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„Csupán egy titkot ismerek,
hogy az embert a rosszá válástól megóvjuk –

a szívét kell megvédeni a gyöngeségek ellen.” –
Schiller: A színpad, mint morális intézmény

A Nemzeti Színház XX. századi építéstörténetének talán
utolsó jelentõs fordulópontjához érkeztünk. A kormány
döntött arról, hogy az Erzsébet téren mégsem épül fel a
Nemzeti Színház. Az eddig elhangzott nyilatkozatok sze-
rint a színház a Városligetben fog felépülni –többet még
nem tudunk most, 1999 január végén. A kialakult helyzet-
ben elõítéletektõl mentesen, de a múlt hibáiból okulva
kerestük a megfelelõ helyszínt. A Városliget a nemzet dísz-
parkja, a város közepén fekszik, szabadidõs és mûvészeti
intézményeivel megfelelõ helyszín lehet az építendõ Nem-
zeti Színház, a fõvárosi és vidéki színházlátogatók számá-
ra.  De nem mindegy, hogy melyik része.

A Dózsa György út alkalmatlan helyszín
  Rossz beidegzõdés, és újabb tévedés lenne az

ötvenes években mértéktelenül kiszélesített Dózsa
György út mellé építeni az ezredforduló színházát. Ezt az
utat a XX. századi diktatúra egyik szimbólumának
tekinthetjük; az individuális szabad szellem ellentéteként
a személytelenné tett tömeg kötelezõ felvonulásának volt
a színhelye. Ezt a szellemi terhet az út máig hordozza,
amit nem a Nemzeti Színház hivatott feloldani. A jelenleg
parkolónak használt, betonnal burkolt, kietlen térségrôl
egykor a május elsejei felvonulások miatt kivágták az
õsfákat, elbontották a Regnum Marianum templomot és
a Városligeti Színkör épületét. Fájó, mesterséges ûr támadt
a város e pontján. Bár látszólag elegendô szabad építési
terület áll rendelkezésre, a színházat mégsem itt, e zajos,
emlékektõl megterhelt helyen kellene megépíteni. Ezt a
helyet meg kellene váltani, a sebeket be kellene
gyógyítani – fákat telepíteni, parkosítani, az eredeti
Rundót helyreállítani. A nemzet színházát nyugodt,
méltóságteljes környezetben kell felépíteni, olyan helyen,
melyen áldás van.

Széchenyi négy alapkövetelménye
Széchenyi Duna-parti színháza nem tudott megszületni,
és ez a gondolat 165 éve itt kísért, a város különbözõ
pontjain idõrõl-idõre felbukkanva, várva a megtestesülést.
(Kár volna most felsorolni az elvetélt megoldásokat). Az
eredeti gondolatokat azonban nem árt felidézni. Széche-
nyi István a színházzal kapcsolatos feladatokat négy cso-
portba sorolta:
– a színház helyének helyes megválasztása.
– „Egy lépés se tétessék még kezdetére is, míg elegendõ
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somma egybe nem folyt.”
– A begyûlt pénzek megfelelõ kezelése.
– „Ne bízzuk a dolog practicai kivitelét ollyanokra,

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

A sorrend tehát a következõ: Szellemi, politikai, gaz-
dasági döntések és a megvalósítás. Most újra a helykivá-
lasztásnál tartunk, mely szellemi kérdés (nem gazdasági
és nem politikai). A Nemzeti Színházon, mintha évszáza-
dos átok ülne.  Az eddigi történet során bebizonyosodott,
hogy a színház eszméje csak szabadságban tud megszü-
letni. A szabad gondolatokat az individuumok hordozzák,
szellemi kérdésekben nem segítenek a bizottságok. A
színház belsõ szellemi integritását  viszont folyamatosan
védeni kell. Ez képezi az állam feladatát.

A kiegyensúlyozott mûködéshez Széchenyi mind a
négy feltételének teljesülnie kell. A rossz helykiválasztást
azonban már nem lehet késõbb kiigazítani - volt rá példa
rengeteg. Ezért tartjuk szükségesnek most a - voltaképpen
kézenfekvõ – megoldási lehetõségre rávilágítani.

Vízparti Nemzeti Színház
Javaslatunk szerint – városligeti elhelyezés esetén – a
Nemzeti Színház megfelelõ helye az Andrássy út tengelyé-
nek meghosszabbításában, a millenniumi emlékmû mö-
gött, a Városligeti tó partján, a Vajdahunyad várával  (az
egykori  Széchenyi szigettel) átellenben lenne.

A múlt század fordulójára alakult ki a nagyszabású
városépítészeti együttes, a mai Hõsök tere és Andrássy
út, mely a magyarság XX. századi sorstörténetének jelké-
pévé vált. Budapest legszebb útja a kulturális élet fõtenge-
lye. A két kilométer hosszú útvonal változatos formáival,
tereivel, a Liget felé egyre könnyülõ beépítésével gyalog
vagy jármûvön egyaránt lenyûgözõ rávezetése lenne az
új Nemzeti Színháznak.

A Hõsök tere szakrális tér, a magyar múlt és azonos-
ságtudat jelképe. A nemzeti szempontból sorsdöntõ gyû-
lések és események helyszínén a szabadságért folytatott
évszázados harcok hõsei néznek ránk. Õk képviselik a
magyarság ezeréves történetét, melynek szellemi alapja
maga a magyar nyelv. Ehhez a térhez méltán kapcsolódna
a Nemzeti Színház, mint a nyelv megszentelt otthona.

Talán merész gondolatnak tûnik a millenniumi emlék-
mû mögé tenni a színházat, pedig nagyon is indokolt a
hely. A Városligeti tó úgy határolja el a színház helyszínét
a Hõsök terétõl, hogy az új épület nem hatna zavaróan a
tér kényes építészeti egyensúlyára, miközben kiemelkedõ
tömege révén az Andrássy út vizuális továbbvezetésével
mégis megjelenhet a kompozícióban.
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A nemzet színháza nem pusztán egy a magyar színhá-
zak közül. Centrális, városias elhelyezést követel, legyen
rajta a város fõ ütõerén. Az Andrássy úti tengely miatt ez
a hely a Városliget közepe, melyet karéjban reprezentatív
középületek vesznek körül.  Ez a pont lelki értelemben
még a városközpont része, amit a földalatti vasút közeli
megállója is alátámaszt. Ugyanakkor a belvárosban meg-
valósíthatatlan módon itt õsfás, vízparti környezetben, sza-
bad kialakítással, építészeti kötöttségek nélkül lehet épít-
kezni. A szél, víz, levegõ közelsége a nézõket megnyug-
tatja, a hétköznapi gondolatoktól megtisztítja, a katarzis
hatását elmélyíti. A színház, mint a szív a testben, meg-
szentelt szerepét így tudja teljesíteni.

A Nemzeti Színház morális intézmény
A száraz intellektualizmus és a durva anyagiasság között
mûködhet egy egyensúlyt tartó lelki terület, amit Schiller
az esztétikai ember alapösztöneként a játékban talált meg.
Így lehet a színház eme legmagasabb rendû emberi tevé-
kenység, a játék otthona. A Nemzeti Színháznak fel kell
emelkednie a Színház eszméjét legpontosabban megfogal-
mazó schilleri gondolathoz: a színház morális intézmény,
mely gyógyító hatását az emberi lélek középpontjára, a
szívre kell, kifejtse. A Liget jellemzõ közintézményei, az
Állatkert, a Vidámpark és a Cirkusz mind a gyermeki fel-
szabadultságot hivatottak szolgálni. Ez az eredendõ játé-
kos hangulat finoman oldani tudja a Hõsök terének páto-
szát, így egyfajta egyensúly jöhet létre a „nyelv temploma”
és a színház, mint a társas szórakozás intézménye között.

Jövõkép
A Városliget szóban forgó közepe jelenleg lepusztult park,
csenevész fák és bokrok találhatók a szemetes, méltatlanul
elhanyagolt térségen, melyet zajos, araszolós autós útvo-
nal vág ketté.

Nem nehéz elképzelni, milyen lenne az itt felépülõ
színház. A város felõl földalattival érkezõ közönség szá-
mára a tóparton egy kissé elõrehozott új megálló nyílik
Nemzeti Színház megálló, melytõl fedett elõtetõ vezet a
fõbejáratig. A gyalogszerrel érkezõk a tó fölött átívelõ
hídon keresztül közelítik meg a színházat. Már a Kodály
Köröndtõl látni az Andrássy út tengelyében, Gábriel ark-
angyal alatt emelkedõ színházi kupolát. A Széchenyi
Fürdõ elõtti szabad térségen kialakított központi autópar-
koló napközben az Állatkerti utat tehermentesítve a Liget
intézményeit, esténként pedig a színházat szolgálja. Érde-
mes kicsit korábban érkezni, és negyedórát-félórát sétálni
a színház körüli parkban, a felújított és rendbe hozott tó
partján gyönyörködni a vízimadarakban, a csónakázók-
ban vagy korcsolyázókban, a sétálókban, a budai hegyek
panorámájában, az impozáns középületek (Mûcsarnok,
Szépmûvészeti Múzeum, Széchenyi-fürdõ, Vajdahunyadi
vár) körvonalaiban – ezzel is ráhangolódva az elõadásra.
A mûvészeti intézmények összpontosított elhelyezkedése
megkönnyíti az emlékezetes színházi napok, mûvészeti
fesztiválok megrendezését.

A színház napközben is fogad látogatókat. Legna-
gyobb színészeinkre emlékezhetünk a Magyar Színházi
Panteonban, ahol a legkorszerûbb technika segítségével

ismerkedhetünk meg a magyar színjátszás 200 éves törté-
netével, kiemelkedõ egyéniségeivel és elõadásaival.
Ugyanitt található a kortárs magyar színjátszás információs
központja, ahol vidéki és határokon túli elõadások hang-
képes anyagait tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Elõadás után nem kell sietve és tülekedve, föld alatti
parkolóból araszolgatva elhagyni a helyszint: a tóparti
sétával az elõadás utóhangjai csendülnek fel. (Ragyogó
éttermek, kávéházak, hangulatos kisvendéglõk is vannak
a közelben).

A színház megépítésével végre megszûnt a Kós Károly
sétány átmenõ autós forgalma, mely régóta szennyezte a
környezetet. Az elhanyagolt autóút helyett értékes díszpark
épült. Az amúgy is állandóan eldugult forgalmat elterelték,
a felszabadult utat a sétálóknak, pihenni vágyóknak, csalá-
doknak, gyerekeknek adták vissza. (A Földalatti nyomvo-
nalának 1973-as átépítése óta semmilyen korszerûsítés nem
történt a környéken, így a színház megépültéig a környezet
méltatlan állapotba süllyedt.) Az építkezéshez õsfákat nem
kellett kivágni, mivel ezen a helyen állt az úgynevezett
Fõvárosi Pavilon, melyet a II. világháború után lebontottak.

Látogatóinknak feltétlenül megtekintendõ nevezetes-
ségként ajánlhatjuk az új Nemzeti Színházat. Meg kell cso-
dálni kiegyensúlyozott és kifejezõ formáit, a tóig kifutó
teraszán egy kávét el kell fogyasztani. A Nemzeti elõtt
óra áll, amely alatt a szerelmesek találkozhatnak. A színház
a játékról, az élõszóról és személyes jelenlétrõl szól.

1999. február 9.

(Beadvány Schwajda György kormánybiztoshoz;
a helyszín kijelölésénél nem vették figyelembe)


