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Szekér László
A NEMZETI SZÍNHÁZ ÉS

ÉPÍTÉSZEI
A Nemzeti Színház építésének megkezdését kisebb-na-
gyobb botrányok kísérik. Mit kezdjünk például egy olyan
újsághírrel, hogy „Ismét a régi helyére kerül az új Nemzeti
Színház alapköve “? Az új stimmel, hisz mindig van új és
újabb, de mi a régi hely?

  Szó sincs róla, hogy az Astoriánál, a Blaha Lujza téren,
netán a Dózsa György úton – (vagy a város további harminc
pontja valamelyikén, – a Nemzeti Színház eddigi lehetséges
helyszínein) helyeznék el azt. A néhány hónapja (1998
március 28-án) elhelyezett alapkô számít már régi helynek
mindössze két hónap kellett az ünnepélyes alapkôletétel-
hez, majd az alapkô kiásásához, páncélszekrénybe zárá-
sához és újra elhelyezéséhez, majd bebetonozásához.

Mi a régi?
A mai középkorú nemzedéknek például lehet „régi” a
Dózsa György úti – meg nem épült – papírszínház, az idô-
sebbeknek az 1965-ben lebontott, és csak emlékekben élô
Blaha Lujza téri hajdani Népszínház a „régi”, az építéstör-
ténet viszont régiként emlegeti a mai Astoriánál állt egykori
színházat, melynek 1875-ös átépítése után, az eredeti,
1837-es lett a „régi”. Még régebbi (1832) gróf Széchenyi
István javaslata, mely korának legjobb helyszínét javasolta,
a mai Tudományos Akadémia helyét, a pesti Dunaparton,
a Lánchíd pesti hídfôje mellett. Úgy tûnik, akkor megfelelô
helyen lett volna a Nemzeti Színház, és máig rejtély, miért
nem tudott ott megépülni – átgondolt, tudatos cselekvéssel.
Azóta tartó hányattatásai az akkori, koraszüléshez hasonlít-
ható gyors és átgondolatlan – más helyen történt – megépí-
tése következményei. „Pest vármegye tisztikara munkált
és cselekedett”, és kellô elôrelátás nélkül megépítette a
Grassalkovich telken (a mai Astoriánál) a „régi” Nemzeti
Színházat, az események elé vágva, és ezzel meghiúsítva
Széchenyi egészséges elképzelését, hosszú idôre ellehetet-
lenítve ezzel a Nemzeti Színház ügyét. Tudniillik a Színház
kicsi lett, helyszíne túl forgalmas, nem elég reprezentatív,
– a helyszín és az építészet nem volt fedésben a feladattal.
Földváry Gábor, Pest vármegye alispánja feltehetôleg jó
szándékkal, hazafias érzelmektôl vezérelve cselekedett,
azonban az igyekezet legalább annyira valami ellen szólt
(német színház, Széchenyi javaslata), mint valamiért.

Balsors
Azóta több mint 160 év telt el, és többször felmerült a szín-
ház felépítése újabb és újabb helyszíneken – mindeddig
sikertelenül. Mint egy nyughatatlan kísértet, idôrôl-idôre
felbukkan a város különbözô pontjain, keresve a nyugvó-
helyét. Úgy tûnik, végzet sújtja ezt az épületet, hiszen más
középületek, más építési feladatok rendre megvalósultak.

A kudarcok sorozatát fel kellene dolgozni, tanulni
kellene belôlük, csak akkor hagyhatjuk ôket magunk mö-
gött.  Persze az ember hajlamos az emlékezetkihagyásra,
különösen, ha olyan dolgokról van szó, amik fájdalommal
járnak. A Nemzeti Színház építésének, tervezésének
gondterhes története párhuzamosan halad a magyar nép
történetének   hányattatásaival, amivel szembenézni nehéz

– felejteni könnyebb.  Ha a Dózsa György úti Nemzeti
Színház történetére gondolunk például, máris benne
vagyunk Sztálin csizmájában. Az 1965-ös pályázat után 18
évvel, Aczél elvtárs ugyan már csodálatosan finom
bôrcipôben lépett be a KÖZTI-be – megbeszélendô az
azonnali tervindítás részleteit 1983-ban, de a csizma
láthatatlanul ott volt. Az 1964-1987 közötti idõben a
pártállam nyomta rá a bélyegét a színházra, a Sztálin-
szobor kísértete, a dísztribün, a pártkongresszusi igény
belevonása a színházi programba óriási tehertétel volt. (Az
erkély dísztribün-funkcióját vizsgálva érdekes
megfigyeléseket tehetünk a hatalmi viszonyok
változásáról.) Az 1964-es elhelyezési pályázat kiírói
részérôl egy gesztus volt az integetô emelvény a hatalom
felé – ez a gesztus 23 éves bénultsággá merevedett, mond-
hatni nem volt elég erô a szembesüléshez. Nem kérjük
ezt számon senkitôl, ez kortünet.

Jel-en lét
Magát a jelenséget kell szemügyre venni: azt az ájult álla-
potot, mely megakadályozza, hogy jelen legyünk az éle-
tünkben. De mit is jelent jelen lenni? Jel-en, vagyis megje-
lölten, jelen lenni a Jelenben, tehát sem a Múltban élni,
sem a Jövôt elôrehozva abban élni – a jelenben megállni,
saját gondolatokból cselekedve. Nem jelen lenni annyit
tesz, mint átaludni az eseményeket, kész megoldásokat
kopírozni, véletlenre bízni a dolgokat.

A Nemzeti Színház története a jelenlétvesztés története.
Hol indokolatlan tespedtség, átaludt évtizedek, múltba ré-
vedés jellemzik, hol szalmaláng lelkesedés, érzelmektôl
túlfûtött huszáros döntések – melyekért késôbb súlyos árat
kellett fizetni – elôrehozott jövô, sietôs kapkodás. Hiányzik
a közép minôsége, a Széchenyi-fémjelezte fontolva hala-
dás, a tudatos jelenlét, a biztos alapra történô építkezés, a
kor felvállalása, tárgyilagosság és ôszinteség, a lehetôségek
bátor megragadása, a kor megkövetelte új gondolatok meg-
valósítása.

Miért kell Nemzeti Színház?
Az alapkiindulás, hogy miért épül a színház, Széchenyi
korában szinte magától adódott: A magyar gazdaság meg-
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erôsítéséhez magyar jogra, magyarul írott szerzôdésekre,
magyar kormányzásra volt szükség, a nemzeti függetlenség
záloga a magyar nyelv, és ezt mozdította elô a magyar
színház. A magyar színházat idôben jóval megelôzte a né-
met nemzeti színház, melyek megépülése hosszú, több
száz éves kristályosodási folyamat eredményének tekint-
hetô. A középkori városok biztonságos fejlôdése, a refor-
máció, a szervesen kialakuló polgárság, a nemzeti nyelv
és kultúra fejlôdése, mint kagylóban a gyöngyöt hozta létre
a német színházat. A magyar helyzet más, itt a megkésett-
ség, megosztottság, elmaradottság erôi inkább széthúzzák,
feloldják, felrobbantják az eszmét, a Nemzeti Színház építé-
sének eszméjét.

A Nemzeti Színház ezért minden korban hordozta azt
a szakrális feladatot, hogy számot vessen a nemzet állapo-
tával, kifejezze a korát, a magyar szó számára méltó és
megszentelt építészeti keretet adjon. Ezért nem mindegy,
hol és milyen módon épül fel a Nemzeti Színház. 1832-
ben a nemzetté válás, a reformkor és a 48-as forradalom a
Nemzeti Színház szellemi tartalma, 1912-ben a gazdasági
fellendülés ellenére átaludott évtizedek, a Monarchia fel-
bomlása, az új idôk új szelei, 1990-es években a rendszer-
váltás, a polgárosodás újraindulása. Minden esetben új
helyszín, új megbízó, új építész – de a nemzeti sorshoz
kötôdés, bár változó alakban, vörös fonalként végigkövet-
hetô.

Ihlet és alkotó
A színjátszásban két elôadómûvészi alapállás ismert: az,
aki „beleadja a szívét-lelkét„, a szerepekben önmagát adja

(mint pl. Latinovits Zoltán), belülrôl építkezik, és az, aki
profin, hidegen „megcsinálja” a szerepet, nem viszi vásárra
bôrét, mintegy maszkot húz magára, utánoz, karikíroz. Ha
ez a mutatvány nem sikerül, a színészt ripacsnak hívják. A
Nemzeti Színház terveit és épületeit vizsgálva is két terve-
zôi alapállást figyelhetünk meg: az egyiket az „évszázad
tervezôi feladata” eszmei-mûvészi oldala foglalkoztatja, és
próbál valami felemelô, újszerû, magasztos tartalmat (kor-
szerûen) megfogalmazni.  A másik vonal jó üzletnek és
összetett építési feladatnak fogja fel a dolgot: ez a profik
megvalósíthatóbb, világiasabb, racionálisabb osztálya, itt
a technika, a vállalkozás kerül elôtérbe – ezek a többé-
kevésbé megvalósult példák.

Talán nem felesleges megemlíteni, mit tartanak egy-
másról a két eltérô szemléletmód képviselôi. Az elsô alap-
állás képviselôi – a másik oldal szemében – az álmodozók,
a dilettánsok, az újat keresô bukdácsolók, misztikus irra-
cionalisták, az alkotás erejében bízó heroikus kultúrlények,
lelkierôbôl dolgozó megszállottak, különcök. Az ô szem-
szögükbol viszont a profik az egyre lelketlenebb világ kiáb-
rándult üzleti kiszolgálói, az „ez van, ezt kell szeretni” men-
talitás kétes eredményeket felmutató képviselôi, megalku-
vók. Ebbe az utóbbi, realista vonulatba tartoznak a múlt
század végén a Skalniczky-féle üzleti szempontú (bérhá-
zas) átépítések, a 20-30-as évek Tôry-Pogány változatai, a
60-as évek „nyílt” színháza, és a „városi ház” elgondolás.

Mitôl nemzeti a Nemzeti?
A maga helyén, pl. Angliában „ül” a nyílt színház, és az is
igaz, hogy a városban „városi háznak” kell állnia, de ezek
a maguk helyén megálló igazságok kevésnek bizonyulnak
a Nemzeti Színház esetében, ide eredeti tartalom kell. Nem
egyszerûen díszesnek kell lennie, és nem elég ha „profin
meg van csinálva” –  talán ezért tiltakoztak eleink, hogy
Fellner és Helmer építse a színházat. (Ma is felháborodást
váltana ki, ha mondjuk egy amerikai vagy japán sztárépí-
tészt bíznának meg a feladattal.) Ezzel nem akarjuk a pro-
fizmust megkérdôjelezni, hisz nem lehet a szakmát kétbal-
kezesen mûvelni, csak arra a különbségre szeretnénk rávi-

Balra: Scsuszev végleges terve a Lenin-mauzóleumra;
lent: a Nemzeti Színház 1985-ös, városligeti tervváltozatának modellfotója
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lágítani, ami az önfeláldozó honvédek és a zsoldos
katonák között van.

A Nemzeti Színház 1908 óta (90 éve!) ideiglenes helye-
ken játszik – a volt Népszínház Ferdinand Fellner és Her-
mann Helmer által épített épületében (1908-1965 között),
illetve a volt Magyar Színházban (1965 óta napjainkig), –
ezeken az épületeken felesleges lenne számon kérni a
szakrális tartalmakat. Hogy milyen lett volna, pl. egy meg-
valósult Tôry-Pogány terv, azt el tudjuk képzelni, ha a Deák
téren álló volt rendôrségi székházra gondolunk (az egykori
Adria Biztosító Társulat székháza), a Skalniczky-féle stílusra
ma is példa a Károlyi Mihály utcában álló Egyetemi Könyv-
tár épülete (1872).

Érdekes elképzelni azt is, milyen lett volna Hild színhá-
za a pesti Dunaparton 1832-ben, vagy Medgyaszay épülete
a mai Astoriánál 1912-ben. Hild esetében a Bazilika (erede-
ti) terveit idézhetjük magunk elé, Medgyasszaynál a ráros-
mulyadi templom, vagy a veszprémi színház épületei ad-
nak támpontot. Az 1989-es rendszerváltás lehetôséget te-
remtett arra, hogy megépüljön végre a Nemzeti Színház –
ezúttal a budai Dunapartra – talán az Expo helyett ezt a
feladatot kellett volna  megvalósítani. Hivatott építésze –
ha vállalta volna – Makovecz Imre lehetett volna, aki nem
a távoli Sevillában építette volna fel világra szóló alkotását
1992-ben, hanem a budai Dunaparton.

De ne csodálkozzunk, hogy nem épültek fel ezek a
házak: a hivatott építészek mûvészileg helytállhatnak, de
emelkedett szellemû országos politikus pártfogó védôer-
nyôje nélkül nem képesek egy ilyen alkotást létrehozni.

Az eddig állandó ideiglenességgel küzdô létezô Nem-
zeti Színházak (építészeik: Zitterbarth, Skalniczky, Fellner-
Helmer, Azbej Sándor) felszíne alatt tehát két alapállás
küzdelmét figyelhetjük meg. Az idealista, nemzeti tartal-
makat keresô, mûvészi, szoborszerû, újszerû formálású,
szabad szárnyalású, érzelmekre ható, középpontra fóku-
száló – esetleg íves, kupolás, egyedi elképzeléseket (Hild,
Medgyasszay) a „profi “ oldal elképzelései követik, a bi-
zonytalan újításokba és formákba bele nem menô, városias,
racionális, érzelemszegény – általában szögletes, additív
jellegû  megoldásokkal.  Ide sorolhatók többek között a
Tôry-Pogány tervek.  Emlékezetes építészeti seregszemle
volt az 1965-ös pályázat, ahol az alkotást ihletô különbözô
erôk megnyilatkozhattak.

Az egyik oldalt (többek között Nagy Elemér, Weichin-
ger Károly, Plesz Antal, Gádoros Lajos – Hübner Tibor –
Török Ferenc, Jánossy György, Csete György tervei) látha-
tóan más inspirálja, mint a másik oldalt (Hofer Miklós, Janá-
ky István, Mikolás Tibor, Virág Csaba-Pázmándi Margit,
Pintér Béla tervei).

Alapvetôen ez a kettôsség látszik az 1997-es tervpályá-
zat tervein is. Talán megkockáztatható a feltevés, hogy a
nyertes pályamû „robbantott” formavilága ezt a harcot is
ábrázolja, valamint azt a széthúzó, ellentmondásos közeget
is, melyben a színháznak meg kellene születnie .

Erzsébet tér, 1998
1908-ban már felvetôdött, de komolyan csak 1938-ban fog-
lalkoztak az Erzsébet téri elhelyezés gondolatával, egy
nagyszabású városközpont, a Fórum Hungaricum része-
ként – mely a Kálvin tértôl az Erzsébet térig tartott volna.

1950 körül, a szoc-reál korszakban feléledni látszott ez a
terv. Pogány Frigyes és tervezôtársai megfogalmaztak egy
klasszikus vonalvezetésû színházat az Andrássy út tenge-
lyében, a mostani park helyén, a színház elôtt nagy térrel.
A történelem vihara több évtizedre az Andrássy út túlolda-
lára vetette a színházat, hogy mostanra (kap-reál korszak?!)
újra itt akarjon megtestesülni. Az Erzsébet téren a mostani
helyszín közelében állt a lebontott Nemzeti Szalon (terve-
zôje  ugyanaz a Vágó József akinek a Városligetben álló
színháza is bontásnak esett áldozatul).

Vizsgáljuk meg Széchenyi szemszögébôl nézve a mai
eseményeket! (Az általa 1832-ben megfogalmazott négy
feltételt lásd a bevezetô írásban.)

A helyszín alapvetôen jó, centrális és városias, de a
modernista autóbuszmegálló épületének megtartása miatt
(tervezôje Nyíri István), a telek kompromisszumos,  szûkös.
A szükségbôl a metróvonalak fölé tervezett építkezés rez-
gési és alapozási problémákhoz vezethet  (a Blaha Lujza
téri színház lebontásának ez volt az oka!), parkolási lehetô-
ség nincs, az Andrássy út tengelyének vége megoldatlan,
– mintha kibillent volna a színház a megfelelô helyrôl.

A  Széchenyi által megkövetelt pénzügyi alapokról
(szokás szerint) nem sokat tudni, de a választások  másnap-
jára idôzített alapkô-betonozás kérdéseket vet fel – lesz-e
elegendõ pénz az építkezésre?

A rendelkezésre álló pénz megfelelô kamatoztatásáról
az eddigi történet során hírbôl is alig hallottunk.

A negyedik kérdéskör esetében is csóválná fejét Szé-
chenyi – a kutyafuttában lebonyolított pályázat, a nem
nyert tervek eltüntetési kísérlete nem túl rokonszenves.
Ô azt mondaná, a dolog kivitelével meg kell bízni azokat,
akiket elméleti és gyakorlati tapasztalata sorsszerûen erre
rendelt. Egy hiteles életmû alapján oda kellene adni a meg-
bízást annak, akit ez a feladat illet. 1832-ben a klasszicista
Pest-Buda építôje, Hild József, esetleg Pollack Mihály lett
volna Széchenyi kiválasztott építésze, 1912-ben, azaz 80
évvel késôbb 1912-ben Medgyaszay István volt az avatott
építész, aki már épített színházat, Otto Wagner mesterisko-
lájában tanult, érezte a századforduló idejének változást
keresô szellemét, ötvözni tudta a magyaros formavilágot
az akkor újdonságnak számító vasbeton szerkezetekkel,
újszerû színpadmegoldást alkalmazott, és merte újszerûen
szervezni az alaprajzot. Medgyaszay hiába nyerte meg a
pályázatot, a zsüri döntésképtelensége miatt újabb fordulót
írtak ki az elsô négy díjazott részvételével. A második for-
duló meglepetéseként nem ô nyert, így  a továbbtervezés
a Tôry-Pogány páros nevéhez kapcsolódik, akik monu-
mentális, de kissé unalmas, hagyományos színpadú, néme-
tes hangvételû tervüket több évtizedig csiszolgatták. A szín-
ház azonban még az 1937-es centenárium alkalmával is
csak a gipszmodellig jutott el. Nincs könnyû helyzetben a
mostani tervezô sem, bár most megvalósulni látszik Bán
Ferenc és csapata terve, az elsô díjas tervpályázati ered-
mény, a tervezési megbízás és a megkezdett kivitelezés
ezt sugallja. A történetnek azonban nincs vége, úgy tûnik,
igazából most kezdôdik el.


