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Demeter Kata

a Kolozsvári 
nyári színKör 
épülete
Kolozsvári színházépületek

Kolozsvár városa a XVIII. századtól kezdődően – sok egyéb gazdasági, társadalmi és kul-
turális szegmens mellett – élen járt a magyarlakta területeken a színjátszás tekintetében 

is. 1792-ben a Színtársulat megalakulásával kezdetét vette Kolozsvár hivatásos színjátszása. 
Kezdetben különböző helyszíneken játszott a társulat, többek között a Rhédey-ház báltermében, 
azonban a közönség érdeklődése egyre sürgetőbbé tette egy állandó színjátszóhely kialakítását.1 
1795-ben határozták el egy színjátszásra alkalmas épület megépítését, és megkezdődött az 
adománygyűjtés az épület kivitelezéséhez. 1803. július 13-án öt kolozsvári főúr a Református 
Kollégiumtól kettős telket vásárolt a Farkas utcában (mai Mihail Kogălniceanu) és – valószínűleg 
adományként – a telket a „theatralis commissio”, azaz a Színtársulat rendelkezésére bocsátot-
ták állandó színház építésének céljából.2 1811-ben meg is kezdődtek a munkálatok a társulat 
számára állandó otthont adó épületen, így 1821-re megépülhetett Kolozsváron az első magyar 
kőszínház épülete, mely majd’ száz évig adott otthont a színtársulatnak. 

A Farkas utcai színházépület a nyári hónapokban túl melegnek bizonyult, könnyedebb műfajú 
előadások játszására nem volt a legmegfelelőbb. Ezekből az okokból kiindulva született meg egy 
favázas nyári színház építése, mely sokkal levegősebb térkialakítása és természetes szellőzése 
miatt kellemesebb helyet biztosít majd a nyári hónapokban a játszóknak és a közönségnek egy-
aránt. Korbuly Bogdán, a színház akkori vezetője Zimmermann Henrik építőmestert bízta meg 
a feladattal, a költségeket pedig Korbuly maga állta.3 1874. június 13-án meg is nyílt a szerény 
külsejű, teljes mértékben fából épült Nyári Színkör, melyet a sétatér és a Szamos-part közvetlen 
közelébe helyeztek, hiszen az épület rendeltetése és jellege is ezt kívánta. 

Amikor a művészi céloknak már kevésbé volt megfelelő, és szerkezeti szempontból is kifo-
gásolhatóvá vált a Farkas utcai épület, a városvezetés fontosnak tartotta egy új épület létreho-
zását. 1903-ban egy új, a kor igényeinek megfelelő színház építését határozták el, amely 1904 
és 1906 között meg is épült a Hunyadi (mai Ștefan cel Mare) téren. Az osztrák Fellner és Helmer 
építészpáros tervei alapján elkészült impozáns épület nagy lépést jelentett a kolozsvári színházi 

1 Kötő József: A Bánk bán és Kolozsvár. In: Kolozsvár 1000 éve. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2001. 
183.

2 Gaál György: Kolozsvár kétezer esztendeje dátumokban. In: Kolozsvár 1000 éve. Erdélyi Múzeum-Egyesü-
let, Kolozsvár, 2001. 327.

3 Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon – A magyar színjátszás és drámairodalom encik-
lopédiája III. 1929. 12.
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életben, a modern és impozáns épület a funkcionális tereivel és korszerű színpadtechnikájával a 
kolozsvári színjátszás méltó helyének bizonyult; azonban ez az épület kevés ideig adott otthont a 
magyar színtársulatnak, ugyanis a politikai változások, az új államvezetés befolyása ezt az épüle-
tet a román nemzeti törekvések szolgálatába állította. Rövid ideig a második bécsi döntés után, 
1940−1945 között újra a Hunyadi téri Nemzeti Színházban játszhatott a magyar társulat, de 1945 
novemberében ismét kiutasították az épületből. 

A Hunyadi téri színház elkészülte után pár évvel a Nyári Színkör favázas épülete helyett be-
tonvázas épületet emeltek, és a Hunyadi téri színházból ide száműzték a magyar társulatot. Bár 
a Nyári Színkörbe való „költözés” ideiglenes megoldásnak látszott, a kolozsvári magyar társulat a 
mai napig itt játszik. A ma is használatos színházépület túl kevés figyelmet kap, bár nem csoda, 
hiszen elkészülte óta több átalakításon esett át, homlokzata jellegtelen, az épület külső megjele-
nése szürke, feledhető, a folyosói, előterei szintúgy. Csupán a színházterem őriz még valamicskét 
az épület egykori patinás kiképzéséből, részletgazdag díszítéseiből. A kolozsvári színháztörténet-
ben a Nyári Színkör épülete csak mellékesen, mint valami másodlagos tér jelenik meg a Farkas 
utcai és a Hunyadi téri épület mellett. Azonban ha már a kolozsvári magyar színjátszást megfosz-
totta a történelem két legendás épületétől, ideje arra fókuszálni, ami jelen pillanatban is helyet ad 
a városhoz méltó, magas színvonalú társulat munkájának.

Építők és építtetők

A Hunyadi téri Nemzeti Színház építésének idején került a színtársulat élére Janovics Jenő, 
aki előzőleg a szegedi színház igazgatásával foglalkozott hat éven keresztül. Ő volt az, aki a 
sétatéri színház faépületét lebontva megépíttette a Nyári Színkört, ami a korábbi épület funkcióit 
látta el, azaz a könnyedebb színházi előadásoknak adott helyet legfőképp a nyári hónapok alatt, 
olyan előadásoknak, amelyek nem illeszkedtek a Hunyadi téri színház műsorpolitikájába. Ezen-
kívül kiképzése, szerkezete bálok tartására is alkalmassá tette, és nem utolsósorban itt alakult 
meg Janovics keze alatt az első filmstúdió Erdélyben. A Hunyadi téri színház című könyvében4 
a színház repertoárja és műsorpolitikája mellett érdekes és hasznos információk találhatóak a 
színészekről, a korszakban folyton változó politikai és társadalmi helyzetről, és nem utolsósorban 
a Nyári Színkör építéséről is. Könyvének XX. fejezetét teljes mértékben a Szamos-parti Színkör 
építéstörténetének megírására szentelte.

Janovics Jenő igazgatása alatt az 1874-ben Zimmermann Henrik építész tervei alapján épí-
tett favázas Színkört többször renoválták, azonban a közbiztonsági felmérések folyamatosan 
kifogásolták állapotát,5 és több ízben használatra alkalmatlannak találták. Janovicsot már ko-
rábban is foglalkoztatta egy új színkör építtetése, de a városvezetés és a minisztérium pénzügyi 
gondokra hivatkozva folyamatosan elutasította javaslatát. Mikor Janovics utolsó előterjesztésé-
ben, egy közjegyző előtt készített okiratban magára vállalta a város által felvett, a színkör építési 
költségeinek fedezésére szolgáló kölcsön évi törlesztéseit, végre pozitív visszajelzéseket kapott. 
Ekkor már a Vállalkozók Lapjában hivatalosan is közhírré tették az új színkör építését: „A kolozs-
vári nyári színkör építése ügyében Kolozsvár városának a kultuszkormányhoz intézett felirata a 
napokban kedvező elintézést nyert, amennyiben a miniszter megfelelő hozzájárulást engedélye-
zett. A miniszter leiratának kézhezvétele után a színházépítő bizottság gróf Béldy Ákos elnöklete 
alatt nyomban összeült és elhatározta, hogy a színkört Márkus Géza fővárosi építőművész tervei 
szerint építteti.”6

4 Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház. Korunk Baráti Társaság, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2001.
5 Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház. Korunk Baráti Társaság, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2001.73–74.
6 Vállalkozók Lapja, 1908. október 14.
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Márkus Géza önmaga képezte magát építésszé, az építészet technikai, konstruktív részét, 
tudományos ismereteit nem rendszeres főiskolai tanulmányok révén sajátította el. Publicistaként 
a Művészet című folyóirat munkatársaként dolgozott, itt díszlettervei, rajzai, metszetei és pálya-
munkái is megjelentek,7 emellett szépirodalmat is közölt az Új Magyar Szemle, a Jövendő és a 
Budapesti Hírlap munkatársaként. A Magyar Hírlapban kritikai írásokat, a Színház című lapban 
karikatúrákat közölt,8 emellett könyvillusztrációkat is készített. Márkus több előadásdíszletet, 
díszlettervet készített, vázlatkönyvében több színházterv, épületterv helyet kapott, melyekből a 
Művészet folyóirat folyamatosan válogatásokat publikált. Márkus Gézát a magyar színházi díszlet 
tervezésében az első újítóként tartják számon. Ő volt az első kísérletező, aki a barokk konvenci-
ókat, a naturalizmus szélső határait súroló díszleteket akarta kiküszöbölni. Márkus Gézát a szín-
háznak nemcsak a vizuális oldala érdekelte, hanem 1893-ban színpadra is lépett, többek között 
Molnár Ferenccel is együtt játszott,9 sőt színdarabírás terén is kipróbálta tehetségét: a Fővárosi 
Nyári Színházban, valamint a Népszínházban mutatták be darabjait.10

Építészként Spiegel Frigyessel, valamint Komor Marcell és Jakab Dezső építészekkel több 
középület tervezésekor is együtt dolgozott, Márkus utolsó munkája, a Népopera is az utóbbi-
akkal közös alkotás. A munka folyamán az építész már majdnem teljesen vakon dolgozott,11 a 
végeredményt mégis sokan munkássága csúcspontjának tartják.12

A közhiedelem szerint Márkus betegsége miatt – az általa készített tervek alapján – Spiegel 
fejezte be a színkör építését. Hogy mikor és milyen okokból kifolyólag került be a Nyári Színkör 
építésének folyamatába Spiegel Frigyes, nem lehet tudni, de a többségükben 1909. július 25-ére 
datált tervek szinte mindegyikén megjelenik a neve és aláírása, így a közhiedelemmel ellentétben 
tehát valószínű, hogy már a tervezés folyamatának kezdetén bekapcsolódott a munkába. Az 
a tény, hogy több közösen tervezett és kivitelezett munkájuk volt abban az időszakban, még 
inkább alátámasztja ezt a feltevést.

Spiegel Frigyes építész és iparművészvolt, a szecesszió kiemelkedő képviselője. Leginkább 
homlokzatkezelése kiemelkedő, művein a tradicionális épülethomlokzatokat allegorikus figurák-
kal és jelenetekkel gazdagította. Munkáját és tehetségét széles körben kamatoztatta: a hivata-
los középületek, színházak, éttermek, ingatlanok és villák mellett film- és színházdíszleteket is 
tervezett. A párizsi Maison Moderne mintájára A modern lakás névvel iparművészeti műhelyt 
nyitott, kiállítási és eladási műhelyt, mely többek között újszerű boltberendezések készítésével 
foglalkozott. Számos tervpályázaton vett részt egyedül vagy más építészekkel közösen: a Kossuth 
Lajos-emlékmű, a Magyar Kereskedelmi Csarnok tervpályázata, a szegedi zeneiskola épületé-
nek pályázata, a budapesti Nemzeti Színház épületének pályázata, a debreceni kereskedelmi 
és iparkamara bérházépülettel kapcsolatos székházépületének tervpályázata, egyéb budapesti 
bérházak és villák.13 Politikai nézetei miatt Spiegel Nagyváradon is több ideig élt, így fontos részét 
képezik életművében a Nagyváradon tervezett épületei.14 Miután visszaköltözött Budapestre, 
1914 és 1917 között a Magyar Építőművészek Szövetségének első elnöke volt.

7 Komor Marcell: Márkus Géza. In: Művészet. Budapest, 1913/1., 10–14.
8 Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Szépirodalmi Könyvkiadó, 

Budapest, 1990. 134.
9 Molnár Gál Péter: Molnár Ferenc ismeretlen színdarabjai. In: Mozgó Világ XXIX. évf./ 8., 2003. augusztus.
10 Schöpflin Aladár (szerk.): Magyar Színművészeti Lexikon – A magyar színjátszás és drámairodalom encik-

lopédiája III. 1929. 206.
11 Komor Marcell: Márkus Géza. In: Művészet. 1913/1. 10–14.
12 Ignotus: Márkus Géza. In: Nyugat. 1912/24.
13 Fittler Kamill (szerk.): Magyar Iparművészet. 1910/6., 9., 1911/2., 7., 1913/1., 5.
14 Mircea Pașca: Habitatul orădean la începutul secolului al XX-lea. Doktori disszertáció. Nagyvárad, 2008. 

182−196.
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1909 őszén a Nyári Színkör régi épületének lerombolásával megkezdődtek a munkálatok, s 
bár a Márkus Géza által kezdetben 276 471 korona 50 fillérben meghatározott költségvetés15 a 
munkálatok során felmerülő problémák miatt körülbelül háromszorosára nőtt, és ez heves vitákra 
adott okot a városvezetés köreiben, 1910. augusztus 18-án az új épület mégis megnyitotta kapuit. 

A Nyári Színkör szerkezete és beosztása

A színjátszás kezdeteinek térigénytelenségét a klasszikus kor színjátszóhelyeinek kényelmes 
ülőhelyei, valamint a jó látás és hallás igénye váltotta fel. A kör alakú görög és római színházépü-
letek nem biztosítottak a nézők szemétől elzárt tereket, ám lassan ez az igény is kialakult, ezért 
megtörték a nézőteret, eltűnt a kör alaprajz, és egymásután jelentek meg a színészek felkészülé-
sét segítő, a publikum szemétől elzárt helyek. A másik oka a kör alaprajzú terek megváltoztatá-
sának, hogy kialakult a díszlet és a háttérpannó használatának igénye. Ezt követően a középkor 
passiójátékai és vándorszínházai majdnem teljesen felszámolták a régi színjátszóterek formáit, 
hiszen teljesen esetleges helyszíneken, rögtönzött pódiumokon játszottak, melyeket a közönség 
legtöbbször csak körbeállt. A XV. századtól kezdődően a paloták és udvarok karolták fel a szín-
játszást, itt nemegyszer külön termet, sőt külön színházépületet építtettek a színjátszóknak. Az 
egyre fejlődő technika, az egyre magasabb nézői és művészeti igények egyre több változtatást 
kívántak meg a színjátszóterek, színházépületek kialakításában.

A színházépületek és egyéb előadótermek kategorizálására többféle tipológia alakult ki. Első-
sorban az épületek rendeltetése alapján különülnek el, ezen belül a színházépületek elsősorban 
a műfaji jellegzetességek szerint csoportosíthatóak. Befogadóképességük és az épületek nagy-
sága rendeltetésükkel szoros összefüggésben áll. Ezen rendszer szerint a Nyári Színkör épülete 

15 Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház. Korunk Baráti Társaság, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2001. 113.

A Nyári Színkör homlokzatterve, Magyar Országos Levéltár, Budapest



62

LÁTVÁNY

a drámai színházak kategóriájába sorolható, amely általában 800−1200 fős, egy-, vagy legfeljebb 
kétszintes nézőtérrel rendelkezik. A Nyári Színkör páholysoros, kétszintes nézőtere 862 fő befo-
gadására alkalmas – a földszinten 492, az emeleten 370 szék található –, melyben a 80 cm-es 
sortávolsággal és 60 cm-es széktávolsággal az ideálisnál 5−10 centivel kevesebb teret biztosít 
a nézőknek. A drámai színházakat további pár száz fő befogadására alkalmas stúdiószínpaddal 
egészítik ki a különböző rendezői kísérletekhez szükséges flexibilis és sokkal közvetlenebb terek 
megteremtése érdekében. Ez az eljárás jellemzi a mai Kolozsvári Állami Magyar Színház térhasz-
nálatát is, hiszen a 2008. november 10-én átadott stúdióterem ezt a művészi célt szolgálja. 

A színpadrendszer milyenségét tekintve a Nyári Színkör a legtöbb európai színházhoz ha-
sonlóan a proszkénium-színházak kategóriájába illeszkedik. A hagyományos szerkezet megőrzi 
a színpad hármas felosztását: a kb. 20−24 méter széles főszínpad, egy vagy két oldalszínpad és 
a hátsó színpad. A Nyári Színkör főszínpada 20 méter széles, 10 méter mély és a zsinórpadlásig 
mért magassága 18 méter, ezekkel a méretekkel pedig tökéletesen illeszkedik a kategóriába. A 
hátsó színpada 10 méter széles, 7 méter magas és 6 méter mély. 

A proszkénium-színház színpada a nézőtér fele általában egy 12−14 méter széles keretezés-
sel nyílik meg, előtte rendszerint – még a drámai színházakban is – süllyesztett zenekari árokkal 
rendelkezik. A Nyári Színkör színpadának ugyan kisebb a színpadi nyílása – szélessége 9,9 mé-
ter, magassága 5,8 méter –, de ugyancsak rendelkezik zenekari árokkal, ahogyan a proszkéni-
um-színházak általában: a süllyesztett zenekari árok területe megközelítőleg 36 négyzetméter, 
középen mért legnagyobb távolsága 3,25 méter, mely befedve előszínpadként használható 16 
centiméterrel a színpadszint alatt. Ez a hármas elosztású színpad a Nyári Színkör esetében egy 
270 négyzetméteres hasznos játékteret alkot, az előszínpadot is beleszámítva pedig a játéktér 
306 négyzetméteresre nő.

A színházépületek két legfőbb funkcionális alkotóeleme a nézőtér és a színpad. Ezekhez kap-
csolódik a számbelileg és rendeltetésükben változatos kiszolgálóhelyiségek sora. A színházépü-

A mennyezeti rozetta, stukkódísz – jelenlegi állapot és eredeti terv
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letek centruma a nézőtér, funkcionális és tömegalakítás szempontjából is. A kijáratok számának 
és elhelyezésének meghatározásában fontos szempont a terem gyors kiüríthetősége, a rámpák 
(esetleg lépcsők) használatát a nézőtér lejtése határozza meg. A Nyári Színkör esetében a föld-
szinten csak rámpa használatos, a karzaton lépcső és rámpa egyaránt.

A közönségforgalmi övezetet a nézők közlekedési, tartózkodási, valamint az őket kiszolgáló 
terek alkotják. A bejáratok, az előcsarnok, a pénztári előcsarnok, a ruhatár, a mosdók, a foyer 
– azaz előcsarnok vagy társalgó – és a büfé is ebbe az övezetbe tartozik, ezeket pedig közleke-
dőterek, lépcsők kötik össze.

Az épület tömegalakítását az épület funkcionális tereinek kötött formái határozzák meg. A 
színházakra jellemző fő épületrészek térfűzése – előcsarnok, nézőtér, színpad, díszletraktár – és 
a színpadi térrész magasságának szükségessége nagyban befolyásolja a tömegalakítást, ezért a 
Nyári Színkör térrendszere és tömegalakítása a legtöbb európai színházéhoz hasonló. Az épület 
átlagmagasságát meghaladó két épületrész a kupola és a zsinórpadlással ellátott színpadi rész. 
A színpad tere jóval magasabb, mint az épület többi része, ezt elsősorban a zsinórpadlás szük-
ségessége tette elkerülhetetlenné.

A kupola

Bucur Horváth Ildikó tanulmányában16 a Nyári Színkör kupolájával kapcsolatban egy isztam-
buli konferencián elhangzott előadásból idéz: „A világ első nagy fesztávolságú peremgyűrűvel 
ellátott klasszikus formájú vasbeton kupolája.”17 Kiemeli a Nyári Színkör vasbeton kupolájának 

16 Bucur Horváth Ildikó: A kolozsvári nyári színkör, a mai Magyar Színház és Opera régi épülete. Kézirat, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház Dokumentációs Tárából, 2000.

17 Bucur Horváth I., Bacsó A., Popa I. and Tanasoiu I.: An early reinforced concrete cupola in the context 
of the thin shells evolution. Proceedings of the IASS-MSU International Symposium, May 29 – June 2, 
Istanbul, Turkey, 2000.

1914-ben megcímzett képeslap – OSZMI, topográfiai tár/236



64

LÁTVÁNY

úttörő jellegét, és a két tervező fontosságát nemcsak építészeti, hanem technikatörténeti szem-
pontból is hangsúlyozza a héjszerkezetek elméletének és gyakorlatának tudományában.

A 28 m átmérőjű héjszerkezetes vasbeton kupola megépítése az épület 1909−1910-es épí-
tésével egy időben történt, és bár az épület több átalakításon esett át, a kupola szerkezetét sze-
rencsére semmilyen átalakítás nem érintette. Az ókori és reneszánsz kupolák formai és szerkezeti 
elveit követi: záradékánál kör alakú nyílással, opeionnal van ellátva, a kupola vállvonalát perem-
gyűrű szegélyezi, szerkezete pedig falpillérekre támaszkodik. Külső megjelenésében azonban 
némileg változott: a felújító munkálatok során a kupola vasbeton lemeze fölé egy pontokban alá-
dúcolt deszkázatra egy palalemez héjazat került, amely teljesen betemette a tamburt, kívül pedig 
a kupola tetejére csúcsos dísz került. Horváth Bucur Ildikó a kupola változtatását az 1959−1960-
as átépítési munkálatok idejére teszi, viszont a változtatásokra valószínűleg hamarabb került sor, 
hiszen egy 1940-es keltezésű képeslapon már megváltozott állapotát láthatjuk. A kupola klasszi-
kus jellege károsodott ezzel, hiszen külső vonala, íve nem egyezik meg a belső, szerkezeti ívvel, 
ezért a külső kép hamis szerkezetet sugall. Bucur Horváth Ildikó emellett az átalakítást statikai 
szempontból is nehezményezi, hiszen így a tetőzet és az esetleges hó súlya előnytelenül oszlik 
szét, és terheli a kupolahéjat.

A homlokzat

A Nyári Színkör első homlokzata a képeslapokból rekonstruálható megépüléshez képest a 
tervrajzokon18 sokkal robusztusabb arculatot mutat. A levéltári forrás a homlokzat kialakítására 

18 Spiegel Frigyes, Márkus Géza és Réhling Alajos, Kovács Sebestyén Aladár: A kolozsvári nyári színkör épí-
tésének tervei 1909 – 1910. In: T 13 Tervek a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium anyagából , No. 44.  
1–66. Alaprajzok, homlokzatrajz, hosszmetszetek, épületrészek, díszítmények rajzai, alaprajzai, metszetei, 
vázlatok, költségvetések (több restaurált): Magyar Országos Levéltár, Budapest.

1940-ben megcímzett képeslap – OSZMI, topográfiai tár/65 1775 1
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azonban két tervet tartalmaz, a második, részletesebb terven már feltűnnek kisebb változtatások 
– valószínűleg ez a terv keletkezett később.

A Színkör homlokzata – ahogyan alaprajzát és térbeosztását tekintve a teljes épület is – szim-
metrikus szerkesztést követett. Bár vertikálisan is több, jól elkülöníthető egységre oszlott, alap-
jában véve mégis inkább a hangsúlyos horizontális kiképzés jellemezte. Vertikálisan az épületet 
több részre oszthatjuk: a bejárati rész, két oldalán egy-egy ívesen kiugró rizalitos épületrész, az 
ezekhez kapcsolódó beugratott összekötőrész, és végül a két sarokpavilon. A homlokzat ver-
tikalitását a bejárati rész előtt elhelyezkedő, az épület teljes magasságával egyenlő magasságú 
két korinthoszi fejezetű oszlop, a kiugró falrészek és a pavilonok nagyméretű, függőleges nyílásai 
erősítették. 

A homlokzat vízszintes tagolása a földszint falsíkjának sávozott kiképzése, a két emelet közti 
párkány és a bejárati rész emeleti részén elhelyezkedő kovácsoltvas korláttal szegélyezett erkély, 
valamint a hangsúlyos koronázópárkány eredménye. Az épület homlokzati képéhez hozzátartozó 
laposan ívelő kupola és a szintén laposított nyeregtetős színpadi oromfal is horizontális jelleget 
kölcsönzött az épületnek. 

A bejárati rész alsó szintje a homlokzatsíkhoz képest beugratott. Az antik hatású keretbe 
foglalt kétszárnyas ajtó és a két oldalán elhelyezkedő egyszárnyas ajtónyílások fölött többalakos 
díszítés volt található. Valószínűleg freskó vagy stukkórelief, ezek az alakok azonban a terveken 
nem jelennek meg, a korabeli reprodukciókon csak részben felismerhetőek. Táncoló nőalakokat 
ábrázolt, az sem kizárt, hogy a 9 múzsa megjelenítése. Ugyancsak a reprodukciókból feltéte-
lezhető, hogy a bejárati rész földszinti részének falfelületét falfülkével – vagy falfülkékkel – törték 
meg. A bejárati rész emeleti része egy nyitott erkélyt foglalt magába, amelyet geometrikus forma-
világot használó vaskorlát díszített. Az erkély és a koronázópárkány fölé egy levélmintás, középen 
egy lantot ábrázoló oromdísz került. A lant tetején egy földgömb kapott helyet. A homlokzat első 

Az épület homlokzata az 1957−1961-es átalakítás után, Forrás: www.huntheater.com
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tervén még a színházat jelképező két maszk jelenik meg, a második terven már az elkészült dísz 
elnagyolt vonalai láthatóak.

A bejárati rész két oldalához kapcsolódó kiugratott falrészeket csak az egész épületre jel-
lemző falkiképzés díszítette valamelyest. Az alsó szinten a vízszintes sávozású falfelületet egy 
nagyméretű egyenes záródású, vakolatba vájt keretezésbe illesztett félköríves záródású ablak 
törte meg, a felső szint sima falfelületébe egy sokkal kisebb egyenes záródású ablak illeszkedett.

A pavilonokat és az épület homlokzatának centrumát összekötő felületek a bejárati rész alsó 
szintjéhez hasonlóan beugratottak voltak. Az összekötő rész alsó szintjének falazata szintén sá-
vozott, felső szintje sima. Az alsó szinten a falrész közepén egy vakolatba vájt, nagyméretű, 
egyenes záródású felületben barokkos stílusjegyeket viselő dombormű volt található, az épület 
két oldalán azonos. Az sem kizárt, hogy ezek kutak voltak, de a rajzok alapján nem egyértelmű. 
A két homlokzatterven a domborművek eltérnek egymástól, a korabeli reprodukciókon pedig egy 
harmadik változat figyelhető meg, amely a két tervezett dombormű jegyeinek keveréke. Mivel a 
két pavilon magassága az első emelet szintjének magasságával egyezett, a két összekötő rész 
volutaszerűen illeszkedett a pavilonokhoz.

A pavilonok kör alaprajza a kupolával megegyező lefedést tett lehetővé, amely erősítette az 
épület stílusbeli egységét. Ezek a félgömbkupolák mintegy közrefogták a központi kupola szintén 
gömbszerű, hangsúlyosan geometrikus, központi motívumát. A pavilonok szintén sávos falfelü-
letűek voltak, a többi nyílászáróval megegyező méretű és kinézésű ajtó – középen – és kétoldalt 
egy-egy nagyméretű ablakkal rendelkezett. A pavilonok nagyméretű nyílásai fölött kisméretű fek-
tetett, ovális alakú ablakok voltak, vakolatba vájt, egyenes záródású keretekben.

A homlokzat képéhez tartozó kupola a tervek szerint épült, rácsos díszítésű, alacsony tam-
burral a tetején, de ezt később átépítették. A színpad oromfala alig észrevehető fokban tört 
nyeregtetőt viselt, a felületét díszítő vertikális falszakaszok a tető vonalát követték. Az oromfal 
is erőteljes koronázópárkányt viselt, alatta növényornamentikájú antikizáló futóhullám díszítősáv 
húzódott. A színpad oromfalának tetejét a két szélen két pálmaleveles gömbdísz zárta le.

Átépítések

Az épület homlokzatának reprodukcióin, képeslapokon tetten érhetőek a homlokzatbeli és az 
előcsarnok kiképzését érintő változtatások. Az, hogy az 1957−1961-es munkálatok során teljesen 
eltűnt a homlokzat historizáló jellege, egyértelmű. Az viszont már kevésbé, hogy korábban is végez-
tek alakításokat a homlokzaton, és ezeket a képeslapokon szemmel látható különbségek bizonyítják. 

Az 1914-es keltezésű képeslapon minden bizonnyal az épületet eredeti alakjában látjuk, vál-
toztatások nélkül, mondhatni teljes eredeti pompájában, hiszen alig 4 év telt el az épület átadá-
sától, a keltezés pedig arra enged következtetni, hogy a reprodukció mindenképp a keltezés 
dátuma előtt készült. Akárcsak a két oldalsó pavilon, a kupola is sima felülettel, a tervek szerinti 
ívvel látható, tetején a rácsos díszítésű tamburral, a színpad oromfalán a növényi ornamentikás 
díszítősáv, az oromfal tetején pedig két pálmaleveles gömbdísz. A bejárat fölött valószínűleg a 
kilenc múzsa alakja, fölötte a nyitott erkély, a koronázópárkányon középen pedig a barokkos 
díszítőelem a lanttal és a földgömbbel.

Egy időben kissé későbbi képeslapon, melyet 1928-ban küldtek el, már sok változtatást 
észlelhetünk. A legfontosabb a tetőzet megváltoztatása, hiszen a sima felületű, gömbívű kupola 
teljesen más formát mutat, felülete is megváltozott, sőt a kupola záródíszét is kicserélték. A két 
oldalsó pavilon tetőzetét szintén kicserélték, enyhén csúcsíves jelleget kapott. A kupola és a 
pavilontetők új formájából ítélve valószínűleg a csapadék miatt volt szükség az átalakításra. Az 
újonnan kialakított tetőzet formája miatt sokkal inkább levezethette a csapadékot, mint sokkal 
laposabb elődje, és az új tetőzet anyaga is sokkal teherbíróbbnak tűnik az éghajlati viszontag-
ságokkal szemben. A képeslap másik szembetűnő jellegzetessége, hogy a színpad oromfalán 
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már szemmel láthatóak a rongálódás jelei. A díszítőelemek rongálódásának oka valószínűleg a 
felhasznált anyagok minőségében keresendő. Mivel a talajviszonyok miatt az építkezés költségei 
megtöbbszöröződtek,19 nem kizárt, hogy a végső dekorációs munkálatok kiadásainak csökken-
tésével akarták helyreállítani a költségvetést. 

Egy 1938-as dátumot viselő képeslapon a homlokzati díszítőelemek és a párkányzat már 
sokkal előrehaladottabb romlás jeleit mutatják. Az épület homlokzata nem változott, ellenben egy 
következő nagyobb változtatást egy 1940-ben megcímzett képeslap mutatja: a bejárat melletti 
két rizalit alsó, egyenes záródású ablakait ekkorra befalazták, emellett az erkélyt és a bejáratot 
az épület többi nyílásához hasonlóan farácsos ablakokkal építették be, ezáltal az eddig különálló 
oszlopok beépültek a homlokzat síkjába. Az alsó szinten ez a beépítés teljes, az erkélyt azonban 
csak a két oszlop közti mezőben üvegezték be, az oszlopoktól a szélek felé pedig balusztrádos 
korlát jelenik meg. A képeslapon az épület másik szembeötlő jellemvonása az, hogy teljesen 
eltűntek a homlokzat figurális díszei, az oromfal pálmaleveles gömbdíszei és a bejárat fölötti ba-
rokkos lantdísz a földgömbbel teljesen hiányzik, továbbá megfigyelhetjük az épület egyre romló 
állapotát, a koronázópárkány omladozását is. Valószínűleg a díszítőelemek is hasonló rongáló-
dást szenvedtek, ezért távolították el őket valamikor az 1930-as években. Hogy a pavilonok és 
az épület közti domborművek még láthatóak voltak-e, azt sajnos erről a reprodukcióról nem lehet 
megállapítani.

A következő átépítés talán a legmeghatározóbb az épület mai képét tekintve. Az 1957 és 
1961 közti munkafolyamatot már több helyen megemlítik a színházépületről értekező történé-
szek, építészek, hiszen az előtér és a homlokzat nagymértékű átalakításon ment keresztül, és 
az épület jellegzetes, historizáló és erőteljesen plasztikus kiképzése teljesen megsemmisült. Az 
új, egységes síkú homlokzat a nézőtér és a kupola íves vonalát követi. A homlokzatbeli változta-

19 Janovics Jenő: A Hunyadi téri színház. Korunk Baráti Társaság, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2001. 113.

A nézőtér felső vonalán futó maszkos díszítősor – jelenlegi állapot és eredeti terv
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tások mellett a nézőket fogadó terek is megváltoztak: tágasabb földszinti előteret, az emeleten 
pedig a földszinti előtér felett tágas, csarnokszerű teret alakítottak ki. Az épület homlokzatának 
egyensúlya teljesen megbillent, az alsó kisebb és felső nagyobb nyílások furcsa összképét adják 
az épületnek. Az 1957–1961-es átépítéseket követően az épület térszerkezete és homlokzata 
nem változott jelentős mértékben. A kisebb felújító munkálatok elsősorban a tetőzetet, valamint 
a külső és belső falfelületeket érintették. Az elmúlt ötven évben a Nyári Színkör épülete szá-
mottevően nem változott. Az épületet már jócskán kikezdte az idő vasfoga, az időszakonkénti 
feljavítási munkálatok csak időlegesen oldják meg a problémát. Az épület homlokzata jellegtelen, 
mondhatni nem túl esztétikus, nem illik bele a modern Kolozsvár látképébe.

Belső terek

A belső terek közül a nézőtér mai napig megőrizte eredeti kinézetét, dekorativitását. Az eme-
leti nézőtér karzatán végigvonuló barokkos díszítés teljes mértékben a tervek szerint épült és 
mai napig változatlanul látható. A barokk stílusú fektetett medalionok közepén világítótesteket 
helyeztek el, melyek a mai napig használatban vannak. Az ovális medalionokat elválasztó, hason-
ló stílusú horizontális díszítőelemek ritmikusságot kölcsönöznek a felületnek. A nézőtér köríves 
falának felső felén, a fal teljes hosszán végigvonuló női és férfi maszkokat váltakozva felvonultató 
díszítő sáv szintén a tervek szerint volt kivitelezve, és nagy része a mai napig látható. A maszksort 
időnként falpillérek szakítják meg, melyeknek fejezetét barokkos medalionokba zárt virágmotívu-
mok díszítik. A maszksor fölött két díszítősor követi a nézőtér falának vonalát. A színpadnyílás 
keretezése képkerethez hasonló formát mutat, melynek központi dísze a felső rész közepén el-
helyezkedő, levéldíszekkel körülfont síró és nevető maszk, Tháliát és Melpomenét ábrázoló dísz, 
a színház közismert szimbóluma. Az előszínpad két oldalán növényi ornamentikájú keretbe foglalt 
ovális medalionban a költészet allegorikus alakjának domborműve jelenik meg lanttal a kezében. 
A tervek szerint a medalion alatt további díszítő keretek helyezkedtek volna el, de ezek vagy nem 
készültek el, vagy megsemmisültek az idők folyamán, hiszen ma már nyomuk sincs. A színpad 
oldalfalának és a nézőtér falsíkjának találkozási vonalában egyiptomi hatású pálmaleveles pillér 
található, melynek díszítése a pillér meghosszabbításaként a színpad és a boltozat közti kis felü-
letű mennyezeten folytatódik. 

A nézőtér legimpozánsabb dísze, a már említett kupola mennyezeti stukkó-rozettája teljes 
mértékben a terveknek megfelelően készült el és ma is hibátlan formában látható. A kupola 
közepén elhelyezett csillár ebben az aprólékosan kiképzett, növényi ornamentikájú mennyezeti 
rozetta közepében kapott helyet. A kupola mennyezeti rozettájához hasonló díszt a homlokzati 
erkély mennyezetére tervezték, de ez sajnos már nem látható – ha elkészült egyáltalán. 

A díszítőelemek többsége megegyezik a terveken szereplő elemekkel, ezért valószínűnek 
tartom, hogy a terveken szereplő, ma már nem létező díszítőelemek is elkészültek és megegyez-
tek a tervekben rögzített formákkal. Dicséretes és szerencsés dolognak tartom, hogy – bár a 
homlokzat képét teljesen eltüntették az átalakítási munkálatok során – a belső díszítőelemek 
többsége megőrizte eredeti formáját.


