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is. Az első színlház építéséhez szükséges anyagi feltételeket éppen úgy, mínt a másodiklhoz, a lakosságnak
kellett összegyűjtende, 1819. május 17-€n lerakták az
első színlház alapjait. Megnyitására
1823. augusztus
24-én került sor. Ez az épület a mai színháztelek
északi részén állhatott, 1843. július 19-Lg, amikor a
tűz martalékává
lett.
Rövidesen megkezdődnek a második s:zínlház építési
munkálataí.
Az alapkővet 1847. szeptemoer 3-án tesziík le. A l€iboIllyoIH.ás.téls így az építtető ezerepét a
színhází részvénytársulat
gyakorolja. Sajnálatos, hogy
a társulat sem állt hívadása magaslatán, még kevésbé
azok, aktket részben a tervezéssel, részben a kívítelezéssel megbízott. Tévedésből Hild József és Cassanó
József egymástól függetlenül kapott megbízást a tervek elikészítésére. Idakö~ben Hild 184'5. március 12-én
100 aranyat Imp tervezési költségek fejében. Maii napig sem a Cassano-, sem a Hild-féle tervek ,nyomára
nem tudtunk akadni. E telkinteitJb€iIlJ
a Hild-féle tervek
megtalálása birna különösebb jelentőséggel. Hild leírásokból ismert vnagyvonaliú
tervei helyett, Cassano
jelentéktelenebb
tervei valósulitak meg és ez a tény
Miskolci Nemzeti Színház délkeletről (1956. évi
magyarázza azt, hogy a nézőtér és szanpad alapterüwtalakítási munkák előtti állapot).
letét kivéve, a maga idejében is 'korszerűtlen színház
keletkezik.
tető városunk építészeti kialakításának,
J!:rdemes néErtékelnünk kell azonban. Ihogy az épület ál'lamí táhány percet időzni e közel százesztendős létesítmény
építéstörténeténél.
mogatás nélkül valósulf meg, a város és a megye lakosságának áldczatkészségéből.
Anyagi Ihiányok miatt
A ha,zai színjátszás íhosszú időn keresztül nérrietépübndk 'a mai Déryrié utcai oldalon és Széchenyd
nyelvű, Miskolc, ez a jellegzetesen magyar város, már
H:Ol-ben magyarr színház építésének gondolatával fog- . utcán az áTlkédolkltól balra, jo'bfbra lévő üzlethelyiségek, Ismeretes, :hogy ezek az üzletek !hooszú ideig
lalkozik, Nem a város lakosságán, hanem a helytartófennálltak és csak 1950. körül szűntek meg, Cassano
tanácson múlt, hogy a lakosság kiívánsága nem teljeterveit a kivitel során csak állandó költséges módosísülhetett. 1815. május 18-án már a megye próbálkozlk
tásokkal lehetett felhasználni.
Ennek főokát abban
e kérdést előbbrevlnní, Ebben az évben a város befogadja a fővároeból elűzött színészeket, Miskolc helátjuk, hogy a tervek Pesten 'készültek, éli helyiadot1sá,gok és méretek kellő egyeztetése nélkül. A szüksélyet adott a magyar színészeknela Ideiglenes szdnekges művezetések száma is oly' kícsíny volt, hogy az .
ben, fogadóloban, igy Pl. a mai Sötétkapu melletti
építkezés közben többször kell bontási mu:n!kát elvécsizrnadiaszínben megkezdődtek az előadások.
1811:8~banamegye
melgJl.{)a,pt<i
a nádori engedélyt,
ge~ni a rossz tervek miatti
. Cassano kötelezettsége ellenére nem költözött M'isaz engedély nem jelentett egyúttal anyagi támogatást

Kevés olyan pontja van főutoánknak, ahonnan ne
ltttnánk a szírűiázépület
rizalitos déli Whomlokzatát.
Különös elhelyezése és fek~ése kedves színfoltja lük-
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Színház-tömb

rendezési

ter-oe. Készült

a Magy·ar

László, mester:

Épitöművész
Weic.hinger

Szövetség

meste1·iskolájában.

Tervező:

Bene

Ká1'O'ly.

a prosszcénium nyílás és belső kiképzés klassziclzáló
kelera a művezetés időtamtamára,
átmenetileg ugyan
részleteit.
hosszabb-rövidebb
időt városunkban
tölt, nyilvánvaló,
A Vágó-féle átalakítás teremtette
meg az előcsarhogy seárnára ez a megbízás csak pénzszerzési lehenok neubarokk
[ellegét. Az a társadalom,
mely ezt
tőség volt és mínt átutazónak nem az lebegett a szeme
létrehozta, szerette e staluet, még a klasszíkus tereket
előtt, Qlogy a lakosság nehezen összegyűjtött forintjaíis a maga ízlésének megtelelően alakította áto Távol
ból jó színíház épüljön. Erre pedng kötelezte volna az
áll ez tőlünk és mínt később látni ~ogjuk, az átépítés
1847. április 12-én kötött tervezői szerződés, A részsorán a lelasszileus jelleget
igyekeztünk
visszaadna.
vénytársulat
látván a bajokat, a kivitellel később megbizont Ganczberger
któmŰ'velsllTIestell'tszóbelileg femTerveink szerint kiszabaddtjuk
az előcsarnoki koloszvisszaadjuk
toszkán jellegét és a
talmazza
a tervezési
rrrumka befejezésével
is, Ca!S'- szeum motívumot,
négyzetes térbe ékelődő lépcsőt áthelyezzük.
sana ezt Slért€sm€lk veszi: a válros főlbírájáthoz paKülön egységet 'képez a nézőtér, mely a korábbí eltl-J3.lŐl3zal
Iordul 1851. március 26-án'. Panaezára a részvémytártsulat terjedelmes
dnatban
válaszol,
mely1ből. gondolások szerrnt a Vágó-féle átalakítás (tehát mai)
megállapítlhatók
rnindazori hdbálk, rnelyeíket az olasz
formájában
maradt volna, időközben az építtető haszánmazású
Cassano elíkövetett. 1851. és 185'2. táján
tóságok elismerték
a meglévő ülések kicserélésének
szükségességét
és a látási viszonyok javításán
felül',
hagyja el Miskolcot, majd M'a,gYlélJl'o'l'Szlálgo1t
is, dícstelen
bazaí rnűködése ezzel végetért.
bízunk: abban, hogy bizonyos esztétikai ,ldvánalmak
kielégítésére
is sor kerülhet,
A nézőtér, saínészkbub,
Változnak a kivitelező rnesterek,
míg végül 1'857.
előcsarnok
kiképzéseiben
feltétlen
az
átalakítások
szeptember
3-áll' a második színház Miekolcon meglétrelhozta ellentmondást
érzünk. Minden ellentmondás
nyithatja
kapuit,
ellenére nem lehetett kivefkőztetnd
az épületet klaszKözel 100 éves formáit azonban
nem őrizte meg
. szicista jellegéből, mely egyszerű kiképzések
visszatöretlenül, mert 1925-ben Vágó Lászlo építész tervei
szen írut átépül, A Vágó-féle átalakítás negatívumaként
álilHásária 13 tervezőik törekedteüc,
192'5-216. évben végzett
átalakítás poiitivumlSJként
könyvellhetjük
el a ezervetlen
]éipcls6re.n~eTeiket,
a nézőtér; résa elbarokkízálását.
Ekkor távolítotték
el
emloíthetjüka
nézőteret leéedő vasbeton kupola szer-

----

--_._---_---.-

1

""

p.

..--~-----'----.....,...,

~

, $}'

•.•..

.,

-

"

1

j
-

~'1'

•.

"

"

~,~"'>')

,,_.~<'.';_».__J

FöLdszinti
terv,ező

a Lapmjz.

Irodában

Sándo1' és Szabó
TiboT.

Nézőtéri

kezetet.

mely

szüntek

a régi

(Új

hozzáépítés

készültek.
József.
rész

sötétebb

színneL)

ÉpHésztervezők:

Épiiletgépészet
belső

Bene

és szellőzés:

e
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átépítés

félemeleti

ala-pmjza.

a Miskoki

és ifj.

Budaház'lj

kiaLakítás{Í.ban
mnmlcaiare:
Színpadtechnika:

'alINlJak előMe fálból készült,
Meglépcsőrendszerek.
vagy lépcsőház
is,
melynek ihelyét a nézőtér 'délkeleti végén ma is meglévő 2,65 m széles és 6,80 m hosszú dél, illetve észak
felé félkörívesen lezárt tér alkotja.
E rövid történeti áttekintés
után vizsgáljuk meg El
meglévő épület néhány értékesebb -homlokzati részletél. Az árkád kifejezetten
klasszicísta
jelLeget ad az
egész épületnek.
Tornya szinte nélkülözhetetlen
eleme főutcánknak.
Nem egyidős a szírsházépülettel.
Eklektikus stílusban
épült 1883-84. évben elsősorban
tűzőrségi szolgálat
céljaira, egy alapítvényból.

Az

Tervek

Lúszló

Sziklai
Tolnay

Hor-oáth.

MikLós,
Tibor.
Pál.

Tervező
Béla,

Vitányi

ITodában

Statikus
Imre.

és Középiilet-

tervezők:

Organizátor:

ElektromosteTvező:

Fűszter

Gerqeli;
Szoboszltnj
Ferenc.

Homlokzati ritmusát egymástól 4,15 m-re elhelyezett.
első emeleten nagyobb, második emeleten egyszerűbb
kapcsolt megjelersítésű
romantíkába
Ihajló díszítésű
ablakok alko tj ákl. A földszint
ívezetei
és párleányai
jellegzetesen klasszikus megoldásúak.
Ebből a szabályos klassziclzrnusból 'a rácsok 'kiloívánkoznak, költség,
k írnélés miatt azonban kicserélésüket
nem javasoltuk.
Végül e tagozatokat lezáró ikliaSlSzloci~úa
főpárkány.
A bemutatandó
terveik és 13. környéíkrendezée egyilk
lényeges 1k1i1n!d'ulópontját
képezte, meglévő nyugati
tííz:fla1áJn1a;khoazáépítés révén való megszüntetése. Úgy
látjuk, !hogya belső udvarok kiképzésére egyre többet kell adnunk .. A telekuzsora maradvárryaíként
fellelhető barátságtalari
tűzíalak vagy :hozzáépíté , vagy
homlokzatszerű
kiképzés révén kaphatnak
megnyugtató képet. A seinház átépítése elindítja az úgynevezett szdnháztömb rendezését és ezzel a belváros legfontosabb lakótörnbjét építhetjük
majd be korszerűen,
A tervezést megelőző és nagyrészt azalatt is folyó
építészeti viitáík során myi'lváruvatóvá vált, 'hogya szín,
házat a főutca jellegének megtar-tása érdekében nem
szabad körüljárhatóvá
tenni, annak ellenére, Ihogy ez
az elv leülföldön és hazánkban
is általános, Meg kellett azonbari teremtend
egy oly<a'Dlbell~udlvaJI',t.,mely
.1 színlház művészeinek,
de a város színházlátogató
közönségének
is kedvenc tartózkodó helyévé válhat,
A szfnnáznak, mint a város egyik legfontosabb középületének,
szüksége van erre a belsőségre, melyet
kedvező időjárás' esetén az előadásaik közöttí szüne5
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L, emeLeti alaprajz

(társalg6k, biifék, kiub).

tekben is fel lelhet használni, A tervezés minden fázisában arra törekedtünk,
hogy magát a cselekményt,
a színpadí játékot,
rnínél előkészíttetebbé,
élvezetesebbé, gördülékenyebbé
tegyük a szfnészek és. közönség részére egyaránt.
Volt valami visszataszító abban, hogy az építészeti
előkészítés €f3 térihlaltlá\s:előcsarnokodeban, doháriyzókban, tartózkodóban lés büfékben távol' volt az előadás
színvonalától,
Hitvány .anyagok fellhasználásával
készült helyiségek vezettek a nézőtérhez. melyhez hozeájutnJi csaíc ilg'eII1 rsagy nelhiélzslégekáJDá!llJleh'etett. Él<kezésnél, de ikülőnőseri ltálVozásnál, a húszperces l'Ulh1a:tJáJri.á1csűlligáls
iköz/ben, la m60"'haJ.Ilg,ato'ttdarab eSZJl11Iel
tartalmát
a tülekedés feledtette el, a színpadon felcsendülő operák 'befejező, adokordjait színte hallani
sem lehetett, mert pánikszerű versenyfutás kezdődött,
ki ér hamarabb a ruhatárba. A közönséget ezért csak.
részben leihet hibáztatmí. Ö jegyet váltott egy művészeti élmény meghallga tására,
tanulni,
ezórakozni
akart. Szünetekben
szeretné megvitatni az előző felvonás részleteit, társalogmi, körűlmézmi ismerősei, barátai ,körében. Mindezeklhez pedig helyre van szükség.
Mindanmyian tudjuk, hogy a közönség egy része a
felvonások közt a Széchenyi utcán sétált, nem fért el
a színházbam .. Cassano, a1kiról a történeti áttekintés bern
már szóltam, arnnakidején megfeledkezett
az őltözőkről és más, a színpad üzeméhez nélkülözhetetlen Ihelyiségekről, Az 10857. évi megnyitásuál ezt egy ideiglenes
jellegű épülettel hidalták át, majd 1902C,be!n megvalósult a mai egyemeletes öltözőszárny. A maí öltözők
foLyosóilt bútorraktártó]
lke71d~e mmdenre
használjak. Zuh:aJnyoik.,fürdőlk, öltőzök hibáIiTÓi, zsú.fol'tslá~áról, egészségügyi ellátottságéról
és tűzrendészetí ren6

delkezések betartás-ának feltételeiről nem is beszélhetünk, hiszen a díszletezésaz
öltöző folyosó in keresztül
történik.
A mai épület fUl1il~cia.náoli&
Ih~bái oly nagyok, hogy
ezek: rnegszüntetése nélkül operett-, vagy karnaraszenházkéntvaló
megtartása
sem lehetséges. Altalában
szfnházépületre jellemző a nézőtér és teljes alapterű'let összefüggése. Szénlházunknál a nézőtér 19,4 százaléka az alapterületnek,
mely az
Allami Operaházban
Düsseldorfi színházbar»
Odesszaí
színházban
Palerrnői színínázban
Gdanskban (tervezett seínnáz)
Mis'kolcl &ilínlház átépítés után
Moszkvai !IllagrylSmnház

9,85

%

12,40 %
13,60 %
10,80 %
8,90

%

12,50%
13,lü%

(185,3. évi Ieégést követő
átépítés
után)
A fenti arányseámok
iarra engednek következtetnd,
hogy a tervezett átépítés takarékos megoldást jelent.

I. Nézőtéri részen:
A fökíszíritl előcsarnok
négyzetes
terébe ékelődő
lépcső elbontása után, megszüntetve
a ikeleti oldal
irodahelyiségei t, nyugati tűztalának hozzáépítés Tévén
való megszüntetése után az előcsarnok, nézőtér, szín.pad alkotta hossztengelyhez
képest
szimmetrilcussá
válik a korábban féloldalas építmény; így lelhetőség
van oldalbejáratok
létesítésére ~ eddigi hátsók heIyett, Öt Ibejéloot !helyett, solklk,aJ.kedvezőbb helyen th:a.t
létesülne lés kialakulnánaik a kétoldali ruhatárak, földszinten, félemeleten (erkély szint je) és a másfél emeleti karzat an is. A nézőtéri átaJa,kiítások lényeges moz-

zanata a ruharárak
végében elhelyezéere kerülő kétnemű WC csoportek €IS az új, független lépcsőrendszerek, Karzat, erkély Éi5 páholyck közönsége egymástól függetlern méretezett lépcsőkön érkezik és zökkenő;
mentesen távozhat az előadás befejeztével, mert megszűmlk a ruh'atárak
mai féloldíal'as jeblege az épület szimmetrikussá
tételével. Hiányát élvezte a közön,
ség társatgónak
rés büfének is; Ezt az igényt csak a
mai színészklubnak
a nézöle rendelkezésére
bocsájtásával
tudtuk kielégíteni.
(32,8,65 m? közönségí
tartózkodó tér bővülest jelent.) Új, 'kényelmes ülések biztosítják madd az el6adásdkalatti
elhelyezkedést,
Mai
szűk zenekari áríkot a két földsainti proszcénium
páholy beklaposolásérval ~ISl az árolk délfelé való növelésével gondoljuk iklieg;étsIzlit'€mi.

Az átépítés máSfél emeleti a~apTajza._
;

II. Szíripadi
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rész:

Eredeti méretben maradna meg a színpad alapterülete 19,0,6 m szélességgel.
Mélysége 1'5,14 m, vagy is
293,40 rn", észalki oldelon a S2IÍnpadot 8'0,3'0 m2 területű
hátsószínpad oövítí, enmek révén az előkészítés köny-

I

nyen megvalósítható.
I<;özvetlenül a ihátsósz,Ínpad'hoz
csatlakozik
az új díszletraktár.
A saínpad ée lhátsós'ZIÍnrpadhoz a törzsépülettől
nyugatra és északra folyosó csatlakozik, melyre összesen
4
3 diarab
6 darab
6
1 dia;yaJb 12
2 darab 1'6

öltözöt

összesen:
terveztünk.

h

tö
szemré~yes
.'0
személyes 36 f'"
személyes 12 fo
személyes 32 fő
92 ,főre alkalmas

Második emeleti alaprajz (hivatali

és igazgatási rész).

Színpadi részen Iétesülnének
még próbatermek. .Icisebb műhelyek (szabó, cipész, fodrász) jelmeztár, díszíettervező műhely, színészklub, rnűszakí öltöző, k8JZáJnház, bútorraktár stb.
II!. Igazgatási
rész 'helyiségei a II. emelet szlrrtjén
foglaln ának helyet. Hozzájutáera
a nyugati,
;r,:eleti
(csigalépcső 'helyén) es az északi, u. n. főlépcsőn lesz
lehetőség. Ezen a semten teljes IklÖrbejutási lehetőség
van a nézőtér és szanpad alkotta oblong jsörül. AdminiÍsz~If,<lJt.í1V
lhelyilSélgelk éIitélktel1enelb!b színten való csoportosítása iI11Qnda közönség, mind az üzem szempontjából kiívánatos volt.
Térjünk
ezekután
a színpadra.
Kétségtelen
szokás
a színpadi teljesítmény
eliérhető nagyságát
az alapterülettel és a zsinórpad magasságával
mérrii, Hasonlítsuk össze az ismertebb seinházak zsinórpad magas;:
ságát.

Grosses Haus Dresden
KaTI Marx Stadt opera
Weimari nemzeti színház
Hallei nemzeti színház
Miskolc (mai soínház)
Miskolci színház átépítés után
Dessaui nemzeti sz íníház
Berlini opera
Varsói opera (építés alatt)
All'ami Operalláz Budapesten
Az átépítés szernléltetésére
néhány
dasági mutató:
alapterület
2 155,,87 m2

32,00

m

23,00

m

28,00

m

20,00

m

13,53

m

2'2,20

m

23;00

m

25,35

m

39,10

m

22,00

m

műszaki

és gaz-

Tetőtér alaprajza

(jelmeztár).

.

,
L..... .•.•.•..i,.,;•..-v.;.::......•.•.

Pince alaprajz (műszaki helyiségek).
7

Széchenyi

utcai

homLokzat

(dél).

térfogat
44474,02 lrn", ebből a régi 2999'3,05
1m3, összehasonlításul
az építésaiatt átló varsói opera
430000,00 1m3 lesz és építési
költségelőirányzata
25'0000 000 forinrt~a!k megtelelő összeg.
1956. szeptember
12-én összeült műszaki bizottság
megállapítása
szerint az átépítés és .oövítés 'költsége
14 55'6400 forint.
A Miskolci Tervező Iroda ezt aJZ összeget a lelhető
legnagyobb körültekíntéssel
~ biztonsággal
Irányozta
elő. Kerek /slZáll11()!klball1i
beszélve, ·az átépítés !költsége
15 millíó for~lntm t'elhe1:!ő.
Felbontva lényegesebb tényezőkre:
előkészítő rrrunkák
7ű9616,terület előkéseítés
49252,átépítés
2714214,toldalék
1761662,díszletraktár
5il412>3,-

",

1468730,szanpad technika
2583420,épületgépészet
mellékhelyíségek
és egyéb
költségek
1 296 102,felvonulás
331 352,Mindezek a költségek egynegyedét teszik ki egy új
színházépület
felépítési költségének, melynek építése
közel 60 1I111lJ.ió
fOofliorltotemésztene fel terület-előkéseitésen 'kívül.
Homlokzatképzés tekintetében
a Széchenyi és Déryné
utcai homlokzatokat
eredeti jellegükben tartottuk meg.
Szükségesnek
tartottuk
a kiemelt zshnórpadlás míatt
két axissal az eredetilhez hasonlóari toldani éli Déryné
utcai szárnyat
(lásd dr. Kotsís Iván székesfehérvári
homlokzatjavításait),
míg a további homlokzat (díszlet;
raJktár és próbaterern
épülete) csatlakozna a Pedagógus Szakszervezet
épületének
párkánymagasságáíhoz,
mégis kiifejezve üzemi [ellegét. Nyugati !homlokzatát
két rnotívum jellemzi. A baloldali ruhadárak előtt egy, .
az épület klasszicista [ellegének
megfelelő semleges
iholl111olkzlal;üt
1ia!'álu1nlk,míg az öltözőszárny te]jesen új
toldása korszerű, raszterelekel tagolt homlokzat, ez átfordul az északi oldalra is a díszlctt-aktár épületének
ger íncéíg.
Szerkezetí szempontból imegerősítésre
s"lJor'lila színpad nyugati
és €!s!Zlalkifala. Új és !régi szenkezeték a
toldásnál tágulásí üiézaggaí csatlakoznak
egymáshoz
(kivétel <li baloldali ruh at á:r). Födémele Bohn-pamelek,
melyek részben tégla, részben
vasbeton
függőleges
ezerkezetekre
fekszenek fel. Kazánház és szellőzőgépház ,a díszletraktár
alatt helyezkedik
el, míg a kőzporiti fűtéIS keménye a telekhatáera
kertilot és kőlburkolattaű látlI1áIn1kel.
A színpad technikai berendezése igen fontos szere-

...
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Déryné

8

utcai

homlokzat

(kelet).

ké5zU1,

egyenMni '3bl) kg teherbírásra. Ezek köziü
vrlágítási 'berendezési tárgyak függesztésére és
. mozgatására
szolgál, 3 darab pedig a felhúzható 'horizont emelését végzi, 35 darab lógó .dfszletek számára
van fenntartva. Utóbbiaknél a díszlettartó 2 csőtartóból á11, mely 4 darab 6 mm átmérőjű sodronykötélre
van függesetve, A esőtartőn oldabt - eltolható - dísz.,
letfüggesztő ikerkengyelek vamJJalk elhelyezve, melyek
lánccal rögzítik a lógó díszlet felső tartólécét, tehát
teljes egészében égbetetlen kötésIt és felerősítést biztosítottunk;
A húzószerkezetek
kezelése a SZÍIliPad nézőtérről
megítélit jobb oldalfalán történik. A díszlettarták sodronykötelei terélőkön
átfutna'k! a gyűjtőkerekeldhez,
onnan a eúlyrudakhoz, melyeket az oldalfal mentén
szerel+ szögacélpályákcn
vezetünk. A kezelés kenderkötéllel' történik
Az ellensúlypályák
hossza 2'5,W m. A zsjnórpadlástól az alsó színpadig terjed. Ezáltal a díszletterbók
mozgáshatára leb. 19,5 m. Ermék a színpadűzem szempontjábób
már igen előnyös mozgáshatárnak; az elérése mern volt küzdelemmerrtes. Az 1953. évben készített tervfelladat a Népművelési Mindsztérium pregramadásával szemben kiemelte, hogy feltétlenül gondosk odní kell arról, hogy a készülő új zsinórpadlás a jelenlegi szímttiez k~est ~ m-el emeltessék meg.
darab

gasságú állódíszlet elfér alatta, A mozgatás 3 ellensúlyos kézi húzószerkezet ' felhasznélásával
történik, 12
sodronykötél segítségével.
Kiegészítésül munkahídak
és világítási tornyolc járulnaík majd a telsorolt berendezéselohez, mely a SZÍnpadi képek tökélete Itését szolgálja, tehát, mínt minden a saínháebaei, a nézők érdekében épülne.
Az átépítéssel és korszerűeítéssel' egyidejűleg megoldódik a tűzrendé zetí utasítások és normatívák betartásahoz szükséges berendezések elkészítése is. Számos hiány áll femn ezen a téren a mai ezínházépületben és a tűzrendészetí előírások be nem tartása nagymértékben sietteti a murikák mielőbbí ,beindítását.
A tűzrendészeti
előírásokmeik megfelelően a nagyszínpad és ae; új lhátsooZlÍnpad új záporberendezést
kapnak, aíhol az aliaipterület mímden 7,5 m2-re egy záporrózsa esík, A zsimórpadláson elhelyezett záportartányok elegendők a záporrózsák '5 percig való üzemeltetésére. Utánpótló szivattyúk 'gondookodnak a záporvíz pótlásáról. A színház
előírásszerű tűzcsapokkal
lesz felszerelve, melyek számát és helyét a tűzrendészeti hatósággal együtt állapítottnik meg. A vízellátást
a városi !hál'Ózat különbözö Tészein ellhelyezett két bekötés útján biztosatju'k, Új nyomásfokozó berendezés
szolgáltatja a magasnyomású oltóvizet,

Mi:nt az eddig elmondottakból
Iáttuk,
a meglevő
közé iparkodtunk egész sereg új, a meglévőnél sokkal jobb és a szcendtcaí mamkát magkönynydtő segédeszközt beépíteni.
Helyi épületadottságole
és a hitelkeret elégtelensége meggátolta néhémy további szép gondolat megvalósíbását, Helyettük azonban a saínpadvilágítás
vonalán ípaukodtunk megadni
A következő beépített segédeszköz a ezínpadi üiorlmindazt, ami csak szükséges. Mindazt, amit az adottzont, Szabad vidék színrehozatala esetéri mélkülözheságok következtében nem tudtunk az átépítés során
tetlen eszköze a szdnpadnak; Ennek tervezésenél szina színpadvilágításnál'
pótén küzdelmek rnerültek fel:. A Népművelési Mii!1JÍSiZ- nyújtami, azt igyekeztünk
tolni, hiszen a színpadvilágítás a színpadkép egyik legtérium tekercshorizont fel!szerelését kívánta. Ezt rnínt
foratosabb tényezője, Mint ilyen, merőben elüt minden
elvet a tervezők a legteljesebb mértékben helyeselték,
más világítási feladattól.
A színpadon nemcsak azért
De komoly aggályok merültek fel a kívítel vonalán.
világítanaüc, :ho,gy világos legyen. A saíripadvilágítás
A tervezők úgy érezték, <hogy csak olyat szabad tersokkal messzebbmemő célkitűzéseket valósít meg. Hárvezni, ami a jelen helyzetben kidogástalarsul megvalómas feladatkört
láte1:
a szceníücaí feladatot, vagyis
sítható, A tekeroshorizont ma a küllföld mímden kora diszletek fénnyel vajó 'kiegéseítését, a lhaJI1gulatd'esszerű színházábam feltalálíhetó, mert kényessége elletést és a hamgsúlyozást.
nére vitatlhatatlan
előmyeí
varmaüc, De kényessége
A korszerű színpadvilágítás, általában
öt csoportra
miatt a mozgatószerkezet igen gondos. gyártást igényel,
boruííható. Ezek: az általámos díszletvilágítás.
a horia vászonfelület pedig speciál'ís aJl1Jya~bólkés,zül:. Hazorrtvilágítás, a [átszőtérvilágítás,
az elöszínpadvilágízánkban két smnlháZJbaiIllvan tekercshorízont, a Nemtás és a hatásvilágítás.
zeti seínházban 1935. óta, a Magyar Néphadsereg szín,
Ha mindezt összegezzük, akkor a színpadí világítás
házában 1951. óta. A meghajtószerkezeteket
egyazon
vállalat .késeítette, mely váJ1aJcut azonbam azóta megcéljadrá '97 áramkör szolgár. (E számba az egyenáramú
szűnt, specialistál szétszéledtek. A ihorizontfelület küfejgépek és lhig.aJl1Jygőzlámpáknincsenek beleszámítva.)
Iönleges, sűrű szövésű, cérnázott Ienfonal'bó] késettett
A 97 áramkör 38oQj22'Ű V háromfázisú váltóárarnra van
kapcsolva, A 97 áoamkör tényereiének szabályozására
legalább 5 m széles vászon. Ilyet <ha,zán!k,baJl1J
nem gyártanak ésez az oka annak, íhogy a két előbb emlitett
szfIllPadi szabájyozóberendezés
seükséges, Oly szabályozóberendezésre
van szükség, mely a fényerő legszínház ma nem használja a tekercsnonzontokat,
hanem pótlólag készített felhúzható Ihorizonttal dolgozik.
Iínorriabb változását lehetövé teszi.
A felhúzható ihorizont tervei is elkészültek (kívítelre
Természetesen, a színpadvilágításnál
100 százalékos
is ez kerülne), al!aJprajzil:aJg·egyenesekiből áll és két
egyidejűség nines, A gyakorlat
azt rmitatja,
ihogy
3 rn-es sugarú negyedkörből van szerkesztve olymómaximális egyidejűség mellett 75 százalék van üzemdon, hogya seínpad kétoldalát és hátsórészét 31,10 m
ben. Tehát a jelen esetben elegendő, ha a fényerőkitenített szélességben és 13 m magasságban veszi köszabályozó berendezést 72 árarrukörre készítjük,
Sz:ínpadiVilág;ítás 180 kV A, általános
épűletvilágítás
rül, A horizont 1 m színpadfeletti magasságig ér le.
Ernelési magassága 6 m, vagyís a 7 m maxímáhs ma65 kV A, motorikus terhelés 40 kV A, tűzbiztonsági szi-

A mískolcí Nemzetí Száriház vezetőségének és 'I'olruay
Pál szeenikai tervezőnek ~gen nagy érdeme van abban, hogy ez akiemelt
zsinórpadlás
megvalóeuhhat.
Enélkül a színpad korszerűsitése nem jelentett volina
előnyöket,
'
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szűk méretek

addig a~1.isikokl's2lÍnM1-: 91-ei fog rendehkezrsi,
A~~
valamivel
kevsebbel., mi1'l,t a Magyar Néphadsereg
Színiháza"
Felmérült már a kérdés, ho~y szaíoad-e az átépítés'.:.
selTogladkozní. Anélkül, '!hogy a vitát újra 'kívármání;
élesztena, "a"legtöbb színház korszerűsítése
ikJü1földön is
folyamaJtbarn van, (Va,rOO~ opera, k'I"aik~cÓiinemzeti S~Th. ház, varsói »theaiter pohska«, düsseldorfi színlliáz stb.):
Ilyen méretű épületrészek fellhagyása és szanálása ko.,
rántsem gazdaságos, míndarnellett
Míslcolcon a rendelkezésre álló 965 ülőhelyet éves átlagban» mindössze
650 fő foglalja el, vagvis 315 'hely üres!' Kétségtelen;
bogy Miskolcon előbb-utóbb egy második szíruház építése is el'keiinhetetlenné
válik, vagyis két \használL
hc.~tó, jó színházra lesz la város. dolgozóinak szüksége,
Bíznmk abban,
hogy a rnáe megkezdődött
bonl\:iásii
munkátc utáruaz építés ie megindul és am'Iloéllkl ,befejezése után megnyitJhatjakarptlrtJ
az átépített
és kerszerűsített miskolc! Nemzeti Saínház
ifj. Horváth Béla
A\ISKOtCI
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Abarí Lajos

(TávLati

képeket

Liszkóczy

Tibol-

grafikus

mjzoLta:)

vattyúlc 36.kVA, Hogy e nyersseámokból
képet adkothassurik,
megemlíthetjük.
hogy az Alílamí Operaiház
2
{i00iTI1alapterületű
színpadárs 13'0 ikW, a miskolci szín.,
ház' 2'93 m2 alapterületű
színpadárí 1'80 ltW áramteljesítményt tud' csak a forgóáramú
szeknmdér hálózatból
a színpadvilágítás
rendelkezéséce
bocsáteni. Amig az
Operaháznak
csak 80 seabályozbaaó
áramköre
van,

A mískolcí sztnház történeteihez. Figyelő
1882. évf. XII. sz. 256-272 1. 367-384 1,
és XIII. évf. 117-124),
Akadémiai É(tesító 1904'. 529-530. gr. Széchenyi István ki adatInn Ieveteíböí.
Bank sándor
, Színházunk feladata városunk müvelődési
életében. Miskolci Szernle 1927. 19-22 pp.
Báyer Józse!
A Nemzeti Színház története. 1887. II. kötet ,249~249. 1. kötet ;;51. 1.
Bene Lásztö
Miskolci Színháztömb rendezési terve.
Mesterislwlai feladat. Miskolc, 1955. július 29.
)
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Bene László

A miskolci

Bene-Horváth

Kézirat. '1956. lU. 5.
Tervismertetés
az 1956. szepternber

szinháztömb

tanácsülésen.
Benedek

Miklós

Bierbauer

Virgil

Károly

Bucsai

múltiából

Az ötezer

miskolci

Kilátó.
Bükk

lakás

Sandor

Emlékalbum
nyilt
első

Keresztessy

Sándor

Miskolc
színészetének
(1753-1904.) Miskolc

Keresztessy

Sándor

Miskolc

Keresztessy
Keresztessy

1880-81.

Csorba

Miskolci

Nemzeti

Játékszíni

zsebkönvvecsxe.
Miskolc 1833.
az átéoítésröí
eRY új sztnház

Sándor

iceresztessv Sándor

téséről.

..Eszakmagyarország."

(Részben

(Válaszlevél

Csorba

Zoltán

Czakó

Endr ••

Színházi

Miskolci

Tervező

Könyves

Miskolci
Játékszfni

Flóra

Földvári

I-II.
Budapest.
1846. II. 447.'

3&1. 1847. II.

Északmagyarország.

Kibővítik

Nyilt

Leszih

Andor

Leszi h Andor

IrodáLeszil1 Andor

Leszth Andor

levél.

15.

Lyka KárolY

Dániel

Genthon

István

Gyökössy
Hajdú

Színházi

realitás?".
195~. szept.

Zsolt

Béla

Miskolc

rruskolcí

Martén

Frigyes

Mauks

Ernő

16.
Meszléri

2Gltán

és II.

345. oldal

Honderű.
1843. II.
1. 650. 1846. II.
1844. II.

ifj. Horváth

Béla

A

Déryné

ifj. Horváth

Béla

Isrnerj ük meg
Ill. (színház).

terve.

Színház

Miskolci

Mis kol.ci
Béla

Ismerjük

A
·ifj. Horváth

Béla

sítése,
és
ifj. Horváth

Béla

Déryné

Kazimir

Károly

Hírlap

Ludas
Magyar

1935. január
miskolci
tervei.

Matyi

1954. július

A

miskolci
Miskolc.

Nemzeti
1858~59.

29.

Építők.

Színház

Építőle
Hírek.
1955. június
'!!
előkészítő
értekeztet j egyzőaz átépítésról.
1956. 9. 12.
színészet

Pesti Hírlap
563. oldaL
Rácz Sándor

egy

1956. február

János

30,·

életéből.

lap.
Színház

kamara-

Egerben.
1955. július
1955. május
31.

10.

Miskolc város
története
I-V.
kötet.
V. kötet:
17, 24, 31-37, 52--j)3, 113-114.

II.
Szőllősi
Szűcs

Károly

Sámuel

kötet:

Színészeti
Játékszíni

687.
Lexikon
Em1ény.

Emléksorok

Miskolc

Bm. L. 1882, 86,
100, 103, 104.

6. (40 oldaL)
kell.

Déryné

színész

123, 123-126, 124, 125, 173, 182, 183, 618,
IV. kötet:
37, 48, 176, 271, 274, 377, 824.

12.

miskolci

Színhá zunk. Még egy kulcs
Széphalom .. 1955.. december.

agg

1&56. 16-12

színháza.
Miskolc,
1955. december.
Szabad
Nép. Üj színház
nyílik Kapos-

és korszerű-

építés-

48, 49, 63, 64, 65, 80,

1843. aug. 20. 275. szám.
1844. március
21. 336. oldal.

Emléklapok
Miskolc,

Szendrei

valamint

1846.

BUdapest.

Szinmüvészet
Miskolcon.
Vármegyei
Szociográfiák
V_VI.
kötet.
1939. Ill. 34~35. oldal.

Dezső

várott
és
Hírekben.

és bővítési

Miskolc,

története.

Péchv-Horváth

terveinket.

átépítési

Híradója.

emlékkönyv.

16,

1956. március

naplója.

Színházi
élet Miskolcon
1859-ben.
Miskolci
Szemle
1927. 4. 28-30 pp.
sgy rnozgalmas
tanácsülés
tanurságai.

A magyar

fejlesztési

1956. március

Színház

Ját'ékszíni

1955. 14. 28.

és tanulmánya

Színház

1955. június. 9.
1800-1S50-ig.

János

műemlékeinket

bövítése

1.

Déryné

művészet,

József

258. 1847.

átépítése.

Kézirat.

ll.

szfnlapok,

1922. 42, 44-46,
203-204, 206.

1955. máre.

A belváros

18.

1923. november

Ország

és átépítési

bövítése

városrendezési

Építők.
Színház

munkálataihoz,

Jövő

mtskolcí

Pataki

történetéhez.
Kézirat.

Magyar
Százévés

Színházavatás.

XIV.

Miskolci

Müleírás

1845. II.

ÉpítŐk

Építők.

színháztömb

Miskolci
A Déryné

1&19,

266. 1844. 1. 587-

építészeti

meg

XIII. és
kérdései.

1953.

831. 1846. II. 198. 1844.
339-340. 1843. II, 810.

197. 1844. II.

'1921. szept.
Róza.

ellen

Magyar
Jövő 1922. szeptember
24.
Milyen
darabban
nyitották
meg
a mískolcí Nemzeti Színházat
1857~ben?

Miskolci
Műszaki
könyve

186. oldal.

688. 1845, 1. 349-350.
II. 340.

ifj. Horváth

Kohó

Ahol Déryné
öt évig játszott.
Hazai
és külföldi tudósítások.
T.

17.

a színészek

Miskolci
Tanácsok
1956. október
hó.

186&.

színészet.

kap.

csizmadiák

Miskolci
Napló.
Déryné
Széppataki

28.

Budapest
1942. 391-392, 451-452, 462.
Magyar Kurir 1821. 1. kötet XXVII. sz.

Magyarország
műemlékei.
Budapest.
1951. 165 oldal.
150 éves

19.

219-224.
Színházat.)

Északmagyarország.

Emlék.

1902. dec.

1956. szeptember
Pest 1833.

emléktáblát

A miskolci
laI5-ben.

a miskolci

1956. 10. 23.
Galló

ház

14.

színtársasága

Széphalom.
1955. március.
Régi miskolci
színlapok.
Miskolci Napló. 1921. július

Elkészültek
a
modernizálási

1955.

ÉletképeJc
1847. II.
474 oldal.

"Vágyálom,
vagy
Magyar Nemzet.

Rudolf

Leszari AncJor

Egy

Építők.
koszorú

Reggeli

Déryné
Színházat.
19:;!;. júl. 10. és 1955. 6-án is.
(Atépítj üka miskolci Déryné
Fencsik

József

1872. 16. !.

Emlé~zései
Életképelc

levelei.

Báró Wesselényi
Miklós
Miskolcon.
1801. évben.

emlékkönyv.

Miskolc
Déryné

a

tóI. 1956. okt. 16.) 1956. szept, 25. 1956.
okt. 3. 1956. okt. 2!.
Miskolc
és Borsod az irodalomban.
72-74. oldal.

István

Borsodmegyei
lapok.
Lesz színházunk?

Komáromy

szerkesztöséaí
cikkek
az 1956. VIlI. 26-1
cikk után.) 1956. aug. 26. 1956. szent. 5.
1956. szent, 6. 1956. szetit. 7. 1956. szent,
9. :;'956. szent, 11. 1956. szent. 12. 1956.
szent. 13. 1956. szept. 15. 1956. szent, 19.

Széchenyi.

Ko vács Lajos

er»-

Cikkek

Barna

Halmay-Leszih.

1929. 284 p,

Borsodmegyei
lapok.
1903. január
Magyarország
legelső
színházáról.
Pesti Hírlap.
1907. március
12.

Csokonai
Vitéz József

színészete.

meg-

története.
1903.

gr.

2:3.

58. oldal.

a Miskolcon
1823-ban
magyar
kőszínházról.

Sándor

védelmében.

1956. szenternber

kalauz.

Keresztessy

Miskolc

76-98.

A magyar
színészet
Miskolcon.
A miskolci polg. ísk. értesítője.

István

13-i

Kézirat.
margójára.

A szfnház-víta
Kilátó. 1956. szenternoer
23.
Budapest
Székesfőváros
várostörténeti
monoaráttáí.
1. kötet 1932. Tanulmányol,
Budapest

Brósz

rendezése.

Szücs Sámuel

Szfnlapok

Miskolci
Bm.

L.

1883.

1935. 550. o.
Miskolc,
1~54.
színészetéből.
88, 90, 92,
ügyében.

94, 96, 93,

szücs

Sámuel

Sz ín la po'k a régibb

MiskoJd
Bm.

L.

időből.

zádot' -·Rados

1886.

Szücs Sámuel

Újabb
emJéksorok
Miskolc színészetéből.
Borsodmegyei
Lapok
1888..

Tolnay

A

Púl

Dérvrié

Színház

új színpadtecl1nikai

megoldása.
Kézirat.
1956.. március
tanácsülés
jegyzőkönyve.

Városí

Miskolc.

1956. szeptember

Borsodmegyei Nyomdoipal'i VlÍllalat,

19.

A

klassicizmus

épitészéte

Magyar-

országon.
Budapest,
i943.
108, 186, 195, 348 oldal.
Zsadányi

Guidó dr.

A miskolci
1aH-ben.

színház

telkének
eleseretése
Herman
Ottó

A mískotcí

Múzeum
közleményei.
37-38. oldal.

1955. december.

16.

Miskolc -

Felelős nyomdavezető: K08Zti 'La'os -

29111. 600 pld. 1957. 1.

