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Színházak „ráncfelvarrása”

A Centrál Színház, az Örkény Színház és
a Kálmán Imre Színpad felújítása, Budapest
—

Fernezelyi Gergely (Centrál Színház), Vincze Krisztián (Örkény Színház), Budapesti Operettszínház
szöveg text: Szabó-Jilek Iván
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(Kálmán Imre Teátrum)
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A budapesti színházépületek zöme − a Nemzeti Színház és a Fesztiválszínház kivételével − több, mint száz éves. Nem csoda,
hogy időről időre felújítani, korszerűsíteni kell őket. Az épületek elavulását részben a természetes elhasználódás okozza,
ez erősen függ a karbantartás mértékétől. Sietteti a színházak avulását az üzemeltetést befolyásoló előírások, törvények
változása (új szabványok, tűzvédelem, akadálymentesítés, stb.), az egyre gyorsuló technikai fejlődés és − a plázamozik
hatására − a komfortigény növekedése is.
Mégis a leggyakoribb oka az átépítéseknek az épület
új tulajdonosainak, üzemeltetőinek művészi stílus- és
koncepcióváltása. Ezek mögött mindig társadalmi mozgások állnak, hiszen a színházi alkotók ezekre keresik
a válaszokat. Míg az 1900-as évek elején a kiépülő,
polgárosodó fővárosban a könnyű éjszakai szórakozást
kínáló orfeumok, kabarék voltak a legnépszerűbbek, a
társadalmi élet átalakulása az igényesebb színjátszás
egyre növekvő népszerűségét hozta.
A rendszerváltás óta a színházakat fenntartók (tulajdonosok) köre jelentősen megváltozott. Alig van állami fenntartású színház, az önkormányzatok kevesebb
támogatást tudnak adni, ráadásul a palettán megjelentek a magánszínházak és megerősödtek az alternatív színházi kezdeményezések. A színházi működés
támogatására új gazdasági szabályozók, új pályázati
és támogatási rendszer jött létre. Ennek hatására beszűkültek a színházépületek felújítására előteremthető
összegek; már csak az idősek emlékeznek a periodikus
nagy színházfelújítások idejére. Ezért került a címbe a
face lifting, a „ráncfelvarrás” kifejezés az alábbiakban
bemutatott színházi felújításokra. Az avulást ellensúlyozandó az üzemeltetők, fenntartók a szalámi politikát
választják, és az előteremthető pénzből − jó esetben
tervszerű koncepció alapján − évről évre az épület egyegy részét újíttatják fel.
A korszerűsítések tervezésekor egyértelmű az
üzemeltető mai kívánsága, a megálmodott arculat
és a színháznak a város felé megnyitásának igénye.
A sok vihart megélt épületek szerkezete, méretei, terei adottak. A legtöbbjük nem is színháznak, hanem
mulatónak, kabarénak, mozinak épült. A rákövetkező
évtizedek alatt váltak − többszöri átépítés után − színházakká, amelyek mérete, műfaja, játékstílusa folyton
változott. Mára ezek megszokott, kedvelt és sikeres
színházai a fővárosnak, elhelyezkedésük jól beépült
a város szövetébe. Jellemzően ezek a színházak nem
önálló épületek, hanem lakóházakba beékelődő intézmények, tereiket többnyire már régen kinőtték. A felújításaik során amőbaszerűen terjeszkedtek az adott épületen belül (Madách Színház, Thália Színház stb.), sőt
több szomszédos épületbe is betüremkedve, kaotikus
térkapcsolatokkal bővültek. Megváltozott a színházak
működése (en suite játékrendből repertoárrendszer), a

műfajváltás (prózai színházból musical) általában a társulat növekedését okozta (több
öltöző, több díszlet, nagyobb raktárigény).
Az építész tervező dilemmája adott: az épület melyik állapotát tekintse kiindulási
alapnak és hogyan próbálja a megnövekedett funkcionális igényeket − amennyire
egyáltalán lehetséges − kielégíteni. Marad a meglévő helyzet javítgatása, az új arculat
kialakítása belsőépítészeti eszközökkel, tehát a ráncfelvarrás, és a színház továbbra
is a rendelkezésre álló térhez kényszerül alkalmazkodni.
Az alábbiakban három friss példát tekintünk át.

A Centrál Színház felújításai
A színház felújításának egyes lépcsőivel Fernezelyi Gergely építész és munkatársai
(FBIS Építészműterem) az épület eredeti, neoklasszicista stílusához kívántak vis�szatérni. Az 1898-ban épült bérház földszintjén mulató működött, a Folies Caprice
orfeum, ahol vacsorázni is lehetett. A félemeleten kialakított télikertben a Casino
de Paris tánclokál szórakoztatta a közönséget, páholyokkal, szeparékkal. Kezdetben bohózatok, komédiák voltak műsoron. Bár gyakran cserélődtek az üzemeltetők, tulajdonosok, a szórakoztató darabok évtizedeken át meghatározták a hely
műfaját. Természetesen minden igazgató, társulat a saját szája íze szerint alakította a ház két alsó szintjét. Az államosítás után, 1949-től egészen 2008-ig Vidám

A Vidám Színpad főbejárata az 1970-es években. Fotó: Szabó-Jilek Iván
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Fotó: Batár Zsolt

Színpadként, kabarékat játszó színházként működött.
A színház legutolsó teljes átépítése 1968 és 1970
között zajlott, Siklós Mária (KÖZTI) tervei szerint. Ekkor alakítottak ki egy üzemi szárnyat, amely magában
foglalja az öltözőket, a gépházakat. A színház közönségforgalmi tereit elválasztották a bérház feljárati lépcsőházától. Az akkori társadalmi norma a régi mulató,
orfeum világát dekadensnek ítélte, és a kor fogalmai
szerint modern képzőművészeti alkotásokkal díszített
belsőtér volt kívánatos. A belsőépítészet Bánk András
és Bedécs Sándor munkája volt. A nézőtér mennyezetét
fa kubusok alkották, a biztonsági (vas)függönyt Segesdi
György szobrászművész rozsdamentes acélból készült
plasztikája borította, hasonló burkolatot kaptak a nézőtér tartóoszlopai is. Az emeletre felvezető széles lépcső egy hatalmas fa domborműnek vezette a nézőket.
A korábbi Vidám Színpad vezetését 2003-ban
Puskás Tamás vette át. 2008-ban vette föl a Centrál
Színház nevet, amely kifejezi, hogy a színház nemcsak
földrajzilag van a város közepén, hanem művészi konA vasfüggöny az 1970-es években. Fotó: Szabó-Jilek Iván
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Fotó: Batár Zsolt

cepciója is a színházi műfajok skálájának közepén helyezkedik el. Ma az időközben magánszínházzá lett intézmény tereinek ehhez a koncepcióhoz igazítása − a
pénzügyi lehetőségektől függően − több lépésben történik. 2004-ban a homlokzatot
az épület neoklasszicista stílusában állították vissza. 2006−2008-ban megtörtént a
nézőtér korszerűsítése, amely a belsőépítészeti rátétek elbontásával tágasabbá, a
székek cseréjével kényelmesebb lett. Javult az akusztika és a nézőtéri világítási híd
elhelyezése. (Segesdi fémplaszikáját feketére festették a vasfüggönyön.) A szellőzés
korszerűsítését most tervezik.
Legutóbb 2016-ban, saját erőből az előcsarnokot korszerűsítették. Az eredeti,
1903−13 között kialakult térkapcsolatokat kívánták visszaállítani kortárs, minimalista
stílusban, új világítással, szellőzéssel, színekkel. Részben kibontották a félemeleti,
utólag behúzott födémet, ettől nagyobb belmagasság, tágasabb, átláthatóbb előcsarnok született. A büfé központi helyre került, több irányú kiszolgálással. Ebben a stílusban újították meg az emeleti Kis Színpad előterét is, nézőtere később kerül sorra.
A Centrál Színház ráncfelvarrása jó kezekben van és átgondolt ütemezéssel folytatódik. Tervezik a lakóház udvarának beépítését is − itt vannak a művész- és gazdasági bejáratok − a díszletek raktározását, ki-be szállítását megkönnyítendő. Ehhez
azonban lakásokat és a lakók beleegyezését kell megnyerni.

Örkény Színház
A példák között a legfiatalabb épület. A Madách téri épületegyüttes utolsó részét
az 1930-as évek végén építették fel, gazdasági megfontolásból Gerlóczy Gedeon
építész tervezőtől egy mozi kialakítását kérték a lakóház három alsó szintjén. Még
el sem készült az épület, máris színházzá kellett átterveznie a mozi tereit. „A magyar
építész tragédiája”, írták a színház megnyitása után (Tér és Forma 1941/1). A színházi torzó születési hibái: gömbszerű nézőtér, gyenge látási és hallási viszonyok, kis
Fotó: Batár Zsolt
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Fotó: Bujnovszky Tamás

méretű, alacsony színpad, az üzemi helyiségek (raktárak, műhelyek, öltözők, irodák) hiánya. A nyomasztó
környezetben később mégis sikeres kamaraszínházak
működnek, alkalmazkodva hely adottságaihoz: kevés
díszlet, kevés szereplő. A magánszínházi, politikára
érzékeny darabválasztással egyre sikeresebb, rangosabb helyet tölt be a főváros színházi életében. A
háború után a Madách Színház veszi birtokba, majd
Madách Kamaraként működik egészen az Örkény
Színház megalakulásáig.
A rekonstrukció gondolata először az 1960-as
évek elején vetődik fel, hogy a színházi üzemmenetet ellehetetlenítő születési hibáit és a színház elhasználódását orvosolják. A nagy átépítésre, a Madách Kamaraszínház korszerűsítésére 1979−82-ben
került sor. Ekkor az üzemi részek jelentős bővítésével, a lakóház udvarának beépítésével megoldódott
Fotó: Bujnovszky Tamás
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Fotó: Bujnovszky Tamás
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Fotó: Bujnovszky Tamás

a díszletbeszállítás, tárolás kérdése. A kisméretű
színpad korszerű technikát kapott, de sem mérete,
sem a nézőtérrel való kapcsolata nem változott. A
nézőtér felújítása nem sikerült, a terjedelmes székek
leszűkítették a járásokat, és a látási, illetve akusztikai adottságok nem javultak. A nézőtéri üléseket
1993-ban − közadakozásból − kicserélték, de a nézőtér eredeti térformáján nem tudtak változtatni és az
„örökbe fogadott” székek húsz év alatt tönkrementek.
Az önállóvá váló színház Mácsai Pál igazgatásával
szakított a hagyományokkal. Színvonalas prózai előadások születtek, kialakult az Örkény Színház markáns
profilja. Az új művészeti arculat sürgetővé tette a korszerűsítést. Először a színház árkádok alatti homlokzatát hozták rendbe, nagy üvegfelületekkel megnyitották
a tér felé, az előcsarnokot is felújították. Tavaly a nézőtér korszerűsítése történt meg, Vincze Krisztián építész és Fülöp Krisztina belsőépítész elgondolása szerint. Megemelték az erkélyt, a földszinti sorok lépcsős
emelkedését, ezáltal jobb látási és hallási viszonyok
alakultak ki. A nézők közlekedési rendszerét visszaállították az eredeti Gerlóczy-féle koncepció szerint. (A
felújításnak ez a legvitathatóbb része.)
A nézőtér radikálisan megváltozott: új, sötét tónusokban tartott belsőépítészeti arculatot kapott, kényelmes székeket, a háttámlába hímzett számozás és a
padlóba süllyesztett sorszámok megkönnyítik a nézők
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tájékozódását. A gömbölyű teret akusztikai falburkolattal és új világítási híddal próbálták átalakítani. A nézőtér-színpad kapcsolat nem változott. Az Örkény Színház
nézőtere határozott, modern hangulatúvá vált.
A művészi elképzelések mindig feszegetik az adott színház építészeti, térbeli
határait. Ezt példázza, hogy az új nézőtér egyik oldalán az első két sor székeit egyes
daraboknál – amikor a prózai színház élő zenekarral kívánja bemutatni új előadását –
leszerelik, és a zenészeket zenekari árok híján a színpad elé, a nézőtérre ültetik.
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Fotó: Bujnovszky Tamás

Kálmán Imre Teátrum
A Fellner és Helmer tervezte épületben 1894-ben nyílt
meg a Somossy Orfeum, amely az idők során több néven és formában működött tovább. A tekintélyes méretű,
közel 2000 fős mulató szecessziós stílusban, páratlan
gazdagsággal díszítve és a legkorszerűbb technikával
felszerelve vonzotta közönségét. Télikertjét 1922-ben
választották le, itt kezdetben kabarészínház, majd népszerű éjszakai mulatók működtek, ezek közül a legismertebb a Moulin Rouge kora. Az intézmény akkor nem
csak éjszakai műsorokkal, élőzenével, melegkonyhával
csábító szórakozóhely volt, hanem napközben nyitva
tartó kávéház és étterem is. Fénykora a rendszerváltásig tartott, majd tíz év után rövid ideig revüszínházként
működött. Később diszkóvá alakították, az aranyozott
díszítésű belső terét feketére festették, majd teljesen
lerobbant állapotban a helyiséget bezárták.
2017-ben − a Budapesti Operettszínház fenntartásában − Kálmán Imre Teátrum, néven felújítva nyílt meg.
Majdnem száz év után az 1922-ben leválasztott részt
újra összenyitották az Operettszínház főépületével, a
patinás mulatóból a színház kamara játszóhelye lett. Az
egykori Moulin Rouge kis méretű színpadát kibővítették
és korszerű technikával szerelték fel. A zenekari árkot
nem tudták helyreállítani, így a zenekar a színpad melA Moulin Rouge elődje, a Táncpalota 1957-ben. Fotó: Fortepan
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letti páholyba került. Kivették a szeparékat, mobil nézőteret hoztak létre és megújult a színház előcsarnoka,
ahol kávézó várja a vendégeket.
A mulató rekonstrukcióját az eredeti díszes belső
tér helyreállítása jelentette. A teljes felújítást maga a
Budapesti Operettszínház végezte, a színház műszaki
dolgozói irányították a munkát.
A kamaraszínház miliője tehát a múlt század 20-as,
30-as éveinek stílusát képviseli, és az operettek világa
nincs messze a kabarék és revük világától. A Moulin
Rouge revüműsora a kis színpadot és a nézőtér közepét
(táncparkettet) használta ki, azaz térszínházi formációban működött, ezt még a parkett közepén lévő − ma
is működő − forgószínpad gazdagította. Most meglepő
módon, az átalakított földszinten a mobil széksorokat a
kis színpaddal szemben, sorokba rendezve használják,
kb. 200 nézőt elhelyezve. Csak bízni lehet abban, hogy
a térformához és annak atmoszférájához illeszkedő produkciók kerülnek majd bemutatásra. Az unikális hely kötetlenebb színpad−nézőtér kapcsolatot tesz lehetővé és
ezt igényli is.
A Kálmán Imre Teátrum ígéretes példája lehet a klas�szikus színházi rekonstrukcióknak, ahol a régi, eredeti térformával az adott kor stílusában, de mai felfogásban előadott előadásokkal lehet megőrizni a színházi tradíciókat.

Fotó: Bujnovszky Tamás

„Facelifting” Projects of Theatres
Centrál and Örkény Theatres, Kálmán Imre Stage, Budapest
The majority of the Budapest-based theatres, with the exception of the National Theatre
and the Festival Theatre, are more then a century old now. It is no wonder that they
need reconstructing, modernizing from time to time. The deterioration of the buildings is
caused partly by their natural utilization, but it also depends on the degree and standard
of their maintenance. This process is rushed by the changes of rules and laws regulating maintenance (such as new standards, fire prevention, free access), and the ever
quickening pace of the development of technology – as well as the impacts of multiplex
cinemas – and the rising standards of comfort requirements. However, the most typical
reason for remodellings and renewals is the change of owners or maintainers, as they
bring along their artistic styles and concepts. When designing modernization, it is unambiguous what the present-day wishes of the maintaner are: to open up the theatre
towards the city with its projected new image. This article surveys the transformations of
three Budapest-based theatres.
Fotó: Bujnovszky Tamás
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