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GONDOLATOK A NEMZETI SZÍNHÁZRÓL
A Kós Károly Egyesülés június 20-án a Magyar Mûvészeti
Akadémiában tartott egynapos konferenciáján a jelenlévôk
átfogó kép megrajzolására tettek kísérletet a Nemzeti Szín-
ház ügyében. A közel hétórás beszélgetés egészét lehetet-
len reprodukálni. Az indító gondolatok az itt közölt három
írásban találhatók, melyek a bevezetô során hangzottak
el. A jó hangulatú beszélgetés eredményeként sikerült tár-
gyilagos helyzetképet alkotni a témakörrôl anélkül, hogy
indulatok vagy elfogultság jelent volna meg a levegôben.

Szükségesnek érezzük az elhangzott megállapítások
rövid összegzését, mivel úgy véljük: kordokumentum az
épület, de ugyanígy kíséri a „megtörténhetett volna” törté-
net is; hogy minek kellett, vagy nem kellett volna – meg-
épülnie, s e történetnek mindannyian részesei vagyunk.

Elôrebocsátjuk azt a kijelentést, amely a beszélgetés
elején hangzott el, s az alaphangot megadta: amikor mi
magunk belevágtunk a pályázatba, nem tudtunk semmit
az egész problémáról, s a tervek készítése közben körvona-
lazódott az a hiány, ami a kiírásból kimaradt. Egy ébredési
folyamat részesei vagyunk; gyávák, tudatlanok voltunk,
nem mertünk radikális és valóságos választ adni – a kiírás-
sal ellentétben – s átaludtuk ezt is, ahogy valószínûleg má-
sok is. Nem vádiratot kívánunk készíteni , hanem kollektív
mulasztásunk tárgyában önkritikus mérlegvonást.

Széchenyi 1832-es röpiratában négy csoportba sorolja a
színházzal kapcsolatos feladatokat :

– A színház helyének helyes megválasztása.
– Egy lépés se tétessék még kezdetére is, míg elegendô

somma egybe nem folyt.
– A begyûlt pénz megfelelô kezelése (kamatoztatás,

tôkésítés).
– Ne bízzuk a dolog practicai kivitelét ollyanokra, kiknek

e’ részben csak éretlen theoriai ismereteik vannak,
hanem kik e’ részben practicusok is.

Nos, e négy feltételbôl az elsô kettô biztosan nem teljesült,
a másik kettô még kérdés.

Mi a Nemzeti Színház eszméje?
Ezt a kérdést nem vetették föl sem az építészek, sem a
színházi szakma képviselôi. Nem derülhetett ki imígyen
az sem, hogy a Nemzeti Színház valóságos modern kul-
tuszhely, a Nyelv Temploma elcsépelt kifejezés valóságos
tartalma kell legyen. E konkrét szakrális funkció építészeti,
kultikus követelményei homályban maradtak.

Az épület rossz helyre került
A kiírásban rögzített kötöttségek (RRT) egy sajátos és par-
tikuláris városépítészeti szemlélet alapján születtek, meg-
kötve a tervezôk kezét. A városi ház koncepció önkényes
és intellektuális zsákutca, mely párosulva a buszpályaud-
var soronkívüli, gyors levédetésével lehetetlenné tette az
épület jobb, vagy netán az ideális helyre, azaz az Erzsébet-
tér közepére helyezését. Ez utóbbi esetben a Színház köze-
pe találkozott volna az Andrássy út tengelyével, kapcsolatot

teremtve az Ezredéves emlékmûvel, magával a magyar
történelemmel, s 2000-ben a Színház átadása egyszerre tisz-
telgett volna a magyar múltnak és jelzést adhatott volna az
új évezrednek is. Ezt a lehetôséget a kiírás meggátolta.

A színházi koncepció elavult
A színpad-nézôtér viszonyát, mely a mai színjátszás leg-
nagyobb problémája, kérdésként nem tették fel. A kiírás a
már a század elején elavult proszcénium-színpad technici-
zált változata – egy színpad helyett hattal, amiket ki-be
tologatnak. A kor – színészek által is hangoztatott – követel-
ményének ellentmondó megoldáson nem segít a kompen-
zálásként felkínált stúdiószínpad sem. A technika révén
folytatott illúziókeltéssel leplezett szellemi vákuum ered-
ményezi az összköltségen belül a technika / épületköltség
arányának példátlan 40/60 százalékos mértékét. Nem ke-
rült nyilvánosságra az idô elôtt távozott német zsüritag írás-
ba foglalt véleménye sem. Ide tartozik a transzparens elô-
csarnokok problémája is, melyek ingerözöne a színészek
megfogalmazása szerint megnehezíti két felvonás között
az elôzôleg megteremtett hangulat megôrzését, zajos
konzumálássá változtatva a befogadás morális élményét.

A nyertes tervrôl
A terv valóban magas színvonalú. Hibái részben a kiírásból
következnek, illetve inkább annak teljesítésébôl. A kom-
promisszumokat az alázat jegyében, bevallottan teszi, így
nem tekinti feladatának a színházi koncepció kérdését sem.
Ez a rezignáció, amely szellemi kapituláció a legfontosabb,
tartalmi probléma elôtt, a mai építészek közt egyre elfoga-
dottabb (Medgyaszay idejében még nem volt az). A kiírás
szándékát legkövetkezetesebben és legradikálisabban
azonban a II. díjas Cságoly Ferenc terve valósította meg. A
városi ház koncepció alapvetését a transzparenciával, neut-
ralitással párosítva teljes vákuumot teremt a szakrális tér
helyén. Bán Ferenc terve Cságoly személytelen, szigorú
szerkesztésével szemben vállalja a szubjektív hangot. A
robbantott, transzparenciája révén szétesett tömegben
megjelenik bizonyos költôi megformáltság, az internacio-
nális stílusban egy sajátos egyediség, oldva annak kon-
struktív-technokrata karakterét. Becsületes munka, kom-
promisszumokkal terheltsége azonban kitörölhetetlen.Az
elsô Nemzeti Színházat nem a pesti polgárság hozta létre,
hanem a vidék, ahol élt a színház. A helyzet e tekintetben
nem sokat változott, mi van mégis a vidéki színházakkal,
milyen viszonyban állnak a leendô Nemzetivel?

A színház meg fog épülni. Ez a történet alvásunk törté-
nete. Jogunk, sôt kötelességünk, hogy feljegyezzük az ügy
tanulságait, ahogy Széchenyi is megtette az elsô – rossz
helyre épített – színház megnyitásakor: Ismét és utoljára
el van hibázva. A jószándék a melléfogásokat némileg
tompítja. Vegyük ismét Széchenyi példáját; ô késôbb meg-
békélt és az elhibázott színházat pénzügyi nehézségeibôl
kisegítette. A tanulságokat azonban ne felejtsük, mert a
történet még nem ért véget.                              Ertsey Attila


