
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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ke megvalósítja. Különbségek csak a meg-
valósítás módjában, illetve a hely megvá-
lasztásában mutatkoznak. A második dí-
jas tervet, Bán Ferenc és társai elgondolá-
sát szintén kiemelkedőnek, sőt az első
díjas munkánál sok tekintetben fantázia-
dúsabbnak, mozgalmasabbnak tartom, de
néhány elemének megvalósítása drágább
és bonyolultabb lenne, s egyes nézetei
városképi szempontból sem elég meg-
győzőek. Ugyancsak érdekes, nagyvonalú
munka Finta József és csapata harmadik
díjjal jutalmazott pályaműve is, amely a
Várba helyezi a színház épületét. Mindez
természetesen egy zsűritag véleménye a
tizennégybő l.
 Milyen módszerekkel dolgozott a zsű-

ri? Vitákban vagy inkább egyetértésben
alakult ki a végeredmény?
 A zsűrinek egy hónapja volt a mérle-

gelésre. Négyes csoportok választottak ki
a beérkezett harmincegy pályaműbő l t i-
zenhármat, városrendezési, színháztech-
nikai, építészeti és gazdasági szempontok
szerint. A végső elemzések után szavazás
döntötte el, melyik építészeti elgondolást
javasoljuk megvalósításra.

A két első helyezett terv kiválasztásában
gyakorlatilag teljes volt az egyetértés, a
harmadik díjas munkát a szakértők egyike
javasolta volna csupán az első helyre, míg
a második díjast egy kitűnő szakértő és a
zsüri egyik építész tagja pártfogolta, de
végül ő is az első díjas tervre szavazott.

- Az építészeti kritika azonban bírálja a
döntést, s inkább Bán Ferenc második
helyre szorult munkája mellett teszi le a
voksát...
 Bizonyos voltam abban, hogy bárme-

lyik terv kapja is az első díjat, ellenvetések
kereszttüzébe kerül. Jelentősebb középít-
kezéseknek nálunk ez szinte menetrend-
szerű velejárója. Ha az építész valamelyik
szakmai „brancs" tagja, akkor azért, ha
pedig Ligeti Bélához hasonlóan nem az,
akkor más okból. Természetes, hogy
mindhárom épület mellett, sőt ellene is
lehet érvelni. A magam részéről könnyű
helyzetben éreztem magam, mert, mint
mondtam, mindegyik terv megfelel az
elvárásaimnak. Én csak ahhoz ragaszkod-
tam, hogy olyan többfunkciójú, reprezen-
tatív színházhoz jusson majd a város,
illetve végső soron az ország, amelynek
épülete a hagyományos színháziak
mellett más közösségi tereket is
magában foglal, így többet nyújthat egy
hagyományos színháznál.
 Miért szavazott végül mégis Ligetiék

munkájára?

- A tervben megfogalmazott javaslatot
nagyon funkcionálisnak tartom. Szá-
momra vonzó, hogy a kisebb-nagyobb
színházi tér szükség esetén egyetlen hatal-
mas amfiteátrummá nyitható össze. Kör-
körös szerkezeti felépítése miatt az épület
belső tagolása világos, minden része jól
megközelíthető. Nem hasonlít a világ
egyik közismert, híres épületére sem, ha-
nem saját stílusa és arculata van. Ha jó
minőségben, szépen építjük meg, ez a
színház akár Budapest emblémája is le-
het, olyan építészeti részlete a városnak,
amelynek a képét büszkén rá lehet tenni,
mondjuk, egy bélyeg re.
 Apropó, embléma. Az új Nemzeti épí-

tése körül sokasodnak a külsőségekben is
„magyarost', leegyszerűsítetten értelme-
zett „nemzetit" követelő hangok. Úgy tű-
nik, az építkezés ismét könnyen hatalmi
szimbólummá válhat, persze másképpen,
mint Hofer Miklós egykori elgondolása...
 Én kizárólag a kossuthi értelmezés-

ben, vagyis a kulturális örökségre s nem
irányzatokra, főleg nem politikai tendenci-
ákra gondolva használom a „nemzeti"
szót, amikor az épületről és annak felada-
tairól gondolkodom. Vagyis a magyaror-
szági és nem a „magyaros" kultúra tágas
terét látom benne. Huszadik századi iro-
dalmunkból véve hasonlatot, vélemé-
nyem és szándékaim szerint az új Nem-
zetibe Szép Ernőtől Móricz Zsigmondig,
Örkény Istvántól Németh Lászlóig min-
denkinek bele kell férnie. Földrajzi meg-
közelítésben pedig kaphasson benne he-
lyet a marosvásárhelyiek vendégjátékától

kezdve az ország más társulatainak nyári
budapesti fellépésein keresztül jelentős
külföldi produkciók befogadásáig min-
den, ami a magyar kultúrából ered vagy
azt gazdagítja, elősegíti annak nemzetközi
értékrendben való vizsgálatát. Semmikép-
pen nem lehet csak annyi a cél, hogy egy
meglévő társulat új épületet kapjon - ez
önmagában kevés, és talán értelmetlen is
lenne.
- A megvalósítást újabban egyre többen

kötik az immár kikerülhetetlennek tűnő
Bécs-Budapest világkiállításhoz. Valóban
ez az új határidő?
- Kiadós szégyen volna, ha a világkiállí-

tás idején még mindig csak az üres telket
vagy a félig kész épületet lennénk kényte-
lenek mutogatni! Az 1995-ös határidő sze-
rencsés esetben talán tartható, főleg, ha
sikerül csökkenteni az építkezés
előkészületeivel és lebonyolításával
kapcsolatos adminisztratív
nehézségeket. Kormány-biztosként sok
tapasztalatot szereztem a lassítás
különféle módozatairól. Csak egy példa:
Hofer Miklós egykori tervében a
bürokraták kifogásolták, hogy az építész
szaunát is tervezett a színészek számára.
Jó, ezen lehet vitatkozni, de mindjárt kide-
rül, hogy miért nem érdemes. Amikor
később azt szerveztem, hogy a közadako-
zásból összegyűlt pénzt jobban kamatoz-
tathassuk, ugyanez a bürokrácia hat alá-
írást tartott szükségesnek arra az enge-
délyre, amelynek alapján végül elhelyez-
hettük a betétet. Az aláírások beszerzése
másfél hónapig tartott, s az ez idő alatt
elveszített kamat nemcsak egy, hanem öt

szaunára is elég lett volna.
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- Az adakozás jelenleg szünetel, a ko-
rábban összegyűlt pénz pedig az Állami
Fejlesztési Intézetkezelésében kamatozik.
Ha már holnap el lehetne kezdeni az épí-
tést, összesen mennyi pénzt tudnának
felhasználni?

-Amikor 1987 végén megbíztak a kor-
mánybiztosi feladatokkal, közadakozásból
több mint 250 millió forintja volt az új
Nemzetinek. A banki hasznosítás révén ez
az összeg 1990 végére 430 millióra gyara-
podik. A tervpályázat lezárulása után már-
is megkezdődött egy úgynevezett beruhá-
zási program kidolgozása, amelynek so-
rán, többek között, végleges költségvetés
készül, várhatóan ez év májusára. E prog-
ram kidolgozását a költségvetés fizeti. Ezt
követően kerülhet sor esetleg újabb köz-
adakozásra, illetve a hiányzó pénz állami
forrásból történő biztosítására.

- Az állami támogatásnak jelentősnek
kellene lennie, hiszen a most rendelke-
zésre álló tőke a becsülhető költségeknek
még a tizedét sem teszi ki. Bízik abban,
hogy akár a lakosságtól, akár a vállalatok-
tól, akár a költségvetéstől, illetve ezektől
együttvéve öt éven belül a megfelelő üte-
mezésben összejöhet közel hatmilliárd fo-
rint?

- Az építészeti tervek mindegyike tartal-
mazott olyan részleteket, például elad-ható
vagy bérbe adható helyiségeket, par-
kolókat, haszonnal működtethető ven-
déglátóhelyeket, amelyek növelhetik az
építkezés pénzalapjait. Az oroszlánrész
azonban csakis állami hozzájárulás lehet,
amelyről a választások után az új kor-
mánynak kell döntenie. A lakosság ellent-

mondásosan érez az új Nemzeti iránt:
amikor úgy látja, hogy nem lesz, kulturális
értékekre hivatkozva követeli, amikor
azonban kicsit nekilendül az ügy, az or-
szág helyzetére hivatkozva pazarlást kiált.
A Nemzeti felépítésének költségeiről döntő
képviselőket pedig ez a kétarcú lakosság
választja majd meg. Természetesen a
színház felépítéséhez szükséges
milliárdokból kórházakat, iskolákat, egye-
beket is lehetne létesíteni, amelyekre szin-
tén nagy szüksége volna az országnak. A
kérdés csupán az, hogy ha a színház
pénzét nem szavazzák meg, akkor abból
az öt-hatmilliárdból valóban épülnek-e
kórházak, iskolák? Szerintem csak annyi
lesz biztos, hogy színház nem épül.

- Mint kormánybiztos borúlátó vagy in-
kább bizakodó?

Feleljem erre azt, hogy a bécsi Staats-
oper két tervezője közül az egyik infarktust
kapott, a másik öngyilkos lett? Az ilyen
munka máshol és máskor sem hálás. De
talán megengedhetem magamnak, hogy a
SZÍNHÁZ című folyóiratban azt idézzem,
amit G. [3. Shaw mondott az angol Nem-
zeti Színház alapkövének lerakásakor:
„Akarják, nem akarják, fel fogjuk építeni."

- Shaw elszántsága most mintha a ma-
gyar kormányban is felébredt volna, amely
az év elején a Magyar Közlöny január 11-i
számában hirdette meg színházépítési
terveinek komolyságát. Nem sokkal ez
után a kormánybiztosi teendőket e/addig
társadalmi munkában végző Szinetár
Miklóst főfoglalkozásban állították az
előkészítési, szervezési munkák élé-re. Az
eddigi huzavonák után, az egyre

nagyobb felelősség szorításában érez-e
magában a sikeres munkához elégséges
tartalékokat?
- Azon túl, hogy a színház a szakmám, a
Nemzeti felépítése személyes ambícióm
is. Őszintén szeretném, ha azén nemzedé-
kem is tudna valami maradandóan fonto-
sat adni ennek az országnak és kultúrájá-
nak. Úgy érzem, az új Nemzeti Színház
felépítésében benne van ez az esély. A
nyilvánvaló kockázatok ellenére örömmel
vállaltam el ezt a munkát, még akkoris, ha
tudom, hogy mindenki számára
egységesen kielégítő eredményt egy ilyen
hatalmas vállalkozás nem produkálhat.
Kész vagyok ebben az új formában is
mindaddig dolgozni érte, amíg engedik, és
amíg biztosítékokat látok arra, hogy a
színház-építési erőfeszítések az egész
ország, a teljes magyar kultúra javát
szolgálják.

MINISZTERTANÁCSI
HATÁROZAT

1. A Minisztertanács az Új Nemzeti Színház
kormánybiztosának jelentését, az építészeti
zsüri döntését é a színház szakmai programját
elfogadta, s állá t foglalta szükséges munkálatok
folytatása mellett.
2. A Minisztertanács a beruházás előkészítésé-
nek keretében szükségesnek tartja, hogy arról
részletes beruházási programtanulmány kész-
üljön. Ebben ki keII térni:

a) a beruházás részletes költségelemzésére,
b) az építési költségek csökkentési lehetősé-

geire, így különösen arra, hogy a színházzal
együtt üzletek és vendéglátóhelyek is épülje-
nek, s ezek hasznosítási módjára,

c) arra, hogy beruházás támogatására milyen
újabb anyagi források vehetők igénybe,

d) az Engels-téri buszpályaudvar lebontásával
és a föld alatti parkoló tervezésével kapcsolatos
munkálatok előkészítésére,

e) a beruházást megvalósító non-profit jel-legű
beruházó szervezet létesítésének kérdéseire,

f) a Magyar Néphadseregnek az építkezés-
ben való közreműködési lehetőségére.

..............................................................................

4. A Minisztertanács egyetért azzal, hogy az Új
Nemzeti Színház beruházása kultúrpolitikai
összefüggésbe kapcsolódjék a Budapest-Bécs
Világkiállítás programjához.

Magyar Közlöny, 1990. 3. szám

Németh Miklós s. k., a
Minisztertanács elnöke
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