
jön lázba a közönség, ám a színpadnak legalább
annyira szüksége van a kortárs íróra, mint a
nézőtérnek. De hol keresheti, hol keresse a fel-
hajtó erőt kölcsönző írói tábort ? Mindig az él-
vonalban, a legjobbak között; nem a siker, ha-
nem a szellemi hierarchia csúcsain. Gyanús a
siker? A méltatlan, az olcsó siker az. Fordítsuk
meg a hangulatot: legyen siker az igazi érték, a
szókimondó költészet, az érzelmek játékossága és
a gondolatok felelőssége. Ezekből nő ki és nagyra
a színész és a rendező, ezek segítenek értővé
tenni a huszonöt éve még virtuális, ma már létező
közönséget. A színházi előadások közösségét.

PÁSKÁNDI GÉZA: A

KIRÁLY KÖVETE

(eredetileg: Pygmalion és Galathea) című, a

kolozsvári Állami Magyar Színházban

bemutatott művét a romániai magyar

drámairodalom jelentős állomásának tartja az

Új Élet kritikusa. A nézők meggyőződhettek

róla, hogy a mitológiai témakör korántsem

napjaink problémáitól való menekülésre

szolgál. A szerző épp a mai mondani-való

érdekében törődik kevéssé a mitológiai

hűséggel, s teszi színdarabjában közemberré

Pygmaliont, már amennyiben közembernek

tekinthető a zsarnoki hatalommal szembe-

kerülő, kivételes tehetségű szobrász. A dráma

nemcsak mesterségbeli megoldásai, hanem

gondolati tartalma következtében is figyelemre

méltó alkotás, amelyet a színház kollektívája

kitűnő, egybeforrott stílusban vitt színpadra.

Új Élet, 1969. II. sz.

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

Az újjáépülő Várszínház

A Várszínház kapuján belépve az ember azt
hinné, hogy nem egy sérült színház, hanem egy
üszkös templom belsejébe jutott. Az 1945-ös
harcokat követő tűzvész ugyanis az épületet 1787
előtti állapotába vetette vissza, amikor még a
karmelita rend barokk stílusban épült temploma
volt. Előtűntek újra azok a magas boltívek,
amelyeket Kempelen Farkas fagerendákkal fedett
el, amikor II. József utasítására a templomot
színházzá alakította. A tűzben nem-csak a
színház faváza hamvadt el, de leszakadt az a
bejárat mellett jobbra és balra épült Kempelen
féle lépcsőház is, amelyen száznyolcvan éve a
budai német polgárok az emeleti helyekre
feljutottak. Kempelen - hogy az épületet vilá-
giasabb megjelenésűvé tegye - a homlokzaton
vakablakokat vágatott. A zsalugáteres, mindig
zárt ablakszárnyak egy részét a légnyomás
kitépte, és feltárta a vak ablakszemeket.

Az új Várszínház tervezői majdnem ugyan-
abból a helyzetből indultak, mint Kempelen.
Dolguk csak azért volt nehezebb, mert kaptak
egy héjszerkezetet, amelynek műemléki karak-
terét meg kellett őrizniük. A templom már Kem-
pelen idején is műemléknek számított volna (ha
akkoriban lett volna műemlékvédelem), hiszen
röviddel a török kiűzése után épült, a budai basa
palotája melletti mecset romjain.

Színház egy kagylóban

Annyival viszont előnyösebb a mai tervezők
helyzete, hogy a színpadot és a nézőteret kiegé-
szítő helyiségeket a szomszédos karmelita kolos-
torban helyezhették el. A volt kolostorban eze-
ken kívül két intézmény, a Színházi Intézet és az
Irodalomtudományi Intézet kap helyet. A
kolostor nyugatra néző épületében tágas ruhatár,
kényelmes dohányzó és büfé épül. Pestre néző
szárnyába kerülnek az öltözők, a színészváró,
valamint a műszaki személyzet helyiségei. (Két
egyszemélyes, három kétszemélyes, három
négyszemélyes és két tízszemélyes öltöző épül.)



A V Á R S Z Í N H Á Z A L A P R A J Z A

1- lépcső és előtér; 2 - nézőtér; 3 - színpad; 4 - előtér; 5 -
díszletraktár; 6 - lépcső; 7 - raktár; 8 - fektető; 9 -
közlekedő; 10 - előtér és gardrób; 11 - zuhany, mosdó,
WC; 12 - 4 személyes öltöző; 13 - előtér; 14 - zuhany,
mosdó; 15 - 10 személyes öltöző; 16 -világosítók öltözője;
17 -világosítók zuhanyozója, mosdója; 18 - szín-

Magában a színházban igen eredeti módon
találkozik a patinás műemlék és a modern épí-
tészet. A jelenlegi templomhajó padlójára hat
lábon álló betonkagyló kerül, amelybe a néző-
padi műszak zuhanyozója, mosdója; 19 - előtér; 2o'- szín-
padi műszak öltözője; 21 - főgépész, fővilágosító; 22 - lép-
cső; 23 - hanglabor; 24 - főkapcsoló helyiség; 25 - akku-
mulátor; 26 -- világosító raktár; 27 - világosítói műhely;
28 - telefonközpont akkumulátor; 29 - telefonközpont
gépterem.

tér tizenhét sorát építik bele. A színház befogadó-
képessége háromszázötven néző. A kagylóban az
első sortól az utolsóig majdnem négy méter lesz a
szintkülönbség, így a nézőtér bármely



pontjáról tökéletesen látható a színpad. A leg-
érdekesebb az, hogy a kagyló sehol sem érint-
kezik a karmelita templom falával, így a falak
mellett és a kagyló alatt is lehet majd közlekedni.
(Az alsó sorokat a kagyló alól, a felsőket pedig a
Kempelen-féle lépcsőházból lehet
megközelíteni.) A színpadtól legtávolabb ülő
néző is mindössze tizenhat méterre lesz a szí-
nészektől. A színpad nyílása tizenegy méter,
mélysége viszont meglepően nagy: tizenhét
méter. A színpad foglalja el az egykori templom
szentélyének egész területét.
Korlátok és Lehetőségek

II. József a templomot azért építtette át, hogy a
Budán székelő osztrák adminisztráció embereinek
téli szórakoztatását biztosítsa. De rendszeresen
csak a vámegyed lakossága látogatta. A
szétszórtan épült budai negyedek német
polgársága inkább a pesti német színházba járt,
nem szeretett felmászni a hideg, szeles Várhegy-
re. Száz ével ezelőtt a magyar Nemzeti Színház
társulata hozta át hetenként többször is előadásait.
De ez sem bizonyult tartós megoldásnak. A rossz
kőzlekedés mindvégig hátráltatta a színházat.
1926-ban be is zárták.

Szerencse, hogy a közeljövőben helyreállításra
kerülő sikló a színház bejáratától alig ötven
méterre áll meg. A Dísz téri buszmegálló sem
esik messze. A budaiak a Dózsa György tér felől,
a Nemzeti Könyvtár mellett épülő gyorsliften
közelíthetik meg. Valószínű, hogy a hetvenes
évek közepén a színház újdonság-varázsa nagy
közönséget vonz majd.

Az új színház műsorára hatással lesz az, hogy
az előadások templomszerű térben folynak. Még
a színpad fölött is látható lesz a templom
barokkos boltíve. Ezt a jelleget hangsúlyozzák a
boltíveket tartó és a falból kiemelkedő pillérek is.
Mivel a színház nem érintkezhet a műemléki
falakkal és boltozatokkal, nem építhetd
zsinórpadlás. Mindez már előre meghatározza az
előadások stílusát, sőt az itt előadható darabok
körét is. A színházban játszhatnak hagyományos
módon vagy úgy, hogy a játékteret előre helyezik
az előszínpadra, és a színpad hátsó részére is
tesznek néhány széksort. A világító berendezések
ugyanúgy nem marad-hatnak rejtve, mint a
mozdonyházból, pajtából, favázas tornateremből
átalakított angol stúdió-színházakban. A
Várszínházban tehát nem lehet valóságillúzióra
törekvő, sűrűn bedíszletezett előadásokat tartani.

Meglepetés, hogy a kétszázötven éves temp-
lomhajó nem a Várszínház egyetlen lehetséges

játéktere. A csatlakozó karmelita kolostor Duna-
parti szárnyában, amely a Színházi Intézeté lesz,
épül egy 80-100 nézőt befogadó stúdiószínpad is.
Ez a színházból vagy külön bejáraton vagy az
Intézet udvaráról egy egyenes folyosón át
közelíthető meg. A kis „zsebszínház" szék-sorai
mozgathatóak, így bármilyen játékforma
kialakítható: körszínház, sőt akár szimultán
színpad is.

Utolsónak említjük a színházzal egybeépült
kolostor barokk udvarát, amely a barátok egy-
kori kerengőjétől övezve olyan hangulatos nyári
szabadtéri színházzá fejleszthető, hogy az még a
Várszínház varázsával is vetekedhet.

Az építkezés túljutott a legnehezebben: a
bürokratikus huzavonán. Van végre terv,
beruházási program, kivitelező vállalat, sőt
műszaki átadási határidő is (1974 nyara).
Valószínű, hogy az építés elhúzódása miatt 1975
előtt a színház nem kezd működni, de annyi
bizonyos, hogy a munka megindult. Akárki
láthatja a pesti Duna-partról a kolostor újonnan
behelyezett vasbeton tetőszerkezeti elemeit. Mint
a mellékelt rajzokból látható, számos
részletkérdés még nem eldöntött. A tervezők
munkáját segíthetik a szakma észre-vételei és
tanácsai is.

A N O W A H U T A - I S Z Í N H Á Z

legutóbb Janusz Krasinski: Fülöp, az igazságos

tekintetű című komédiáját mutatta be, Irena

Babel rendezésében. A játék címszereplője egy

l6, az idős Chojnowska asszony dédelgetett

paripája, „aki" gazdájával együtt szembeszáll a

korrupt, hazug és ostoba kisvárosi vezetőkkel. A

gogoli téma erőteljes, harsány

„esztrádelőadásban" lát-ható a Nowa Huta-i

színház színpadán. Ha a mértéktartás nem is

legfőbb erénye a rendezésnek - néhány epizód

hatása a szándékkal ellentétes végletbe csap át -

, a szellemes komédia első állomását nyilván to-

vábbi bemutatók fogják követni a lengyel szín-

padon.
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