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ilyen, az eszmébôl megformálandó szakrális mû létre-
hozására?

3. Honnan kellene hogy származzon az a pénz, melybôl
ez az intézmény meg tud születni?

1. A Nemzeti eszméje, melyet sokan a „nemzeti” kife-
jezés miatt a múltba utalnak, meghaladottnak tekintenek
a globalizmus nevében, ma új aktualitást hordoz. Az a titok-
zatos tartalom, mely révén az itt élô emberek – akik közt
lehetetlen feladat volna igazi „fajmagyart” keresni – ma-
gyarnak tudják mondani magukat, noha vér szerint néme-
tek, tótok, zsidók, székelyek és így tovább, ez a szabadság-
ban létezô minõség és erõ maga a nyelv. Nem kirekesztõ,
mert elbír, befogad, összeköt és identifikál a hellyel, a tájjal.
A nyelv mögött álló népszellem csak az arra méltóknak
nyilatkozik meg, többeknek érzésekben, kevesebbeknek
gondolatokban, és mindannyiuk számára így teszi lehetôvé
egy karakter átélését és felismerését, mely képes önmagá-
ban összekötni az öt géniuszt, mely karakter – hasonlóan
a tájhoz, mely az egész Föld organizmusának egy darabja
– az egész emberiség része. Ez a felismerés, mely globális
és átfogó, tud elvezetni az igazi kozmopolitizmusig. A vér-
ségi kötelékektôl való eloldódás vezethet csak az emanci-
pációhoz, a szabadsághoz. Nem más ez, mint az Ószövet-
ség és az Újszövetség közti különbség. A hontalanná vált
szabad egyén útja azonban visszavezet a népszellemhez,
azonban szabadon, egy átfogó emberismeretre támaszkod-
ván. A népszellem kiiktatása az egész organizmus csonkí-
tását jelenti, helyére démoni, földalatti erôk nyomulnak,
melyek nem más népszellemeket jelentenek, legfeljebb
azok karikatúráit vagy korrumpált formáit. A népszellem
megnyilatkozása elleni egyik koncentrált támadás a nyelv
rombolása. A reklámok, melyek a költészetbôl vett sorokat
azok földhöz láncolt karikatúráivá fordítják, kioltván
emlékezetünkbôl az eredetit; az amerikanizmus, mely a
szavak, a beszédmód, a hangsúlyozás, a ritmus területén
kezdi ki a nyelvet – ugyanazon ellenerô arcai. Ha ezek az
elemek benyomulnak a nyelv területére, az hasonlatos
annak megbetegítéséhez sôt amputációjához, így az meg-
bénul, vagy protézisek segítségével látszatéletet folytat.

A nyelv és a népszellem ma lefojtott, szégyenkezô álla-
potban van. Nincs meg szabadsága, töredéke sem annak,
ami az elsô Nemzetit megszülô népmozgalomban élt. Nép-
mozgalomról ma nem beszélhetünk, csak egy tudatalattiba
szorított tartalomról, egy alvásról. Mikor és hogyan ébred
fel, nem tudjuk, de mikor is tudtuk? Egy biztos: azt az erôt,
mely ma a színházat építi, nem a népszellem inspirálta.

A szabadság feltételeit kell tehát megteremteni, hogy
ez az akarat a felszínre kerülhessen.

2. Ezt az épületet szabad egyének kezdeményezésére
létrehozott, államtól független testület kell, hogy megépít-
se. Ennek tagjai azok lehetnek, akik ezt az eszmét képesek
megragadni és megformálni, úgy építészetileg, mint a szín-
házmûvészet és egyéb mûvészetek területén. Csatlakoz-
hatnának mindazok, akik mindezt képesek megérteni és
befogadni. A szabad és önkéntes testület léte szavatolja a
hatalmi befolyások távoltartását. E testület választhatná ki
– Széchenyihez hasonlóan – azokat az építészeket és mû-

vészeket, akiket életmûvük alapján erre alkalmasnak ítél-
nek, s ez nem csak tapasztalat kérdése, hanem e feladat
végrehajtásának képességéé.

3. Az építéshez szükséges források a fenti feltételek
teljesülése mellett szabad egyének és vállalkozások ado-
mányaiból kell, hogy összeálljanak.

Az itt leírtak bizonyos követelményeket támasztanak.
Hogy milyen messzire vagyunk ettôl és hogy most mi való-
sul meg, az közös sorsunk története. A szampó zakatolása
még elnyomja a vasmenyasszony hangját.

Helyes Gábor
A NEMZETI VÁNDORÚTJA

Sokan, sokféleképpen magyarázták már a Nemzeti Színház
kétévszázados kínlódását, rendszerint a napi szempontok-
ban meglelve a múlt hibáira a magyarázatot és egyben a
gyógyírt. Meg sem kísérelnénk egy ilyen utat ma, amikor
javában épül a színház. Jelen vizsgálódásunkban csupán
egy aspektusára koncentrálunk e szerteágazó témának:
nevezetesen a helyszínek történetére. Nem keressük az
ügyben szereplõk indítékait, nem mondunk ítéletet maga-
tartásukról, – most egyedül a színház számára szolgáló hely-
színekrõl beszélünk. Mi értelme lehet egy ilyen vizsgáló-
dásnak? Talán nem más, mint olyan paraméterek, a szemé-
lyes érdekek vezérelte világtól független tartalmak tudato-
sítása, amelyek ma, a XXI. század küszöbén az illúzióktól
elvezethetnek bennünket a dolgok belsõ valóságához. En-
nek a valóságnak a felébresztését – és nem fogalmi magya-
rázatát – igyekeznek majd szolgálni azok az õsi párhuza-
mok, amiket a történet egyes pontjaival kapcsolatba ho-
zunk.

A XVIII. századi Pesten a színházi élet mint polgári
kultúrforma elemi szinten leledzett. Egy stratégiailag fölös-
legessé vált Duna-parti körbástya, az ún. Duna-Rondell
szolgált kényszerûen erre a célra. A feljegyzések szerint
bár a színészek, váltogatva német és magyar nyelven, tûr-
hetõen játszottak, mégis az egész physisch und moralisch
nulla volt. Ennél nagyobb elismerésre – és üzleti sikerre –
pályázhatott az ekkor még a város falain kívül esõ Lipót-
külvárosi (a mai Erzsébet téri) Thierhetze, vagyis állatok
heccelésére és viadalára fenntartott amfiteátrum… Az 1809-
ben felépült német színházban a magyar színészek csak
mint megtûrt vendégek léphettek fel, akik egyébként nyá-
ron a szabad ég alatt, télen egy magánházban szerepelhet-
tek csupán.

Nem lehet vitás, hogy a szellemi fejlõdésben elõttünk
járó, ekkortájt magára találó német kultúra példája erõsen
inspirálta a színház ügyét, gondoljunk  Goethe vagy Schiller
hatására. Õk felismerték a színház, mint mûfaj kettõs termé-
szetét: egyaránt szólhat az ember magasabb vagy alanta-
sabb lényéhez. Ám sem a hideg ráció, sem a nyers ösztönök
puszta kielégítése nem elegendõ a katarzishoz. Színpadon
az elõbbi unalmat kelt, az utóbbi közönséges. Schiller ezért
a fej és a zsigerek közötti mezõre utal, az emberi szívre –
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ide kell irányuljon a színház nemes játéktörekvése,  az
emberi középpontra, hogy megóvja õt a rosszá válástól,
vagyis az intellektus vagy az ösztönélet túlsúlyától.

Széchenyi, – az egyetlen romantikus mûvész, aki a
politika területén mûködött – schilleri értelemben ragadta
meg a színház eszméjét, és képzelte el azt a Lánchíd pesti
hídfõjénél. 1832-ben egyszerre fogant meg benne a Híd
és a Színház gondolata: ekkor hozza létre a Hídegyesületet
és írja meg röpiratát a Magyar Játékszínrûl címmel. Ez az
összekapcsolódás semmiképp se lehet véletlen, itt valójá-
ban egyetlen magasabb ideál felismerésérõl van szó. Ami
ebbõl testet tudott ölteni, az csak a Lánchíd az Alagúttal.
Ezért ezek szemlélésével közelebb juthatunk Széchenyi
ideáljához is.

Ha megpróbáljuk gondolatban félretenni mindazt az
ismeretet, amit a Lánchíd keletkezésérõl és történetérõl
tudni vélünk, és elfogulatlanul tekintünk a híd robusztus
pilléreire, akkor érezhetjük, hogy itt valami õsrégi forma
áll elõttünk, kiegészülve a hídlánc mai-múltszázadi mérnö-
ki vonalával. Tudjuk, Napóleon tudósainak nyomán a XIX.
század elején robbant be az európai kultúrába az addig
rejtett egyiptomi szellemi hatás, talán ez a közvetlen ma-
gyarázat. Egyiptomban hagyományosan az élõk a folyó

keleti partján építkeztek, míg a nyugati oldal a temetkezés,
a halottak városának színhelye volt. A folyó, az élet forrása
egyben elválasztotta a két birodalmat. A színház mint az
élet, a  változékonyság sûrítménye állhatott volna a keleti
parton, az erkölcsi-morális síkon kapcsolatot tartva a túlvi-
lág örök törvényeivel. Széchenyi hídjának az õsi részeit, a
pilonokat, még a fasizmus sem tudta megsemmisíteni, ám
a színháznak szánt helyre évtizedekkel késõbb más épült
– a Tudományos Akadémia. De pillantsunk át a túloldalra:
itt áll az Alagút, melynek  eredeti Clark-féle tervén egészen
nyilvánvaló az egyiptomi inspiráció. Ez a monumentális
„hiány” kell emlékeztessen minket a félrevitt gondolatra.

De ne vágjunk a dolgok elébe! Csak 1835-ben járunk,
még tizennégy év van hátra a Lánchíd felavatásáig, amikor
„színház ügyben anarchia következik be”. Széchenyi min-
den erõfeszítése ellenére a Kerepesi kapunál, vagyis a mai
Astoriával szemben, „a város legrútabb részeinek egyiké-
ben” viharos gyorsasággal egy ellenszínházat húztak fel,
amelyet bár 1837-ben mint pesti Magyar Színházat avattak
fel, s pár évre rá átkereszteltek Nemzeti Színháznak. Ezzel
megkezdõdött egy majd nyolcvan éven át húzódó toldozás-
foldozás, átépítések sorozata, aminek egyik oka a nem
megfelelõ helyszínválasztásban rejlett. Nehéz a mai város-
kép alapján valami gondolatot alkotnunk arról, miért is
volt alkalmatlan ez a helyszín? Ennek belátásához ki kell
lépnünk a napi események sodrásából, és átfogó folyama-
tában kell szemlélnünk a középkori város drámai átválto-
zását az eklektikus Pestté.

Amikor a város, nevezetesen Budapest fejlõdését
együttérzéssel próbáljuk végigkövetni, akkor egy általános
világfolyamat helyi rajzolatára ismerhetünk. Nem puszta
hasonlatok az ilyen kifejezések, mint a város magja, a város
szíve. Valóban a hagyományos városokat úgy vették körül
a városfalak, mint a magot a kemény héj. Amikor eljön az
idõ, ez a kemény kéreg el kell hogy pusztuljon, fel kell
nyíljon, utat engedve a csírázó növénynek. Ehhez a csírá-
záshoz fogható az a városfejlõdés, ami a Hild féle klasszi-
cista Lipótvárosban a XIX. század kezdetén, 1849-ig végbe-
ment. Itt a folyamat derékba tört, és az eklektikus Budapes-
ten a racionális kor szellemében már körutak és sugárutak

Széchenyi színházának dunaparti helyszíne a Kirakodótéren a pesti Duna-parton, és a színház alaprajza; Pollack Mihály 1835-ös terve alapján.

Az Alagút Duna felôli bejárata Clark Ádám teve alapján
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rendszerével oldották meg a város rohamos fejlesztését, a
XIX.század végére elpusztítva a fölöslegesnek ítélt történeti
városmagot. Jellegzetes módon az eklektikus Budapesten
hagyományos városi tereket hiába is keresnénk. Ez a hiány
felértékelte a fontosabb útkeresztezõdéseket, a közlekedé-
si csomópontokat. Ezek lettek az új tájékozódási pontok.

Képként szemlélve ezt az állapotot az az érzésünk ke-
letkezhet, hogy a hajdani egység lett itt feldarabolva és
szétszórva. Eszünkbe juthat Ozírisz isten egyiptomi történe-
te, akit Ahriman (Typhon) a Nílusba ölt, majd feldarabolt
és részeit a földbe süllyesztette. Ilyen értelemben az egyko-
ri Hatvani kapu, a mai Astoria csomópontja is egy olyan
hely, ahová a hajdani városmag egy részletét „süllyesztette
Ahriman”. A régi Pest keleti kapujába futott ugyanis be a
Kerepesi út, amely a századfordulón – a Kossuth Lajos utca
kiépítésével – megsemmisítõjévé vált a történeti városmag-
nak, kettészelve a régi város szívét, az Eskü teret a régi
városházával. Amikor az elsõ Nemzetit felépítették, persze
még senki sem álmodott errõl a lehetõségrõl, ám a késõbbi
események megrendítették a színház pozícióját.

Az 1910-es évek elejére érett meg a helyzet egy új
Nemzeti Színház felépítésére. Csakhogy a közel 10 évvel
korábbi sugárút-építés egy olyan amnéziát idézett elõ, ami
lehetetlenné tette az adott helyszín szellemi adottságának
megfelelõ beépítését. Ekkor került sor az elsõ építészeti
pályázatra. Ez a demokratikus forma ritkán alkalmas szelle-
mi természetû kérdések megfelelõ elbírálásához. A pályá-
zat kiírói meglehetõsen világos, nagyvonalú tervezési prog-

ramot adtak meg, ám mégis súlyosan hibáztak a kiírás so-
rán: megkötötték, hogy csakis klasszikus stílusú lehet az
épület. Ez a száz évvel korábbi szempont elgyöngítette a
bartóki eredetiségû Medgyaszay István pályázatát.Õ, aki
egyedül lett volna képes stílusteremtõ, eredeti feleletre,
bár megnyerte a pályázatot, utóbb mégis kénytelen volt
feladni zseniális módon átlóra szervezett beépítési kon-
cepcióját, és hamarosan kiszorult a továbbtervezésbõl. (Vé-
leményünk szerint ez az átlós térszervezés, ahol a színház
fõbejárata az út keresztezõdésére mutat, kiemelhette volna
az Astoriát máig tartó degradált állapotából.)

Idõközben a színház beköltözött a mai Blaha Lujza
téren állott Népszínház épületébe. Mindazoknak, akikben
a hagyományos színpad-nézõtér felfogás múltszázadi képe
él a mai színházról, talán az idõk végezetéig megfelelt vol-
na ez az épület, amely vitathatatlanul remekül illeszkedett
az eklektikus Budapest hangulatába. Itt csak egyetlen gond
volt: ez az épület nem a Nemzeti Színház volt. A Népszín-
ház 1965-ös elbontásakor sokan fogadták kételkedve a
mûszaki emberek érveit, miszerint a metró miatt vált alkal-
matlanná az épület a színjátszásra. Pedig – talán öntudatlan
formában – mégis ez az igazság. Amint korábban egy fõút,
úgy ekkor egy láthatatlan alagút indította meg a változást:
a Nemzeti Színház egészen eltûnt az érzéki síkról, a föld
színérõl. Bár a Hevesi Sándor téren kineveztek egy épületet
erre a feladatra, de mindenki tudta, hogy a Nemzeti Színház
csak a lelkekben él.

Sajátos módon a legmélyebb diktatúra idején, az ötve-
nes években is felmerült a Nemzeti Színház kérdése. Az
akkor Sztálin térnek elnevezett mai Erzsébet tér lett volna
a helyszín. Itt egyenesen a tér közepére, a nem sokkal
korábban modernista manifesztumként épült buszpályaud-
var feláldozásával szándékoztak egy szocreál stílusú épüle-
tet emelni. Ez a terv az ötvenes évek még klasszikus mû-
veltségû építészgenerációjának elképzeléseit hordozta, és
valószínüleg emlékeztetett volna Hitler építészének, Albert
Speer-nek nagyszabású megoldásaira. Bár városépítészeti-
leg megoldotta volna az Andrássy út és a Károly körút lezá-
rását, ám csak annyi köze lett volna a szabad szellemhez,
mint a kor napilapjának, a Szabad Népnek.

1956 áldozata tette lehetõvé, hogy a színház ismét testet
kapjon. Az ekkor ledöntött Sztálin szobor helye a Dózsa
György úton valóban a lehetõ legmegfelelõbb volt a szín-

Medgyaszay István 1913-as. elsô díjas terve a Nemzeti Színház pályáza-
tán; alaprajz és nézet a fôbejárat felôl; Múzeum krt. és Rákóczi út sarok.

Az 1945 után lebontott Regnum Marianum templom, amely a Városli-
getben, a Damjanich utca tengelyében állt (Kotsis Iván, 1926-30)
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ház belsõ értelmének kifejezésére. Maga a Dózsa György
út éppoly anakronizmus volt a maga pusztán gyalogos fel-
vonulásokra kiszélesített méreteivel, mint az egész társa-
dalmi rendszer, amely önmagát benne megalkotta. Kiépí-
téséhez el kellett tüntetni a térbõl a Regnum Marianum
templomot – a magyarság szellemi védelmezõjének szen-
telt épületet. Amint a városmag feldarabolásánál az egyip-
tomi Ozírisz történetére emlékezhettünk, úgy itt annak nõi
társára, Ízisz Szófiára gondolhatunk, akit Lucifer ragadott
el az egekbe. Így tûnt el Mária Országa a szemünk elõl a
trianoni varázslattal, és üttetett rá a horthysta irredentizmus
bélyege erre az épületre.

Sajnos, amint 1956 sem hozta el a szabad Magyarorszá-
got, így a Nemzeti Színház ügye is az államapparátus út-
vesztõjébe került. Az 1965-ben újólag kiírt építészeti tervpá-
lyázat óta minden igyekezet arra irányult, hogy éppen ezt
az egyet, a helyszín valódi jelentését feledjék el az embe-
rek. Elõbb pártkongresszusi épületet dísztribünnel, késõbb
városligeti szórakozóhelyet próbáltak faragni a színházból.
Amikor a nyolcvanas években ismét felszínre került a téma,
még tartott a bolsevizmus, így lett volna értelme a városli-
geti helyszínnek, ám a tervezõi-megbízói közeg mit sem
változott, így lassan a helyszín is ellehetetlenült.

Amint közeledünk a jelenhez, úgy gazdagodik a kép
részletekben, de ugyanakkor csökken a rálátás, elmosód-
nak a kontúrok. 33 évvel 1956 után, a 89-es rendszerváltás
idején nyílott meg ismét a szellemi esély a színház felépí-
tésére. Ezt az esélyt, amint magát a rendszerváltást is, csak
részben sikerült kihasználni. A magyarság érezte, hogy épí-
tészetileg is ki kell fejeznie önmaga helyzetét és küldetését.
Azonban ez a tudatosság még nem önmagán alapult,
hanem külsõ tényezõkön. Hogy-hogynem, országunk
elnyerte egy világkiállítás rendezésének jogát. Arra a helyre
– vagyis a szakrális Duna-partra – hová ekkor a színház
talán méltó módon megépülhetett volna, a kiállítás

együttesét tervezték jeles építészeink. Pár évvel késõbb a
történet paradox fordulatot vett. Mínusszor mínusz az plusz
– tanít a matematika. Ugyanaz az erõ, amely meggátolta a
világkiállítás felépülését, és amely évtizedekig képtelen
volt a színház felépítésére, amit az 56-os megtorlások záró-
akkordjaként – szándékát tekintve – õ pusztított el,  íme,
maga vállalkozott a színház felépítésére, mégpedig a lehetõ
legmegfelelõbb helyszínen: az Erzsébet téren. Városszer-
kezetileg a tér a hajdani történeti városfal mentén áll, innen
indult kétszáz éve az a mély levegõvétel, amivel a város a
múlt század végére elérte a Városligetet. Ide fut az Andrássy
út, végén a homorú tükör formájú Hõsök terével. Ez talán
az ország legnagyobb, tisztán szimbólikus tere, mely az
elmúlt évszázadok jeles vezetõivel a múlt képmása. A
fókuszpontban az obeliszk tetején áll Gábriel arkangyal, a
múlt század végéig érvényes korszellem kifejezéseként.

Egyiptomi hasonlattal élve az Andrássy út egy kétkilo-
méteres szakrális útvonal, ami a magyarság XX. századi
sorstörténetének felel meg. Az 1896-os milleneumtól indul-
va a „boldog békeidõket” a kezdeti ligetes, villás beépítés
jelenti, aztán a Kodály körönd majd az Oktogon a két világ-
háborút idézi, míg a bolsevizmus évtizedeit a korábbinál
jóval zártabb, magasabb utcatérfalak ábrázolják. Elég az
út és terei megannyi elnevezésére visszaemlékeznünk:
Hitler tér, November 7. tér, Népköztársaság útja, a hírhedt
60-as számú ház, román katonák 1919-ben az Oktogo-
non… Az ezredfordulóra valóban idõszerûvé vált, hogy
az utat a magyarság XX. századi szenvedéstörténetének
emlékútjává emelje a Nemzeti Színház a Hõsök terével
átellenben.

Az 1997-es építészeti pályázat  kiírói olyan alkalmatlan
telket határoztak meg a színház számára, ahol nem nyílott
mód az Andrássy út tengelyes lezárására. Ehhez védett épü-
letnek kellett hamarjában nyilvánítani az Erzsébet téri autó-
buszpályaudvart, mely pont a tér közepén áll. Ez a döntés

Henri van de Velde; a nézôtér és színpad újfajta kapcsolatát létrehozó kölni Werkbund színház elsô és hetedik (utosó) tervváltozata 1913-ból.
Amikor a Nemzeti színház pályatervén hasonló megoldásra jutott Medgyaszay István is.
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annál paradoxabb, mivel ez a remek funkcionalista-mo-
dernista épület éppen a színház megépítésével elveszti
funkcióját, azaz léte értelmét, így tömege a múlt kövüle-
teként csak akadályt képez. A technikai-funkcionális kér-
dések túlhatározásával igyekeztek kiszûrni mindenfajta
szabadabb  szellemi tartalom lehetõségét, és leszállítani a
színházat egy bonyolult technikával telezsúfolt városi ház
igényszintjére. A nyertes terv vitathatatlanul a legszelleme-
sebben járja gúzsba kötött táncát a pályamunkák között –
ám a kétévszázados tapasztalat azt mutatja, hogy a Nemzeti

Színház eszméje nemigen tûri a félmegoldásokat. (Az igaz-
sághoz tartozik, hogy eme írás szerzõje maga is csak hóna-
pokkal a pályázat lebonyolítása után értette meg a helyki-
jelölés csapdáját.)

Itt tartunk jelenleg. Épül a színház, pontosan a legna-
gyobb metrócsomópont fölé. Bizonyára a valaha épült leg-
drágább darab lesz a sorban. Korábban többször utaltunk
bizonyos egyiptomi párhuzamokra, melyekben nem
annyira az információ, inkább az archetipikus jelleg a fon-
tos. Amennyiben a színpadi munka központi kérdése a

jelenlét, ugyanúgy ez tûnik meghatáro-
zónak a színház sorsát illetõen is. Amikor
ez a jelenlét akadályozott, akkor azok az
erõk, amiket ma a tudatalatti hatalmának
is szokás nevezni, alattomosan megbete-
gítik az intézményt. Ám ha valóban megle-
li helyét a Színház, a Kelet népének leg-
fontosabb intézménye, akkor gyógyító ha-
tását tudja majd küldeni arra a helyre, ahol
korunk nagy harca folyik: az emberek szí-
vébe.

Utószó
Kis tanulmányunkban a Nemzeti Szín-

ház történetét mint az építési helyszínek
történetét igyekeztünk megragadni. Ter-
mészetesen ez csak egy a lehetséges as-
pektusok közül. Ám így is megfigyelhe-
tünk egy általános törvényszerûséget. Ha
az életet megfosztják a maga szabad meg-
nyilatkozási formájától, akkor a valóság
torzképe jön elõ. A hely igazi szellemisége
helyett a doppelgänger, az élõ helyett a
kísértet jelenik meg. Õ kell emlékeztessen
minket az elõttünk álló feladatokra.

Az Erzsébet tér a Károly körút és az Andrássy út tengelyébe helyezett színházzal (az ötvenes évek terve) és az épülô Nemzeti színház telke

Metróvonalak találkozása az épülô Nemzeti Színház alatt


