
MEGÚJULT A BUDAPESTI NEMZETI SZÍNHÁZ ÉPÜLETE! 

A Nemzeti Színházat először gróf Széchenyi István álmodta meg a Duna partjára. Pompázatos 

épületet tervezett. 1832-ben A magyar játékszínrül röpiratában így írt: 

"Volna bár minden nagyobb várasunkban olly színház es társaság, melly biztosan fen állhatna, 

s ez által lépcsőnként olly tökélyre fejthetné ki magát, hogy midőn szűnoráinkat kellemteli 

elvarázslaná, érzelminket, izlésinket, szokásinkat nemesítné, idomítná , józanítná 

egyszersmind.” 

A magyar országgyűlés 1836-ban elrendelte egy nemzeti díszes játékszín megvalósítását, mely 

Pest városában kijelölt telken a magyar Játékszínben, 1837-1840 Pesti Magyar Színház, majd 

1840-től Nemzeti Színház néven működött. 1875-ben a színházépületet megnagyobbították, 

még egy emeletet húztak rá, és hozzáépítették a színházi műhelyeket és színészlakásokat is 

magába foglaló négyemeletes bérházat. 

Vajh a vidéki közönség elérheti-e Thália papnőit? Hová jutott a vidéki színjátszás az első 

kezdeti lépésektől? Legfőképp milyen okok segítették fejlődésében? 

A Magyar Királyság vasúthálózata 1867-től 1873-ig megháromszorozódott, bekapcsolódtak az 

ország vérkeringésébe az addig elzárt országrészek: Erdély, a Felvidék, a Délvidék. Ez a 

közlekedési robbanás jelentősen növelte a színtársulatok mozgékonyságát. A földrajzi 

térhódítás hozta a kőszínházak számának hirtelen emelkedését. Székes fővárosunk 

művészeinek rendszeressé váló vidéki vendégjátékai is a művészi igények emelkedését 

eredményezték. 

Mindez új szervezeti szabályozást feltételezett, sőt követelt magának. A Nemzeti Színház 

ügyrendjét időről időre megújított rendeletekkel szabályozták. A szakma is szervezkedni 

kezdett. Az első magyar színészkongresszust négy éve, 1871-ben tartották meg. 1871-ben 

megalakult a Magyar Színészkebelzet. Hiányát érezzük színészegyesületi segélyalapnak, 

nyugdíjházaknak a színpadtól visszavonult, vagyontalan színészek számára. Reméljük, ezekben 

a következő évek megoldást hoznak. 

A vidéki társulatok és a városok közti kapcsolat tartását megkönnyítette az 1871. évi  törvény: 

az úgynevezett községi törvény, amely lehetővé tette a helyi szakbizottságok megszervezését. 

Ahol kívánatosnak és lehetségesnek látszott állandó színház létesítése, ott színházépítő 

választmányt szerveztek, vagy részvénytársaságot alapítottak, mint 1870-ben 

Székesfehérvárott, 1873-ban Temesvárott, 1878-ban Győrött, 1881-ben Pápán. 



A felelőtlen vállalkozásokat korlátozta az 1879. évi törvény mely szerint a hatósági engedély 

nélküli színielőadások tartása kihágásnak minősül és büntetendő. A színházépületeken kívül 

tartott teátrális produkcziókat főkapitányi rendeletek szabályozták.  

1873 után sorra alakultak az új színházak: a Népszínház, az Operaház. A polgári szemléletű, 

könnyedebb hangvételű daraboknak a Vígszínház adott otthont. 

Napjainkban már nemcsak a herczegek és bárók szórakozása a színjátszás: hazánk egész 

lakosságának épülésére szolgál. 
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