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Nyílt levél

A bemutatott tervrajzok hazai értékeink
hűtlen cserbenhagyásáról, szinte kizáróla-
gosan egy olyan építésznemzedék árulá-
sáról tanúskodtak, mely sekélyes ízlésű,
mely meg sem kísérli legszebb építészeti
formakincsünknek korszerű felfrissítését,
amely közönyös és érzéketlen minden
iránt, ami magyar, s amely, más nemzeti-
ségű nem lévén, ilyenformán csak a „sen-
kifia " státusig jutott el. Értesüléseink sze-
rint a nemzeti jellegű stílustörekvéseket „a
szakma lesöpörte az asztalról', és „a
különböző zsűrik is határozottan elvetet-
ték". Ugyan kik voltak ezeknek a zsűriknek a
tagjai? Kik azok, akik hontalanná akar-nak
tenni egy népet a saját hazájában?

Kérjük a döntéshozókat, kérünk a szín-
ház megtervezésében és fölépítésében
részt vevő minden építőművészt: szolgálják
a magyar szellem ügyét, hiszen nem

Pompidou-palotát", nem egy mindenre
használható, megalomániás és zűrzavaros
„kulturális" központot, hanem Templomot
építenek ...

Budapest, 1989. május 1.

Magyar Szellemi Védegylet
Kultúra-ökológiai Munkaközösség

Milyen ne legyen?

A pályázat szövegének megfogalmazója
nem nagyon hagy kétséget afelől, hogy itt
gyakorlatilag már föladták a magyarság
sajátos szellemiségét és lelkületét hűen
kifejezni kívánó hagyományos Nemzeti
Színház elvét, ama bizonyos Templom
építésének gondolatát, csupán az elneve-
zést tartják meg, hogy ezen a címen azért
fölépülhessen a jelenlegi színházi lobby
Pompidou-palotája. (...) Valójában egy
álavantgárd, anti-kultúraökologíkus szín-
házmodell van itt. (...) A tervpályázat némi
túlzással kiváló oktatási segédlet is
lehetne talán annak szemléltetésére, hogy
milyen ne legyen Magyarországon az új
Nemzeti Színház.

Budapest, 1989. október 1. Kultúra-

ökológiai Munkaközösség

Templom vagy bazár

Meditáló órákon bele (tudnillik a Nemzeti
Színházba - A szerk.) tudok képzelni min-
dent, amit a magyar építészet kőben, fá-
ban, színekben és formákban magyarul
kifejezhet az „ ...ős Napkelet ilyennek
álmodta ... " adys-turáni életérzésétől és
Hunnia-nosztalgiáktól Skythia sztyeppéi-
nek kurgán- és táltosemlékein keresztül az
ezeréves kárpát-medencei modern (és va-
lóban modern) Magyarországunkig. Ne-
kem lehervad az ajkamról a mosoly, ha
arra gondolok: miért éppen a mi nemzeti
tudatunkból kellene kivesznie Attilának,
Hunor és Magor emlékének, a Hadak
Útjának, Szittyaországnak?

Népi fafaragásunk legszebb mintáival
remekbe faragott támlájú széksorokat lá-
tok, barnára pácolt, faragottbuzogányos-
kopjafás oszlopokat és tornácszerű fara-
gott karzatokat, a festett falakon és házi-
szőttes drapériákon kalocsai, mezőköves-

sárközi, beregi, kalotaszegi, torontáli,
székelyföldi népművészetünk díszítőele-
meinek kimeríthetetlen és megismételhe-
tetlen gazdagságát. A színpadfüggöny
pedig egy óriási debreceni szűrrátétes
bűvölet.. A színház falait és ólomüveg-
ablakait történelmünk mondáinak és valós
állomásainak képei díszítik a Csoda-
szarvastól, Attilától, Csaba királyfitól és a
honfoglalástól a tatárjáráson és törökdú-
láson, Mátyás Kerál Urunk reneszánszán
keresztül forradalmainkig és mai műszaki
civilizációs, tranzisztoros, számítógépes,
sorskérdésekkel telített jelenünkig. Kül-
földi építész, idegen ezt meg nem álmod-
hatja, meg nem tervezheti, föl nem épít-
heti, de ha készen megláthatná, és ha
valóban művész -- földbe gyökerezne a
lába és elállna a szívverése.

Ebben a színházban, a
nemzetszínházában mi nem orfeumot és
bazárt, hanem Templomot szeretnénk
látni. Ha már a franciáknak- talán meg is
érdemelték-sikerült a nyakukba varrni azt a
beteg agy szülte zűrzavaros monstrumot
(sznob körökben manapság a „játékos"
vagy „modern" jelzőkkel szokás
megideologizálni az építészeti
sarlatánságnak és gondolati
impotenciának a hasonló termékeit), leg-
alább mi védjük meg magunkat egy ha-
sonló merénylettől.

Viski Csík lstván

Válasz a nyílt levélre

Nyílt levelűkké/ egyetértek.
Csodálom é tisztelem naivitásukat.
A Nemzeti Színház egy bestiális játék

eszköze. A ját Ok szabályai és a játékosok
adottak. En ebben a játékban sem mint
néző, sem mint játékos nem akarok részt
venni.
A Nemzeti Színház ügyét csak akkor

lehet képvisel i, ha a helykiválasztást, a
terveztetést, a zsürit kiveszik a hatalom
kezéből. Önállóan kell lebonyolítani, pénz
nélkül egy pályázatot, és a végeredményt
ki kell erőszakolni.
Ebben az esetben azok is pályáznának

az építészek közül, akik nem „árulók',
ahogy Önök fogalmazták.
Tisztelettel

Makovecz Imre
építészmérnök
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JELENTÉS
Amikor 1989-ben sor került a Nemzeti

Színház építészeti pályázatára, már
jelentős áltozások zajlottak a ma-
gyar poli ikában. A legfontosabb ta-
lán az v It, hogy az egypárt-beren-
dezkedésű ha alom szinte teljesen vissza-
vonult. Vagy ha ez túlzó megállapítás,
mindenesetr szemérmesebb lett annál,
semhogy a Nmzeti Színház majdani épü-
letétől saját ei-ejének szimbolizálását vár-
ná. A kiírás két helyszínt jelöl meg. A
várbéli - arr ely '1945 óta már nem kor-
mányzati negyed - nem kelti a hatalmi
mámor illúzi5ját, és kisebb méreteinél,


