
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,



több kötöttségénél fogva lehetetlenné te-
szi „nagynak látszani" akaró épület terve-
zését. (Akadt ugyan egy kissé gigantomá-
niás terv, a 17-es; ez olyan méretű -
egyébként nem funkcionális - kupolát
javasol, amely a Várhegy egész sziluettjét
átrajzolná.)

A beérkezett harminckét terv zöme nem
is éri be ezzel a lehetőséggel. A többség a
nagyobb kubatúrát lehetővé tevő Engels
teret választotta, és oda nagynak tűnő,
monolitikus tömböt javasol többnyire zárt
épületszerkezettel, az épületben pedig ha-
talmas, összenyitható színpadokat és né-
zőtereket.

Az első díjat a zsűri egyhangú határoza-
tával elnyert terv alkotói, Ligeti Béla és
társai kupolaszerű, nyolcszög alaprajzú,
centrálisan szimmetrikus épületet tervez-
tek. Minden homlokzata lényegében egy-
forma. Ez teljesen idegen a pesti Belváros
architektúrájától. A Nemzeti Színház
ugyanis, Ligetiék terve szerint is, többcélú
intézmény. Sok funkciót, sok „házat"
egyesít magában. A mi Belvárosunkban
minden háznak saját arca van, s a külön-
böző utcáknak és tereknek is más és más.
Ez a terv kitér a környező városszerkezet
eltérő kihívásai elől. Nincs főhomlokzat-
minden mellérendelt. Valahogyan a hata-
lom egykori gőgjének építészeti megnyil-
vánulása ez. És még így sem sikerülhetett
akárcsak a Sugárút tengelyével harmoni-

kus vizuális kapcsolatot teremteni. Pedig
ez méltó rávezetése lehetne különösen
egy szimmetrikus épületnek.

Az épület, a tetőtő l és a földszinttő l
eltekintve, zárt, súlyos tömeg. Csak a lát-
ványliftek üvegoszlopai tagolják. Ezek, át-
szállással, egy kristályszerkezettel lefe-
dett tetőbárhoz vezetnek. Ha ez a
színháztól kissé idegen funkció
elmaradna, tovább erősödne az épület
emblematikus jellegében az ipari vagy
sportcsarnokbenyomás.

Kétségtelen, hogy a belső terek nagy
mérete, a centrális elrendezés, az egybe-
nyitható színpadok és a válaszfalak ötle-
tes visszahúzásával kialakítható arénané-
zőtér nagyobb funkcionális nyitottságot
jelent; ez azonban ma nem tűnik valós
színházi igénynek. (Húsz éve talán még az
volt.)

A második díjas terv Budapest építésze-
tének klasszikus hagyományaiból indul ki.
Ezt igen jelentős erényének tartom. Bán
Ferenc és teamje úgy gondolta, hogy a
nagy középületek - az egri líceum, a
Nemzeti Múzeum vagy a Parlament -
mindig is kapcsolatot tartottak az egyete-
mes kultúra kiemelkedő építészeti alkotá-
saival. Áttört térfalakkal körülölelt épüle-
tük a római színházakat, templomokat és
arénákat egyszerre idézi a modern építé-
szet eszközeivel és anyagaival. Elvetették
azonban a klasszikus épületszerkesztés

merev szabályait, mert alkalmazásukat a
városrendezés kívánalmai lehetetlenné
teszik. Változatos, sokrétű, izgalmasan ér-
dekes elemekbő formálták meg a színház-
együttest, amely hasonulni képes a hete-
rogén környezethez. Az „emberléptékű"
kifejezés illik rá.

Illik ez a színpadra is, amelyet
szellemesen öveznek az „utcákra"
felfűzött öltözők és üzemi helyiségek.
Fontos újítást javasolnak a tervezők
azzal, hogy a hagyományos díszes
proszcéniumot teljesen kulisszaként
kezelik. Amennyiben az felesleges,
hátrahúzható, de alatta is, felette is teljes
értékű színpadgépezet és világítás-park
áll rendelkezésre. A hidraulikus szel-
vények a színpad méretének csökkentését
is lehetővé teszik. Ez éppen olyan fontos,
mint a növelés lehetősége, csak mi nem
ebben szoktunk gondolkodni. Előnyösnek
tartom, hogy a kamaraszínház elkülönül.
A stúdiószínházakban előadott művek
rendszerint nem igénylik a teljes színpadi
masinériát. A nagyobb távolság előnyös a
párhuzamos játéklehetőség szempontjá-
ból. A zsűrivel ellentétben én nem tartom
olyan jelentősnek a nagyobb tagoltságból
adódó üzemeltetési pluszkiadást, mint a
nagy térben nehezen megvalósítható
szakaszolásból adódó, elkerülhetetlen
energiatöbblet-felhasználás költségeit.
Az elmarasztaló sorok közül valójában
inkább a posztmodern építészet általános
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kritikáját olvasom ki: „Formanyelve nap-
jaink egyik jellegzetes építészeti áramlatá-
hoz köti."

Úgy gondolom, azt, hogy egy építészeti
stílus csak napi áramlat értékű-e, majd az
utókor fogja eldönteni. Konkrétan Bánék
tervét kellene itt mérlegelni. Annak pedig
egyik döntő erénye az is, hogy képes az
Engels téri műemlék buszpályaudvar
épületeit is szervesen magába fogadni. Ha
van hitele a műemléki listáknak - és
kellene, hogy legyen -, akkor elképzelhe-
tetlen, hogy ezeket lebontsák. Hogy jelen-
tős épületek-e, megítélni szintén az utókor
dolga lesz. Én nem szeretem őket, de
tudom, a háború utáni vékonyka modern
magyar építészet kevés emlékének darab-
jai; örülök annak a bravúros építészeti
gesztusnak, ahogyan ez a terv e kőfelüle-
teket a színház kőburkolataihoz köti. Az új
funkciót természetesnek tartom. Sok épü-
let cserélt gazdát és szerepet eddig is.
Nálunk és máshol is.

A harmadik díjas tervet Finta József és
tervezőtársai készítették a Várba. A Szent
György téri színházépületet két tömegre
bontják. Olyan gyalogostengelyt javasol-
nak a két ház között, amely nemcsak a
Fehérvári kapu és a Sikló közötti kapcsola-
tot teremti meg, hanem észrevétlenül be-
vonja az arra járót a színház aurájába. A
Szent Zsigmond-templom romjai közül
térélmények sorozatán át szinte törté

nelmi leckét jár be a néző, míg feljut a
nagyszínházba vagy még feljebb, a stú-
diószínházba és az archívumokba. Kissé a
Pompidou-központ üveglépcsőire emlé-
keztet ez a megoldás, de minden hightech
íz nélkül, ideillően. A mi történelmünk
éppúgy fragmentumokból áll, mint ez a
terv is - mégis, szinte mágikus
szerkesztéssel Fintáéknak sikerül a részle-
teket egységbe fogni. A zsűri elmarasz-
talja a tervet a „bonyolultabb közönség-
mozgás" miatt, és „elidegenítő effektként"
említi az épület átlós átmetszését. Ez a
lényeg félreértése.

A tervezők ugyanis olyan térkapcsola-
tokat dolgoztak ki, amelyek a nem színházi
időpontokban is szinte beszívják a Vár
közönségét, arra sarkallják, hogy újragon-
dolja a magyar históriát, sőt, hogy egy
este ezt a színház előadásainak egyikén is
megtegye.

A két utóbbi pályaterv szakított a korábbi
korszak hatalmat szimbolizáló Nemzeti
Színház-képével. Míg annak monolit
egysége a totális eszmék remélt diadalát
hirdette, ezeknek - a magyar történelmi
realitásnak is megfelelően - részekre
szabdalt, kis, egyéniségekként ható ele-
mekből összeállított, szinte romot jelké-
pező hatása van. Mind Bánék, mind Fin-
táék terve olyan igényes építészeti
nyelven szól, hogy a kollázsszerű megje-
lenést képesek vagyunk úgy értelmezni:

„van (lehet) élet a romokon". Ezért euró-
paiak ezek a színházelképzelések. Mert a
mi kontinensünk image-a a romokból való
építkezés. Természetesen kultúrák
romjairól beszélek. Mert azzal talán még
rendelkezünk. Maradt még valamennyi
színházi és építészeti kultúránk.

A magyar művészetnek voltak jelentős
korszakai. A agyar technológiának ritkán.
Kétségtelen, a technológia hatalom lenne,
ha birtokolnánk. Most éppen nem
valószínű, ho y élvonalbeli színháztech-
nológiát tudnánk létrehozni. Az első díjas
terv több lépcsőben tartaná megvalósít-
hatónak efféle javaslatait. Csakhogy ezzel
lemaradásunk tovább fog nőni, mert idő-
közben a világ is halad. Félő, hogy az első
díjas színház megvalósításából olyan mé-
retű építkezés lenne, amelyet csak örökös
késéssel tudna kitölteni a színpadtechnika.
Miért kellene a Nemzeti Színháznak
hatalmasnak hatni éppen most, a hatalom
múltával? Van két emberarcú terv; ha
lehetne, én ezek közül választanék.

De tudom, gyorsan kellene döntenem,
mert a forint mélyrepülése minden épít-
kezést veszélybe sodor. Ha meg már késő,
akkor talán a összegyűlt százmilliókat -
természetese az adományozók hozzájá-
rulásával - többi, már létező színház
megmentésére lehetne fordítani.

A C S A Y J U D I T

ÚGY ÉRZEM,
VAN ESÉLY..

Beszélgetés

Szinetár Miklóssal
- Ön mint kormánybiztos melyik tervre

szavazott?
- Ligeti Béla és alkotótársai első díjas

tervére. De hozzá kell tennem: azokat a
főbb követelményeket, amelyeket még az
építészeti tervpályázat kiírása előtt megfo-
galmaztam, az első három terv mindegyi-
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