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MAKOVECZ IMRE • HÓDMEZÔVÁSÁRHELY,
SZÍNHÁZ ÉS FEDETT USZODA TERVE

Két munkával foglalkoztam Vásárhelyen, az egyik a faszín-
ház, a másik a fedett uszoda. A faszínház, amilyen Makón is
volt, és az alföldi városokban másutt is a századforduló kör-
nyékén, amikor még nem tûnt idegennek egy fachwerkes
típusú, favázas épület és nem volt tûzrendészeti és egyéb
okoknál fogva megtiltva sem. Vásárhelyen is volt egy hatal-
mas színház, amelynek a fényképeit ismerjük, tudjuk, hogy
hogy nézett ki, azt is tudjuk, hogy pontosan hol volt, és Rap-
csák András polgármesterrel folytatott beszélgetéseim során
szóba került, hogy jó lenne újra megcsinálni. Jó lenne meg-
csinálni a színházat, egyrészt a város kulturális felemelkedése
érdekében, másrészt pedig egy komoly bajt lehetne talán
utólag orvosolni, tudniillik mi történt? Az, hogy minden külö-
nösebb ok nélkül, koholt ürügyek alapján, az ötvenes évek-
ben összedöntötték a színházat és elvitték az anyagát, senki
nem tudja, hogy hová, senki nem tudja, hogy kié lett. Én
tehát hozzákezdtem a munkához, a régi faszínház rekon-
strukciójáról természetesen szó sem lehet, mert a mai elõírá-
sok ezt nem teszik lehetõvé, a tûzvédelmi és egyéb elõírások,
viszont a régi épületelemeket fölhasználtam, és mint valami
szándékos tákolmányt, összeraktam belôlük egy új házat. A
második változatban a ferde rácsok ezt a tákolmány-jelleget
akarják hangsúlyozni és a ferde rácsok voltaképpen az ere-
deti, függõleges homlokzat panelesített változatai. És persze
az alaprajz nem azonos a régivel; nincs is meg az eredeti
alaprajz, a Színháztörténeti Múzeum csak néhány fényképet
õriz az épületrõl. Az irodalom viszont megôrizte, hogy milyen
színészek játszottak, milyen színdarabok és egyebek hang-
zottak el ebben az épületben. A megnyitón például fellépett
Jászai Mari és Újházi Ede is.

Balra: a legelsô vázlat a színház távlati képével; alatta: hosszmetszet,
oldalhomlokzat és földszinti alaprajz vázlatai. Lent: A régi hódmezõvásárhe-
lyi színház. Az 1898-ban fából épült, 800személyes színházat Kolbenheyer
Viktor tervezte. A maga mûfajában a legnagyobb volt az akkori Magyaror-
szágon. (Kruzslicz István Gábor és Máyer Jenô Hódmezôvásárhely régi
képes levelezôlapokon címû könyvébôl – 1999). A szemközti oldalon: a
vázlatterv két alternatívájának távlati képe. Fent: a régi színház homlokzati
elemeit falként felhasználó változat; lent: a második terv, amelyen az
eredeti homlokzatok díszletfalakként jelennek meg.
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Hódmezôvásárhely, új fedett sportuszoda vázlatterve. Fent: az elsô ceruzavázlat az épület tömegérôl; a szemközti oldalon fent: az uszoda földszinti
alaprajza; lent: keresztmetszet a kávéház homlokzatával.
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Én ezt az új színházat vázlatosan megrajzoltam, csináltam
hozzá egy költségbecslést és átadtam a városnak. Természe-
tesen ingyen. A másik munka a fedett uszoda, amelyiknek
megvan, hogy hova lehetne elhelyezni: a szegedi út mentén,
a régi gát vagy várfal – mindegy, hogy minek nevezzük –
melletti területen, a strand közvetlen környezetében. Ezzel
együtt valószínûleg a strand rekonstrukcióját is el kellene
végezni, mert az egy tipikus szocialista beruházás formáját
õrzi, ugye, emlékszünk rá, hogy ha volt öt forint, húsz forint,
vagy ötezer forint, abból mindig épült valami vacak; ez is így
épült. De erre még nem került sor, ugyanakkor a város

polgármestere kötött egy megállapodást a sportminiszterrel,
hogy állami támogatást kap, amennyiben az új fedett uszo-
dához hozzá tud kezdeni, úgyhogy most mi ezt tervezzük.
Megbízás alapján. Ez egy ötvenméteres, feszített víztükrû,
versenyre alkalmas, rendes versenyuszoda, lelátóval. Az
egrinél kicsivel kisebb, de a légtér azonos; a lelátók befoga-
dóképessége kisebb, de ugyanúgy van benne tanuszoda,
ahol gyerekek tanulhatnak úszni; ugyanúgy nyújt bizonyos
fitness-szolgáltatásokat, és kávéházat is építünk hozzá, hogy
le lehessen ülni beszélgetni, mert a környezet szép, és remé-
lem, hogy mindez meg is valósul így.


