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ÚJ-RÉGI SZÍNHÁZ
szolnoki Szigligeti Színházat

ünnepélyes keretek között nyitották
meg újra április 19-én. A felújításnak
az a horvát INGRAZAGORJE cég volt
a fővállalkozója, amely néhány évvel

ezelőtt a kaposvári színház rekonstrukcióját is
rekordidő alatt és jó minőség-ben végezte el. A
gyorsaság színházfelújítás esetén elsődleges
szempont, mert a társulat mű-vészi színvonala a
hosszas szünetelést, a kény-szerkörülményeket
minden bizonnyal megsínyli. Ennek
megtapasztalására volt már példa másutt, ahol
a felújítás évtizednyi időt igényelt. A
gyorsaságra és a szakszerűségre Kaposvár
számára a varasdi színház megifjodása szolgált
referenciával. A kaposváriak ugyanis évente
rendszeresen vendégszerepeltek ott, és az
egyik évről a másikra újjászületett varasdi „ék-
szerdoboz" láttán hívták a jugoszláv építőcéget
Magyarországra.

A mostani, szolnoki sikerben feltehetően fon-
tos szerepe lehet annak is, hogy az újabb keletű
színházfelújítási sorozatban a beruházó első íz-
ben maga az építtető, a színház lett. Ez egyrészt

Az átépített szolnoki Szigligeti Színház (Korniss Pé-
ter felvétele)

a bürokráciát, másrészt az esetleges
érdekellen-téteket is csökkentette. A megoldás
további előnye még, hogy így számos olyan, a
nézőközönség számára általában rejtett,
lényeges üzemi szempont is érvényesülhetett,
amely talán el-sikkadt volna a hagyományos
megrendelő-beruházó-építő háromszög bűvös
pólusai között.

Siklós Mária építész és Schinagl Gábor belső-
építész így közvetlenebb kapcsolatot tarthatott a
színháziakkal, ami egy több mint nyolcvanéves,
többször átalakított épület esetében döntő jelen-
tőségű szempont. Nincs, aki jobban ismerné a
ház zegzugait, előnyeit és hátrányait, mint ma-
guk a használók.

Az eredeti épületet Városi Színház néven épí-
tették 1909-12 között, Spiegel Frigyes és Már-
kus Géza építészek tervei szerint. Az akkori ház
a magyar színházépítészet Fellner és HeImer
első, millenniumi sorozatát követő, második
hullámát képviselte. Igen hasonlított például a
Jakab Dezső és Komor Marcell által tervezett
dévai színházépületre. Az akkori fellendülést az
első világháború törte derékba. A trianoni béke
következtében egyharmadára csökkent területű
ország általános válsága közepette gyarapodni
kezdett a meg nem épült színházak listája; csak

átépítésekre futotta az energiából. A szolnoki
épületet is utolérte ez a sors: 1935-ben Sebes-
tyén Artúr építette át.

A második világháború után megismétlődött a
történet. A Lajta Béla-féle Parisiana-mulató kál-
váriájára emlékeztetően ócska anyagokból ké-
szült, szegletes üvegdoboz jött létre az egykori
főhomlokzat helyén. Különös és figyelemre méltó
ez az átépítési párhuzam a világviszonylatban is
jelentős Parisiana-épülettel, illetve annak először
1921-es, majd többször megismételt Vágó
László-féle átépítésével; a folyamat végterméke
lett 1963-ban a Thália Színház nevű „üvegpalo-
ta", Budapest első „függönyfal"-szerkezetű
homlokzata. Az átépítések mögött általánosítható
tanulságot látok, amelyre a későbbiekben
visszatérek.

A szolnoki színház esetében ezúttal nem töre-
kedtek a régi, kisvárosi épület visszaállítására,
csak valamiféle korabeli hangulat felidézésére,
amely a kéttornyú főhomlokzatban jelentkezhet-
nék, ha nem állna közvetlenül a színház mellett
egy ormótlan magasház. Ezzel a vertikális vá-
rosképi elemmel kísérli meg az új színházépület-
tömeg felvenni a versenyt, olyképpen, hogy a
magastető felfut a zsinórpadlás oldalfalai mel-

A



A SZOLNOKI SZÍNHÁZAVATÓ

A szolnoki színház nézőtere

lett. Az így keletkezett többletterekkel és a kétol-
dali hozzáépítéssel végül is a hasznos terület
megduplázódott. Igen pozitív elem, hogy a hu-
szonhétezer négyzetméteresből ötvenhárome-
zer négyzetméteresre nőtt terület az épület tö-
megén nem érzékelhető, éppen a magastető és a
tetőablakszemek emberléptékű rajza miatt. A
főhomlokzat puha formái bizonyos mértékig
megvalósítják azt az épületeszményt, melynek
értelmében a házaknak emberarcuk van, s sze-
mükkel, „testnyílásaikkal" hívogató gesztusokat
képesek közvetíteni. Az oldaltornyok "szemei"
felett szemöldökpárkányok rajzolódnak ki, ame-
lyeket középen nagyban megismételt a tervező.
Valamiféle isteni harmadik szem néz felénk,
szimbolizálva a színház kultikus gyökereit és
funkcióit. Üröm ebben az örömben a füstüveg
„szemgolyón" megjelenő fémcsíkok Broadway-
ízű hálórajza, amely ellentétes az organikus for-
mák nagyvonalúságával, és anyagában is az el-

bontott, felejtenivaló fém-üveg homlokzatot idézi
vissza. A - feltehetően - önkormányzati óha-
joknak engedelmeskedő városi címer archaizá-
ló, színes-plasztikus pajzsa végképp felesel
ezekkel a fémcsíkokkal.

A krómos csillogáshoz illik viszont az az esti
pompa, amelyet a szempillaszerűen kialakított
világítótestek nyújtanak. Ez az elegancia folyta-
tódik a közönségforgalmi terekben és a nézőté-
ren. Többféle tónusú, art-decót idéző, posztmo-
dern tükör- és üvegvitrinsorok, ezüstös bútor-
korpuszok zöldes-rózsaszínes kárpitokkal és li-
lás épületrészletekkel keretezettek. Mintha a ter-
vezők nem akarnának tudomást venni a szolno-
kiak eddigi színházi szemléletéről és azon túl a
nem éppen báli jellegű magyar valóságról. Mind-
ez azonban felfogható valamiféle barlangrajzo-
kat idéző mágiának is. Csak itt nem a bölény elej-
tése a varázslat célja, hanem a polgári gazdago-
dás. Ámen. Mindezzel együtt az ötszáznegyven-
millió forintos költségvetés - talán éppen a mun-
kálatok rövid időtartamának hála - nem tűnik

magasnak, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a
hasznos terület száz százalékkal nőtt.

A zsinórpadlás például 9,8 méterről 14 méter-
re emelkedett. A hátsó színpad is kapott egy tíz-
méteres zsinórpadlást. Hátul kényelmesen, több
szinten is lehet közlekedni a bal és jobb színpad-
oldalak között. Fent az egy karzat helyett három,
illetve négy készült. Az új, mozgó-, forgószínpad
is alkalmasabb a sok műfajú vidéki színpaddal
szemben támasztott követelmények kiszolgálá-
sára. A süllyesztőrendszer régi két „utcája" he-
lyett mosta nézőtérre merőleges tengelyű nyílá-
sok is vannak. A hatvannégy alacsony zajszintű
ponthúzóból tíz egyidejűleg is működtethető. A
világítási hídról jobb „lelátásuk" van a fényvetők-
nek. A nézőtéri álmennyezet alatt is létesült egy
lámpasor, a nézőtéren pedig két új világítási kar-
zat épült. A fényszabályozót a régi tirisztoros he-
lyett a német ADB cég komputerrel egybeépített,
digitális vezérlésű készülékére cserélték fel. Ez
olyan „forró tartalékkal" rendelkezik, hogy eset-
leges meghibásodás esetén a programok egyet-
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len mozdulattal átköltöztethetők, és az előadás
zavartalanul folytatható.

Teljesen új épületrészbe került a díszletraktár
és a színésztársalgó, valamint az öltözők jelen-
tős része. A színészklub a zsinórpadlás és a ma-
gastető közötti térbe került - hangulatos hely a
lazításra. A túloldali hasonló térbővületben az
emeleti stúdiószínpad díszletszállítását oldják
meg. A stúdiószínpad maga pedig a szolnoki
szobaszínházi hagyományok folytatásához nyújt
a korábbinál megfelelőbb technikai lehető-
ségeket. Az üzemi rész mennyiségi és minőségi
változásai mindenképpen méltóbb körülménye-
ket jelentenek színészeknek, műszakiaknak és
közvetve természetesen a nézőknek is. (A szín-
padüzemet a Színháztechnikai Kisszövetkezet
újította fel.)

Itt térnék vissza a színház nézők által használt
vidékeire. Theatronnak a görögök eredetileg a
színháznak azt a részét nevezték, amelyet ma
nézőtérnek hívunk. Ez a nézőtér a természet
lágy formáit, a hegyoldalak ívét követte. A „Gno

tise auton" - ismerd meg önmagad - parancsát
követve önnön természetébe látott a néző, ami-
kor a kör alakú görög színpad cselekményét
szemmel követte. Maga a színház felülnézeté-
ben és még inkább lényegében hasonlított az
emberi szemre és szemöldökívre, sőt tulajdon-
képpen magára arra a bizonyos isteni harmadik
szemre is. Shakespeare színházában ez a for-
mai gyök még jól felismerhető, és a barokk szín-
házak nézőterei, meg az utánuk épült 19. század
végi nagy színházak is megőriztek ebből valamit.
A forradalmi építészetben (például Lajta Béla
Parisiana-mulatójában történetesen derék-
szögű mértani rendszerben) megvalósuló új for-
ma már a háborút követő konszolidáció első
éveiben visszakerekedett Vágó László tervében.
Az ő átépítési terve azonban nem a görög
katarzis érdekében lépett visszafelé, hanem
csupán Kölber Dezső „Bacchanália"-
festményével idézte az ókort, meg általában
azzal az empire ornamentikával, amely mára
napóleoni konszolidációban sem a „haladás"
jelképeként született újjá.

Az emeleti társalgó (MTI-totók)

Morvay Endre János írta a nyolcvanas évek
elején, a Parisiana átalakításait elemezve, hogy
a Vágó-féle építészeti konszolidációban az
1925-ös Párizsi Iparművészeti Világkiállításon
már néven is nevezett art-deco jelentkezett. A
magyar konszolidációk számát illetően jócskán
az európai átlag felett járunk. Most egy évtizedes
színházmegújítási gyakorlatunkat és annak le-
gújabb termékét, a szolnoki színházat tekintve
úgy látom, ismét art-deco született, amelyet ne-
vezhetünk posztmodernnek is. A konszolidációk
konszolidációi, úgy látszik, ritkán építenek újat,
és így egészen új stílust sem alapítanak. A hom-
lokzat „szeme" Szolnokon is csak dekoráció.

E kissé rezignált összefoglaló ellenére is el kell
ismerni, hogy a sok felújítás közepette kiala-
kultak igen jó „csapatok", amelyek magas tech-
nikai színvonalon lennének képesek színházépí-
tésre. Csak az a kérdés, lesz-e hova és kinek épí-
teni ezután.


