
(A Nemzeti Színház története: nem létező
színházépületek története is. Az alábbiak-
ban a volt Grassalkovich-telekre - ahol
ma irodaház épül - kiírt színházépület-pá-
lyázat díjnyertes művének leírását közöl-
jük.)

*

1912-ben írták ki a pályázatot, és a külföldi
legkitűnőbb szakértőkkel megerősített
zsűri Tőry Emil és Pogány Móric építé-
szeknek ítélte az első díjat és a szerződé-
ses megbízatást. Ez a terv is jubilál: 25 éve
van már s e letelt idő alapjában igazolta és
mindinkább megerősítette a pályanyertes
tervet. Sőt, az épületelhelyezés szem-
pontjából ki is egészítette.

Mai Magyarországunk számára idő-
szerű lett ez eredeti terv azáltal is, hogy a
legolcsóbb: megőrzi az erre hagyomá-
nyozott Gassalkovich-telket, amelyet ki is
lehet egészíteni a tőszomszéd elavult Élet-
tani Intézetnek szintén állami telkéből
úgy, hogy a telek Rákóczi úti vonalára egy,
a túloldallal egyező hatemeletes bérház is
kerülhetne: a színháznak állandó szub-
venciója, a Rákóczi út bejáratának komoly
megoldása és a Nemzeti Színház Múzeu-
mának hajléka.

A kevésbé forgalmas Múzeum körútra
néző homlokzatú színházat így utca futná
körös-körül, itt az autók parkozhatnának, s
a gyalogosok is percek alatt megtölthetik
s kiüríthetik a nézőteret a sok bejáraton, a
tágas pénztárcsarnokon, a mögötte levő
nagy vesztibülön s a kétoldali ruhatárakon
át. E helyiségek fölött az első és máso-
dik emeleten ugyanily nagyméretű csar-

A díjnyertes színházterv helyszínrajza

nokok, dohányzók és ruhatárak vannak.
A nézőtér: sikeres megoldása az amfi-
teatralis és rangteater egyesítésének:
rangamfiteater. Ennek előnye, hogy min-
denki szemközti nézetet kap, a
páholysorok fölfelé hátra táguló
körívekben helyezkednek el, a térhatás
monumentális. A felfelé mind
szélesebben felszabaduló oldalfalak
freskókkal díszíthetők. A nézőtér 1180
nézőt fogad be.

Még sikeresebb megoldású a színpad,
melyre ma már a mozi versenye oly rop-
pant igények kielégítését rója. A színpad-
tól jobbra és balra s mögöttük ugyancsak
három színpadtér, mind a hat süllyeszt-
hető és emelhető, kerekeken kocsisze-
rűen betolható. Úgy, hogy míg az előadás

A tervezett színház alaprajza

a színen folyik, azalatt hangzáró vasfüg-
göny mögött a többi öt színtér bármelyi-
kén akárhány új szín rendezhető be, gőz-
fátyol-függöny mögött betolható, s pilla-
nat alatt elővarázsolható, felvonásközi vá-
rakozás, sőt függönyjárás nélkül.

A színház összes melléküzemei, öltö-
zők, műhelyek, díszlet- és ruharaktárak,
szabászat stb. mind elfér a zsinórpadlást
és a nézőtér légterét körülvevő térségben.
Ezt kiegészíti a színházat körülvevő
magánutca alatti tíz méter mély pince,
melyből felvonók szolgálnak a színpad
mögötti helyiségekbe.

A terv kiállotta a negyedszázad próbá-
ját. Költsége, 4-5 millió, arányban áll a
nemzet mai teljesítőképességével, le nem
alkudható, de túl sem léphető. Fölépítése
és berendezése valamennyi ipar- és fog-
lalkozásnem számára munkaalkalmat te-
remt, igazán a nemzet egésze áldozhatna
benne legjava munkájával.

A százéves Nemzeti Színház. Budapest, 1938.

EGY FÜSTBE MENT TERV

A Magyar ITI Központ és az ITI Zenés
Színházi Bizottsága nemzetközi találkozót
rendez november 8-13 között Budapes-
ten. A Zenés színház a magyar színpadon

című találkozóra a zenés színházi szakma
húsz nemzetközi hírű szakemberét hívták
meg, akik a délelőtti üléseken előadások
és beszélgetések keretében ismerkedhet-
nek meg a magyar zenés színház múltjá-
val és jelenével, találkozhatnak magyar
kollegáikkal, esténként pedig egy-egy
produkciót tekinthetnek meg.


