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Szerző: TOR MA TAMÁS  |  Építészet: IFJ. LŐR INCZ FER ENC (vezető tervező), 

L . BALOGH KR ISZTINA (műemlékvédelmi tervező) 

HAVAS IVÁN (generál építész tervező)– AR KER STÚDIÓ KFT.

Fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS

REPRÍZ 
FELÚJÍTÓ ELŐADÁS

Az 1911-ben épült kaposvári színház eg y park közepén, 
az á llomással szemben áll. Nem a természetes tereplejtés 
irányába – amely a déli lenne – fordul, hanem nyugatra, 

a központhoz vezető utcára. Itt köszön be rögtön a felújítás 
eg yik látványos eleme: a színházépületet lefelé is bővítették két 

szinttel, az új főbejárathoz eg y lefelé vezető rámpa vezet. 
Nosztalgia 1) a bejárat előtt a kaposváriak talán legnag yobb 

hatású előadásából, az 1981-es Marat/Sade-ból származó 
legendás utcakő van beépítve.
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eter Weiss 1964-ben írt drámá-
jának pontos címe: Jean-Paul Marat üldöz-
tetése és meggyilkolása, ahogy a charentoni 
elmegyógyintézet színjátszói előadják de 
Sade úr betanításában. A darabban azt 
a bizonyos utcakövet – így siratva a forradal-
mat – a Kikiáltót játszó f iatal Máté Gábor 
tartotta a kezében. Nem vagyok egy nagy 
színházas, de ha meg kellene számolnom 
a legemlékezetesebb színházi élményeimet, 
ez dobogós lenne. Aki nem élt felnőttként 
a rendszerváltás előtt, azoknak nehéz elma-
gyarázni, mit jelentett egyetemistaként lebu-
szozni Kaposvárra és a végén – közvetlenül 
azután, hogy a Kikiáltó megjelenik azzal 

a kővel, miközben a háttérfüggönyön 
a Corvin köz sziluettjét véltük felfe-
dezni – borzongva eggyé válni a fél-
óráig, ál lva tapsoló közönséggel. 
A Weiss-dráma afféle áthallásos színda-
rab, olyan színház a színházban, ahol 
a forradalom gyermekei, ápolók és betege-
ik (a két véglet képviselőivel, a forradalmár 
Marat-val és a szexuálforradalmár de Sade 
márkival) a forradalmat játsszák újra mint 
valami osztályharc-pszichózist. Az áthallá-
sokról csak annyit, hogy Lengyelországban 
a bemutató után 9 nappal, 1981. december 
13-án vezették be a hadiállapotot (amelyet 
a baráti szocialista sajtó a rendkívüli ál lapot 

P
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szókapcsolattal próbált elmaszatolni).
Így belépni valahová azért nem ugyanaz. 
A színház egyébként ún. nyári színháznak 
épült (állandó társulat nélkül, vándortársula-
tokkal) az akkor még a vasútállomáshoz tar-
tozó rakodó- és vásártéren, amelynek a pécsi 
Nemzeti Színház szolgált több ponton is min-
tájául. (Állítólag az is fontos volt, hogy min-
denképpen legyen nagyobb nála.) Talán ezért 
is fordul ma egy utca (a Dózsa György) felé – 
mint a pécsi a Király utca felé –, viszont ma 
ez már csak történelmi tény, amit a 21. szá-
zad nem nagyon akar f igyelembe venni. 
A szegedi Magyar Ede és Stahl József anno 
pályázat útján nyertek, az eredeti tervek 
pedig erőteljes dinamizmust sugároztak, de 
sok minden másképp alakult, így már a meg-
nyitásakor szűkösnek bizonyult az előcsar-
nok, kis mosdókkal, eldugott büfével, kívül 
a szélfogó hiányzott, és ma már az 1400 fős-
re tervezett teátrum is elég merészen hang-
zik (végül 860 szék került a nézőtérre). 
A Csiky Gergely 1955-től önálló társulat-
tal működött. A hatvanas évek üzemi bőví-
téseket hozott: sikerült megoldani ugyan 

a díszletraktározást, de a közlekedő terek 
bonyolultabbá váltak, és a későbbi bőví-
tések is a folyamatos toldás-foldás jegyé-
ben (nem nagyon) il leszkedtek egymáshoz.
És persze a szocializmus daliás éveiben az 
épület műszaki ál lapota is csak romlott: 
kívül omlásveszély a homlokzaton, belül 
elavult gépészet, színpadtechnika, szűkösség. 
És változott a korszellem is. Ma már a szín-
ház nem csil logást és fénybe öltözést jelen-
ti héttől tízig; a televízió és az online 
korában már rég átlapozták a „Thália szen-
télye”, meg a „pezsgőt a primadonna cipő-
jéből” fejezeteket. A 2016-ban elindított 
rekonstrukció célja közt – a műemléki fel-
újításon túl – szerepelt a szakmai és kul-
turális szolgáltatások bővítése: csil logó 
zárvány helyett az intézménynek nyitot-
tabbá kellett válnia a város felé is.
Persze esti fénybe öltöztetve, meg-
újult homlokzati díszeivel – az 
egyensárga után visszanyerve erede-
ti, markáns, fehérrel keretezett naran-
csos puncs színét – ma újra a város dísze. 
Nosztalgia 2) A főhomlokzat oldalsó 

»  A színház főbejárata 
nem a természetes 
tereplejtés irányába – amely 
a déli lenne – fordul

    Az épület az egyensárga után 
visszanyerte eredeti, markáns, 
fehérrel keretezett narancsos 
puncs színét

‹
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A műemlék épületrész teljes felújítása mellett
jelentősen nőtt a hasznos terek száma is, sőt, a színház 
egy újabb játszóhelyet is kapott



132

A színház utolsó felújítása és kismértékű bővítése 25 éve zajlott. 
Azóta csak állagjavítások (tetőjavítás, belső festések) történtek.

tornyairól kevesen tudták, hogy az erede-
ti épületben valójában a kakasül lőkre veze-
tő cselédlépcsőt foglalta magába. (És azért 
annyira leválasztva, hogy az olcsóbb jegyek-
re f izetők ne szivároghassanak le a közpon-
ti nézőtérre.) A mostani felújításkor ez a 
szeparáció megszűnt, újabb átjárásokat és 
némi helyet felszabadítva, de a kicsinosí-
tott színház még mindig megmaradt némi-
leg zegzugosnak. Az évtizedek átalakítása-
iban szerencsére csak kevés eredeti részlet 
tűnt el, így a műemléki pontosságnak nem 
volt akadálya. A rekonstrukció tervezé-
se 2006 őszén még az akkori igazgató, 

Schwajda György szakmai segítségével indult 
meg, aztán a Modern Városok Program kere-
tében 2015 őszén a pénz is meglett rá, majd 
egy év múlva megkezdődhetett a munka is.
Színházi emberek a megmondhatói, a szín-
ház ma már mennyire nem egyenlő az épület-
tel: a költségek legalább egyharmada megy/
ment a legújabb színpadtechnikára és a még 
gyorsabban avuló fény- és hangtechnikára. 
A műemlék épületrész teljes felújítása mel lett 
– alatta és mel lette – jelentősen nőtt a hasz-
nos terek száma, a teljes épületgépészeti és 
-vil lamossági rendszer megújult – már alter-
natív energiaforrások beépítésével –, szóval 

most (majdnem) mindent sikerült behoz-
ni, ami az elmúlt évtizedekben elmaradt.
A hasznos a lapterület több mint 50%-
kal és egy újabb játszóhel lyel nőtt, de 
a néző számára ennek jó része láthatat-
lan marad. Amit lát , az a külvi lág real i-
tását kizáró, ünnepélyesen fényben úszó 
nézőtér, és a várakozás izgalma, amit 
érez . A jobboldal i, hagyományosan igaz-
gatói páholyon pedig ott a város címere. 
Nosztalgia 3: az 1981-es Marat/Sade-ban 
itt ü ltek a városi elöljárókat a lakító 
színészek. Az emlékek is i lyenek: 
színház a színházban.
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›  A műemléki 
értékek megtartá-
sa elsőrendű 
szempont volt

Közönségforgalmi 
terek szűkösek, 
kényelmetlenek 
voltak
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«  A múlt századelőn 1400 
fős nézőteret álmodó 
tervezők végül 860 ülőhelyet 
helyeztek el az épületben

     Elkészült az épület körül 
a környezet rendezése, 
a színpadi teherforgalom kedvezőbb 
kialakítása, parkolók építése, 
valamint a színház előtt egy új 
városi tér kialakítása

A felújítás egyik látványos eleme, hogy 
a színházépületet lefelé is bővítették két 
szinttel. Az új főbejárathoz egy lefelé 
vezető rámpa vezet.

Szintterület: 8127 m 2 (nettó)

Tervezés/megvalósítás éve: 

2016 (első engedélyezési terv: 2006)–2019

AR KER STÚDIÓ KFT.: 

Vezető tervező: IFJ. LŐR INCZ FER ENC 

Műemlékvédelmi tervező: 

L . BALOGH KR ISZTINA, 

Építész tervező: HAVAS IVÁN 

Belsőépítészet:

Vezető tervező: FÜLÖP KR ISZTINA

(KOMP DESIGN STÚ DIÓ)

Tervező: M AJERCSIK L AUR A 

(KOMP DESIGN STÚ DIÓ)

Bútor, mobil iák: BA LOGH R ITA 

(AR K ER STÚ DIÓ K FT.)

Tájépítészet: L ÁSZLÓ V IKTOR

Színpad- és színháztechnika: BAR NA JÁ NOS, 

V ER ES SÁ NDOR

Akusztika: FÜRJES A NDOR TA M ÁS

Audiovizuális rendszerek: 

MOLNÁR K ÁROLY CSA BA

‹
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KOMPLEX AUDIOVIZUÁLIS- ÉS  

GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK TERVEZÉSE  

ÉS KIVITELEZÉSE

WWW.ANIMATIVE.HU

Cégünk, a Kaposvári Csiky Gergely Színház 
rekonstrukciója során, a komplex Audiovizuális 
rendszer megvalósításával és a Gyengeáramú 

rendszerek kivitelezésével járult hozzá ahhoz, hogy 
a kőszínház megújulva, ismét szerves része legyen 

Kaposvár pezsgő kulturális életének.

tűzálló

vízlepergető

antibakteriális

A Diotex-Bio elhozza Önnek a külföldi gyártók speciális felhasználásra tervezett, legkorszerűbb, ugyanakkor 
legdivatosabb termékeit, legyen szó függönyökről, kárpitokról, padlószőnyegekről vagy épp textiltapétákról. Komplett 
kivitelezést végzünk, ami nem csak a függönyözést, hanem az árnyékolást – ha szükséges hangelnyelő kárpitozást –, 
valamint a berendezési tanácsadást  és tervezést is magában foglalja. Ez kiteljesedett a Csiky Gergely Színház esetében, 
de épp úgy jellemző a kórházi, egészségügyi, antibakteriális betekintésgátlás és árnyékolás vonatkozásában is.

antibakteriális

vízlepergető

DIOTEX-Bio Kft,  
Iroda: 1026 Budapest, Kelemen L. u. 3. •  www.diotexbio.hu • diosgyongyi@diotex.hu

DI TEX -bio-bioDI TEX

OKOS TEXTILEK

vízlepergető – szennytaszító
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ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBAN 
A CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ

Megújult a legendás kaposvári színház színpadi hatásvilágítási és homlokzati 
díszvilágítási rendszere

A magyarországi színjátszás egyik legjelentősebb, számtalan 
színészlegenda karrierjének alapkövéül szolgáló játszóhelye, a kaposvári 
Csiky Gergely Színház utoljára 1980-ban esett át komolyabb felújításon. 
Cégünk, a Zaj Rendszerház Kft. kapta azt a megtisztelő feladatot, 
hogy mind a színpadi hatásvilágítási, mind a homlokzati díszvilágítási 
rendszerek komplett tervezési és kivitelezési munkáit elvégezze. A 
színháznak otthont adó épület műemléki felújítása, a múltat a jelennel 
összekapcsoló, felelősségteljes feladat, de a technológiák megtervezése, 
kiválasztása, beépítése talán még a rekonstrukciónál is összetettebb 
probléma, hiszen a technikai fejlődés szempontjából rohanó jelenben 
kellett egyensúlyt találnunk a ma biztonsága és a jövő elvárásai között. 

A homlokzati díszvilágítási rendszer IP66-os védettségű, RGBW 
fényvetőit a nagy múlttal és számtalan szemet gyönyörködtető – közülük 
több hazai - referenciával rendelkező, dán székhelyű SGM A/S-től 
szereztük be. A fényvetőkkel egyaránt lehetőség van kifejezetten 
diszkrét, a műemléki épületrész szecessziós homlokzatához stílusában 
illő, statikus világítási képek létrehozására, de igény esetén (pl. jeles 
napok, premierek) bátrabb, színesebb, dinamikusabb fényjátékok is 
leprogramozhatók. A rendszer vezérlését a betonbiztos működéséről 
méltán híres Pharos Controls és az SGM saját jeltovábbító megoldásaival 
oldottuk meg. A főhomlokzatra szerelt melegfehér fényű súrolólámpákat 
a PROLED hazai disztribútora, a Proinstall Kft. biztosította.

Horváth Gábor

Zaj Rendszerház Kft.
1145 Budapest, Mexikói út 33.

projekt@zaj.hu
www.zajrendszerhaz.hu
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