
AZ ÚJ NEMZETI

A bírálóbizottság a Nemzeti Színház új épületére
kiírt pályázat minden egyes résztvevőjének munkáját
külön-külön értékelte, és a pályaműveket önálló
kötetben tette közzé.
A győztes pályaművet- Bán Ferenc és munkatársai
alkotását - a bizottság „magas építészeti értékei,
kiforrott, a megvalósítás alapjául szolgáló tartalma
elismeréseképpen" ötmillió forintos díjban részesí-
tette, és a pályázat kiírói számára megvalósításra
javasolta.
Az alábbiakban közöljük a győztes pályamű bíráló-
bizottsági méltatását.

terv egyedülálló, csak ezen a helyen
megépíthető új Magyar Nemzeti
Színház-javaslatot dolgoz ki. Egyszerre
nyújt szellemi maximumot és a
beépítés szempontjából is optimális

megoldást. Olyan módon éri el a követelmény
szerinti ötezer négyzet-méteres beépítést, hogy
emellett jelentős zöldfelületet alakít ki, belső kert
formájában. A Károly

körút felől érkezteti a közönséget. Beépítési kon-
figurációja telitalálat. A telek belsejébe helyezett,
fokozatosan feltáruló negatív térre telepíti a foyer
nagyszabású, ünnepélyes lépcsős-teraszos tér-
rendszerét. A Bajcsy-Zsilinszky út felé néző ko-
lonnád áttört térfalként ebből az irányból is jól
készíti elő a bevezető köztes teret. A főbejáratot -
helyesen - a Deák tér felé szervezi, ebben az
irányban, a felső szinteken keretes tömeget for-
mál. Az így váratlanul kiteljesedő térkoncepció az
Andrássy út nagyvonalú térsorához közelíti az
egykoron jóval szűkkeblűbben kiépített Károly
körutat. A telek északkeleti sarkát beépíti, így a
120 kV-os kábel kiváltása szükségessé válik.

A meglévő autóbusz-pályaudvari épületekben
kulturális programot tervez. A Nemzeti Szalon-
funkcióra az épületek átalakításával ad javaslatot.
Mind a Harmincad utcát, mind a jelenlegi busz-
pályaudvar keleti útját megtartja: a színházi par-
kolás ki- és becsatlakozása, továbbá a színház

gazdasági kiszolgálása elfogadható módon a
Harmincad uta felől történik. A Nemzeti Színház
kiszolgálását, közlekedési ellátását az épület nyu-
gati oldala mentén külön - fedett - szervizút
kialakításával kívánja megoldani. A terv a környe-
zeti kötöttségekre érzékenyen reagáló, a korláto-
zásokat pozitív módon átértékelő gondolkodás-
móddal kifejezetten mai, magas színvonalú épí-
tészeti téregyüttest, kiemelkedő jelentőségű köz-
épületet valósít meg.

Filozófiája a zártság és a nyitottság váltogatásá-
nak harmonikus összhangjára épül. Korszerű vá-
laszt ad arra a kérdésre, hogy mit jelent ma a
Nemzeti Színház. A racionális technológiai és tech-
nikai kötöttségek „alázatos" tudomásulvétele
ésszerű szerkesztést eredményezett, az együttmű-
ködő funkcionális egységek rendje mellett a belső
feltárulkozás, az érzelmekben gazdag térszervezés,
a természet és a modern szerkezetek harmonikus
formálása, a hagyományok jelképszerű keresése
adja a pályamű különleges értékét.

A terv kiérlelt szellemisége érzékelhető már az
elhelyezésben is. A jól telepített épület határozot-
tan reagál a környezetre, kemény szerkesztéssel
követi a városi térfalakat, miközben átjárhatóvá,
áttetszővé teszi a belső tereket, feloldva a külső
viszonylagos zártságát.
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Az épület gyalogos megközelítése a Deák tér
felőli főirány kiemelésével jól oldja meg a város-
szerkezetbe kapcsolódás igényét. Az épületszö-
vet belsejében létrehozott, zöldfelületekben
gazdag belső tér „tereplépcsőire" irányított
gyalogos-forgalom különleges eleme a tervnek. A
kiszolgáló forgalom rávezetése a Harmincad utca
és a József Attila utca felől kedvező megoldás.
Kiemelkedően jó javaslat a fedett-nyitott térben
megvalósuló díszletszállítási útvonal.

A lábakon álló, organikusan formált nézőtéri
tömb alatt a térérzet különleges, a hely egy
ünnepélyesen emelkedő mozgássor indítása:
igazi látvány-élményt kelt. A főbejárati szélfogó
átmeneti tere, annak kifinomult foyer-kapcsolata
nagyvonalú lépcsőrendszer, ókori színházi
utalásokkal. A stúdiószínház és a nagyszínház
közé ékelt közönségforgalmi terek attraktívak. A
mozgássérültek bevezetése bravúros megoldás.
Jó gondolat a közönség-buszok és a
személygépkocsik fedett helyre történő
érkeztetése is.

A ház tömegével jól „zár" az Erzsébet tér zöld-
felülete felé, ugyanakkor belső zöldjével, az épü-
letkomplexumba vezetett természettel sajátos,
élményt adó környezetet teremt. A részben zárt
fedett területeken a növényzet kiválasztása a
későbbiekben különös gondosságot igényel
majd. A József Attila utca és a Bajcsy-Zsilinszky

út mentén telepített és meghagyott fák megfelel-
nek a kiírásban adott feltételeknek.

Az átjárható épület közvetlen kapcsolatot te-
remt a Nemzeti Szalonná átalakított autóbusz-
pályaudvar épületével. A színházépület ötletesen
reagál a Nyíri-féle épület jellegzetes karakterére,
ugyanakkor azt összhangba hozza az új, nagyvo-
nalú építészeti gesztusokat tartalmazó színház-
zal, annak tömbszerű homlokzatát egyúttal az
Erzsébet tér gyalogosnézetéből feloldja.

Az autóbusz-pályaudvar épületeit a színház-
épület formavilágához közelítve továbbépíti. Az
eredmény egy, a képzőművészet és az építészet
versenyéből keletkező plasztika, amely a találó
funkción túl az Erzsébet tér felé oldja a monu-
mentális tömeget.

Az egyedileg formált, a kor technikai felfogását
tükröző épület kifelé igen határozott építésze-ti
megoldásokkal kommunikál. A nagy léptékű
elemekből összeállított ház szigorú rendet tükröz
ott, ahol térfalakat kell képeznie, nyitottságot ad
ott, ahol befogadni akar. Ehhez a gondolatrend-
szerhez igazítja a többletfunkciókat is (például a
Deák tér felé nyitott üzletekkel).

A pályamű néhány részlete (a Deák téri „ka-
pu"-motívum, a Bajcsy-Zsilinszky út-József Attila
utca sarkának megfogalmazása, a buszpálya-
udvar továbbépítésének konkrét formái) további
megfontolást kíván. A József Attila utcai és az

Erzsébet térre néző homlokzat - a zártság fenn-
tartásával - a továbbtervezés során finomítható.

Az épület sem formájában, sem építészeti
szellemiségében nem követi a hagyományos
színházhoz tapadó szemléletet, mégis teátrális.
Monumentális, bár helyenként némi „befejezet-
lenséget", élő, változó használatot enged meg.
Határozottan megvalósítja a pályázó azon szán-
dékát, hogy Budapest Belvárosának jellegzetes
környezetében egy egész ország számára te-
remtsen szimbólumot, amely csak itt és most
építhető meg.

A belső terek kapcsolata többségében jól
megoldott. Mivel a stúdiószínpadot a ház délnyu-
gati sarkába helyezi, a belső lépcsőrendszert is
ebbe az irányba mozdítja: ezért a nézőtér két
oldalának megközelítése aszimmetrikus kialakí-
tású. Ez a belső tér dinamizmusát, feszültségeit
tekintve kedvező. A lépcsőtér az egyes színte-
rekről (ruhatár, WC-k, stúdiószínpad, a büfét
megközelítő rámpa stb.) jól áttekinthető, impo-
záns látványt nyújt.

A színház nézőtere jól berendezett. A hosszan-
ti, Erzsébet tér felé néző tömb jól funkcionál.
Különleges erénye az öltözők és a színpad közé
szorított, belső - zöld - udvarra néző színészváró,
mellyel az öltözők oldalhelyzetéből fakadó,
amúgy is igen racionális távolságok tovább-
feleződnek.
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A mű építészeti artikulációja, a funkcionális-épí-
tészeti részletekben is az egészet tükröző felfogása
megfelel a Nemzeti Színházzal szemben támasztott
általános, talán konvencionálisan „nagyszabású"
igényeknek is. Architektúrája nemzeti szimbólum-
hoz méltó, ugyanakkor egész koncepciójából a jövő
felé forduló lendület és a személyiség varázsa is
sugárzik egyszerre. Ez utóbbi - lévén szó a remény-
ben legnívósabb magyar színházról - itt adekvát
módon képes az építészet mágikus tartalmát, pozi-
tív kisugárzását is megjeleníteni.

Színpadüzeme átgondolt. A díszletek fogadá-
sára és szállítására az Erzsébet tér felőli oldalon
fedett-nyitott kocsiáthajtóval és díszletfelvonóval
optimális megoldást ad. A díszletfelvonó álló
helyzetben szállítja a díszleteket a színpadszintre, a
színpadrendszeren kívüli zónában - így abból
hasznos alapterületet nem vesz el. A terv gazda-
ságosan használja ki a színpadrendszer környe-
zetének tereit a díszletek tárolására, azoknak
bokszokra való felosztására is szakszerű javas-
lattal él. A két raktárt egy nagy belmagasságú
folyosó köti össze a hátsó színpad megkerülésé-
vel, így a szállítás nem zavarja a mellékszínpadon
folyó munkát. A lógó díszlettárolás módja a ma
ismert legkorszerűbb rendszer.

Színháztechnikai értelemben minden mérete
kielégíti a kiírás követelményeit. A programban
felkínált helyekre nem kerültek „idegen" funkci

ók, ezáltal hasznos területekkel bővültek a mel-
lékszínpadok a kiírás minimál méreteihez képest.

A színpad megközelítése a bal oldalon ideális.
Jobb oldalra csak hátul vagy az alsó szint folyo-
sóján lehet átjutni, de ez a már említett színész-
váró közbeiktatásával elfogadható, és még mindig
jobb valamely, mindkét oldali hátsó öltözők kínálta
megoldásnál.

A nézőtéren minden helyről jók a látási viszo-
nyok. A világítási hidak jó helyen vannak, a felső
szűkítés megoldott. Az oldalszűkítést egy, a hossz-
tengelyre merőlegesen mozgó függesztett oldaler-
kély teszi lehetővé. Minden helyzetben
résmentesen illeszkedik a színpad pereméhez. A
tér-, illetve arénaszínpad-elrendezéshez két
változatot kínál a terv. Az egyik íves tribünökkel
megoldott, kiváló látást nyújtó körszínház, a
másika pályázati ajánlás szerinti négyszög
szerkesztésű elrendezés.

A stúdiószínház, melynek bejárata az elő-
csarnokból nyílik, attól jól szeparálható, kiírás sze-
rinti méretű, teljes körbejárhatósággal, jól megol-
dott díszletszállítással. A térben a kiírásnál nagyobb
hasznos belmagasság adódik, mivel a terv a stúdió
mennyezeti tartószerkezetét a 8,0 m-es szint fölé
helyezi. Ez technológiailag előnyös. Jó pozíciójú, fix
vezérlőfülkéket alakít ki, az alternatív vezérlőhelyek
a karzaton kaptak elhelyezést. A színpadot közvet-
lenül és közvetve kiszolgáló üzemi egységek elhe-
lyezése jó. A működési igények teljesítése mellett

többletként humánus kialakításra törekszik a ter-
mészetes szellőztetés, a színészklub látvány-
gazdag elhelyezése révén.

A terv akusztikai és rezgés elleni szigetelése egy-
szerűen realizálható megoldást ad. Építéstechnoló-
giailag átgondolt, részletei megfelelnek a kiírásnak.

A pályamű a műszaki-gazdasági, megvalósít-
hatósági szempontokat is gondosan kezeli. A
benyújtott dokumentációból tudatos törekvés ol-
vasható ki a megbízható, a gyakorlatban kevesebb
problémát jelentő műszaki megoldások al-
kalmazására (pl. a stúdiószínpad különhelyezése).
Szerencsés az alapozási sík kedvező megvá-
lasztása, illetve a komoly tényezőként mutatkozó
rezgésvédelem szükséges helyekre koncentrálá-
sa. Tartószerkezete reális.

A tervezett épület kivitelezhető, de összetett
belső és külső terei különleges organizációs köve-
telményeket támasztanak a megvalósítás során.

A terv nagyvonalúan egyedi. a kor szellemiségét
mind funkcionális rendjében, anyaghasználatában,
mind formavilágában és jelképrendszerében a
legmagasabb szinten képviseli. A művészi látomás
és az igények precíz kiszolgálása imponáló
összhangban jelennek meg.

Az összeállítást Bán Ferenc terveivel illusztrál-
tuk


