 
magyarországi evangélikus egyház elnökpüspöke, Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának elnöke, Kállai Ferenc, színmővész, a Magyar Színházmővészeti Szövetség elnöke, Károlyi 
Mihályné, Keresztury Dezsı, akadémikus, író, Kocsis Zoltán, zongoramővész, Kodály Zoltánné, Péczely 
Sarolta, énekmővész, Kornidesz Mihály, a Magyar Televízió elnöke, Lékai László bíboros, esztergomi 
érsek, a magyar római katolikus püspök  kar elnöke, Magyar Zoltán kétszeres olimpiai bajnok, egyetemi 
hallgató, Major Máté, akadémikus, Major Tamás, színmővész, Makay Margit, színmővész, Malonyay 
Dezsı, a Nemzeti Színház igazgatója, Markó Iván, balettmővész, Marosán György, nyugdíjas, Maróthy 
László, a PB tagja, a Budapesti Pártbizottság elsı titkára, Mandity Martin, a Magyarországi Délszlávok 
demokratikus szövetségének fıtitkára, Péchy Blanka színmővész, Péter Gyula, technikus, a Nemzeti 
Színház régi bérlettulajdonosa, Pióker Ignác nyugdíjas, országgyőlési képviselı, Pozsgay Imre, a 
Hazafias Népfront Országos Tanácsának fıtitkára, Rubik Ernı, a Magyar Iparmővészeti Fıiskola 
adjunktusa, Sinkovits Imre színmővész, Such János, a Magyarországi Szlovákok Demokratikus 
Szövetségének fıtitkára, Szabó István, a Termelıszövetkezetek Országos Tanácsának elnöke, Szabó 
István, filmrendezı, Száraz György, író, Szentágothai János, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, 
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A határozat javasolta, hogy a mővelıdési miniszter alakítson operatív bizottságot a 

társadalmi akcióval és a tömegkommunikációval kapcsolatos tennivalók 

koordinálásra.525 

Tanulságos lehet, ha végignézzük a Védnökség 75 fıbıl álló tagságának névsorát, 

melyben a politikusok, párt- és állami vezetık, a Magyar Televízió és Rádió, valamint a 

Magyar Tudományos Akadémia elnökei és az ismert közéleti személyiségek (írók, 

mővészek, filmrendezık, sportolók stb.) mellett a történelmi egyházak és a kisebbségi 

szervezetek vezetıi is helyet kaptak. A társadalom szélesebb rétegeinek reprezentálására 

pedig helyet kapott egy fı a Nemzeti Színház régi bérletesei közül, illetve a Magyar 

Televízió Horizont szocialista brigádjának526 egy tagja is. 1983. június 6-án a 70. 

születésnapját ünneplı Gobbi Hildát mővésztársai egy százezer forint értékő 

takarékbetétkönyvvel ajándékozták meg, amelyet a mővésznı az új Nemzeti Színház 

javára ajánlott fel.527 Majd – ahogyan arról már korábban szóltam – 1983. szeptember 

21-én Az ember tragédiája ısbemutatójának századik évfordulóján a Nemzeti 

Színházban Köpeczi Béla mővelıdési miniszter bejelentette a párt és a kormány 

döntését az új Nemzeti Színház megépítésérıl, Kállai Ferenc színmővész pedig 

felolvasta a mővészeti szövetségek és a Magyarok Világszövetsége felhívását az 

összefogásra.528 

A társadalmi adakozás sokféle formában nyilvánult meg nyugdíjasok, gyerekek fizettek 

néhány tíz vagy száz forintot,529 gyárak szocialista brigádjai utaltak a számlára, mely 

                                                                                                                                               
Szépvölgyi Zoltán, a Fıvárosi Tanács elnöke, Szilágyi Péter, a Magyarországi Románok Demokratikus 
Szövetségének fıtitkára, Tétényi Pál, az MSZMP KB osztályvezetıje, Ameringo Tot, szobrászmővész, 
Tóth Dezsı mővelıdési miniszterhelyettes, Varga Imre, szobrászmővész, Victor Vasarely festımővész, 
Vámos László rendezı, a Nemzeti Színház mővészeti vezetıje, Veress Miklós, költı, Vozár Gyula, a 
Magyar Televízió „Horizont” brigádjának tagja, Weöres Sándor, író. Védnökség, 1983. 
524 Losonczi Pál felkérése a Nemzeti Színház építésének fıvédnöki tisztére. 1983. augusztus 2. MOL M-
KS 288. f. 5. cs. 888. ı. e. 
525 Jegyzıkönyv a Politikai Bizottság 1983. július 26-i ülésérıl. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 887.ı. e. 
526 A Magyar Televízió Horizont brigádja már az 1970-es években szerepelt a híradásokban, azzal, hogy 
más közösségeket is felszólított társadalmi munkára és adakozásra. Ablonczy, 2006. 
527 „Annyira meglepett, hogy a születésnapomra a szakmától pénzt kapjak. És úgy éreztem, a legnagyobb 
örömöm az lenne, ha a legnagyobb célra ajándékozhatnám. Kaptam is érte eleget. Hogy hogy jövök én 
hozzá, alapítványt csak úgy, a magam hitébıl! Márpedig engem felháborított, amikor kisemberek 
fizetésébıl levonták a bélyegek árát. Mások viszont azon háborogtak, hogy hova vezet, ha a külföldre 
szakadt magyaroktól is elfogadnánk az adományokat…” Gobbi, é. n. 
528 MOL M-KS-288. f. 5. cs. 887. ı. e. Megjelent: Népszabadság, 1983. szeptember 22.  
529 „Kedves bácsik és nénik! Szeretném felajánlani az e havi zsebpénzemet a színház felépítéséhez. 
Tessék jól felhasználni, mert szeretnék büszke lenni a Magyar Nemzeti Színházra! És szeretném 
megnézni is. Remélem, zsebpénzem legalább arra elég lesz, hogy akik a köveket rakosgatják le, enni, inni 
tudjanak belıle. […] Nevem: Balogh Zsófia 4. osztályos tanuló. Zsófi, 1985.  
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befizetésekrıl az üzemi lapok is rendszeresen hírt adtak.530 A győjtés aktuális állásáról, 

a jelentısebb vagy valamilyen szempontból az emberek érdeklıdésére számot tartható 

adakozásokról mind a helyi, mind az országos sajtótermékek beszámoltak. Így 

tudósított például 1986-ban a Népszava a magán-kiskereskedık másfél millió forintos 

felajánlásáról,531 az Esti Hírlap a Bizományi Áruház Vállalat a Nemzeti Színház építési 

költségeinek elıteremtésére képzı- és iparmővészek számára hirdetett pályázatáról,532 

vagy a Magyar Nemzet arról, hogy 1985-ben áprilisban az OTP Sportfogadási és 

Lottóigazgatósága „extra” lottót hoz forgalomba, melynek bevételét a Nemzeti Színház 

építésére ajánlják fel.533 A megyei lapok is rendszeresen beszámoltak a társadalmi akció 

jelentısebb eseményeirıl, a takarékszövetkezetek hat millió forintos adományáról 1986-

ban például több napilapban is lehetett olvasni.534 A megyei sajtótermékek rendszeresen 

beszámoltak a helyi kötıdéső adományozókról és adományokról. A Dunántúli Napló 

1985-ben a Bólyai Kombinát által a Nemzeti Színház számlájára átutalt 353 ezer 

forintnyi adományról számolt be, melyet úgy győjtöttek össze, hogy a kombinát 

szocialista brigádjai egy-egy kommunista mőszakot teljesítettek a nyári 

kukoricacímerezés és terménybegyőjtés idıszakában, akik pedig a társadalmi munkában 

nem tudtak részt venni, önkéntes pénzadománnyal járultak hozzá a színház 

felépítéséhez. A társadalom széles rétegei érdeklıdésének fenntartásához járulhattak 

hozzá az olyan tudósítások, mint amikor több fórumon is hírt adtak arról, hogy Pécsrıl 

Veszprémbe érkezett egy tekerıorgonás, azaz sípládás muzsikus, aki zeneszerszámával 

járva az országot győjtött a Nemzeti Színház javára.535 

A Magyar Távirati Iroda belföldi híreiben is rendszeresen szerepeltek a győjtés 

mozzanatai, újabb és újabb adományozásra buzdítva ezzel a lakosságot, s szót sem ejtve 

arról, ami a hivatalos iratokban megjelent, azaz, hogy a döntéshozók kevésnek tartják a 

beérkezı adományokat. 

„A közeljövıben, várhatóan még márciusban ünnepélyesen elhelyezik az 

új Nemzeti Színház alapkövét a Dózsa György úton, e reprezentatív, 

korszerő színház kijelölt helyén. […] a ››nyitott színház‹‹ gondolatát 

                                                 
530 „A társadalmi munkák és kommunista mőszakok élenjárójaként csatlakoznak minden jelentıs 
országos felhíváshoz, mint pl. a rokkantak éve, Nemzeti Színház támogatása, véradó mozgalom.” Tóth, 
1985.  
531 Népszava 1986. június 19. 
532 Esti Hírlap 1986. július 15. 
533 Magyar Nemzet 1985. március 30. 
534 Békes Megyei Népújság, Csongrád Megyei Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, 1986. június 26. 
535 Petıfi Népe, 1986. július 10. Észak-Magyarország, 1986. július 6. 
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tükrözı, s a természeti környezetet is beolvasztó Dózsa György úti épület, 

illetve építészeti egységre is törekvı, urbánus térarculat kialakítása vált 

elfogadhatóvá, sıt kívánatossá a témával foglalkozó társadalmi viták 

során is […] a nemzet színházának felépítésére ma is folyamatosan 

győlnek az adományok. Havonta százezrekkel, majd milliókkal 

gyarapodott-gyarapodik a színház számlája.”536 

Hiszen hírt adtak például arról, hogy vannak olyan közösségek, melyek nem elégednek 

meg az egyszeri adománnyal, hanem felajánlották: a felhívástól az átadásig minden 

évben, vagy több éven keresztül hozzájárulnak a Nemzeti Színház felépítéséhez.537 

Ugyancsak az MTI tudósított arról, hogy a néphadsereg hivatásos és sorkatonái, 

valamint polgári alkalmazottai 2 700 000 Ft-ot fizettek be a Nemzeti Színház 

számlájára.538 1986-ban a Magyar Nemzetben jelent meg egy cikk arról, hogy a Fészek 

Klubban a Magyar Néphadsereg képviselıi több, mint másfél millió forintot adtak át 

Gobbi Hildának, melyet társadalmi munkában a Nemzeti Színház javára győjtöttek.539 

„Adni érdemes…” címet viselı mősorában a televízió is rendszeresen tudósított a 

győjtés állásáról és fontosabb eseményeirıl. Így 1984-ben például arról, hogy az 

Operettszínház két szocialista brigádja, külön operettgálát rendezett, maximálisan emelt 

helyárakkal, melynek bevételét (több mint 800 ezer Ft-ot) felajánlották a Nemzeti 

Színház javára. Vagy arról, hogy a Szabadidı Magazin szerkesztısége négy alkalommal 

rendezett dunai sétahajózással összekötött divatbemutatót, melynek bevételét (20 ezer 

Ft-ot) ugyancsak a Nemzeti Színház számlájára utalták át.540 1985-ben ugyanezen 

mősor arról adott hírt, hogy a Népi Iparmővészeti Tanács több mint 100 ezer Ft-ot 

fizetett be a közadomány számlájára, 138 mővész 344 darab alkotásának 

értékesítésébıl, a Bartók Béla Zenemővészeti Fıiskola növendékei pedig a 

Zeneakadémián tartottak jótékony célú hangversenyt.541 Az „Adni érdemes…” és a 

hírmősorok mellett az Ablak címő mősorban is rendszeresen készítettek riportokat az 

adakozókkal.  

A Magyar Rádió leggyakrabban a Kossuth Rádió „Esti Magazin” címet viselı 

mősorában foglalkozott a társadalmi akcióval, de a téma szerepelt a Petıfi Rádió 
                                                 
536 MTI Belföldi Hírek 1985. február 10. 
537 Uo. 
538 Uo. 
539 Magyar Nemzet. 1986. december 28. 
540 „Adni érdemes…” A Magyar Televízió Mősora. 1984. szeptember 27. 18:20. In: Nemzeti Színház 
sajtókivágat-győjteménye. 
541 „Adni érdemes…” A Magyar Televízió Mősora. 1985. február 28. 18:05. 



 150 

„Láttuk, hallottuk” illetve „Válasz” címő adásában is. A rádió Esti Magazinja tudósított 

1985-ben például arról, hogy Osváth Miklós festımővész kezdeményezésére 

alapítványt írtak alá az épülı Nemzeti Színház javára és a környezetkultúra 

támogatására, mely alapítvány támogatására a festımővész 450 ezer Ft értékő saját 

alkotását ajánlotta fel.542 

A Nemzeti Színház javára többféle mősoros estet is rendeztek például a szakszervezeti 

mővészeti csoportok, mely rendezvényekre komoly közönségszervezıi munka is 

folyt.543 

 

Az MSZMP KB Titkársága 1985. július 22-i ülésén megtárgyalta a Nemzeti Színház 

építését segítı társadalmi akció elsı két évének tapasztalatait. Értékelte annak 

közvéleményre gyakorolt hatását és a győjtés eredményeit. A társadalmi akció pénzügyi 

helyzetét értékelı jelentés544 szerint a lakosság széles rétegei egyetértéssel fogadták a 

felhívást. Ugyanakkor a „szükségesnél nagyobb számban” akadtak ellenvéleményt 

megfogalmazók is. Az egyéni adományok aránya nem érte el a 8 %-ot, tehát az egyéni 

adományozás nem volt különösebben népszerő forma. 1983 szeptemberét követıen az 

egyéni és csoportos befizetésekbıl havonta átlagosan 5-6 millió forinttal gyarapodott a 

számlán lévı összeg. Az 1983 decemberében elkészített emlékbélyegek (20, 50 és 100 

Ft-os címletekben, 200 millió Ft névértékben) értékesítése csak 1984 márciusában 

kezdıdött, mert az áremelések nyomán kialakult közhangulat várhatóan nem kedvezett 

volna a győjtésnek. A bélyegek értékesítésébıl befolyt összeg a jelentés készítésekor 

74, 3 millió Ft volt.  

Az akciót a munkahelyeken a szakszervezetek, az iskolákban a KISZ és az 

Úttörıszövetség szervezte. A lakosság tárgyi adományozására a Bizományi Áruház 

Vállalaton keresztül volt lehetıség, amelynek Martinelli téri üzletében a felajánlott 

tárgyak külön emblémával ellátva kerültek eladásra. A konkrét pénzbeli adományokon 

túl jelentıs társadalmi munka-felajánlások is érkeztek. A felajánlott munkák értéke több 

tízmillió forint volt. Az iskolák kulturális rendezvényekbıl, társadalmi munkából vagy 

hulladékgyőjtésbıl származó bevételüket ajánlották fel. Emellett említésre méltóak azok 

a megmozdulások, amelyeket a kisebb klubok, mővelıdési házak szerveztek a Nemzeti 

                                                 
542 Esti Magazin 1985. január 16. Kossuth Rádió. A riportot készítette: Dombóvári Gábor. In: A Nemzeti 
Színház Archívumának sajtókivágat-győjteménye. 
543 Ilyen mősoros estet rendeztek az ágazati szakszervezet mővészeti csoportjai 1985-ben az Építık 
Kongresszusi termében, mely rendezvény bevételét, mintegy 50 ezer Ft-ot a Nemzeti Színház alapra 
utaltak át. „Adni érdemes…” A Magyar Televízió mősora. 1985. december 18. 17:10. 
544 MOL M-KS 288. f. 41. cs. 448. ı. e. 
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Színház javára. A győjtést szervezı Operatív Bizottság tapasztalata az volt, hogy bár a 

nemzeti összefogást reprezentáló adakozással egyetértettek az emberek, a Színház 

épületének tervei, és a győjtés módjai megosztották a közvéleményt és ez 

megmutatkozott az összegyőlt pénzösszeg, elızetes becslésektıl elmaradó nagyságában 

is, de a téma iránti társadalmi érdeklıdés mégis azt mutatta, hogy országos ügy lett a 

színház felépítése.  

 

Az 1985 nyarán készített értékelés szerint addig kamatokkal együtt közel 140 millió Ft 

győlt össze, melybıl kb. 10 millió Ft volt az egyéni és 130 millió a csoportos befizetés. 

48 millió Ft érkezett a fıvárosi, míg 77 millió a vidéki adakozóktól. Az értékelés 

nevesítette mind a belföldi, mind a külföldi jelentısebb adakozókat. (A legjelentısebb 

belföldi adakozó 467 ezer Ft-ot, a legjelentısebb külföldi adakozó 1.118 ezer Ft-ot 

adott.) A valutában érkezett csoportos adományok közül kiemelkedtek emellett a 

Líbiában dolgozók (233 ezer Ft), valamint a Római és a Berlini Nagykövetség (178-178 

millió Ft), míg a csoportos belföldi adakozók közül a Fıvárosi Operett Színház (978 

ezer Ft), a BHG (546 ezer Ft) és a Magyar Püspöki Kar545 (500 ezer Ft) adományai.546 

 

A tapasztalatok alapján a Mővelıdési Minisztérium egyeztetve a győjtéshez segítséget 

adó társadalmi szervezetekkel 1985. november 25-én javaslatot tett az Agitációs- és 

Propaganda Bizottságnak a színház felépítését támogató társadalmi akció további 

feladataira.547 Az elıterjesztés szerint a társadalmi akció folytatásánál figyelembe kellett 

venni, hogy a lakosságra a következı években növekvı terhek hárulnak majd. A győjtés 

ennek ellenére – szerény keretek között – folytatódhatott. A javaslat szerint az eddig 

alkalmazott győjtési formák közül fenntartandó az emlékbélyeg formában szervezett 

adományozás (kb. 60-80 millió Ft értékben), a különbözı kulturális rendezvények, 

melyek elsısorban a „győjtési szellem” fenntartása szempontjából lényegesek, illetve az 

évente szervezett rendkívüli lottójáték.548 Ezek mellett a SZOT állásfoglalása szerint új 

formaként szóba jöhetett a kollektív munkafelajánlások pénzértékének befizetése a 

Nemzeti Színház-építési számla javára. Az elıterjesztés lényegesnek tartotta, hogy a 

Külügyminisztérium, a Magyarok Világszövetsége, a Hazafias Népfront és a 

                                                 
545 „Adni érdemes…” A Magyar Televízió Mősora. 1985. március 28. 18:55. 
546 MOL M-KS 288. f. 41. cs. 448. ı. e. 
547 MOL M-KS 288. f. 41. cs. 457. ı. e. 
548 A Nemzeti Színházért akció keretében kibocsátott extra lottószelvények sorsolását, amelyet 1984-ben 
például a Pest Vigadóban tartottak, a televízió és a rádió is közvetítette. Lottósorsolás a Nemzeti Színház 
javára, 1984. december 14. Petıfi Rádió. 
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tömegtájékoztatás segítségével ösztönzést adjanak a külföldön élı magyarok 

adományozásának elısegítésére. 

 

Mint arról már korábban szóltam, mire 1984 októberében megszületett a Nemzeti 

Színház elvi építési engedélye, azonban ekkorra már 1989. évi befejezési határidı is 

kétségessé vált. Széleskörő viták indultak a sajtóban a helyszínválasztásról és az 

elfogadott tervek helyességérıl. A társadalmi akció a kezdeti látványos eredmények 

után megtorpant. 1987-ben minden tekintetben holtpontra jutott a színház ügye, s ezzel 

egyértelmővé vált, hogy újabb politikai döntésre van szükség. 

1988-ban az MSZMP Központi Bizottság Tudományos, Közoktatási és Kulturális 

Osztálya tájékoztató jelentést készített a Politikai Bizottság részére a Nemzeti Színház 

építésének elıkészületeirıl.549 A jelentés szerint a színház felépítésének támogatására 

hirdetett társadalmi akció a kezdeti látványos sikerek után megtorpant. 1986 elejére a 

pénzadományok elérték a 200 millió forintot, s ez az összeg a továbbiakban 

számottevıen már nem változott.550 

5.2.4.2 Győjtés külföldön 

A Nemzeti Színház építésének bejelentésére a külföldön élı magyarság is megmozdult. 

A legnagyobb érdeklıdés az USA-ban volt. 1985. június 20-ig 7,6 millió Ft-nak 

megfelelı valuta érkezett a színház javára. 

A külföldrıl érkezett adományok ügyével leginkább a Külügyminisztérium Emigrációs 

Politikai Osztálya foglalkozott. A Külügyminisztérium utasításának megfelelıen az 

adományozókról a külképviseletek pontos, azaz nevet, címet és a felajánlott összeget 

feltüntetı jegyzéket vezettek,551 melynek egy példánya a külképviseleteken maradt, míg 

egy példányt a Védnökség kapott.552 A Külügyminisztérium iratanyagában ennek 

megfelelıen részletes listákat találhatunk az adományozókról. A jelentısebb 

felajánlásokkal külön foglalkoztak. Így külön ügyiratcsoportból értesülhetünk például 

Spéter Erzsébet felajánlásáról.553 Megtudhatjuk, hogy az amerikai szállodalánc-

                                                 
549 Az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályának tájékoztatója a Politikai 
Bizottság részére az új Nemzeti Színház építésének elıkészületeirıl. MOL M-KS 288. f. 5.cs. 1042. ı. e. 
550 MOL M-KS 288. f. 5. cs. 1042. ı. e. 
551 A Külügyminisztérium munkatársai minden esetben külön üdvözölték, ha pontos és jól használható 
címjegyzéket kaptak a külképviseletektıl, különösen, ha befolyásos magyar származású adományozók 
adatihoz sikerült ilyen módon hozzájutni. 
552 Adományok a Nemzeti Színház javára. MOL XIX-J-1-k-Magyarország-1952-1984. (12. doboz) 
553 Spéter Erzsébet adománya a Nemzeti Színház javára. MOL XIX-J-1-j-USA-00815/1-1986. (28. 
doboz) 
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tulajdonos özvegye, 20 ezer dollárt juttatott el a Magyarok Világszövetségén keresztül a 

Nemzeti Színház javára 1986 januárjában554, majd februárban újabb 10 ezer dollárt 

ajánlott fel, amennyiben róla elnevezett „Erzsébet-szalont” hoznak létre a színház 

épületén belül. Ajánlatát a Gyıry Eszter által vezetette Alapítványon555 keresztül tette, 

azzal hogy a pénzt azonnal rendelkezésre bocsátja, amennyiben feltételeit elfogadják.556 

Az USA-ban élı magyarság érdeklıdése nyomán a nagykövetség megfogalmazta a 

győjtés során érvényesítendı elveket. Ilyen elv volt, hogy a győjtést hivatalosan nem a 

Magyar Állam illetve annak kormánya végezte, ezért a külképviseletek hivatalosan nem 

folytathattak ezzel kapcsolatos tevékenységet. Ezért megalakították a Magyar Nemzeti 

Színház Barátai (MNSZB) elnevezéső szervezetet, de felhívták a figyelmet arra, hogy a 

magyarok – bizalmatlanságból – általában nem szívesen adakoznak közbülsı 

szervezeteknek, ezért külön figyelmet kell fordítani az egyéni, szervezeti keretektıl 

független adományozókra. Az elvek között hangsúlyosan jelent meg az a gondolat, 

„hogy a győjtést nem szabad leszőkíteni azok körére, akik támogatják a magyarországi 

politikai rendszert. Csak a szélsıséges csoportok nyilvánvalóan provokatív céllal 

felajánlott, vagy bármilyen politikai feltételhez kötött adományait kellett 

visszautasítani.”557 A nagykövet558 emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a legtöbb 

adományozó559 elıre tudni akarja majd, hogy milyen módon „örökítik meg” a nevüket a 

                                                 
554 A pénz átadásáról, melyre a Magyarok Világszövetsége székházában került sor a Magyar Televízió és 
számos újság is tájékoztatta a közönséget. Magyar Hírek, 1986. január 29. 
555 A Hungarian National Art Foundation elnevezést viselı alapítvány támogatta például a Nemzeti 
Színház felépítése mellett múzeumokban lévı képek restaurációját és ösztöndíjban részesített a 
Zeneakadémián vagy a Színmővészeti Fıiskolán tanuló diákokat. Az alapítvány munkájáról és a 
festımővész Budapesten tartott, az új Nemzeti Színház javára rendezett kiállításáról számolt be 1985. 
március 24-én a Kossuth Rádió „Elıttünk a vasárnap” címő mősora. Az alapítvány létrehozásakor Gyıry 
Eszter ellátogatott Budapestre és tárgyalt Drecin Józseffel a mővelıdésügyi minisztérium államtitkárával, 
akitıl javaslatokat kért és kapott arra vonatkozóan, hogy mely jelentıs személyiségeket lenne célszerő 
felkérni az alapítvány igazgatósági tanácsába. MOL XIX-J-1-j-Magyarország-00575-1985. (11. doboz) 
556 Spéter Erzsébet adománya a Nemzeti Színház javára. MOL XIX-J-1-j-USA-00815/1-1986. (28. 
doboz) 
557 Szervezett akció az USA-ban a Nemzeti Színház felépítése ügyében. MOL XIX-J-1-j-USA-002302-
1984. (29. doboz) 
558 Dr. Házi Vencel 
559 Dr. Tauber László washingtoni orvos adományát például ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az új 
színházépületben a közönség által látogatott helyen emléktáblát helyezzenek el: „A nácizmus áldozatául 
esett Nemzeti Színházi mővészek és dolgozók emlékére – az amerikai magyar zsidóság képviselıi.” Dr. 
Tauber László adománya az új Nemzeti Színház felépítésére. MOL XIX-J-1-k-Magyarország-1952-6-
1984. (12. doboz) Tauber László felajánlása nyomán készített az MSZMP KB Tudományos és Kulturális 
Osztálya javaslatot a PB-nek, mely szerint ajánlani kell a színház felépítésére alakult Védnökségnek, 
hogy dolgozzon ki megfelelı tervet a jelentısebb hazai és külföldi adományozók nevének méltó 
megörökítésére. MOL M-KS 288.f. 5.cs. 913. ı.e. 
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felépülı színházban560. A nagykövetség javaslatát a Külügyminisztérium lényegében 

jóváhagyta.561 

Az USA-ban folyó győjtés elıremozdítása érdekében 1984-ben magyar mővészek 

számára elıadókörutat szerveztek.562 Az elıadott mősor széles spektrumon mozgott a 

komoly mőfajoktól, az operetten, népdalokon keresztül a kabaréig. A turné során New 

Yorkban, Clevelandben és Torontóban tartottak elıadásokat. Az utazás 

engedélyezésénél a várható anyagi haszon mellett fontos szempont volt az elıadókörút 

emigrációs-politikai jelentısége, hiszen azt befolyásos emigrációs személyiségek 

támogatták.563 

A külföldön élı Victor Vasarely négy képét ajánlotta fel a Nemzeti Színház javára. 564 

Cziffra György magyarországi hangversenyének bevételébıl 70 ezer Ft-al járult hozzá 

az építkezés költségeihez. A külföldrıl érkezı tárgyi adományok vámmentességet 

élveztek.565 

Természetesen nem csak az USA-ban élı magyarok566 jutatták el adományaikat az új 

Nemzeti Színház számára. Az adományozásról és az adományozókról tekintélyes 

ügyirat mennyiség keletkezett a Külügyminisztérium Emigrációs Politikai Osztályán. 

Érkeztek adományok Olaszországból,567 Kanadából, az NDK-ból568 és az NSZK-ból, 

                                                 
560 Válaszában a Külügyminisztérium arról tájékoztatta a nagykövetséget, hogy a Védnökség a 2000 Ft 
feletti adományok elismerésére a Védnökség elnökének aláírásával emléklapot bocsát ki. Azt a korábbi 
elképzelést viszont, hogy valamennyi ajándékozó nevét az új Nemzeti Színházban elhelyezett 
emléktáblán örökítsék meg, a Védnökség az adakozók nagy száma miatt elvetette. Helyette egy 
nagymérető emlékkönyv nyitását tervezték, melyben a felajánlott összeg nagyságától függetlenül minden 
adakozót fel kívántak tüntetni. Szervezett akció az USA-ban a Nemzeti Színház felépítése ügyében. MOL 
XIX-J-1-j-USA-002302-1984. (29. doboz) 
561 Szervezett akció az USA-ban a Nemzeti Színház felépítése ügyében. MOL XIX-J-1-j-USA-002302-
1984. (29. doboz) 
562 A kiutazó mővészek: Sinkovits Imre, Simándi József, Tolnai Klára, Rátonyi Róbert, Sas József, Kós 
János, Moldova György, Felföldi Anikó, Marton Frigyes voltak. Az új Nemzeti Színház felépítésének 
támogatása, az USA-ban tervezett rendezvények, beszélgetés Keller László üzletemberrel. MOL XIX-J-1-
s-USA-E/16/2-2-1984. (36. doboz) 
563 A rendezvény szervezıi között volt például Hontváry Mihály egy nagy Wall Streat-i részvénycég 
vezetıje, korábban a Fészek Klub ügyvezetı igazgatója, a Püski Kiadó tulajdonosa, Püski Sándor, 
Sárossy Szüle Mihály színmővész, Fellegi Teri és Karády Katalin színésznık. Uo. 
564Új Nemzeti Színház – Victor Vasarely adománya. MOL XIX-J-1-k-Magyarország-1952-7-1984. (12. 
doboz) 
565 Az új Nemzeti Színház építéséhez eszközölt adományok kezelése. MOL XIX-J-1-s-E/X/46-1984. (41. 
doboz) 
566 1984-ben Képes György az Egyesült Államokban élı magyar származású festımővész felajánlotta, 
hogy hozzájárul a Nemzeti Színház felépítéséhez két festménye pénzbeli ellenértékével. A 
Külügyminisztérium a Mővelıdési Minisztériummal egyetértésben azt kérte a konzulátus úgy állapodjon 
meg Képes Györggyel, hogy képeit az USA-ban bocsássa árverésre és csak azok ellenértékét utalja át a 
Színház építésére létrehozott bankszámlára. MOL XIX-J-1-k-Magyarország-1952-11-1984. (12. doboz) 
567 A Nemzeti Színház felépítéséhez küldött adományok. A Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, 
Róma 1984. november 30. MOL XIX-J-1-s-Olaszország-E/21/5-1984. (37. doboz) 
568 Az MSZMP NDK-ban mőködı Bizottsága, az NDK-ban mőködı szakszervezeti szervek és KISZ 
szervezetek közös akciót indítottak a Nemzeti Színház felépítésére. Az NDK-ban dolgozó kolónia – 
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Ausztráliából,569 Franciaországból,570 Kuvaitból,571 Nigériából,572 Urugvayból,573 

Svédországból.574  

5.2.5 A Magyar Kultúra Barátainak Egyesülete 

A társadalmi akciók már régen lezárultak, 2002-ben elkészült a Nemzeti Színház 

épülete, a történet végére ezzel akár pont is kerülhetne, ha valamikor 2003 után575 nem 

került volna be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába egy két kötetbıl 

álló dosszié, melybıl képet alkothatunk arról, hogyan használta fel a politika saját 

céljainak megfelelıen a Nemzeti Színház eszméjét, az annak felépítésére meglévı 

társadalmi akaratot. Hogyan kapcsolódhatott össze a Nemzeti Színház felépítésére 

indított társadalmi akció a nyugati emigráció körében folytatott hírszerzéssel? 

Dolgozatom következı részében arra teszek kísérletet, hogy a rendelkezésre álló, 

meglehetısen töredékes forrásanyag segítségével rekonstruáljam a „Magyar Kultúra 

Barátainak Egyesülte” fedınevet viselı állambiztonsági fedıszerv létrehozásához 

vezetı utat, és annak mőködését. 

Mindez mind nyelvezetében, mind témájában némiképp elkülönül dolgozatom eddigi 

részeitıl, hiszen egy emigrációs politikai szervezet bemutatásához kitérıt kell tenni a 

kultúrpolitika/színházpolitika elemzése felıl a korabeli emigrációs politika irányába. 

                                                                                                                                               
Nagykövetség, Kereskedelmi Kirendeltség, Magyar Kultúra Háza, ösztöndíjas egyetemi hallgatók és 
szerelıipari vállalatok dolgozói közel 180 ezer Ft-ot utaltak át. Nemzeti Színház emlékbélyegek 
megküldése a Magyar Népköztársaság Berlini Nagykövetségére. MOL XIX-J-1-k-Magyarország-1952-
10-1984. (12. doboz.) 
569 Adományok a Nemzeti Színház felépítésére. A Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Canberra. 
(Molnár István nagykövet) 1984. június 21. MOL XIX-J-1-s-Ausztrália-E/24/13-1984. (38. doboz) 
570 Adományok az új Nemzeti Színház felépítésére. MOL XIX-J-1-s-Franciaország-E/20/2-46-1983. (28. 
doboz), A Magyar Népköztársaság Párizsi Nagykövetségének levele a Nemzeti Színház felépítésére 
indított győjtéssel kapcsolatban. (dr. Bényi József nagykövet) 1984. február 22. MOL XIX-J-1-k-
Magyarország-1952-1-1984. (12. doboz) 
571 A Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, Kuwait (Horváth Ernı nagykövet) kimutatása az új 
Nemzeti Színház felépítésére a külképviseletre befizetett összegekrıl név és összeg szerinti bontásban. 
1984. május 3. MOL XIX-J-1-k-Magyarország-1952-5-1984. (12. doboz) 
572 Nigériában dolgozó magyarok adománya az új Nemzeti Színház felépítésére. A Magyar 
Népköztársaság Nagykövetsége, Lagos. (Bende József nagykövet) 1984. július 18. MOL XIX-J-1-k-
Magyarország-1952-9-1984. (12. doboz) 
573 Az új Nemzeti Színház építésére felajánlott összegek felterjesztése. A Magyar Népköztársaság 
Nagykövetsége, Montevideo. (Perczel László nagykövet) 1984. november 21. MOL XIX-J-1-k-
Magyarország-1952-15-1984. (12. doboz) 
574 Az új Nemzeti Színház felépítéséhez hozzájárulók névsorának felterjesztése. A Magyar 
Népköztársaság Nagykövetsége, Stockholm. (Szigeti Károly nagykövet) 1984. április 11. MOL XIX-J-1-
k-Svédország-630-13-1984. (105. doboz) 
575 2003. évi III. tv. az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról, 2§ (1) bek. szerint a törvény hatálya alá 
tartozó iratokban található adatok korábbi minısítése e törvény erejénél fogva megszőnik, kivéve ha az 
adat minısítését az arra jogosult fenntartja. A 8§ (1) bek. szerint az e törvény hatálya alá tartozó iratokat 
pedig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kezeli.  



 156 

Emellett a korabeli állambiztonsági iratok nyelvi eszközeikben és stílusukban jelentısen 

eltérnek a disszertációm elkészítéséhez egyébként használt forrásoktól. Ennek ellenére 

úgy vélem, hogy ez a kitérı szükséges, mert a korszak egy olyan jellegzetességét 

ismerhetjük meg általa, melyrıl – megfelelı dokumentumok hiányában – csak igen 

hézagos ismeretekkel rendelkezünk. Különösen ezen forrásadottság miatt azonban szem 

elıtt kell tartanunk, hogy ez a történet csak egy szeletét alkotja a Nemzeti Színház és a 

hatalom késı Kádár-kori kapcsolatának, mely az egészen belüli részinformációként 

értelmezendı. Bemutatása azonban egyrészt újabb példát szolgáltathat arra, mi 

mindenre fel tudta használni a hatalom a Nemzeti Színház eszméjét, másrészt az 

állambiztonsági iratok nyelvi megformáltságának vizsgálata lehetıséget teremt rá, hogy 

bemutassam az államvédelmi iratok sajátos szövegeit, nyelvezetét is. Ezen iratok – 

melyek legtöbbször az irodalmi magyar nyelvet sokszorosan megcsúfoló szövegek – 

történészi interpretálásánál szem elıtt kell tartani, hogy azok az állambiztonsági 

szervezet gondolkodásmódját, logikáját, perspektíváit és nyelvét tükrözik. A szövegek 

struktúrája e keretek közt jött létre, az egyes események és közlések prezentációja 

sajátos állambiztonsági kategóriák felhasználásával történt. A jelen perspektívájából 

szemlélve tehát a jelentés sokszorosan torz optikán át láttatja saját tárgyát.576 

 

Az MSZMP KB Külügyi Osztálya 1983-ban jelentést készített a Politikai Bizottság 

1976-os emigrációs politikai határozatának577 végrehajtásáról és javaslatot tett a további 

feladatokra, melynek alapján Politikai Bizottság 1983. június 21-én új emigrációs 

politikai határozatot hozott,578 melyben elıírta a Nyugaton élı magyarsággal, 

egyesületeikkel, kiemelkedı személyiségeikkel, valamint hírközlı szerveikkel való 

kapcsolat fejlesztését és az ország érdekeinek megfelelı befolyásolását. Ebben az 

idıben a nem szocialista országokban élı magyar származású emigránsok száma kb. 1,3 

millió fı volt. Új emigrációs politikai határozat megalkotását az emigrációban 

bekövetkezett generációváltás és ennek következményeként az emigráció politikai 

arculatának megváltozása indokolta. Azaz, hogy a jobboldali emigráció a korábbiakhoz 

képest visszaszorult, de ennek ellenére kezében tartotta az emigráns sajtót. A baloldali 

emigráció aránya is csökkent és ezzel párhuzamosan nıtt a politikailag közömbösek 

                                                 
576 Rainer, 2008, 18., illetve Nagy-Csere, 2008. 
577 A Politikai Bizottság 1976. november 2-i határozata a kapitalista országokban élı magyar 
emigrációval kapcsolatos politika tapasztalatairól; javaslat az emigrációs politika továbbfejlesztésére. 
MOL M-KS 288.f.-5. cs. 704. ı. e.  
578 Jelentés a Politikai Bizottság 1976. november 2-i, az emigrációs politikánk feladatairól szóló határozat 
végrehajtásáról, javaslat a további feladatokra. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 885. ı. e. 
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száma. Megváltozott az emigráns szervezetek korábbi szerepe is. Amíg az 1970-es évek 

közepéig az egyesületek, vagy más szervezeti formák rendelkeztek politikai befolyással, 

az 1980-as évekre ez döntıen egyes személyekre vagy szők csoportokra tevıdött át. 

Ezek a személyek ráadásul a magyar vonatkozású ügyekben döntı befolyásra tettek 

szert a befogadó országok kormányszerveinél, ami esetenként az adott országgal való 

kétoldalú kapcsolatokra is hatással volt. Emellett a magyar emigráns rádió és televízió 

adásainak terjedésével és bıvülésével az emigráció tömegkommunikációs lehetısége is 

számottevıen szélesedett. A vezetı emigráns személyiségek közül pedig többen 

figyelemreméltó tudományos karriert futottak be. A Magyarországon élı ellenzékiek 

kapcsolatot építettek ki az emigrációban vezetı szereppel rendelkezı értelmiségiekkel 

és folyamatos együttmőködés alakult ki közöttük. Az ideológiailag ellenségesnek tartott 

emigráns személyek és csoportok összekötı kapocsként jelentek meg a magyar belsı 

ellenzék és a Nyugat között.579 

Az emigrációban bekövetkezett változások nyugati emigrációval kapcsolatos 

állambiztonsági munkában is változásokhoz vezettek. A korábban alkalmazott 

kimondottan objektum-megközelítés580 helyett vagy mellett elsıdlegesen azon 

emigrációs személyek és csoportok irányában folytattak felderítı munkát, melyek jó 

kapcsolatokkal rendelkeztek az adott országban lévı külpolitikával foglalkozó szervek 

irányában. 

Az 1984. október 29-én tartott belügyminiszteri értekezlet581 második napirendi 

pontként tárgyalta „az ››ellenséges nyugati emigrációval‹‹ kapcsolatos állambiztonsági 

munka tapasztalatairól és további feladatairól készített elıterjesztést, megvizsgálta az 

››ellenséges emigrációval‹‹ kapcsolatos állambiztonsági munka tapasztalatait és 

elfogadta egy olyan fedıszerv582 létrehozását, mely legális hazai egyesületként, nem 

                                                 
579 10-52/16/1984 sz. elıterjesztés a nyugati emigrációval kapcsolatos állambiztonsági munka 
tapasztalatairól, a további feladatokról. Készítette a BM III/I-7. Osztálya. 1984. október 23. Tárgyalta az 
1984. október 29-én tartott BM Miniszteri Értekezlet. Elıadó: Bogye János vezérırnagy, fıcsoportfınök-
helyettes. MOL XIX-B-1-y-10-52/16/1984. X. 29. (36. doboz) 
580 Objektum-megközelítés: az állambiztonsági munkának az a szervezési rendszere, amikor az adott 
operatív egység a reá bízott objektumban elıforduló összes állam elleni és a hatáskörbe utalt 
bőncselekmény elhárításával foglalkozik. Azaz ebben az idıszakban az emigránsokra, mint objektumra 
tekintettek, és így tartották ıket ellenırzés alatt, szemben a késıbbi egyes személyekre irányuló 
megfigyeléssel. Állambiztonsági értelmezı kéziszótár, é. n. 60. 
581 Jegyzıkönyv az 1984. október 29-én tartott belügyminiszteri értekezletrıl. MOL XIX-B-1-y-10-
52/16/1984. X. 29. (36. doboz.) 
582 A fedıszerv olyan létezı hivatal, intézmény, szerv, vállalat stb., amelynek rendeltetésszerő 
apparátusába ágyazva hírszerzı, elhárító szerv mőködik. Állambiztonsági értelmezı kéziszótár, é. n. 25. 
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állami szervezetként a hazai bázison folyó emigrációs hírszerzı munkát segíti elı.”583 

Mindezt az emigrációs munka fedıszervi bázisának ellentmondásos helyzete indokolta. 

A BM III/I. csoportfınöksége584 a miniszteri értekezlet számára készített 

elıterjesztésben ugyan pozitívan értékelte együttmőködését a Külügyminisztérium 

Emigrációs Politikai Osztályával, de a hírszerzı munkát hátráltató tényezınek 

tekintette, hogy csak Ausztriában, Franciaországban és az NSZK-ban voltak hírszerzık 

a külképviseletek emigrációfelelısi pozícióiban, az emigrációs politikai szempontból 

kiemelt fontossággal bíró USA-ban viszont nem. Emellett a Magyarok 

Világszövetségében585 sem rendelkeztek SZT586 pozícióval, az ott mőködı társadalmi 

rezidentúra587 viszont – az elıterjesztés szerint – gyakran nem volt képes hatékonyan 

segíteni a hírszerzést, az együttmőködés összességében csak egyedi esetekre 

korlátozódott és nehézkes volt. Egy újonnan létrehozandó fedıszerv szükségességét 

azzal indokolták, hogy arra a hatékony operatív fedés, illetve a felmerülı tippek 

feldolgozása miatt van szükség.588 Az elıterjesztés készítıi javasolták, hogy a 

Magyarok Világszövetségénél kerüljön sor SZT státus létesítésére vezetı pozícióban. 

Azonban mivel a Magyarok Világszövetségét a politikailag közömbös emigráció 

jelentıs része hivatalos állami szervnek tekintette, és ezért félt a vele való 

kapcsolattartástól, ezért javasolták egy olyan fedıszerv létrehozását, mely legális 

egyesületként kizárólag az emigrációs hírszerzı munka érdekében tevékenykedne. 

Emellett mivel úgy ítélték meg, hogy a „magyar szervek aktivitása a külföldön folytatott 

propaganda területén nem kielégítı”, az új fedıszervet a propagandamunkában is fel 

kívánták használni. A nyugati országokban, elsısorban az USA-ban mőködı 

magánjellegő televíziók, melyek magyar nyelven sugároztak mősorokat, segítséget 

                                                 
583 Javaslat „Magyar Kultúra” névvel kulturális jellegő hazai fedıszerv létrehozására. 1985. január 14. 
3.2.10 A-145/1. 
584 BM III/I Csoportfınökség: A Belügyminisztérium Hírszerzı Csoportfınöksége. 
585 Magyarok Világszövetsége egy összmagyar érdekképviseleti szervezet. 1938-ban, alapították kezdeti 
célkitőzése szerint azért, hogy támogassanak minden olyan munkát, amely arra irányul, hogy a külföldön 
élı magyarok között a magyar nyelvet és kultúrát megırizze és fejlessze, az összetartást ápolja, a külföldi 
magyarok életét és a külföldön elért eredményeit állandóan figyelemmel kísérje. A II. világháború után, 
fıleg a nyugati emigrációval való kapcsolattartás volt a feladata. 
586 Szigorúan titkos állományú, polgári foglalkozással fedett tiszt. 
587 Rezidentúra: állambiztonsági tisztekbıl vagy a hálózat tagjaiból álló, meghatározott állambiztonsági – 
operatív – feladatok ellátására felkészített, konspirált szervezeti forma. Vezetıje a rezidens. Jellege 
szerint lehet: belföldi, külföldi, legális és illegális. Funkcióját tekintve lehet: fı-, irány-, cél- és kiegészítı. 
Állambiztonsági értelmezı kéziszótár. 69. 
588 10-52/16/1984 sz. elıterjesztés a nyugati emigrációval kapcsolatos állambiztonsági munka 
tapasztalatairól és a további feladatokról. Készítette a BM III/I-7. Osztálya. 1984. október 23. Tárgyalta 
az 1984. október 29-én tartott BM Miniszteri Értekezlet. Elıadó: Bogye János vezérırnagy, 
fıcsoportfınök-helyettes. MOL XIX-B-1-y-10-52/16/1984. X. 29. (36. doboz) 
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kértek a Magyar Televíziótól, az elıterjesztés ezt a feladatot is alkalmasnak tartotta arra, 

hogy bizonyos operatív célokra felhasználják. 589 

 

1984. május 24-én – tehát az októberi miniszteri értekezlet elıtt csaknem fél évvel – a 

Belügyminisztérium III/I-7. osztálya590 javaslatot készített és terjesztett elı Bogye 

Jánosnak a III/I. Csoportfınökség csoportfınök-helyettesének egy állambiztonsági 

fedıszerv591 létrehozására, hogy annak segítségével kapcsolatba lehessen lépni olyan 

magyar emigráns intézményekkel, amelyekhez rezidentúrák hiányában nem lehetett 

eljutni, illetve amelyek a Magyarok Világszövetségével, azt hivatalos intézménynek 

tekintetve, nem akartak kapcsolatban állni. Emellett abban bíztak, hogy a fedıszervi 

keret lehetıséget adhat olyan kapcsolatok fejlesztésére, operatív üggyé 

terebélyesítésére, melyet legendázás592 hiányában addig nem lehetett megoldani, és 

amelyeket hosszabb távon az emigrációs munkán túlmenıen politikailag aktív 

intézkedésekre is fel lehet használni. A javaslat készítıi a Nemzeti Színház felépítésére 

a társadalomban mutatkozó igényt tartották felhasználhatónak, erre a célra. Indoklásuk 

szerint a Nemzeti Színház építésére közadakozásból befolyt összeg nagysága elmaradt a 

várttól, sıt a befizetések csökkenı tendenciát mutattak, így arra gondoltak, hogy egy 

egyesület létrehozásával „egyrészt új lendületet lehet adni a külföldön élık 

adakozásának, másrészt a győjtés koordinálása, és fellendítése mellett a szervezet 

alkalmas lehet hírszerzı tevékenység folytatására is.”593 A szervezet a Nemzeti Színház 

                                                 
589 Uo. 
590 A BM III/I. Csoportfınökség a BM III. Fıcsoportfınökség keretében a külföldi hírszerzés szerve volt. 
A III/I-7. osztály (aktív intézkedések, fellazítás, emigráció) feladata volt például, hogy az „ellenség” 
erıinek dezorganizálása, illetve a magyar kül- és belpolitikai célkitőzéseinek érdekében aktív 
intézkedéseket tervezzen és hajtson végre. A végrehajtáshoz igénybe vehette a pszichológiai hadviselés 
eszközeit, valamennyi operatív eszközt, az „ellenséges” és a saját hírközlı szerveket, a kiadóvállalatok 
lehetıségeit. Nyilvántartotta és koordinálta a területi osztályok aktív intézkedéseit, részt vett azok 
kidolgozásában és lebonyolításában. Feladata volt a reakciósnak tartott emigrációs szervezetek 
tevékenységének felderítése, az ilyen szervezetek bomlasztása, a lojális emigrációs szervezetek 
munkájának támogatása. Operatív felderítést végzett az „ellenséges” – fıleg az USA- és az NSZK-beli – 
propagandaközpontok ellen. Tevékenységük ellensúlyozására intézkedéseket hajtott végre. A 
Belügyminisztérium III/I. Csoportfınökség Ügyrendje. (67-121/1972. sz.) Jóváhagyta: Rácz Pál rendır 
vezérırnagy, miniszterhelyettes. 
http://www.abtl.hu/html/hu/iratok/forrasok/ugyrend_1.pdf (Utolsó letöltés: 2011. 02. 20.) 
591 Fedıszerv: olyan létezı hivatal, intézmény, szerv, vállalat stb., amelynek rendeltetésszerő 
apparátusába ágyazva hírszerzı, elhárító szerv mőködik. Állambiztonsági értelmezı kéziszótár. 25. 
592 Legenda: Hihetı és ellenırizhetı magyarázat egy operatív intézkedés vagy kombináció legalizálására. 
Állambiztonsági értelmezı kéziszótár. 50. 
593 Uo. 
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felépítésére szolgáló adománygyőjtés során, valamint akár annak lezárulta után is, az 

emigrációs alosztály fedıszerveként kellett, hogy mőködjön.594 

Az ügyre vonatkozó iratokat jelen ismereteink szerint az AK-465 számú „Association” 

fedınevet viselı aktív intézkedés595 dosszié két kötetében helyezték el, melynek elsı 

kötetét596 1985. augusztus 22-én nyitották meg, de a benne található legkorábbi irat 

1984. május 24-én kelt. A második kötetet 1987. július 21-én nyitották.597 A lezárás 

dátuma, mindkét dosszié esetében 2003. április 28. A dossziékban található utolsó irat 

1989. június 20-án keletkezett.598 

A Mővelıdési Minisztérium égisze alatt mőködı „Magyar Kultúra Barátainak 

Egyesülete” fedınevet viselı egyesület kifelé teljes jogi legalitással, befelé viszont 

teljes konspiráció mellett létezett. Ennek megfelelıen az egyesület rendelkezett a 

legalitáshoz szükséges minden kellékkel: nyilvántartásba vétellel, alapszabállyal, 

tagsággal, vezetıséggel, leellenırizhetı címmel, telefonnal. A konspirációt az 

biztosította, hogy a szervezet tagsága kizárólag hírszerzıkbıl állt. Ehhez az egyesületbe 

kívülrıl való belépést jogilag már az alapszabályban kizárták.599 

A javaslat szerint az egyesület nevében kellett megszervezni a külföldi magyarság 

adományozását. „A Nemzeti Színház közadakozásból befolyó összegei lényegesen 

elmaradtak az elvárásoktól, a befizetések pedig rohamosan csökkenı tendenciát 

mutatnak. Ez a helyzet egyfajta nyugtalansághoz vezetett a kultúra irányításával 

foglalkozó vezetı tisztségviselık körében […] Az akció eddigi tapasztalatai arra 

utalnak, hogy a külföldi magyarság körben hajlandóság van az adakozásra […] az a 

megoldás kínálkozik, hogy kulturális égisz alatt mőködı egyesületet hozzunk létre […] 

Elképzeléseink szerint az általunk létrehozott egyesület – operatív lényegét illetıen 

fedıszerv – nevében megszervezzük a külföldi magyarság adományozását. […] Az 

egyesület a Nemzeti Színház adomány győjtése során, valamint a késıbbiekben is az 

                                                 
594 A BM III/I-7 osztályának javaslata fedıszerv létrehozására. 1984. május 24. Készítette: dr. Szabó 
János rendır-ırnagy, osztályvezetı-helyettes. ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
595 Aktív intézkedés: olyan közvetlen vagy közvetett kezdeményezı, operatív beavatkozás, amely: az 
ellenséget cselekvésre készteti; az ellenségrıl információkat ad; az alkalmazott titkos nyomozati 
(operatív) eszköz hatásfokát növeli; az elért operatív pozíciókat védi, vagy tovább erısíti. 
Állambiztonsági értelmezı kéziszótár. 5. 
596 ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
597 ÁBTL 3.2.10 A-145/2. 
598 Az A-145/2. dosszié, utolsó nyolc darab irata (közte több jelentés az Association fedınevő ügyben, 
illetve a határozat a dosszié lezárásáról) a dossziéban található bejegyzés szerint annak átadásakor nem 
került elı. ÁBTL 3.2.10 A-145/2. 
599 A BM III/I-7 osztályának javaslata fedıszerv létrehozására. 1984. május 24. Készítette: dr. Szabó 
János rendır-ırnagy, osztályvezetı-helyettes. ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
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emigrációs alosztály fedıszerveként mőködne.”600 Az egyesület a rendelkezésre álló 

címek alapján a magyar emigrációs szervezetek, hírközlı szervek és kiemelkedı 

magyar származású személyiségek felé külön terv alapján kezdte meg a fedést szolgáló, 

de emigrációs politikai szempontból hasznos tevékenységét. E tevékenység elsısorban 

levelezésre, emigráns sajtóban való hirdetésre, esetleg személyes kapcsolatteremtésre 

irányult. A szervezeten keresztül cél volt az „emigráns tömegek” befolyásolása, 

szervezetek, személyiségek megnyerése hazai célok anyagi támogatására, hagyatékok 

hazaküldésére és a kialakuló kapcsolatok felhasználása információszerzı munkára.601 

A fedıszerv létrehozására vonatkozó javaslatot 1984. augusztus 17-én kiegészítésekkel 

terjesztették fel. A felterjesztés mellett található – kézzel írt – kísérılevél szerint ez a 

kiegészítés már tartalmazta az egyesület alapszabályának piszkozatát is, amely azonban 

sajnos nem került a dossziéban elhelyezésre. A kiegészítés alapján a fedıszerv 

mőködtetése nem igényelt nagyobb anyagi ráfordítást, a tervezett alapszabály szerint „a 

tevékenység kizárólag társadalmi munkában realizálódik, ténylegesen pedig az 

emigrációs alosztály hivatali munkája keretén belül fog zajlani.”602 A két javaslat 

megszületése között eltelt idıben láthatóan folytatódott a fedıszerv létesítésének 

elıkészítése. A második javaslatból kiderül, hogy a BM III/I-7. osztály603 munkatársai 

megbeszéléseket folytattak a Mővelıdési Minisztérium Mővészeti Osztályának 

vezetıjével, Pándi Andrással, akit ugyan csak az egyesület legális céljairól 

tájékoztattak, de érzékeltették vele, hogy az egyesületnek nem deklarált céljai is vannak. 

Pándi András pedig tájékoztatta minderrıl Aczél Györgyöt, aki az ötletet jónak és 

hasznosnak találta.604 

A kiegészítésben új elemként jelent meg, „hogy a Nemzeti Színház új épületére 

adományozók felé tett gesztusként, fel kell ajánlani, hogy a nevüket egy külön erre a 

célra készült brossura fogja méltatni és megörökíteni.”605 Ez egyben „operatív 

szempontból” is hasznosítható volt, hiszen módot adott az adatgyőjtésre.606 

                                                 
600 Uo. 
601 Javaslat „Magyar Kultúra” névvel kulturális jellegő hazai fedıszerv létrehozására. 1985. január 14. 
3.2.10 A-145/1. 
602 A BM III/I-7 osztályának javaslata fedıszerv létrehozására. 1984. május 24. Készítette: dr. Szabó 
János rendır-ırnagy, osztályvezetı-helyettes. ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
603 BM III/I-7-es osztálytevékenységének célja a hírszerzés és bomlasztás volt az emigrációs 
szervezetekben. Lásd: A BM III. Fıcsoportfınökségének szervezete 1972-ben. 
http://www.abtl.hu/html/hu/szervezet/iii_1972.pdf (Utolsó letöltés: 2011.02.23)  
604 A BM III/I-7 osztályának javaslata kulturális jellegő fedıszerv létrehozására. 1984. augusztus 17. 
Aláírás: Bogye János rendır-vezérırnagy, fıcsoportfınök-helyettes. ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
605 Uo. 
606 Uo. 
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Az 1984. októberi belügyminiszteri értekezlet elvi jóváhagyása után tovább folytatódott 

a fedıszerv létrehozásának elıkészítése. Bogye János fıcsoportfınök-helyettes 1985. 

január 28-án terjesztette fel a kulturális hátterő fedıszerv létrehozására készült 

javaslatot Földesi Jenı belügyminiszter-helyettesnek.607 

Ez az elıterjesztés a korábbiaknál részletesebben írta le az egyesület tervezett 

tevékenységét, azaz, hogy a szervezet feladata, a rendelkezésre álló címek alapján a 

magyar emigrációs szervezetek, hírközlı szervek (lap, rádió, TV) és kiemelkedı 

magyar származású személyiségek felé külön terv alapján fedést szolgáló, de 

emigrációs politikai szempontból hasznos tevékenység folytatása. Az elsı legfontosabb 

feladat az volt, hogy az emigráció megismerje az egyesületet, annak nem állami 

szervként való mőködését, fedı célkitőzéseit és ezek alapján bizalommal forduljon felé. 

A javaslat szerint a fedıszerv a következı típusú hírszerzı feladatok fokozatos 

beindítását célozta: „1. jelentıs magyar emigráns szervezetekkel, kiemelkedı 

személyiségekkel való olyan kapcsolatok kiépítése, melyek ténye kedvezıen 

befolyásolhatta az emigráns tömegeket. 2. A kialakuló kapcsolatok felhasználása kutató, 

tanulmányozó és információszerzı munkára, személyes kapcsolatok kialakítására. 3. 

Emigráns szervezetek és személyiségek megnyerése hazai célok anyagi támogatására, 

hagyatékok hazaküldésére. 4. Az emigráns sajtószervek megnyerése az emigráns 

tömegek pozitív befolyásolására. 5. Operatív célú be- és kiutazások megszervezése.”608 

Az egyesület címe és telefonszámaként egy erre a célra szervezett „T” lakás609 vagy 

nyugdíjas, nem dekonspirálódott hírszerzıtiszt címét és telefonszámát használták fel. 610 

A javaslatot a belügyminiszter-helyettes több kézzel írt megjegyzéssel látta el. Ezek 

alapján Földesi az elképzeléssel elvileg egyetértett, de azt még nem tartotta kellıen 

kidolgozottnak. 611 Az ennek megfelelıen átdolgozott javaslatot612 1984. április 29-én 

                                                 
607 A BM III/I-7 osztályának javaslata Magyar Kultúra névvel kulturális jellegő fedıszerv létrehozására. 
1985. január 14. Aláírás: Bogye János rendır-vezérırnagy, fıcsoportfınök-helyettes. ÁBTL 3.2.10 A-
145/1. 
608 Uo. 
609 „T”-lakás: találkozási lakás. Az állambiztonsági szervek által használt, de nem a szerv által fenntartott 

lakás, melyet az ügynök és az operatív tiszt(-ek) találkozására használtak. 
610 A BM III/I-7 osztályának javaslata Magyar Kultúra névvel kulturális jellegő fedıszerv létrehozására. 
1985. január 14. Aláírás: Bogye János rendır-vezérırnagy, fıcsoportfınök-helyettes. ÁBTL 3.2.10 A-
145/1. 
611 „Jobban ki kell dolgozni […] úgy szintén a fedést biztosító személyek, körülményeik, a fedést 
biztosító objektum (lakók elhelyezése) felkeresése kívülállók részérıl. A feladatok között is szerepel több 
olyan, amit nem tud magára vállalni, pl. az adományok győjtése, mert az alapvetıen valakitıl 
(személytıl, szervtıl) indul.” Uo. 
612 „Az egyesület levelezési címmel (postafiók) és folyószámlával rendelkezne. Székházra, felkereshetı 
irodára ilyen magánjellegő egyesülés esetén nincsen szükség. Hasonló egyesületek székhelyeként 
valamely tagjuk címét jegyeztetik be: esetünkben ez egy e célra szervezett „K” vagy „T” lakás lenne.” A 
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ismét felterjesztették, mely anyaggal Harangozó Szilveszter fıcsoportfınök-helyettes 

már egyetértett.613  

A Magyar Kultúra Barátainak Egyesülete alapokmányai sajnos nem kerültek 

elhelyezésre a két dossziéban, és egyenlıre sem a Mővelıdési Minisztérium 

iratanyagában, sem a Belügyminisztérium egyesületi anyagai között nem voltak 

fellelhetıek. Az AK-465/1-2 dossziékban elhelyezett iratok szemmel láthatóan 

hiányosak614, de ezek alapján úgy tőnik, az egyesület valamikor 1985 második felében 

megkezdte mőködését. Egy 1985. augusztus 16-án kelt határozat rendelkezett 

„Assotiation” fedınéven „aktív intézkedés” végrehajtásáról, és az intézkedéssel 

kapcsolatos anyagok tárolására „aktív intézkedési dosszié” megnyitásáról.615 A Magyar 

Kultúra Barátainak Egyesülete törvényes bejegyzését azonban csak 1988. május 31-én 

kérte Bogye János fıcsoportfınök-helyettes, a BM Titkárságának vezetıjétıl, igaz 

egyben azt a kívánságát is kifejezte, hogy az egyesület bejegyzésének dátuma 1985 

legyen.616 Az Egyesület formális vezetıje, fedınevén dr. Kiss Károly617 nevére 1985 

december 6-án kérték személyi igazolvány kiállítását.618 Az egyesület egyik elsı 

tevékenysége a Ludovika Múzeum anyagainak hazahozatala ügyében Litterati Loótz 

Gyulával619 folytatott levelezés volt 1985. novemberében, mely ugyan nem hozott 

eredményt, de a hírszerzık szerint mégis hasznosnak volt tekinthetı, mert hozzájárult az 

egyesület nevének ismertté válásához.620 Az Egyesület levelezésének bonyolítására a 

Budapest V. kerület, Petıfi Sándor utcai postán Kiss Károly névre postafiókot 

                                                                                                                                               
BM III/I. Csoportfınökségének javaslata a magyar emigráció elleni hírszerzı munka hatékonyságát 
növelı fedıszerv létrehozására. 1985. április 29. Aláírás: Bogye János rendır-vezérırnagy, 
fıcsoportfınök-helyettes. 3.2.10 A-145/2. 
613 Uo. 
614 Ennek egyik jól kézzelfogható oka, hogy, mint ahogyan az egyik 1985-ben kelt iraton kézzel írva 
olvasható: „Két dossziéval dolgozunk, egy BM-es, egy Egyesületi.” A BM III/I-7. osztálya által készített 
jelentés a Ludovika Múzeum anyagaival kapcsolatban. 1985. december 18-án. Aláírta: Kira József rendır 
alezredes. ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
615 A BM III/I-7 osztályának határozata, „Association” fedınéven aktív intézkedés végrehajtására. 1985. 
augusztus 16. Aláíró: Kira József. ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
616 Bogye János rendır-vezérırnagy levele dr. Geller Sándor rendır vezérırnagynak, a BM Titkárság 
vezetıjének, 1988. május 31-én. ÁBTL 3.2.10 A-145/2. 
617 A dr. Kiss Károly fedınevet, dr. Szabó János r. ırnagy, a III/I-7. osztály vezetıje használta.  
618 A BM III/I-7. osztály levele a BM III/V-B. önálló alosztálynak. 1985. december 6-án. Aláírta: dr. 
Szabó János rendır ırnagy, osztályvezetı. ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
619 Litterati Loótz Gyula: (Budapest, 1922 – München, 1987) 1951 és 1987 között a Szabad Európa Rádió 
Munkatársa. Rádiós álneve: Patkó Gyula. A Münchenben mőködı Szabad Európa Rádió ellen folytatott 
harc az államvédelmi szervezet egyik fontos külsı elhárítási feladata volt  
620 A BM III/I-7. osztálya által készített jelentés a Ludovikás Múzeum anyagaival kapcsolatban. 1985. 
december 18-án. Aláírta: Kira József rendır alezredes. Illetve Litterati Loótz Gyula elutasító levele Kira 
Józsefnek 1985. december 9-én. ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
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béreltek.621 A devizaforgalom bonyolításához szükséges számla megnyitásához 

szükséges elıkészületeket a Magyar Külkereskedelmi Banknál már az Egyesület 

létrehozására tett javaslatokkal egy idıben megtették. Az 1984. május 25-én kelt 

jelentésbıl az is kitőnik, hogy azért nem a Magyar Nemzeti Banknál nyitottak számlát, 

mert az az állam érdekeltségét tükrözte volna, míg az MKB Rt-nél fenntartott számlával 

magánjellegőnek lehetett az egyesületet feltüntetni.622 A számlát végül 1986. január 28-

án egy osztrák állampolgár nevében nyitották meg, és nyugat-német márkában vezették. 

A számlaszám elıtt hivatalosan használták az MKBE (Magyar Kultúra Barátainak 

Egyesülete) rövidítést, hogy a befizetık azt ne egyéni számlának véljék.623 Az egyesület 

elsı fedıtevékenységére 1985. december 23-án tett javaslatot Kira József624. A BM 

III/I-7. osztálya „K”-ellenırzés625 során tudomást szerzett arról, hogy a Papír Plaszt GM 

magyar mőemlékek kivágható papír makettjeit készíti, és meg szeretné kezdeni ezek 

külföldi terjesztését, mintapéldányt küldtek például Püski Sándornak626 New Yorkba és 

Mózsi Ferencnek627 Chicagóba. A leveleket a BM elkobozta és helyettük az Egyesület 

nevében tett ajánlatot a makettek terjesztésére. Majd felvették a kapcsolatot a Papír 

Plaszt képviselıivel és tájékoztatták ıket, hogy a Magyar Kultúra Barátainak 

Egyesülete kapcsolatokkal rendelkezik a nyugaton élı emigránsok körében és 

felajánlották, hogy az egyesület segít a makettek terjesztésében, mely ajánlatukat el is 

fogadták.628 

                                                 
621 Jelentés postafiók használatáról. 1986. április 16. Aláíró: Kira József rendır alezredes. ÁBTL 3.2.10 
A-145/1. 
622 A BM III/I-7. osztályának jelentése devizaszámla nyitás lehetıségérıl. 1984. május 25. Aláíró: Kira 
József. ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
623 A BM III/I-7. osztályának jelentése devizaszámla nyitásáról. 1986. január 29. Aláíró: Kira József. 
ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
624 Az egyesület „titkári-ügyvezetı” feladatát látta el. Kira József (1930-) a BM III/I. 
csoportfınökségének SZT tisztje. ÁBTL 2.8.2.1. Kira József személyi anyaga. 
625 „K”-ellenırzés: Postai küldemények operatív ellenırzése, melynek során az állambiztonsági szervek a 
bizalmas nyomozás alatt álló személy postai küldeményeit felbontották, illetve esetenként elkobozták. 
626 Püski Sándor (1911-2009) 1939-ben alapította meg a Magyar Élet Könyvkiadót, mely fıként a népi 
írók mőveit jelentette meg. A kiadót 1950-ben államosították, Püskit 1962-ben bebörtönözték. 1970-ben 
emigrált az Egyesült Államokba. 1975-ben hozta létre a Püski Kiadót, gondozásában az egykori Magyar 
Élet szerzıgárdáján kívül az akkori Magyarországon politikai okokból közlési lehetıségekhez nem jutott 
szerzık munkáit adta közre. A Püski-Corvin Magyar Könyvesház a Nyugaton élı magyarság szellemi 
központjává vált. 
627 Mózsi Ferenc (1947-2007) költı, lapkiadó, az észak amerikai magyar irodalmi élet és kultúra egyik 
kiemelkedı személyisége. 1974-tıl élt Amerikai Egyesült Államokban. 1980 - 1994-ig a chicagói 
Szivárvány kiadója és szerkesztıje, valamint a Szivárvány könyvek sorozatának kiadója. A Szivárvány 
könyvek sorozata jórészt a Magyarországon, valamint az elszakított területeken tiltott irodalomnak 
számító könyvek sajtó alá rendezését és saját költségén való kiadását biztosította. 
628 A BM III/I-7. osztályának jelentése a Magyar Kultúra Barátainak Egyesülete lehetséges 
együttmőködésérıl a Papír Plaszt GM-el. 1985. december 23. Aláíró: Kira József rendır alezredes. ÁBTL 
3.2.10 A-145/1. 
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Az egyesület levelezését saját levélpapíron bonyolították, melybıl egy a dossziékban is 

megtalálható. A levélpapír háttérképe a Nemzeti Színház Városligetbe tervezett 

épületének látványterve volt, a levélen pedig, mint egy jelmondatként, egy idézet629 volt 

olvasható Malonyai Dezsıtıl a Nemzeti Színház igazgatójától.630 1986-ban a BM által 

összeállítandó kézirat alapján egy 500 példányban kiadásra kerülı, Nemzeti Színházat 

népszerősítı kiadványt terveztek.631 Kira József 1986. október 20-án javaslatot 

terjesztett elı, hogy az egyesület munkájának elısegítésére, így a levelezés 

bonyolítására, telefonösszeköttetés megteremtésére, számlák megnyitásához legalizáló 

helyiségre is szükség lenne, ezért kérte egy „T”-lakás létesítésének engedélyezését. A 

fıcsoportfınök-helyettes meg is adta az engedélyt egy, a XII. kerületi Kakukk utcában 

lévı háromszobás üres lakás kibérlésére.632 A lakást 1989. júniusáig a BM, az 

„Association” fedınevő aktív intézkedéshez, mint „T”-lakást használta.633 Ez a lakás 

egyébként dr. Szabó János634 osztályvezetı családjának tulajdonában állt.635 

A két dossziéban fennmaradt, a fedıszerv mőködést dokumentáló iratokból – melyek 

bizonyosan csak töredékei a valóságban keletkezetteknek – úgy tőnik, hogy az 

egyesületet elsıdlegesen a magyar nyelvő emigrációs hírközlıszervek befolyásolására 

használták fel. Rendszeresen küldtek az emigrációs sajtóban megjelenésre szánt 

anyagokat, illetve videokazettákat, elsısorban az Egyesült Államokba, Kanadába és 

                                                 
629 „Együtt hiszünk a dolgunkban.” 
630 ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
631 Dr. Szabó János rendır-ırnagy osztályvezetı (BM III/I-7) levele Sebestyén Béla rendır alezredes 
osztályvezetınek (BM III/V-2). 1986. szeptember 23-án. ÁBTL 3.2.10 A-145/1. 
632 A BM III/I-7. osztályának javaslata „T”-lakás bérlésére. 1986. október 20. Aláíró: Kira József rendır 
alezredes. ÁBTL 3.2.10 A-145/2. 
633 A BM III/I-7 osztályának jelentése az „Association” fedınevő aktív intézkedés ügyében. 1989. június 
20. Aláíró: dr. Szőcs Gábor rendır alezredes, alosztályvezetı. ÁBTL 3.2.10 A-145/2. 
634 dr. Szabó János: (1947-) A BM III/I csoportfınökségének SZT tisztje. 1971-tıl a BM III/I-7 osztályán 
dolgozott, késıbb annak vezetıje lett. Politikailag magas szinten képzett, a politikai tudományok 
kandidátusa, közgazdász. Már a kezdeti években hatásos, jó, egyszerő egylépcsıs és komplex aktív 
intézkedéseket tervezett, és azok közül többet önállóan hajtott végre. Az 1980-as években mint a bécsi, 
majd a bonni fırezidentúra aktív tagja dolgozott. 1988-1989-ben Bonnban volt külszolgálaton. Hogy a 
követségen pontosan milyen feladatokkal volt megbízva, arra vonatkozóan sem a Külügyminisztérium, 
sem pedig a Magyar Népköztársaság Bonni Nagykövetsége iratai között sajnos semmilyen adatot nem 
sikerült fellelni. Az iratanyag 1988-as iktatókönyve szerint a 4694/1988. számú ügyirat tartalmazta dr. 
Szabó János felkészítési tervét, melyet azonban kiselejteztek, ugyanúgy, mint a következı (4695/1988. 
számú) ügyiratot, amely tárgymegjelölése szerint Horváth István belügyminiszter NSZK-beli útjával 
kapcsolatos anyagokat tartalmazott. Szabó Jánost 1989-ben volt beosztottja ellen hivatali hatalommal 
való visszaélés és más bőncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt indított büntetıeljárásban 
hazarendelték, külszolgálatát megszüntették, majd személyzeti úton leszerelték. ÁBTL 2.8.2.1 – 778. dr. 
Szabó János személyi dossziéja.  
635 A BM III/I-7. osztályának jelentése az „Association” fedınevő ügyben. 1989. július 6. ÁBTL 3.2.10 
A-145/2. 



 166 

Nyugat-Németországba, Belgiumba vagy Dániába.636 Hogy a Magyar Kultúra 

Barátainak Egyesülete az emigrációs hírközlıszervek befolyásolása mellett ténylegesen 

részt vett-e a pénzgyőjtésben, és az általa győjtött pénz is részét képezte-e a külföldrıl 

érkezett adományoknak, melyekkel a Nemzeti Színház felépítése után elszámoltak, 

jelenleg nem bizonyítható. Ugyancsak nem tudjuk, hogy a pénzgyőjtéssel 

párhuzamosan folytatott adatgyőjtésbıl származó információkat pontosan mikor és mire 

használták fel. A Nemzeti Színház felépítésére éveken át folyatott győjtés, és különösen 

annak a hírszerzési célokra való felhasználása azonban mindenképpen jól példázza, 

hogyan sajátította ki és használta fel a hatalom saját érdekeinek megfelelıen egy 

nemzeti kulturális intézmény eszméjét. 

 

Jól látható, hogy a Nemzeti Színház felépítésére indított győjtések elsı fázisában a 

hatalom képviselıi még kifejezetten elhatárolódtak attól, hogy az ország határain túlról 

adományokat fogadjanak el, késıbb viszont – párhuzamosan azzal, hogy felismerték a 

társadalmi akció saját céljukra való felhasználhatóságát – határozott lépéseket tettek a 

külföldi győjtés elıremozdítására. 

Bár az adományozók részérıl többször is elhangzott a kérés, hogy nevüket valamilyen 

módon örökítsék meg a felépülı Nemzeti Színházban, és erre nézve több terv is 

megfogalmazásra került, végül sem az emléktábla, sem az emlékkönyv ötlete nem 

valósult meg, sıt az egyes adományok pontos útja, sorsa is követhetetlen. A 

felajánlásokról tudunk, de hogy azok közül a valóságban melyik érkezett meg, arról 

még a Nemzeti Színház sem rendelkezik pontos adatokkal. A közadakozásból korábban 

befolyt pénz 1990-re 430 millió forintra gyarapodott. A színház felépítéséhez szükséges 

költségek nagyobbik része ennek ellenére állami hozzájárulás kellett legyen, amelyrıl 

az 1990-es választások után felálló új kormány volt hivatott dönteni.637 A kamatokkal 

együtt 1998-ra végül 2, 5 milliárd Ft győlt össze. A kormány rendeletet hozott róla, 

hogy az adományokat csak a beruházás utolsó ütemében szabad felhasználni, 

elfelejtkezve arról, hogy a Pénzügyminisztérium és a Mővelıdési Minisztérium közös 

                                                 
636 A Magyar Népköztársaság koppenhágai nagykövetsége (Király Andrásné nagykövet) 1986. 
novemberében levélben értesítette a Külügyminisztériumot, hogy a Dán Magyar Filmklub elnöke, 
Mangold Gyula postán 1956-tal kapcsolatos videokazettát kapott a „Magyar Kultúra Barátainak 
Egyesületétıl”. Mangold Gyula csodálkozott, mivel máskor az ilyen jellegő anyagokat a Magyarok 
Világszövetségétıl vagy a Nagykövetségtıl kapta. A Külügyminisztériumban a levelet az „Illetékesek 
ismerik az ügyet. Intézkedést nem igényel” megjegyzéssel látták el. A „Magyar Kultúra Barátainak 
Egyesülete” levelének és videokazettájának felterjesztése. MOL XIX-J-1-j-Dánia-005573-1986. (51. 
doboz) 
637 Acsay, 1990, 25. 
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rendelete szerint (6/1984 PM-MM. rend.) kizárólag az 1983-ban Losonczi Pál 

elnökletével alakult Védnökség dönthetett az adományokról. Hivatalos irat, miniszter, 

kormány ugyanisezt a védnökséget soha fel nem oszlatta, meg nem szüntette.638 

Az Állami Számvevıszék 2004-ben készítette el a 2002. március 15-én átadott új 

Nemzeti Színház beruházásának ellenırzésérıl szóló jelentését. A jelentés szerint a 

színház végül 19,3 milliárd Ft-ból épült fel, melyhez felhasználták a közadakozás révén 

összegyőlt közel 3 milliárd forintot.639 Aki megırizte a társadalmi akcióban vásárolt 

bélyegeit, emléklapjait és téglajegyeit, azok közül a Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma kisorsolta azt a százhuszonöt szerencsést, aki ott ülhetett másodmagával 

a végre felépült Nemzeti Színház nyitóelıadásán. A sorsolásra majdnem ezren küldték 

el téglajegyüket, bélyegüket vagy más, adományozást igazoló papírjukat.640
 

 

                                                 
638 Ablonczy, 2004. 
639 Koltai, 2004. 
640 Csordás, 2002. 
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6 Összegzés 

„Az emberek részint a nemzeti öntudat miatt ragaszkodnak a Nemzetihez, de ebben az is 

benne van, hogy rögzült egy korábbi állapot képe. Mert a Nemzeti nagyon konkrétan 

szolgálta a nemzet ügyét valamikor a megteremtésekor és ezért egy csomó idea rögzült 

ezzel kapcsolatban, egy tökéletesen megváltozott világban.”641 – fogalmazta meg 

Zsámbéki Gábor a vele készített interjúban, hogy miért ragaszkodott a társadalom a 

Nemzeti Színházhoz. Ezt a kitüntetett szerepet használta fel a politika saját céljaira a 

Kádár-korszakban, és ezen – a Nemzeti Színházhoz kapcsolódó – ideák akadályozták 

meg azt, hogy a 20. század második felében a színházi szakma egy korszerő Nemzeti 

Színház-képet alkosson meg. A politika/politikusok, a színháziak és a közönség fejében 

is élt egy-egy kép a Nemzeti Színházról, a valóságban létezı színház pedig sodródott az 

aktuálisan legerısebb akarattal. Dolgozatomban a feltárt elsıdlegesen levéltári 

forrásokon és a történet fontos szereplıivel készített interjúkon keresztül ezeket a 

Nemzeti Színház-képeket (re)konstruáltam, elsısorban a diskurzuselemzés módszerét 

követve. Az elemzés alapján egyértelmően megállapítható, hogy a Nemzeti Színház 

különleges helyzete a késıi Kádár-korszakban mindenekelıtt abból a politikai 

felismerésbıl fakadt, hogy a színház aktuálpolitikai célok elérése érdekében is 

használható, s ezért kapott szerepet a politikai közszereplık között zajló hatalmi 

játszmákban. „A politikának azért volt fontos a Nemzeti Színház, hogy üzenni tudjon a 

színpadon keresztül.”642 A Nemzeti Színházban az 1970-es években kialakult belsı 

krízishelyzet is politikai–hatalmi színezetet kapott az Aczél György és Pozsgay Imre 

közötti ellentét révén, melynek egyik fı színtere éppen a Nemzeti Színház volt.  

A szakmai diskurzus és az abban megjelenı Nemzeti Színház-képek megrajzolásából 

jól látható, hogy a külföldi színházi elıadásokkal való találkozás és az „amatır” 

kezdeményezések következtében hogyan kényszerült a hivatalos színházi élet az 1970-

es években nyitásra, aminek egyik következménye az lett, hogy a vidéki színházakban 

új színházi nyelvezet alakult ki, mely elsısorban nem a dráma szövegére koncentrált, 

hanem a teatralitást állította elıtérbe. Mindez hatott a Nemzeti Színház helyzetére is, 

mely a személyi–vezetési válsággal összefüggı mővészeti válságba sodródott, a 

színházban uralkodó légkör a végletekig megosztotta a társulatot, az egyre gyengébb 

mővészi színvonalú elıadások miatt pedig a nézık elpártoltak tıle. A színház 

funkcionális válsága a Nemzeti profiljával is összefüggésben volt, az államosítással 
                                                 
641 Interjú Zsámbéki Gáborral, 2008. 
642 Interjú Pozsgay Imrével, 2007. 
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ugyanis elveszette kiváltságait, vezetésére így a Nemzeti különleges és kizárólagos 

profilja kialakításának feladata hárult, mely kérdés a végletekig megosztotta a színház 

élén állókat. Miközben folyamatosan szembesülniük kellett a politika felıl érkezı 

elvárásokkal, azaz, hogy „a szocializmust építı Magyarországon a Nemzeti Színház 

kiváló, legjobb színházként mőködjék, de politikai, ideológiai, közmővelıdési, 

mősorpolitikai, irodalom- és színháztörténeti koordináták között. […]A kulturális 

kormányzat ragaszkodik ahhoz, hogy legyen egy politikájának, mővészetpolitikájának, 

színház- és irodalompolitikájának legjobban elkötelezett, legjobb színházmővészeti 

mőhelyként mőködı élszín-háza. Ennek feladatrendszerében és felépítésében, 

mőködésében a két princípium – a szocialista eszmeiségő nemzeti ügy és a színházi ügy 

– egymással ellentétben nem lehet, s egyik a másik nélkül nem jellemezheti ezt a 

kiemelkedıen fontos intézményt.”643 Ez a megosztottság a politikai küzdelmekkel 

párosulva vezetett el 1983-ban az önálló Katona József Színház megalakulásához. 

Ehhez a megosztottsághoz minden bizonnyal hozzájárult a korszak politikai elitjének 

klasszikusan alkalmazott módszere, mellyel igyekezett minden valódi – közös 

gondolatok mentén kialakulóban lévı – közösséget szétzilálni, úgy, hogy a meghatározó 

tagokat kiemelte vagy a mélybe taszította, a közösség tagjait pedig egymás ellen 

uszította. 

Az általam vizsgált szövegek összességében azt a képet rajzolták ki, hogy az 1970-

1980-as években a szakmai diskurzusban errıl folyó – gyakran érzelmektıl sem mentes 

– viták nem eredményezték egy korszerő Nemzeti Színház-kép megfogalmazását. 

Amellett, hogy a színház eszmei különállása megmaradt, a Nemzeti kizárólagos 

profiljának megalkotása nem sikerült.  

Tulajdonképpen a nézık sem értékelték kiemelkedıen a Nemzeti Színházban 1978-

1982 között kibontakozó mővészeti megújulást, erre utal, hogy a nézıszám a vizsgált 

idıszakban nem nıtt kiemelkedıen, aminek oka a közönség hagyományos Nemzeti 

Színház-képhez való ragaszkodásban keresendı.644 

Ugyanehhez a Nemzeti Színház-ideához való kötödés magyarázza az épülethez való 

ragaszkodást is, „mert valami beteljesületlenség volt az épülettel kapcsolatban, ami 

                                                 
643 A Mővelıdési Minisztérium Színházi Osztálya által a Nemzeti Színház helyzetérıl, feladatairól 
készített jelentés – 1982. január 21. Készítette: Bıgel József. MOL XXVI-I-8 – Igazgatósági iratok – 
iktatás nélkül – 1982. (65. doboz) 
644 A Nemzeti Színház komplex költségvetési vizsgálata 1981-ben például megállapította, hogy „az 
érdeklıdés globálisan nıtt”, de nıtt „a nagyszínházi felnıtt elıadásokon a fantomnézık aránya is” 
Jegyzıkönyv a Nemzeti Színház átfogó-komplex ellenırzésérıl. MOL XIX-I-9-pp-iktatószám nélkül-
1981. (2. doboz). 
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egyrészt érzelmileg fájó másrészt érzelmileg bármikor elıhozható volt, tehát 

manipulálható is volt. Nem rendelkezem tárgyi bizonyítékokkal, hogy ez így van vagy 

nem így van, de mondjuk a Nemzeti Színház a Blaha Lujza téren, annak a felrobbantása, 

annak jelképe, hogy akkor valami a nemzetbıl elveszett (a szocializmus ellenében) és, 

hogy ez egy gaz ármány volt.”645 

1964 óta sokan, sokféleképp magyarázták és magyarázzák, vajon miért és miért épp 

akkor kellett lebontani a Nemzeti Színháznak 1908 óta otthont adó épületet? Több 

hivatalos dokumentum tanúskodik arról, hogy a bontás elrendelése elıtt szakértıket 

kértek fel, a színház mőszaki állapotának elbírálására, esetleges felújítási költségeinek 

felbecsülésére. Ugyanakkor az is tény, hogy a köztudatban egészen más kép él. Sokan, 

közöttük a színészek a Nemzeti Színház elleni támadásként élték meg az épület 

eltüntetését. Többen Aczél György személyes bosszúját látták a háttérben. Úgy 

gondolták, a politikai döntéshozóknak nem érdeke az új színház felépítése, csak a régi 

lebontása.646 Elképzelésüket alátámasztottaa, hogy az épület bontásáról gyorsan 

határoztak, és ezt a határozatot gyorsan végre is hajtották, ellenben az új színházépület 

elkészültére évtizedeket várni kellett. Hiszen a Nemzeti Színház épületével már a 

második világháború vége óta voltak komoly problémák, korábban mégsem határoztak 

a szanálása mellett. És kérdés az is, miért nem maradhatott a társulat legalább az 

Izabella téri épület rendbetételéig a Blaha Lujza téren? Ráadásul sokan nem is 

reménykedtek abban, a hatalom valóban új Nemzeti Színházat emel majd. Az épület 

felrobbantásakor összegyőlt emberek értetlenül szemlélték az eseményeket. Többen 

nem értették, miért kell ilyen sietısen eltüntetni a színházat. A sajtó képviselıi pedig 

felülrıl azt az utasítást kapták, hogy a Nemzeti Színház lebontásáról minél kevesebbet 

írjanak.647 A Nemzeti Színház otthonát jelentı épület, az ott játszó színészek és a nézık 

számára elavultsága, és rossz mőszaki állapota ellenére is többet jelentett egy 

színházépületnél, s ezt minden bizonnyal a hatalom képviselıi is tudták.648 A 

társadalom számára a Nemzeti Színház elsıdlegesen, mint a magyar színháztörténeti 

hagyomány emlékezethelye volt fontos. A Blaha Lujza téri épület nem volt alkalmas a 

fennálló politikai hatalom reprezentálására, ellenkezıleg, azt a Magyarországot 
                                                 
645 Interjú Székely Gáborral, 2008. 
646 […]azt képzelhette az a rendszer, hogy áltathatnak engem és sokunkat másokat. Tudtam, hogy nem 
akarnak Nemzeti Színházat. – Lukács Margit. Ablonczy, 1996, 39. 
647 „A laphoz [ti. Esti Hírlap] felülrıl jött az utasítás: nem gyászolni. Nem írni, minél kevesebb hírt adni.” 
Tatár Imre visszaemlékezése. Ablonczy, 1996, 39. 
648 „Katedrálisnak láttam az épületet. Mert tekintélyt sugárzott, akár a Magyar Tudományos Akadémia, 
ami ezeréves  mivoltunk erejét is kifejezi, s erıt ad önbecsülésünk megtartásában. – Bessenyei Ferenc. 
Ablonczy, 1996, 18. 
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jelképezte, amellyel a fennálló hatalom képviselıi szakítani akartak. Ehhez egy új 

épület kellett, új helyen, mely külsı megjelenésében is reprezentálni tudta a fennálló 

politikai hatalmat. Mindehhez kapóra jött, hogy a Blaha Lujza téri épület valóban rossz 

mőszaki állapotban volt. A politikai diskurzus a színház helyének megválasztásáról 

vagy a színházépülettıl elvárt funkciókról jelzi, hogy a döntéshozóknak sem volt 

letisztult Nemzeti Színház-képe. A politikai élet irányítói tudták, hogy a társadalom 

számára kiemelkedı jelentıséggel bír a Nemzeti Színház eszméje, s igyekeztek ezt saját 

céljukra kihasználni. De az eszme aktuálpolitikai felhasználhatósága mellett 

tulajdonképpen nem törıdtek a Nemzetivel, hiszen a döntéshozókat az sem zavarta, 

hogy a színház hosszú éveken keresztül egy teljesen alkalmatlan épületben mőködjön. 

Ahogyan egy 1981-ben készült vizsgálati anyag megállapította: „feladatkörének nem 

megfelelı térfogatú, elosztású, szerkezeti arányú épületben tevékenykedik,” a 

„helyiségek szőkek,” „a mőhelyek a fıépületen kívül vannak,” s ezzel a Nemzeti „az 

ország egyik legrosszabb helyzetben lévı együttese” minısítést kapta.649 

S hogy végül is miért nem építették fel a Nemzeti Színházat 1989-ig? Talán mert nem 

volt rá feltétlen szükség. A társulatnak volt hol játszania, a társadalom érdeklıdését 

pedig kiválóan fenn lehetett tartani a sorozatos tervpályázatokkal, a színház javára 

szervezett győjtésekkel, társadalmi akciókkal. Talán még jobban, mintha a színház 

valóban felépült volna.  

Dolgozatomban a Kádár-rendszer kulturális életének fontos részét képezı Nemzeti 

Színház világának csak egy kis – de igen jellemzı – szeletének bemutatására 

vállalkoztam, a kutatás (idı)határai természetesen tovább bıvíthetık és bıvítendık. 

Számos olyan színházi téma történészi feldolgozása várat még magára, melyek tovább 

árnyalhatják az 1956 utáni idıszak kulturális politikáját, feltárhatják döntések 

mozgatórugóit és az alkalmazott módszereket. 

                                                 
649 A Mővelıdési Minisztérium Színházi Osztálya által a Nemzeti Színház helyzetérıl, feladatairól 
készített jelentés – 1982. január 21. Készítette: Bıgel József. MOL XXVI-I-8-Igazgatósági iratok-iktatás 
nélkül-1982. (65. doboz) 
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M-KS 276. f. 54. cs. 136. ı. e. = MDP Központi Szervei – Titkárság – Javaslatok a 
Nemzeti Színház elhelyezésére – 1951. február 28. 
 
M-KS 276. f. 54. cs. 152. ı. e. = MDP Központi Szervei – Titkárság – A Népmővelési 
Minisztérium javaslata az új Nemzeti Színház a Pesti Vigadó épületében történı 
elhelyezésének felülvizsgálására – 1951. július 18. 
 
M-KS 276. f. 54. cs. 199. ı. e = MDP Központi Szervei – Titkárság – Jelentés a 
Titkárság számára a Földalatti Vasút beruházásainak állásáról – 1952. június 25. 
 

MOL M-KS-288. f. = Magyar Országos Levéltár – MSZMP Központi Szervei 
 
M-KS-288. f. 4. cs. 18. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Központi Bizottság – az 
MSZMP mővelıdéspolitikájának irányelvei – 1958. június 25. 
 
M-KS 288. f. 5. cs. 105. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Politikai Bizottság – 
Határozati javaslat a mővészeti szövetségek helyreállítására, a mővészek körében 
végzendı ideológiai és politikai munka egyes kérdéseire – 1958. november 25.  
 
M-KS 288. f. 5. cs. 263. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Politikai Bizottság – 
Személyi javaslatok (Major Tamás, Meruk Vilmos) – 1962. április 10. 
 
M-KS-288. f. 5. cs. 322. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Politikai Bizottság – 
Javaslat a Politikai Bizottságnak új Nemzeti Színház felépítésére – 1963. december 3. 
 
M-KS 288. f. 5. cs. 334. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Politikai Bizottság – A 
színházak irányításának és mőködésének javítása – 1964. május 13. 
 
M-KS-288. f. 5. cs. 552. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Politikai Bizottság - 
Határozat az új Nemzeti Színház felépítésérıl – 1971. április 21. 
 
M-KS 288. f. 5. cs. 704. ı. e. = A Politikai Bizottság 1976. november 2-i határozata a 
kapitalista országokban élı magyar emigrációval kapcsolatos politika tapasztalatairól; 
javaslat az emigrációs politika továbbfejlesztésére. 
 
M-KS 288. f. 5. cs. 885. ı. e. = Jelentés a Politikai Bizottság 1976. november 2-i, az 
emigrációs politikánk feladatairól szóló határozat végrehajtásáról, javaslat a további 
feladatokra. 
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M-KS-288. f. 5. cs. 887. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Politikai Bizottság – Az új 
Nemzeti Színház felépítése – 1983. július 26. 
 
M-KS-288. f. 5. cs. 888. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Politikai Bizottság –Az új 
Nemzeti Színház felépítése – Személyi Javaslatok – Losonczi Pál felkérése a Nemzeti 
Színház építésének fıvédnöki tisztére – 1983. augusztus 2. 
 
M-KS-288. f. 5. cs. 913. ı. e. = Tauber László adománya a Nemzeti Színház 
felépítéséhez; társadalmi győjtési akció indítása – 1984. június 19. 
 
M-KS-288. f. 5. cs. 1042. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Politikai Bizottság – Az 
új Nemzeti Színház építésének elıkészületei – 1988. november 8.  
 
M-KS 288.f. 15. cs. 87. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Államgazdasági Bizottság – 
Az Országos Tervhivatal Elıterjesztése az Államgazdasági Bizottság részére a 
budapesti földalatti gyorsvasút építése tárgyában. 
 
M-KS-288. f. 20. cs. 692. ı. e. 1971 =MSZMP Központi Szervei – KB PM Titkárság 
nyomtatott határozatai – A Politikai Bizottság határozata új Nemzeti Színház 
felépítésérıl – 1971. április 21. 
 
M-KS-288. f. 23. cs. 8. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Államgazdasági Osztály – 
Javaslat a Nemzeti Színház épületének szanálásáról – 1964. március 6. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 21. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – Trautmann Rezsı levele Aczél Györgynek a Nemzeti Színház elhelyezése 
tárgyában – 1964. január 22. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 21. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság 1964. április 8. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 127. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1969. november 25.  
 
M-KS 288. f. 41. cs. 145. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – Javaslat a Nemzeti Színház felépítésére tervezett társadalmi akcióra – 1970. 
június 16. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 162. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1971. július 6.  
 
M-KS 288 f. 41. cs. 167. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1971. október 12. 
 
M-KS 288. f. 41.cs. 185. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1972. július 18. 
 
M-KS 288. f. 41.cs. 206. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1972. július 18. 
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M-KS 288. f. 41. cs. 226. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1974. június 11. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 245. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1975. június 24. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 291. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1977. szeptember 27. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 300. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1978. február 14. 
 
M-KS-288. f. 41. cs. 328. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1979. július 17. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 364. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1981. március 24. 
 
M-KS 288. f. 41.cs. 365. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1981. április 7. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 368. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1981. június 30. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 385. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1982. április 6. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 391. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1982. július 13. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 411. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1983. június 28. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 412. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1983. augusztus 9. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 430. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1984. július 10. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 442. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1985. március 5. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 448. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1985. július 9.  
 
M-KS 288. f. 41. cs. 457. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1985. december 10. 
 
M-KS 288. f. 41. cs. 483. ı. e. = MSZMP Központi Szervei – Agitációs és Propaganda 
Bizottság – 1987. március 3. 
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M-KS 288. f. 51. cs. 13. ı. e. = MSZMP Központi Szervei –Óvári Miklós titkári iratai – 
Nagy Péter fıigazgató (Nemzeti Színház) levele Kornidesz Mihályhoz, az MSZMP KB 
osztályvezetıjéhez a színház vezetésérıl történt lemondása indokairól – 1979. február 
13. 
 

MOL XIX-A-2-ad = Magyar Országos Levéltár – Minisztertanács Titkársága – 
Aczél György miniszterelnök-helyettes iratai 

 
XIX-A-2-ad-AGy-126-1978. (67. doboz) = Nagy Péter levele Tóth Dezsı 
miniszterhelyettesnek (Kulturális Minisztérium) a Nemzeti Színház igazgatásának 
tárgyában – 1978. február 11. 
 
XIX-A-2-ad-AGy-556-1981. (115. doboz) = Tóth Dezsı miniszterhelyettes feljegyzése 
Rigó László osztályvezetı részére – 1981. június 17. 
 

MOL XIX-B-1-y = Magyar Országos Levéltár – Belügyminisztérium – 
Miniszterhelyettesi értekezletek 

 
XIX-B-1-y-10-52/16/1984. X. 29. (36. doboz) = 10-52/16/1984 sz. elıterjesztés a 
nyugati emigrációval kapcsolatos állambiztonsági munka tapasztalatairól, a további 
feladatokról. 
 
XIX-B-1-y-10-52/16/1984. X. 29. (36. doboz.) = Jegyzıkönyv az 1984. október 29-én 
tartott belügyminiszteri értekezletrıl. 
 
MOL-XIX-I-4-aaa = Magyar Országos Levéltár – Mővelıdésügyi Minisztérium – 

Aczél György miniszterhelyettes iratai 
 
XIX-I-4-aaa-57. dosszié-iktatószám nélkül-1961. (50. doboz) = A Nemzeti Színház 
1960/1961-es évadjának értékelése. 
 
XIX-I-4-aaa-84. dosszié-iktatószám nélkül-1958. (57. doboz) = dr. Nyáry László 
feljegyzése Aczél György részére a munkások színház és hangverseny látogatásáról, 
valamint a közönségszervezés helyzetérıl. 1958. június. 3. 
 
XIX-I-4-aaa-84. dosszié-iktatószám nélkül-1958. (57. doboz) = dr. Nyáry László 
feljegyzése Aczél György részére a munkások színház és hangverseny látogatásáról, 
valamint a közönségszervezés helyzetérıl. 1958. június. 3. 
 
XIX-I-4-aaa-148. dosszié-iktatószám nélkül-1963. (66. doboz) = Vadász László 
(Színházi és Zenei Fıigazgatóság) feljegyzése Aczél György részére. 1963. december 
17. 
 
MOL XIX-I-4-kkk = Magyar Országos Levéltár – Mővelıdésügyi Minisztérium – 

Dr. Simó Jenı miniszterhelyettes iratai 
XIX-I-4-kkk-353/S/71-1971 (9. doboz) = Dr. Malonyai Dezsı fıosztályvezetı 
(Mővelıdésügyi Minisztérium Színházi Fıosztály) emlékeztetıje a Marton Endrével 
(fırendezı, Nemzeti Színház) folytatott beszélgetésérıl. 
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XIX-I-4-kkk-674/S/71-1971. (9. doboz) = Mővelıdési Minisztérium Színházi 
fıosztályának feljegyzése dr. Simó Jenı miniszterhelyettes részére Marton Endre 
Nemzeti Színház fıigazgatójává történı beiktatásával kapcsolatban – 1971. augusztus 
17. 
 
XIX-I-4-kkk-iktatószám nélkül-1973. (10. doboz) = Feljegyzés a Nemzeti Színház 
Pártvezetıségének 1973. november 13-án tartott ülésérıl. 
 
XIX-I-4-kkk-iktatószám nélkül-1973. (10. doboz) = Malonyai Dezsı feljegyzése dr. 
Simó Jenı mővelıdésügyi-miniszterhelyettesnek. 1973. november 23. 
 

MOL XIX-I-7-bb = Magyar Országos Levéltár – Kulturális Minisztérium – 
Pozsgay Imre miniszterhelyettes iratai 

 
XIX-I-7-bb-A Nemzeti Színház és a Katona József Színház ügyei-iktatószám nélkül-
1975. (4. doboz) = A Színházmővészeti Fıosztály feljegyzése, készítette: dr. Huszár 
János – 1975. 
 
XIX-I-7-bb-A Nemzeti Színház és a Katona József Színház ügyei-iktatószám nélkül-
1975 (4. doboz) = Aczél György feljegyzése Molnár Ferenc államtitkár (Kulturális 
Minisztérium) részére a Nemzeti Színházban kialakult helyzetrıl, a Kállai Ferenccel és 
Törıcsik Marival folytatott beszélgetése alapján – 1975. január 20. 
 
MOL XIX-I-7-bb-A Nemzeti Színház és a Katona József Színház ügyei-iktatószám 
nélkül-1975. (4. doboz) = Dr. Malonyai Dezsı fıosztályvezetı (Kulturális 
Minisztérium, Színházmővészeti Fıosztály) feljegyzése Molnár Ferenc államtitkár 
(Kulturális Minisztérium) részére a Nemzeti Színházban kialakult helyzetrıl – 1975. 
február 3. 
 

MOL XIX-I-7-cc = Magyar Országos Levéltár – Kulturális Minisztérium – 
Pozsgay Imre miniszter iratai. 

 
XIX-I-7-cc (10. doboz) = Ifjúság és színház. Szociológiai vizsgálat 1974-1976. 
Készítette a Magyar Színházi Intézet munkacsoportja (Almási Miklós, Kérész Gyula, 
Gervai András, Somlai Péter) 
 
XIX-I-7-cc-A Nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésének anyagai-1978. (22. doboz) 
= Tóth Dezsı miniszterhelyettes feljegyzése Pozsgay Imre kulturális miniszternek a 
Nemzeti Színház vezetésének tárgyában – 1978. március 22. 
 
XIX-I-7-cc-A Nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésének anyagai-1978. (22. doboz) 
= Székely Gábor és Zsámbéki Gábor által a Nemzeti Színházba szerzıdtetni kívánt 
mővészek névsora – 1978. március 21. 
 
XIX-I-7-cc-A Nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésének anyagai-1978. (22. doboz) 
= Nagy Péter újonnan kinevezett fıigazgató beszéde a Nemzeti Színház rendkívüli 
társulati ülésén – 1978. április. 
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XIX-I-7-cc-A Nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésének anyagai-1978. (22. doboz) 
= A Nemzeti Színház rendkívüli társulati ülésének menete. Budapest, 1978. április 4. 
MOL XIX-I-7-cc-137-1978.. 

 
MOL XIX-I-9-a = Magyar Országos Levéltár – Mővelıdési Minisztérium – 

Pozsgay Imre miniszter iratai 
 

XIX-I-9-a-Színházi dosszié-iktatószám nélkül-1978-1979. (34. doboz) = 
Tárcairányítású színházaink vezetésbeli-strukturális problémái – 1978-1979. 
 
XIX-I-9-a-Nemzeti Színház dosszié-iktatószám nélkül-1978. (34. doboz) = A Nemzeti 
Színház helye, feladata a szocialista magyar kultúra kiépítésében – 1978. augusztus 26. 
 
XIX-I-9-a-Nemzeti Színház dosszié-iktatószám nélkül-1978. (34. doboz). = Tóth Dezsı 
feljegyzése Aczél György részére – 1978. december 30. 
 
XIX-I-9-a-Nemzeti Színház dosszié-iktatószám nélkül-1978. (34. doboz). = A Szabad 
Európa Rádió 1979. március 17-i kommentárja. 
 

MOL XIX-I-9-pp = Magyar Országos Levéltár – Mővelıdési Minisztérium – 
Ellenırzési Fıosztály 

 
XIX-I-9-pp-iktatószám nélkül-1981. (2. doboz) = A Nemzeti Színház átfogó-komplex 
ellenırzése – 1981. 
 

MOL XIX-J-1-k = Magyar Országos Levéltár – Külügyminisztérium – Általános 
iratok 

 
XIX-J-1-k-Magyarország-1952-1984. (12. doboz) = Adományok a Nemzeti Színház 
javára. 
 
XIX-J-1-k-Magyarország-1952-7-1984. (12. doboz) = Új Nemzeti Színház – Victor 
Vasarely adománya. 
 
XIX-J-1-k-Magyarország-1952-10-1984. (12. doboz.) = Nemzeti Színház 
emlékbélyegek megküldése a Magyar Népköztársaság Berlini Nagykövetségére. 
 
XIX-J-1-k-Magyarország-1952-11-1984. (12. doboz) = Képes György felajánlása a 
Nemzeti Színház javára. 
 
XIX-J-1-k-Magyarország-1952-1-1984. (12. doboz) = A Magyar Népköztársaság 
Párizsi Nagykövetségének levele a Nemzeti Színház felépítésére indított győjtéssel 
kapcsolatban. 
 
XIX-J-1-k-Magyarország-1952-5-1984. (12. doboz) = A Magyar Népköztársaság 
Nagykövetsége, Kuvait (Horváth Ernı nagykövet) kimutatása az új Nemzeti Színház 
felépítésére a külképviseletre befizetett összegekrıl név és összeg szerinti bontásban. 
1984. május 3. 
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XIX-J-1-k-Magyarország-1952-9-1984. (12. doboz) = Nigériában dolgozó magyarok 
adománya az új Nemzeti Színház felépítésére. A Magyar Népköztársaság 
Nagykövetsége, Lagos. (Bende József nagykövet) 1984. július 18. 
 
XIX-J-1-k-Magyarország-1952-15-1984. (12. doboz) = Az új Nemzeti Színház 
építésére felajánlott összegek felterjesztése. A Magyar Népköztársaság Nagykövetsége, 
Montevideo. (Perczel László nagykövet) 1984. november 21. 
 
XIX-J-1-k-Magyarország-1952-6-1984. (12. doboz) = Dr. Tauber László adománya az 
új Nemzeti Színház felépítésére. 
 
MOL XIX-J-1-k-Svédország-630-13-1984. (105. doboz) 7 Az új Nemzeti Színház 
felépítéséhez hozzájárulók névsorának felterjesztése. A Magyar Népköztársaság 
Nagykövetsége, Stockholm. (Szigeti Károly nagykövet) 1984. április 11. 
 

MOL XIX-J-1-j = Magyar Országos Levéltár – Külügyminisztérium – TÜK 
(Titkosan kezelt) iratok 

 
XIX-J-1-j-Magyarország-00575-1985. (11. doboz) = Hungarian National Art 
Foundation alapítvány. 
 
XIX-J-1-j-USA-00815/1-1986. (28. doboz) = Spéter Erzsébet adománya a Nemzeti 
Színház javára. 
 
XIX-J-1-j-USA-002302-1984. (29. doboz) = Szervezett akció az USA-ban a Nemzeti 
Színház felépítése ügyében. 
 
XIX-J-1-j-Dánia-005573-1986. (51. doboz) = A „Magyar Kultúra Barátainak 
Egyesülete” levelének és videokazettájának felterjesztése. 
 
MOL XIX-J-1-s = Magyar Országos Levéltár – Külügyminisztérium – Emigrációs 

politikai osztály. 
 
MOL XIX-J-1-s-Franciaország-E/20/2-46-1983. (28. doboz) = Adományok a Nemzeti 
Színház felépítésére. 
 
XIX-J-1-s-USA-E/16/2-2-1984. (36. doboz) = Az új Nemzeti Színház felépítésének 
támogatása, az USA-ban tervezett rendezvények, beszélgetés Keller László 
üzletemberrel. 
 
XIX-J-1-s-Olaszország-E/21/5-1984. (37. doboz) = XIX-J-1-s-Olaszország-E/21/5-
1984. 
 
XIX-J-1-s-Ausztrália-E/24/13-1984. (38. doboz) = Adományok a Nemzeti Színház 
felépítésére. 
 
XIX-J-1-s-E/X/46-1984. (41. doboz) = Az új Nemzeti Színház építéséhez eszközölt 
adományok kezelése. 
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MOL XXVI-I-8 = Magyar Országos Levéltár – Nemzeti Színház iratai 

 
XXVI-I-8-iktatószám nélkül-1976. (25. doboz) = Ellenırzési jegyzıkönyv a Nemzeti 
Színház költségvetési revíziójáról – 1976. 
 
XXVI-I-8-Évadnyitó és évadzáró társulati ülések jegyzıkönyvei-iktatószám nélkül-
1971.(28. doboz) = Marton Endre beszéde a Nemzeti Színház társulati ülésén – 1971. 
 
XXVI-I-8-Levelek-iktatószám nélkül-1973. január 4. (30. doboz). = Marton Endre 
levele Malonyai Dezsıhöz, 1973. január 4. 
 
XXVI-I-8-Levelek-iktatószám nélkül-1973. január 9. (30. doboz). = Marton Endre 
levele Szirtes Ádámhoz, 1973. január 9. 
 
XXVI-I-8-Levelek-iktatószám nélkül-1973. január 14. (30. doboz). = Szirtes Ádám 
levele Marton Endréhez, 1973. január 14. 
  
XXVI-I-8-Levelek-iktatószám nélkül-1973. január 20. (30. doboz). = Szirtes Ádám 
levele Marton Endréhez, 1973. január 20. 
 
XXVI-I-8-Igazgatósági iratok-iktatás nélkül-1982. (65. doboz) = A Mővelıdési 
Minisztérium Színházi Osztálya által a Nemzeti Színház helyzetérıl, feladatairól 
készített jelentés – 1982. január 21. 
 
XXVI-I-8 (108. doboz) = Értékelés a Nemzeti Színház 1981-1982. évad 
látogatottságának alakulásáról 
 
XXVI-I-8-(108. doboz) = Értékelés a Nemzeti Színház látogatottságának alakulásáról, 
1980. február 25. 
 

MOL XXXII-20 = Mővelıdésügyi statisztikai iratok győjteménye 
 

XXXII-20-XX. tétel = Statisztikai jelentés a színházak tevékenységérıl – Nemzeti 
Színház 
 

MTA KK-AKH = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára – 
Aczél György kézirathagyaték 

 
MTA KK-AKH-Ms 6035/38 = Király Istvánné levele Aczél György miniszterelnök-
helyettesnek, a Tovsztonogov rendezte Revizor elıadással kapcsolatban – 1974. január 
8. 
 
MTA KK-AKH-Ms 6035/40 = Emlékeztetı Aczél György miniszterelnök-helyettes 
részére a Marton Endre és Király Istvánné közötti konfliktussal kapcsolatban – 1974. 
február 20. 
 
MTA KK-AKH-Ms 6035/41 = Aczél György miniszterelnök-helyettes levele Király 
Istvánnénak a Marton Endre fıigazgató és Király Istvánné közötti konfliktussal 
kapcsolatban – 1974. február 23. 
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OSZK SZTT Fond 15 = Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tár – 
Gobbi Hilda hagyatéka 

 
OSZK SZTT Fond 15/11-1982 = Vámos László beszéde a Nemzeti Színház évadnyitó 
társulati ülésén – 1982. augusztus 23. 
 

Nemzeti Színház Archívuma 
 

A rendezıi ügyelet naplója, 1982. szeptember 30. 
 
Esti Magazin. Kossuth Rádió, 1977. január 24. In: A Nemzeti Színház 1976/77-es 
évadjának sajtó-kivágat győjteménye. 

  
Esti Magazin. Kossuth Rádió, 1977. május 17. In: A Nemzeti Színház 1976/77-es 
évadjának sajtó-kivágat győjteménye. 
 
Dombóvári Gábor tudósítása a Fıvárosi Nép Ellenırzési Bizottság ülésérıl. Kossuth 
Rádió, 1979. április. 9. 12:00. In: A Nemzeti Színház 1978/79-es évadjának sajtó-
kivágat győjteménye. 
 

ÁBTL (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) 
 
2. szekció = Szervezeti egységekhez nem kapcsolódó állambiztonsági iratok 
2.8. = Személyzeti, munkaügyi és pénzügyi iratok 
2.8.2. = Állambiztonsági szervek titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak 
iratai 
2.8.2.1. = III/I. Csoportfınökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak 
iratai 
 
2.8.2.1. Kira József személyi anyaga. 
2.8.2.1 – 778. dr. Szabó János személyi dossziéja. 
 
3. szekció = Hálózati, operatív és vizsgálati dossziék 
3.2 = A III/I. Csoportfınökség és jogelıdei által kezelt dossziék 
3.2.10. = Aktív intézkedések dossziéi 
 
3.2.10 A-145/1. =  

− A BM III/I-7 osztályának javaslata fedıszerv 
létrehozására. 1984. május 24. 

− A BM III/I-7 osztályának javaslata kulturális jellegő 
fedıszerv létrehozására. 1984. augusztus 17. 

− A BM III/I-7. osztályának jelentése devizaszámla nyitás 
lehetıségérıl. 1984. május 25. 

− Javaslat „Magyar Kultúra” névvel kulturális jellegő hazai 
fedıszerv létrehozására. 1985. január 14. 

− A BM III/I-7 osztályának határozata, „Association” 
fedınéven aktív intézkedés végrehajtására. 1985. 
augusztus 16. 

− A BM III/I-7. osztály levele a BM III/V-B. önálló 
alosztálynak. 1985. december 6-án. 
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− A BM III/I-7. osztálya által készített jelentés a Ludovika 
Múzeum anyagaival kapcsolatban. 1985. december 18-án 

− A BM III/I-7. osztályának jelentése a Magyar Kultúra 
Barátainak Egyesülete lehetséges együttmőködésérıl a 
Papír Plaszt GM-el. 1985. december 23. 

− Jelentés postafiók használatáról. 1986. április 16. 
− A BM III/I-7. osztályának jelentése devizaszámla 

nyitásáról. 1986. január 29. 
− Dr. Szabó János rendır-ırnagy osztályvezetı (BM III/I-7) 

levele Sebestyén Béla rendır alezredes osztályvezetınek 
(BM III/V-2). 1986. szeptember 23-án. 

 
 
3.2.10 A-145/2. =  

− A BM III/I. Csoportfınökségének javaslata a magyar 
emigráció elleni hírszerzı munka hatékonyságát növelı 
fedıszerv létrehozására. 1985. április 29. 

− A BM III/I-7. osztályának javaslata „T”-lakás bérlésére. 
1986. október 20. 

− Bogye János rendır-vezérırnagy levele dr. Geller Sándor 
rendır vezérırnagynak, a BM Titkárság vezetıjének, 
1988. május 31-én. 

− A BM III/I-7. osztályának jelentése az „Association” 
fedınevő ügyben. 1989. július 6. 

− BM III/I-7 osztályának jelentése az „Association” 
fedınevő aktív intézkedés ügyében. 1989. június 20. 

 
Sajtó 

 
„Adni érdemes…” A Magyar Televízió Mősora. 1984. szeptember 27. 
 
„Adni érdemes…” A Magyar Televízió mősora. 1985. december 18. 
 
„Adni érdemes…” A Magyar Televízió Mősora. 1985. február 28.  
 
„Adni érdemes…” A Magyar Televízió Mősora. 1985. március 28. 
 
Aranypille – Rábatext, 1985. július. 
 
Békés Megyei Népújság, 1986. június 26. 
 
Csongrád Megyei Hírlap, 1986. június 26. 
 
„Elıttünk a vasárnap” 1985. március 24. Kossuth Rádió  
 
Esti Hírlap 1986. július 15. 
 
Észak-Magyarország, 1986. július 6. 
 
Lottósorsolás a Nemzeti Színház javára, 1984. december 14. Petıfi Rádió. 



 195 

 
Magyar Nemzet 1985. március 30, 
 
Magyar Nemzet, 1986. december 28. 
 
MTI Belföldi Hírek, 1985. február 10. 
 
Népszabadság, 1983. szeptember 22. 
 
Népszava 1986. június 19. 
 
Nógrád Megyei Hírlap, 1986. június 26. 
 
Petıfi Népe, 1986. július 10. 
 
Somogyi Néplap 1985. december 14. 
 
Somogyi Néplap. 1983. szeptember 23. 
 
25 éves a Katona. TV interjú. Duna Televízió, 2003. Rendezı: Petrovics Eszter. 
 

Interjúk (Készítette: Ring Orsolya) 
 

Interjú Pozsgay Imrével, 2007. december 11.  
 
Interjú Zsámbéki Gáborral, 2008. április 2. 
 
Interjú Székely Gáborral, 2008. június 13. 
 
Interjú Ascher Tamással 2008. augusztus 1.  
 
Interjú Nagy Péterrel 2008. augusztus 6. 


