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„A Magyar Játékszínrül nyomás alatt. Sok ellenséget
fog nekem szerezni. Isten nevében, hát szerezzen,

úgy sincs barátom, egyetlen egy sincs…”
részlet Széchenyi István naplójából

Az alábbi írások rögzíteni kívánnak egy helyzetet az emlé-
kezés és a jelenlét számára, mert úgy érezzük, hogy meg
kell nevezni dolgokat, hogy ne hordozzuk rossz lelkiismeret
gyanánt. Rengeteg ember fáradságos munkája árán épül
az új Nemzeti Színház, s eközben sokan nem tudják: örül-
jenek-e vagy sem, felemás és bizonytalan érzés van ben-
nük, ki építi és kinek, ez-e az, amire vágytunk? Asszisztá-
lunk-e valamihez, vagy mi vagyunk a szereplôk? A Színház
hosszú története, mely nem tûnik olyan fontosnak, miért
fontos mégis?

Tiszteletben tartva mindazon tehetséget és ambíciót,
mely a mû létrehozóiban munkál, álljon itt egy-két töredé-
kes gondolat, mely szeretne a vélemény-nyilvánítás sza-
badságával élve fölvetni néhány kérdést. Reméljük, nem
ér bennünket a “savanyú a szôlô” vádja, csupán alkalmat
adhatunk az elgondolkodásra, amire egyre kevesebb alka-
lom kínálkozik. Nem kívánunk sem vitát indítani, sem
érzelmeket megpendíteni. A dolgok állására vagyunk
kíváncsiak, itt, Közép-Európában.

A Nemzeti Színház eszméje nem absztrakció, hanem ob-
jektív valóság.

Testetlen lényszerûség, ami (aki) idônként meg akar
születni, de nem tud igazán, a maga tiszta formájában
megtestesülni, vagy ha megtestesül, rossz testbe kerül és
akkor is csak ideiglenesen, hogy aztán újra visszatérjen
abba az éteri szférába, ahonnan majd visszajár kísérteni,
mindaddig, míg aktuális inkarnációjához a megfelelô testet
meg nem találja. Csak szerelem hívhatja le onnan, vagy
fekete mágia.

Ki ez a fájdalmas vasmenyasszony, aki gyôztes
primadonnaként szeretne közénk jönni, de csak néma
dörömbölésre futja?

A Nemzeti Színház eszméje nem létezett mindig.
Születése elôtti létérôl nem sokat tudunk, csak annyit, hogy
lassan készült elô, formálódott, míg többen fel nem
ismerték, végül megnevezték, s testbe költözését
segítették. Volt aztán, hogy a gyermeket születése elôtt
elkaparták. Volt, hogy születése után ellopták és fattyút
csempésztek helyére, azt bámulta a mit sem sejtô
közönség, míg az ifjút tömlöcben  tartották és megölték.

Hol keressük elsô születését?
Mikor a magyarság elsô ízben nemzetként kívánta

megnevezni önmagát, ezzel a mozdulatával egyszerre éb-
redt rá saját nyelvére. A magyar nyelvnek újbóli hivatalos
és irodalmi  nyelvvé válása történetében a színjátszás az
egyik, de középponti jelentôségû tényezô volt, mely ele-
mentáris erôvel  lépett fel és hatott. A vándorszínészet alak-

jait valami ôserô hajtotta nélkülözések közt a nép közé;
ôk teremtették meg azt a színházat, mely maga volt a nyelv,
a dráma, az élet és a szabadság. Háza nem volt, kôbe nem
merevedett, a periférián született és élt. Itt volt talaja, és
innen növekedett ez az erô a nemzet megteremtésének
átfogóbb gondolataiig, melyeket a középrétegek, majd a
fônemesség is átérzett és magáévá tett. Széchenyi megta-
nult magyarul, az arisztokraták közt elsô ízben vált divattá
a magyar beszéd, öltözködés, majd – ismét Széchenyi nyo-
mán – a tettek a haza felemelése érdekében.

Mind ismerjük e nagyszerû reprezentánsokat, Csoko-
nait, Petôfit, Dérinét, Prielle Kornéliát és az egész furcsa,
fénylô korszakot, mely az elsô színházakat létrehozta. A
folytatás már egy újszülött önálló élete – a színházé és az
országé.

A Nemzeti eszméje tehát a nyelv és a nemzet létével
függ össze és az eszme története párhuzamos, sokszor pe-
dig azonos a magyarság közép-európai sorstörténetével.

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy léte egy spon-
tán, ösztönös népakaratból indult, majd a nemzet repre-
zentánsai által formálódott, ez utóbbiak, mint szabad sze-
mélyiségek akaratává és tettévé válva. Mint ilyen, szabadon
jött létre, kicsit magyaros, kicsit kurucos módon, mert val-
aminek az ellenében hozott létre valami újat (ezúttal nagy-
vonalúan tekintsünk el attól a körülménytôl, hogy az elsô
Nemzeti Színház építése körül is presztízsharcok dúltak
és ezek akadályozták meg annak a Széchenyi által elkép-
zelt, megfelelô helyre való épülését). A Nemzeti eszméjé-
nek megszülése, majd az eszme testének, a színháznak
megépítése ily módon e titokzatos lény, a népszellem meg-
nyilvánulása volt; a szabadságért küzdô, e feladatot hordo-
zó magyar sors szabad tette. A népszellem, aki tehát létezô
individualitás, csak ritkán, kedvezô pillanatokban, megfe-
lelô személyiségek által megragadva, rajtuk keresztül tud
megnyilatkozni – mintegy kegyelemként, mert a törvé-
nyek, melyek közt ezen lények mozognak, ezt teszik lehe-
tôvé. Ha a feltételek romlanak, a népszellem elnémul és
rejtettebben mûködik tovább, várva az újabb, alkalmas pil-
lanatra.

A népszellemek megnyilvánulási területe a földrajzi
hely, egyik legjellemzôbb formája pedig mindenütt, ahol
mûködnek, a nyelv. A nyelv nem kiagyalható; rejtélyes
törvények mozgatta, elevenen élô, formálódó jelenség. Az
absztrakt nyelvek – az eszperantó, a nemzetközi szaknyel-
vek homunkuluszok, léttelen absztrakciók, melyekbôl nem
fakad kultúra, identitás. Hiányzik mögülük a lény, az indivi-
dualitás és a hely.

Ha a Nemzeti eszméjének sorsát végig kívánnánk kö-
vetni, a népszellem szemével kellene néznünk, hogyan
alakult a magyarság története egészen napjainkig. Hogy
honnan nézhet e tekintet, csak sejthetjük, de valahol az
arkangyalok magasában kell keresnünk ôrhelyét. E teljes
történetet most ugorjuk át a közelmúltig, majd a mához,
az újból megtestesülni készülô épület felé. Vizsgáljuk meg
körülményeit, közegét, innen lentrôl és onnan föntrôl néz-
ve egyaránt.

A kommunista rendszer urai felett ott lebegett a lerom-
bolt Nemzeti kísértete; pontosan tudták, hogy nem elvont
absztrakcióról van szó, ezt lehazudni nem lehet, tehát át
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kell alakítani, eltorzítani, mert csak így lehet eltüntetni (lásd
a felépítés tervét a másik mítikus helyre, a lerombolt Reg-
num Marianum kultuszhelyének területére, a Vörös Téri
mauzóleumot idézô, hasonlóképpen dísztribünként is szol-
gáló építészeti környezettel). A lerombolás és a halogatott
újraépítés történetét részletezni nemigen érdemes, mert
az „objektív okok”, melyekkel indokolták a különbözô
mozzanatokat, mindig hihetôek voltak, a kísértetet eluzni
mégsem lehetett.

Ez a történet látszott nyugvópontra jutni az 1997-es
pályázattal, a sokadik eredménytelen próbálkozás után.

Az elsô Nemzeti Színház magánszemélyek és „civil
szervezetek” adományaiból és kezdeményezésére jött
létre. Az állam akkori szerepe szerint nem vett részt e tör-
ténésekben, csak késôbb jelent meg – a már megépült épü-
let intézményes mûködésének elsô nehézségei során –
támogatói és fenntartói szerepben. A bajok ettôl nem csök-
kentek, inkább állandósultak.

Az 1998-ban elkezdôdött építkezést az állam kezdemé-
nyezte és kezdte el. Az állam írta ki a korábbi helykijelölô
pályázatot, mely alapján állami megbízás alapján dolgozó
várostervezôk készítették el azt a rendezési tervet, mely a
’97-es tervpályázati kiírás alapjául szolgált. A tervpályázatot
az állam írta ki és hivatalok delegáltak hivatalokból, szak-
mai testületekbôl és szakértôk közül zsüritagokat.

Értelmetlen dolog volna kritikával illetni e folyamat
mozzanatait, még inkább résztvevôit. Fontos volna azon-
ban tárgyilagos figyelemmel megpróbálni a történés alap-
vetéseiben meghúzódó problémát megragadni.

A mai történetben az állam a fôszereplô.
Az állam, mint olyan, nem személy. Nincs véleménye,

koncepciója. Ha van ilyen koncepció, az alatt a jelen szo-
ciális összefüggésrendszerben az aktuális kormány kon-
cepcióját szokták érteni. A parlamentáris demokrácia jelen-
legi formájából következôen ez a többség álláspontja –
legalábbis elvileg. Vajon javít-e a helyzeten, ha az (éppen
aktuális) kormány konszenzusra törekedne?

Lényegét tekintve sajnos nem. Miért?
Az állam ugyanis szellemi természetû kérdésekben

nem kompetens; koncepciót alkotni, dönteni ilyen kérdé-
sekben demokratikus úton nem lehet.

A demokratikus döntés így – szándékolt vagy spontán
módon – magukat objektívnek álcázó szubjektív szándé-
kok és hatalmi ambíciók áldozatává válik, vagy egyszerûbb
esetben csak a hivatal bürokratái által a személytelenségbe
oldódik, követhetetlen és befolyásolhatatlan területre sod-
ródik. E helyzet szülte a mostani történés tüneteit is, melyek
közül csak illusztrációképpen kérdeztünk rá néhányra:

– kik és milyen szellemiségtôl indíttatva alkották meg
azt az RRT-t mely oly mértékben behatárolta a terve-
zési területet, hogy az lehetetlenné tette a súlyos kom-
promisszumok nélküli megoldást, amit több neves ter-
vezô távolmaradása és sok díjazott terv vállalt megal-
kuvásai illusztrálnak?

– miért nem volt idô e kérdések megvitatására, miért
kellett sietni?

– kik és milyen szellemiség alapján kötötték meg a szín-
padtechnikát, az utolsó mellékhelyiségig kidolgozott

tervezési programot, mely e szakrális jelentôségû mû
lényegi kérdéseit felvetni nem engedte, azt elôre
eldöntötte?

– milyen szellemiség rendeli alá egy – mégoly színvona-
las – buszpályaudvarnak e szakrális épület elhelyezé-
sét?

– hogyan lehet építészeti-színháztudományi szakmai-
szakértôi belügynek tekinteni egy ilyen eszmei tartal-
mú ügyet, mely kezelésmód következtében a színházi
szakma jelentôs része és a közvélemény zavart kívülál-
lónak érzi magát, nem tudván, mi jön most létre, örül-
nünk kell-e, vagy sem? A Nemzeti ügye „szakértôi”
kérdés?

A korábbi pályázati fordulókból ugyanilyen joggal ve-
hetnénk példákat, akár továbbvezetve az intézmény mû-
ködtetéséig, az állam által végrehajtott színigazgatói pályáz-
tatások-kinevezések rendre ismétlôdô és mindenki által
utált színjátékáig.

A kérdések egyre szûkülni látszanak az állam szerepé-
nek kérdésére, illetve arra, hogy ki kompetens, ha nem az
állam? Ámde van még egy hasonlóan fontos kérdés: ki
fizeti a számlát, ha nem az állam?

Mibôl lehet a mai „realitások” szerint a színházat meg-
építeni és a „kultúrát mûködtetni”?

– Az állami költségvetésbôl? – a „fosztogatásból osztoga-
tó” költségvetés nem tesz lehetôvé tiszta helyzetet, az
építés szükségszerûen választási küzdelmek céljainak
rendelôdik alá, melynél hirtelen fontosabbá válhat
bármi (pl. egy bank-konszolidáció), így érthetô, ha
„finanszírozási problémák” lépnek fel.

– szponzori pénzekbôl? – ez túl nagy falat és kockázatos
is a szponzoroknak, az üzleti szféra számára ez a „beru-
házás” nem jelent reklámértéket, ezért nem is tolonga-
nak érte. Az érdek nélküli mecenatúra hagyománya
már nem él, a felelôsségérzet a kultúra életben tartásá-
ra e területen elenyészô. Az ajándékpénz fogalma is-
meretlen, csak a nyers profitérdek mûködik. Ebbôl
templomot építeni nem szoktak.

– közadakozásból? – az állam és a gazdasági hatalom
által kifosztott polgár képtelen adakozni, a kultúrát
képtelen éltetni. Kénytelen hát a pénzt monopolizáló
gazdasági hatalom képviselôihez fordulni és méltatlan
módon koldulni-udvarolni-„fund-raisingelni”, amivel
egyszerre kénytelen tudomásul venni a gazdasági-poli-
tikai érdek beépülését is abba a kulturális teljesítmény-
be, mely természeténél fogva csak e befolyásoktól
szabadon tud létezni. A közadakozás így koldusok és
királyok komédiájává aljasul, melyben a tisztességes
szándék is statisztává válik.
Mik ezek után az igazi kérdések, ha belátható a dolog

teljes abszurditása?

1. Mi a Nemzeti Színház eszméje, mi az az erô, mely ma
testet akar ölteni, létezik-e ma ilyen erô? Milyen össze-
függésben áll ez az eszme a nyelv mai állapotával és
általa a népszellemmel?

2. Milyen társadalmi szervezôdés lehet alkalmas egy
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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 –


