
A szolnoki színházépület korszerűsítése*

Szép környezetben, a Tisza-parton épült fel a szolnoki Szigligeti S'ínház. Ötven
éve szeretett otthona a szolnoki színjátszásnak. A Thália Tisza-parti há~a nem egy
felejthetetlen siker emlékét őrzi. Múltja már egy kis történelem, jelene fejlődés és
átalakulás.

Két magyar építész, ifj. Englerr.h Károly és Spiegel Ferenc tervété 1911-ben*
Ma már csak egy régi fénykép, egy homlokzati rajz meséli el. hogy az épület érdekes*
színfoltja lehetett a Tisza-parti „metropolisnak". Ereded tervei elvesztek, elkallódtak.
Építéséről, sorsáról már csak kevesen tudnak.

A tervezők az épületet koruk szellemének megfelelően a szecesszió stílusjegyeivel
ruházták fel. Ez a stílus i89o--i9io-es években divatos. Eredetileg naturalista jellegű,
majd később bizarr túlzásokba menő képzőművészeti irányzattá válik. A színház
épület eredeti külső megjelenítésében lendületes vonalvezetésű, stilizált növényfona-
tos díszítésű volt. Alaprajzi kialakítására és tömegképzésére jellemző a nagy tagolt-
ság, egyes formák zsúfolása. Emellett az építési fedezet szegényessége is ránvomta
bélyegét. A kölcsönök visszatérítését a karzati rész moziként való felhasználásával
kívánták megoldani, amely nem volt előnyös a színház rendeltetése szempontjából.

1920-as években élte át az épület az első átalakítást. A szecesszió stílusjegyeit,
külső ornamentális díszeit nagyrészben eltávolították, a színpadi és azt környező
részeknél, a főhomlokzaton az épületet megtoldottak, ráépítéssel bővítették.

Az átalakulás, az épület használhatósága szempontjából igen jelentős volt, de
felfogásában stílustalannak mondható. Valószínűleg ismét anyagi okokból, szűkös
alaprajzi megoldásokat is eredményezett. Ekkor épülhetett a színpad felöli két lép-
csőház is, az öltözők emeleti része, a földszinti dohányzók szárnya.

A ma építészete az épület eredeti formáját többre értékelné. Sajnos annak éppen
a kevésbé kívánatos elemei, a nagy tagoltság, ideges mozgalmasság maradtak ránk,
elszegényedett másolatos vakolatdíszek és cirádás oromfalak alá elrejtve. Nem kis
hiányossága volt az épületnek, hogy a karzatot csak utcáról lehetett megközelíteni.
A közönség földszinti - régen „előkelőbb" és karzati „szegényebb" részének ilyen
elkülönítése nem férhet össze társadalmunk felfogásával. Az elválasztó falat meg
kellett szüntetni.

Ugyanígy alig volt példa arra - mint itt ennél a színháznál -, hogy a színész-
öltözőben mosdási lehetőség ne lett volna. A nagy mérvű helyhiányt jellemzi, hogy
például a gazdasági igazgató irodája csak 4 m* volt. A próbákra a színpadon kívül

* Ismertetését a JASZK'JNSÁG ezévi 1. számában közöltük: Kaposvári Gyula: Az 50 éves
szolnoki színház című tanulmányában. 1—8. p.
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alig 25 m2 csekélv hely állt rendelkezésre. A pado-atok, felszerelések elavultak, a
dohányzók szűkösek, az előcsarnokban elhelyezett b'ifé oda nem illő volt.

Talán a megszokás ezeket a főbb hiányosságokat elhalványítja. De bizonyos,
a székek recsegése, zöreje, a szűkösség az előadást is zavarta. 1949-ig a színháznak
nem volt állandó társulata, a vendég színészgárda pedig csak 20-25 tagból állott.
Ma az állandó társulatnak megtöbbszöröződött létszámmal kellett bepréselődnie
a régen ugyan megfelelő, de ma mar szűk keretek közé.

1962-ben a Szolnok Megyei Tanács nagymérvű támogatása révén a színház épület
korszerűsítése megindulhatott. A korszerűsítést részben műszaki, részben üzemelési
szempontok miatt több ütemben lehet megvalósítani.

Az első ütem a közönség kényelmét, jobb kiszolgálását, forgalmát célozza, de
már az üzemi hiányosságok egy részét pótolja. A második ütem főleg üzemi, ísv
színpadtechnikai, akusztikai korszerűsítést hoz magával, az épület külső megjelení-
tésének további és végleges újjáformálásával.

Országos viszonylatban is egymás után újulnak fel a fővárosi és vidéki színházak.
Az Erkel Színházat is több ütemben alakítják át. Vidéken többek között elkészült
a nyíregyházi, az egri és megnyitotta a kapuit a székesfehérvári színház. Üj ruhát
kapott a kecskeméti Katona József Színház is.

A színházak ilyen mérvű újjáformáiása természetes folyamat. Az épületek a ren-
deltetéstől függetlenül nagy értékű használati tárgvak. amelyeknek az igényeket ki
kell elégíteniük. Ezzel magyarázható az épületek időnkénti átformálása. Korunk épí-
tészete a műemlékeket eredeti stílusában állítja vissza. Tiszteletben tartja és nagvra
becsüli az elmúlt idők értékes építészeti emlékeit. A budai Vár helyreállítására,
műemlékek restaurálására államunk nagy összegeket fordít. De ugyanakkor gazda-
ságossági és műszaki szempontokat is figyelembe veszi.

A szolnoki Szigligeti Színház nem műemlék. Átformálása természetszerűleg a mi
felfogásának megfelelő lehet csak. Más használati tárgyainkhoz hasonlóan a kor-
szerűség igénye egy épülettel szemben ugyanúgy meg kell, hogy legyen bennünk,
mint egy gépkocsinál, vagy a ruhadivatunknál.

A színház teljes felújítási költsége jóval alatta marad - az első ütemben kb.
1/6-a és a második ütemmel együtt pedig összesen mintegy 1/2-e lesz - a hozzá
hasonló nyíregyházi színház felújítási költségeinek.

Az első ütem munkálatai a színház belső részének több mint felét, külsejének
pedig egyharmad részét érintik. A közönség a reprezentatívabb előcsarnokon át eljut-
hat a nézőtér bármely pontjára. A nézőtér székei, a padozatok, ruhatárak és egyél;
mellékhelyiségek újjá alakulnak. A büfé az előcsarnokból elkerül, és a dohányzó
helyiséggel együtt a közönség igényeit nagyobb mértékben kívánja - a lehetőségek
határain belül - kielégíteni.

A színház próbatermet, ésszerűbben elrendezett hideg-melegvízzel, beépített bú-
torral ellátott öltözőket kap. Az épület fűtését megjavítják, tűzvédelme megnő, és
részben a világítása is feljavul.

A Megyei Tanács és Városi Tanács vezetői több előzetes tervvázlat közül a cím-
lapon közölt kialakítást fogadták el, amelyről Szimán Károly, az Építésügyi Minisz-
térium területi főépítésze a következő szakvéleményt adta:

„A színház főbejárati része bővítésre kerül és a földszinten elhelyezkedő osz-
lopokra kiváltva konzolosan előrenyúlik, miáltal jól méretezett szélfogós-bejárat,
illetve e fölött dohányzó és büfé, a következő szinten pedig próbaterem és színész-
pihenő részére tér biztosítható. Ezen adottságok mellett lehetővé válik a lépcső-
karok belső téri megközelítése és az egyéb mellékhelyiségek korszerűsítése. Mindezen
megoldások nagymértékben hozzájárulnak a színház üzemeltetési kultúrájának fokn-
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zásához, tehát az átalakítás a színház használatában komoly előnyöket jelent. A bő-
vítés külső megfogalmazása építészetileg helyes. A tervező helyesen járt el, amikor
nem igazodott a színház jelenlegi jellegtelen és esztétikailag kedvezőtlen homlok-
zatához.Az új homlokzaton jelentkező főbejárat, illetve a főbejárat felett megjelenő
egységes üvegosztások a színház korszerű megjelenését biztosítják, ugyanakkor &~i
épület tömeg megjelenése- egyszerű és harmonikus."

A színház felújításában még többet, szebbet szeretne a tervezés és az építőipar
megvalósítani. Szolnok kulturális életében igen nagy jelentőségű a színház újjászüle-
tése. Most még ez az első lépés. De társadalmi összefogással, egyetakarársal, közös
törekvéssel ez az igyekezet értékes szép gyümölcsöt fog teremni, aminek a neve:
uj Szigligeti Színház,

Nagy Ferenc

Sterio Károly, elfeledett festő tevékenysége
a Jászkunságban

Vannak kisebb rangú vidéki festők, akik néha méltán, de legtöbbször méltat-
lanul elenyésző kis szerepet kapnak a művészettörténetben. Működésük valóban
nem mindig ér fel a fővárosi művészekével, de a maguk körét betöltik becsülettel.
Nem egyszer megtörténik, hogy hagyatékuk sok évtizeden át együtt marad és így,
együttesen, a világ színe elé kerülve a festőt is jobb világításba helyezi. Kozina
Sándor, a biedermejer kor kimagasló művészegyénisége, aki 1873-ban halt meg, máig
sem kapott összefoglaló ismertetést, műtermét leánya, majd unokája 1945-ig majdnem
egészében együtt tartotta, akkor a második világháború forgataga elpusztította. Sterio
Károllyal, a szintén magyar biedermejer festővel sem bánt az utókor kellő módon
Halála után, 70 évvel később, még együtt volt a hagyatéka a leányánál, szerencsénkre
nemcsak felfedezték nála Vas megyében, hanem Szombathelyen ki is állították és a
Vasi Szemlében értekezés is jelent meg róla (1937, 64. lap, Gothard István).

1962-ben illő róla megemlékezni, mert kerek 100 évvel ezelőtt halt meg. De
illő azért is, mert egyike volt a Jászkunság felfedezőinek.

Ahogy Gothard írja, emigrált görög családból származott, és 1820-ban Szászka-
Kányán született, ahol apjának bányája volt. Bécsben és Münchenben tanult, majd
Pesten telepedett meg. A szabadságharc hőseiről számos képet festett és csatajelene-
teket is megörökített. Egyébként olajban és aquarellben egyaránt sikeresen dolgo-

ott. Máig is közismert és kőrajzban elterjedt képe Széchenyit ábrázolja lóháton
a Duna partján. Sűrűn szerepelt a fővárosi kiállításokon, arcképek és életképek
voltak a legkedvesebb területei. Nemcsak a Nemzeti Galériában képviselt, hanem
számos magángyűjteményben is.

A szombathelyi értékes gyűjteményről egyébként a szakirodalom nem igen vett
tudomást, így a Sterio-név kézi könyveinkben alig szerepel bővebben, sőt a legújabb
művészettörténetünkben éppen Ferenc néven.

Vonzódása az élet jelenségei iránt kielégülést találhatott a Jászkunság érdekes
tájaiban. Akkoriban Pettenkofen már járta évenként Szolnokot és környékét, a fel-
fedezés érdeme az övé, de Sterio is bekapcsolódik a korai tanulmányozók sorába.
A Budapesti Hírlap 1857. április 5-i száma jelenti, hogy festőnk a jászkun népélet
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