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Beépített légköbm.: 104 870 m3
Költségadatok:
198 000 000 Ft
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M e z ő d y Ö. I s t v á n
Fényképek:
1. Helyszínrajz
2. ±0,00 m-es szint alaprajza
1. Dohányzó — társalgó; 2. Büfé előtér; 3. Büfé; 4. Büfé raktár;
5. Közlekedő; 6. Dohányzó; 7. Női mosdó előtere; 8. Női W . C.;
9. Férfi mosdó előtere; 10. Férfi W . C .; 11. Díszlettároló; 12.
Oldalszínpad; 13. Díszlettároló; 15. Tűzzsilip; 15. Főszínpad;
16. Göngyölt díszlettároló; 17. Közlekedő; 18. Közlekedő;
19. Férfi mosdó előtere; 20. Férfi W . C.; 21. Előtér; 22— 23. Szí
nész társalgó; 24. Mosogató; 25. Büfé; 26. Raktár; 27. Folyosó;
28— 38. Színész öltöző; 39. Kézi kellékraktár;; Központi kellék
tár; 41. Közlekedő; 42. Raktár; 43. Színész büfé, személyzet
W . C .-je ; 44. Női W . C .; 45. Férfi W . C .; 46. Masszázs; 47. R aktár;
48. Fodrászat; 49. Díszlettároló; 50. Zsilip; 51. Oldalszínpad;
52. Díszlettároló; 53. Női W . C .; 54. Női mosdó előtere; 55.
Férfi mosdó előtere; 56. Férfi W . C .; 57. Dohányzó; 58. M o
sogató; 59. Iroda; 60. Közlekedő

3. -(-3,00 m-es szint alaprajza
1. Dohányzó — társalgó; 2. Nézőtér; 3. Főszínpad légtere; 4.
Világítási tér; 5. Közlekedő; 6. Dohányzó; 7. Női mosdó előtere;
8. Női W . C.; 9. Férfi mosdó előtere; 10. Férfi W . C.; 11. Dísz
lettároló légtere; 12. Oldalszínpad légtere; 13. Díszlettároló
légtere; 14. Zsilip légtere; 15. Tárgyaló; 16. Előtér; 17. Takarí
tószer kamra; 18. Férfi W . C .; 19. Női W . C.; 20. Raktár; 22.
Göngyölt díszlettároló; 23. Kosztümtároló; 24. Igazgató; 25.
Titkárság; 26— 35. Iroda; 36. Pénztár; 37. Folyosó; 38. Raktár;
39. Sokszorosító; 40. Női W . C .; 41. Férfi W . C.; 42. Fotólabora
tórium ; 43. Sötétkamra; 44. Iroda; 45. Zsilip légtere; 46. Dísz
lettároló légtere; 47. Oldalszínpad légtere; 48. Díszlettároló lég
tere; 49. Világítási tér; 50. Közlekedő; 51. Dohányzó; 52. Férfi
mosdó előtere; 53. Férfi W . C .; 54. Női mosdó előtere; 55. Női
W . C.

1. Plan de situation
2. Plan du niveau ±0,00 m
3. Plan du niveau ±3,00 m
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1. +6,00 m-es szint alaprajza
1. Főszínpad; 2. Nézőtér; 3. Világítási tér; 4. Közlekedő; 5.
Dohányzó; 6. Női mosdó előtere; 7. Női W . C.; 8. Férfi mosdó
előtere; 9. Férfi W . C.; 10. Díszlettároló légtere; 11. O ldal
színpad légtere; 12. Díszlettároló légtere; 13. Zsilip lég tere; 14.
Könyvtár; 15. Előtér; 16. Takarítószer kamra; 17. Férfi W . C .;
18. Női W . C .; 19. Közlekedő; 20. Vetítő helyiség; 21. G öngyölt
díszlettároló; 22. Kosztümtároló; 23. Közlekedő; 24. Olvasó;
25— 33. Iroda; 34. Váró; 35. Orvosi rendelő; 36. Előtér; 37. V e t
kőzőfülke; 38. Folyosó; 39. Raktár; 40. Női W . C .; 41. Férfi
W . C .; 42. Raktár; 43. Iroda; 44. Zsilip légtere; 45. Díszlettá
roló légtere; 46. Oldalszínpad légtere; 47. Díszlettároló légtere;
48. Dohányzó; 49. Női mosdó előtere; 50. Női W . C .; 51. Férfi
mosdó előtere; 52. Férfi W . C .; 53. Világítási tér; 54. Közleke
dő; 55. Fejgépkamra; 56— 57. Elektroakusztika; 58. Tv, rádió; 59.
Fényszabályozó; 60. Rendező; 61. Fejgépkamra

2. +9,00 m-es szint alaprajza
1. Főszínpad légtere; 2. Világítási híd; 3. Közlekedő; 4. Zsilip; 5.
Szellőző gépház; 6. Hangzsilip; 7. Próbaszínpad; 8. Közlekedő;
9. Stúdiószoba; 10. Lépcsőház; 11. Közlekedő; 12. Előtér; 13.
Férfi W . C .; 14. Női W . C .; 15. Szobrász műterem; 16. M űter
mi szoba; 17. Festékraktár; 18. Festékkonyha; 19. Göngyölt
díszlettároló; 20. Festőműterem; 21. Női jelmezszabóság; 22.
Raktár; 23. Próbafülke; 24. Férfi jelmezszabóság; 25. Próbafülke;
26. Raktár; 27. Parókatároló; 28. Zsilip; 29. Közlekedő; 30.
Női W . C .; 31. Férfi W . C .; 32. Parókaműhely; 33. Parókamosó;
34. Közlekedő; 35. Lépcsőház; 36. Férfi öltöző előtér, zuhany;
37. Női öltöző előtér, zuhany; 38. Férfi táncosok öltözője; 39. Női
táncosok öltözője; 40. Énekkari próbaterem; 41. B alett-terem ;
42. Hangzsilip; 43. Szellőző gépház; 44. Zsilip; 45. Közlekedő

3. Metszet
4. A színház összképe a Czuczor Gergely utca felől1
4
3
2
1.
2.
3.
4.
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Plan du niveau+ 6,00 m
Plan du niveau+ 9,00 m
Coupe
Vue général du theatre du cőté de la rue Czuczor
Gergely

Hazánkban az 1910-es évek táján épült utol
jára néhány új színház. Azt követően a II. vi
lágháború után több színház nagy rekonstruk
ciójára került sor és jelentős a felszabadulás
óta megépült kultúrházak száma is.
Új színház azonban több mint fél évszázad
óta nem épült az országban.
A korszerű igények a hazai gyakorlat alap
ján nem voltak egyértelműen meghatározha
tók. Hazai előkép, tervezési gyakorlat új szín
ház építésében tehát nem volt. A részletes
program is a tervezés első fázisában alakult ki.
Győr közművelődésének történetében már
a XVIII. század óta fontos szerepet játszik a
színészet. Egykori feljegyzések szerint német
színészek 1742 óta jártak Győrbe. 1768-ban
épült a város első favázas szerkezetű színháza,
amelyet 15 év után követett egy másik, ugyan
csak fából. 1799-ben már állt a város első kő
színháza a Rába szigeten. Az igen szerény be
rendezésekkel felszerelt épület azonban a kez
deti időkben sem tudta kielégíteni a vele
szemben támasztott igényeket. Új színház

építésének gondolata ezért már a múlt század
közepén felvetődött. Az 1900-as évek első
felében a város vezetői több ízben is hirdettek
pályázatot az új színház terveinek beszerzé
sére, az építés azonban — legtöbb esetben
gazdasági okok miatt — mindig elmaradt.
A Rába-szigeti színházat 1934-ben lebontották
s 1935-ben nyitották meg azt a kultúrházat,
amely a színházak államosítása óta mint a
győri Kisfaludy Színház szolgálta igen szerény
körülmények között a város közművelődését.
Ilyen előzmények után vállalkoztak a város
s elsősorban a megye vezetői arra, hogy Győr
régóta vajúdó kulturális problémáját végre
megoldják. A döntést sürgette a város dina
mikus fejlődése, amire jellemző, hogy a II.
világháború előtti 60— 70 000 lakosú város
lélekszáma már a 60-as években 100 000 fölé
emelkedett, a 70-es évek végére pedig előre
láthatóan el fogja érni a 130 000 főt.
Ismert volt már a megye vezetői előtt a
döntéskor az is, hogy a színház megnyitásáig
Győr felsőoktatási intézménnyel fog gazdagod-
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ni, amelynek hallgatósága további kulturális
igényeket támaszt a várossal szemben. (Idő
közben 1974-ben valóban megindult az okta
tás a Győri Közlekedési és Távközlési Főisko
lán.)
Minthogy az új színház belátható időn belül
egyetlen színháza lesz a városnak, valamennyi
színpadi műfaj bemutatására alkalmas terv
szerepelt a megbízásban 600 fős nézőtér
figyelembevételével. A teljes megvalósítás
eredeti elképzelések szerint is két ütemben
történik. Az I. ütemben megépült a színház
főépülete, amely átmenetileg a város külön
böző helyein szétszórtan elhelyezett segéd
üzemekkel és a színház épületén belüli kar
bantartó műhelyekkel üzemel. A komplett
üzemi épület — mint II. ütem — későbbi idő
pontban épül.
A színház helyét a városrendezési terv alap
ján már korábban kijelölték a városcentrum
közvetlen szomszédságában. A négy utcával
határolt telektömb minden régi épülete sza
nálásra került. A színház gyalogosan és jármű
1

2
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vel egyaránt jól megközelíthető s jól ileszkedik a városszerkezetbe is.
A műszaki tervezési munkát a Győri Ter
vező Vállalat végezte néhány altervező bevo
násával. A tervezésnél általános szempont volt
az épület funkcionális igényeinek maradékta
lan kielégítése. Ennek jegyében alakult ki az
épület karakterét is meghatározó főtömeg,
amely a közönség tartózkodótereit és a fő
színpad teré t foglalja magába. Ez az épület
tömb, amelyet a színháztechnikai igények for
máltak, adott esetben a leggazdaságosabb ká
beltetős lefedéssel volt megoldható. A kábel
tető még egyszer megjelenik a nézőtér belső
lefedéseként. Az előcsarnok félszinteltolásos
térkapcsolásokkal készült, s teljes áttekintést
biztosít a különböző szintek között, ahol a
ruhatár, a büfé, a dohányzó és a nézőtérre
vezető lépcsők helyezkednek el.
A tervezés során a megbízástól kissé elté
rően, de a beruházó tudtával, 695 személy be
fogadására alkalmas egyetlen székmezőből
álló nézőteret terveztünk, lépcsőzetes kialakí-

tással, mindkét oldalon 3— 3 közlekedési lehe
tőséggel. A nézőtér padlójának emelkedését
10— 12 cm sorok feletti átlátással szerkesztet
tük. A jó látási lehetőségek így biztosítottak a
nézőtér bármely pontjáról. A nézőtér utolsó
sorában ülők is csak 22 méternyire vannak a
színpadtól.
A színháznak hármas színpadrendszere van.
A főszínpad mérete 22,6x24,15 m. A két oldal
színpad díszletépítés és színpadkocsikra fel
épített kész díszletek tárolására szolgál. A fő
színpad első zónájában a süllyeszthető beren
dezések segítségével 35, 65, ill. 90 m2 nagy
ságú zenekari árok alakítható ki. A színpad
forgó kazettája — amikor nincs szükség zene
kari árokra — előretolható egészen a szín
pad éléig. Az így kialakított előszínpad —
minthogy az még a zsinórpadlásról díszletez
hető — teljes értékű része a játéktérnek.
A főszínpad berendezéseit általában a flexi
bilitás jellemzi. A világítási tornyok nem fixen
beépítve készültek — amint az a régi szín
házakban általános gyakorlat volt — , hanem
mozgathatóak. A maximálisan 16 m széles
színpadnyílás 10 m-re is leszűkíthető. A szín
padnyílás magassága is változtatható a színpad
teljes mélységében mozgó világítási híd segít
ségével, 8 és 6,5 m között. A nézőtér első sorai
fölött egy mozgatható, akusztikai igényeket
szolgáló lap is szerepet játszik a színpadnyílás
kialakításában.
A nézőtér első széksora 75 cm-rel van a
színpadszint alatt — eltérően a régi színházak
ban szokásos 1— 1,2 m-től — , S így a színpadra
való jó rálátás az első sorokból is biztosított.

A színpadi felső gépezet is a rugalmas szín
padtér igényei szerint alakult ki. Az ötszintes
munka- és kezelőkarzatot a színpadtér hátsó
fala mentén két felhúzható horizontfüggöny
takarja.
22 db gépi és 44 db kézi mozgatású díszlet
húzó a főszínpadot teljes mélységében kiszol
gálja. A világítási tornyok és a portál világítási
híd fényhatásfunkcióit 4 db vertikálisan moz
gatható világítási híd egészíti ki.
Az oldalszínpadok fölött próbaszínpad, ill.
balett-terem foglal helyet.
A színház Gorkij utcai hatszintes épület
szárnyában alul technikai helyiségek, két szin
ten — köztük a színpadszinten is — színész
öltözők, további két szinten irodák, a leg
felső szinten festő- és szobrászműterem, a
jelmezszabóságok és a parókaműhely foglal
helyet. A színház légtechnikai gépháza a kö
zönségtartózkodó terek alatt helyezkedik el.
Az épület egy része az alatta húzódó várfal
alapjaira, más része a várárok területére ke
rült. A színház fő tartószerkezetei általában
monolit vasbetonból, az előcsarnok térlezárá
sai fémszerkezetű üvegfalakból készültek.
Az építészeti és belső építészeti megoldások
a tervezés során kezdettől fogva szoros együtt
működésben készültek. Ugyanez elmondható
a szerkezettervezés és az építészeti megoldá
sokról is, hiszen az építészeti keretet a szer
kezetek kialakítása nagymértékben befolyá
solta.
Az épület vasbeton szerkezetének külső fe
lületén Nikisiannis görög márványburkolat
készült hőszigetelt kivitelben. Az előcsarnok
1. A faldíszítmény Victor Vasarely alkotása
2. A főbejárati és a Bajcsy-Zsilinszky úti oldal
3. Schweidel utcai oldal
1. Ornamental murai, oeuvre de Victor Vasarely
2. Cőté de l’entrée principale et de la rue BajcsyZsilinszky
3. Cőté de la rue Schweidel
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padló- és lépcsőburkolata, valamint a födém
szegélyek carrarai márványból készültek.
A lépcső- és mellvédkorlátok acélszerkezetei
vörösréz burkolatúak, edzett anyagában szí
nezett üveglapokkal. A nagyméretű üvegfalak
bronzra eloxált alumínium szerkezetűek,
Hungaropan rendszerű üvegezéssel, amelynek
külső üvegrétege bronz színű cseh Spectrafloat, a belső rétege Orosházán gyártott üveg.
A bejárati ajtók keret nélküli, edzett anyagá
ban színezett üvegből készültek. A falak felü
letképzése az előcsarnokban — alkalmazkodva
a márvány szürkésfehér színéhez — tört fehér
színű Dekolit. A büfé fölötti nagy kiterjedésű
ferde felület előregyártott perforált gipsz
lapokból készült salakgyapot hangnyelő anyag
beépítésével, tiszta fehér színben. A kábeltető
látható felülete sötétlila Stollogen kvarc
plasztik festékkel kezelt.
A csillárok egy térben úszó tömeget alkot
nak, térbeli játékukkal feloldják és egyben
megtöltik az előcsarnok nagy magasságát. A
csillárok tartószerkezete formailag aláren
delt, bronzra eloxált alumínium. A burák repesztett felületén a lila szín jelenik meg hal
vány változatban. Az előcsarnokok többi
részén sávvilágítás jelleggel a falfelületeket,
ill. mennyezeteket világítottuk meg, s ezek
biztosítják az egyenletes szórt fényt. A né
zőtér hangulatát a meleg és sötét színek,
tónusok alkotják. Az oldalfalak feloldott for
mai-plasztikai megoldásai akusztikai követel
ményeket elégítenek ki. Arányaival, formai
megoldásaival nem kíván figyelemfelkeltő len
ni, nem akarja a nézők figyelmét elvonni a
színpadról. A burkolat Etimo színfurnírozással, enyhe felületi dörzsöléssel készült. A fő
vasfüggöny, amelynek nézőtér felé eső oldala
zárt állapotban térhatároló szerepet kap, ka
lapált felületű vörösréz burkolatot kapott.
A padlószőnyeg sötét, hideg lila színű velúr
szőnyeg. A székek látható fafelülete hasonlóan
az oldalfal burkolatához Etimo színfurnírozású,
kárpitozása színházi mokett anyaggal készült
tört narancs színben. A nézőtér világítását
vegyes, szórt és mélysugárzók együttese biz
tosítja. A kétoldali közlekedősávot a kábel-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Büfé
A közönség bejárati szintje
Foyer
Ruhatár
A faldíszítmény Victor Vasarely alkotása
A félszinteltolásos rendszerben épült előcsarnok

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buffet
Niveau d’entrée du public
Foyer
Vestiaire
Ornament mural, oeuvre de Victor Vasarely
Le vestibule ä décalage d’un demi niveau
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tető és az oldalfal csatlakozásánál rejtett mó
don elhelyezett lámpasor világítja meg. A né
zőtér világítását túlnyomó többségében a rej
tett elhelyezésű reflektorok kábeltetőre vetí
tett fénye és az akusztikai lapban elhelyezett
mélysugárzók biztosítják.
Akusztikailag és építészetileg is igényes ki
alakítással készült még a balett-terem és a
próbaszínpad a hozzá csatlakozó stúdiószobá
val.
Az épület északi és déli oldalát 550— 550 m2
felületen Victor Vasarely kerámia burkolattal
készült alkotása díszíti.
A hagyományos épületgépészeti berendezé
seken túl 16 független légtechnikai rendszer
szolgálja az épület komfortját. A nézőtér klimatizált, az előcsarnok, a próbaszínpad, a
balett-terem és a színésztársalgó légfűtőléghűtő rendszerrel üzemel.
Az egyéb közösségi vagy technológiai célú
helyiségek gépi szellőzéssel készültek.
A színház főbejárata előtti teraszosan kiala
kított tér alatt 50 személygépkocsi részére
fedett parkolóhely épült. A színház hossz
oldala mentén további 70 parkolóhely áll a
színházlátogatók rendelkezésére.
Az új színház megnyitására 1978. november
elején került sor.
H. J.
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