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1. Előszó
A színház több ezer éves hagyományra tekint vissza, összetett műfajánál és technológiájánál
fogva minden korban izgalmas kérdéseket vetett fel. A környezeti adottságok, az ízlés, a
társadalmi és szakmai igények változásával újabb és újabb problémák, kérdések keletkeztek,
melyekre minden kor építésze törekedett megfelelő válaszokat adni. A különböző építészeti
stílusok és a technika, ezen belül a színpadtechnika fejlődése, az öntöttvas és elektromosság
megjelenése egyaránt jelentősen befolyásolták a színházépítészetet.
Az értekezés a hazai színházépítészet kezdetét és fejlődésének folyamatát, a 18.
századtól a 20. század elejéig tartó korszakot öleli fel. Ezen időszakot megelőzően elsőként a
jezsuita, más szerzetesrendi, és protestáns iskolaszínpadok jöttek létre, az első kifejezetten az
arisztokrácia köreinek, utóbbiak pedig az alsóbb társadalmi osztályoknak. Ezt követően, a
kutatott időszak elején alakul ki a tulajdonképpeni hivatásos színjátszás, amikor is
megjelennek a főúri körök magánszínházai és az úgynevezett nyilvános, a köz számára épített
színházak, valamint ekkor épülnek fel az első önálló színházépületek is. A korszakra jellemző
a magyar és német nyelvű színjátszás eltérő helyzete és párhuzamos működése, a
vándortársulatok megjelenése és elterjedése, mindez a nemzeti tudat kialakulása és
folyamatos erősödése mellett.1 A kutatás a hazai színházak átfogó bemutatásán túl, kiemelten
foglalkozik az európai hatások, megoldások vizsgálatával, célja rámutatni a meghatározó
építészeti előképekre és azokra az alkotókra, akiknek gondolkodásmódja és munkássága
érdemleges hatással volt a hazai színházépületekre.
A téma szakirodalma eddig jellemzően színháztörténeti szempontból lett feldolgozva,
építészeti-építészettörténeti szempontú feldolgozására kevesen vállalkoztak, és többnyire csak
egy-egy résztémát fejtettek ki. A doktori munka rávilágított a színházépítészet
feldolgozottságának és eddigi kutatásainak mértékére és mélységére, egyúttal hiányosságaira.
A vizsgált korszak hazai színházépületeinek elemzése során meghatározó kutatási szempont
volt a forma-szerkezet-színpadtechnológia egységének, és maguknak a színházépületeknek
tervező szemléletű elemzése, valamint a tervezéselmélet, a nézőtér-színpad-kiszolgálóterek
téralakításának vizsgálata.
Az értekezés célja a vizsgált korszakra fellelhető építészeti tervanyag összegyűjtése,
különös tekintettel az eddig ismeretlen, nem kutatott tervek lehetőség szerinti azonosítására,
bemutatására és elhelyezésére a hazai színházak fejlődési sorában, továbbá a kutatott tervek
katalógusszerű feldolgozása. A felkutatott dokumentumok, illetve az eddig nem azonosított
tervek hozzájárulhatnak a magyar színházépítészet alaposabb megismeréséhez, európai
helyzetének árnyaltabb építészeti bemutatásához, és a magyar színházépítészet adattárának
bővüléséhez.
Itt szeretnék köszönetet mondani családomnak, témavezetőmnek Krähling Jánosnak és az
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék azon munkatársainak, akik segítettek a sok-sok év
alatt.

1

Zádor 1981. p. 5.
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2. Bevezetés, kutatástörténet és források
A doktori kutatás elsődleges forrásait a fennmaradt színháztervek alkotják, amelyek hazai
lelőhelyei a levéltárak, múzeumok és könyvtárak építészeti tervgyűjteményei.2 A kutatás
egyik fontos feladata a mai és a történelmi Magyarország területére eső ismert és kevésbé
ismert színházépületek elérhető tervanyagainak összegyűjtése. A hazai színházak
dokumentációjának tekintetében sajnálatos módon kevés építészeti terv maradt fenn. Az
egyszerűbb kialakítású színházaknál, amelyek általában helyi építőmesterek munkáinak
tulajdoníthatók, gyakran nem is készült kiforrott építészeti terv. A jelentősebb színházakról,
illetve a sokat foglalkoztatott építészek munkáiról viszont nagyobb számban maradtak fent
tervek, ábrázolások és egyéb dokumentumok. Az ismert épületek tervein túl számos, eddig
azonosítatlan, nem publikált terv került elő, amelyek túlnyomó része a feldolgozás során
azonosításra került, váratlanul nagy többletismeretet szolgáltatva a munkához. További
lehetséges lelőhelyek a színházak saját archívumai, de ott sem jellemző a tervek megőrzése.
Szerencsés kivétel ez alól az Operaház, ahol számos alaprajzi változat megtalálható.3
A hazai levéltárak, könyvtárak, színházak, kutatóhelyek többszöri személyes és írásos
megkeresése során gyűlt össze a doktori értekezés alapját képező, összesen negyvenhat
színházi tervet, tervrészletet illetve ábrázolást tartalmazó gyűjtemény. Az értekezésben
közreadott elemzések mind erre a gyűjteményre támaszkodtak. Mindennek alapján a jövőben
érdemes tovább folytatni a még teljesebb körű kutatást és feldolgozást, mivel a határon túli
színházak részletes helyszíni kutatása még várat magára.
A hazai színházépítészet áttekintését célzó téma kutatástörténetének sajátossága, hogy
a színházakra vonatkozó szakirodalom általában kevéssé fordít figyelmet építészeti
kérdésekre, és ezeken belül is az építési adatok (építés ideje, építész, építtető stb.)
dominánsak, másodsorban a stílussal kapcsolatos kérdések szerepelnek jellemzően. Az
építészeti szempontú, a funkció, a szerkezet és a színház „technológiáján” alapuló átfogó
elemzések rendszerint hiányoznak. A színházi szakirodalom jelentős részét a színháztörténeti
szakirodalom alkotja. A hazai színháztörténeti szakirodalom4 kiterjedt, jelentős korpuszokban
foglalja össze a témát, ezzel számos kiemelkedő kutató járult hozzá a hazai színháztörténet
alapjainak megteremtéséhez. Ezekben a művekben azonban csak elvétve akadnak
építészettörténeti részletek, mindazonáltal némely esetben, mint például a kastélyszínházak
megismeréséhez szinte egyedüli forrásként szolgáltak.
A színháztörténet-kutatók közül kiemelendő Staud Géza, aki számos alapvető
fontosságú művet írt a hazai színházakról, színháztörténetről és a róluk föllelhető forrásokról.5
Megemlítendő még Pukánszkyné Kádár Jolán6, akinek levéltári kutatásait kiinduló
forrásműként használja a színháztörténeti szakirodalom. Az értekezésnek nem célja ennek a
2

MOL Tt, BFL, Kiscelli ÉGY, OSZMI, FSZEK BGY, OSZK SzT, ÉM, HBML, GYMJVL, GYMSM SL
Magyar Állami Operaház Emléktára, ahol 10 db tervlap található a színházról.
4
Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948). OSZMI, Budapest, 1993. Kerényi Ferenc: A
színjátéktípusok történeti leírásának elmélete és gyakorlata (Hamlet-előadások hazánkban 1790-1840) Kézirat. Magyar
Színházi Intézet. Budapest, 1975.
5
Staud Géza színháztörténész, az irodalomtudomány doktora, 1954-től nyugdíjazásáig az Országos Színháztörténeti
Múzeum, ill. a Színháztudományi Intézet főmunkatársa. A kutatás során felhasznált művei: A magyar színháztörténet forrásai
I-III., Magyar Kastélyszínházak I-III., A magyarországi iskolai színjátékok forrásai és irodalma.
6
Pukánszkyné Kádár Jolán színháztörténész: A budai Népszínház története, A Nemzeti Színház százéves története, Deutsche
Theater in Pest und Ofen, 1770-1850, A Nemzeti Színház százéves története.
3
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szakirodalomnak az átfogó bemutatása, közülük csak azok a művek kerülnek kiemelésre,
amelyek az építészeti kutatás szempontjából érdekesek.
A külföldi áttekintő művek mellett az első magyar nyelvű kísérlet az egyetemes
színháztörténet összefoglalására a „Világ színháztörténete” című könyv, amely elsősorban a
társadalmi változások szempontjából vizsgálja a színházak alakulását és fejlődését, az
őskortól a 20. század közepéig.7 Ebben, az alapvetően színháztörténeti hozzáállás ellenére, az
egyes korok fejezeteiben találhatók azért utalások a színpadtípusok kialakulására, a díszletek
és a színpadtechnika fejlődésére is. A hazai színháztörténet első fontos alapműve, a „Magyar
színháztörténet 1790–1873” című könyv átfogóan bemutatja a hazai színházkultúrát, de
ismételten kevés utalást tesz az építészeti vonatkozásokra, mindennek ellenére kiváló
forrásként szolgál az épületek keletkezésének idejéről, megépüléséről és működéséről.
Az Országos Színháztudományi Intézet a 1960-as évektől Színháztörténeti Könyvtár8
címmel több résztémát kifejtő művet adott ki, amelyek ismerete elengedhetetlen a színházak
kutatása szempontjából. Szintén a Színháztudományi Intézet periodikái közé tartoznak a
Színházelméleti Füzetek, amelyek a színházművészet és színjátéktípusok bemutatását
feldolgozó tanulmányokat tartalmaznak.9 Ezekből a tanulmányokból olyan fontos
színpadtechnikai adatokat is megtudhatunk, mint például a 18. századi színpadok általános
kialakításának jellemzői.
A történeti irodalom részét képezik a színháztörténeti és színészlexikonok,
kalendáriumok és almanachok, amelyek főleg a színházak működésére vonatkozó adatokat,
leírásokat, repertoárt tartalmaznak.10 Az 1895-ös Kincses Kalendáriumban11 publikálták
azonban például a Budapesten működő színházak nézőtéri alaprajzát is, amely így nagy
segítséget nyújtott azoknak az épületeknek a rekonstrukciójához, amelyekről nem maradt fent
építészeti tervanyag.12
A művészettörténeti, építészettörténeti összefoglaló művekben az egyes színházakat
általában az adott stíluskorszakba ágyazva vizsgálják. A színházak kategorizálására
vonatkozóan Zádor Anna alkotott fogalomrendszert. Meghatározta a két nagy befoglaló
csoportot: a magán és nyilvános színházakat, majd áttekintette a historizmus színházait.13
Merényi Ferenc „A Magyar építészet 1867–1967” című könyvében a historizmus (vagy
akkori szóhasználatával, az eklektika) főbb irányzatainak és építészeinek áttekintésébe szőve
említi a legfontosabb színházakat, kiemelve az Operaház európai rangját. Az „Épülettípusok a
kiegyezés utáni Magyarországon” című munkában (szerk. Császár László) a korszak
épülettípusait sorra vizsgálva, a színházakról Szinnyai Katalin ad történeti megalapozottságú
áttekintést. Az MTA művészettörténeti kézikönyv-sorozatának a „Magyar Művészet 18901919” című kötetében a dualizmus korának színházaitól a 20. századi első színházakig terjedő
időszakot pedig Gábor Eszter foglalja. A téma legfrissebb művészettörténeti áttekintését a

7

A színház világtörténete I-II 1972, Magyar színháztörténet 1990, Katona 1990.
Lakatos Éva: A Magyar Színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948) című munkája átfogóan sorolja fel a fellelhető
színházi folyóiratokat.
9
Kerényi Ferenc: Színjátéktípusok történeti leírásának elmélete és gyakorlata/Hamlet-előadások hazánkban 1790-1840.
Színháztörténeti füzetek 2. Budapest, 1975. pp. 11-16.
10
Theaterkalender auf das Jahr 1790. Gotha. Carl Wilhelm Ettinger.
11
Kincses Kalendárium 1897. p. 22.
12
Józsa-Krähling 2010. pp. 109-113.
13
Zádor 1981. p. 11.
8
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kézikönyv-sorozat 19. századi magyar művészetet bemutató kötetében14 Sisa József írta a
színházakról. A klasszicizmust tárgyaló fejezete – vázlatosan áttekintve a témát és kiemelve a
pesti Városi (Német) Színház kiemelkedő jelentőségét – a kutatás problémáinak említése
mellett további feladatokat jelöl ki15. A historizmus kiemelkedő színházait – az Operaházat,
továbbá a Fellner és Helmer iroda színházépületeinek stílustörténeti elemzését felhasználva –
mint a kiegyezés utáni időszak városi építészetének egyik legfontosabb középület-típusát
mutatja be. Munkánk egyik fontos célkitűzése, hogy mindezt a fellelt tervanyaggal ötvözve a
19. század színházépítészeti tervezési kérdéseit új jelenségek és szempontok elemzésével
tovább árnyaljuk.
A színpadtechnikával és díszlettervekkel foglalkozó irodalom közül kiemelendő az
ugyancsak a Színháztörténeti Könyvtár sorozatban megjelent „Barokk, klasszicista és
romantikus díszlettervek Magyarországon” című tanulmány, amely átfogóan tárgyalja a hazai
díszlet- és jelmeztervezés fellelhető tervanyagát. A színpadi díszlet történetéről átfogó képet a
Keresztury Dezső, Staud Géza, Fülöp Zoltán szerzőhármas „Magyar Opera- és
Balettszcenika” című könyvből kapunk. Ehhez hasonló források a 18. századi színlapok is,
amelyeken már feltűntetik a díszlettervező és színházi festő nevét.16 A városi színházak német
színlapjain is találunk utalásokat a dekorációk készítőire, akik gyakran ugyanazok a mesterek
voltak, mint akik a magánszínházakban is dolgoztak.
Az építészeti szempontú irodalom egyik első példája Jakabffy Zoltán „A színházépítés
fejlődése” című összefoglaló írása17, amelyet az Építő Ipar című folyóirat is publikált.18
Ebben az ókortól egészen a 20. század elejéig ad tervrajzokkal illusztrálva áttekintést a
fejlődés folyamatáról. Kiemelkedően fontos Óvári Győző „A színháztechnika elméleti
alapjai” című 1975-ben írt színpadtechnikai kézikönyve, amely a színház, a játéktér és a
színpadtechnika fejlődését, történelmi összefüggéseit tárja fel.19 Utóbbi azon kevés eddig
fellelt szakirodalmak közé tartozik, amely már érdemlegesen figyelembe veszi a technika
fejlődésének hatását is a színházépítészetre.20 Ebből az alapállásból olyan elsődleges
fontosságú, a teljes megismeréshez elengedhetetlen szempontokat ismertet és fejt ki
részletesen, mint például színháztér kialakítását bemutató előképek, alapkövetelmények, a
színháztér alaptípusai. A tanulmány két szemléletalakító elemzést is tartalmaz: az egyik a
színház fogalmának értelmezése, a másik a színjátszás és a műszaki technika viszonya.
Elemzi a közönség és a színpad közötti térbeli kapcsolatot is. Mindezek a követelmények
szorosan az építészeti tervezés körébe tartoznak, így mindenképp foglalkozni kell velük.
A téma mérnöki szempontú megközelítői között vannak a Magyar Mérnök és Építész
Egylet folyóiratának szerzői, akik a 19. és 20. századra vonatkozó számos színházépítészeti
témájú cikket közöltek.21 Ezek közül különösen érdekes Ney Béla22 színházakról tartott
14

Sisa 2013.
Sisa 2013. p. 103.
16
Innen tudhatjuk azt is, hogy az Esterházy szövegkönyvekben található színlapok gyakran említik Carlo Quaglio és Pietro
Travaglia nevét.
17
Jakabffy 1908.
18
Jakabffy Zoltán: A színházépítés fejlődése. Építő Ipar. 29. 1908. pp. 289-349.
19
Óvári Győző a Vígszínház főmérnöke volt és a Színház és Filmművészeti Főiskola részére készítette el ezt a jegyzetet.
20
Színházépítészeti kézikönyv: Rajkai György: Színpadtechnika. A színházak továbbképző tanfolyamára. Budapest. 1954.
21
A teljesség igénye nélkül a jelentősebb cikkek a következők: Ney Béla: Színházak, MMÉE 1870 521-529, Komor Marcell:
Pécs városának új színháza, Hoepfner Guidó: Színház, Medgyaszay István: A magyar királyi Operaház átalakítása, Báthory
István: A Nemzeti Színház építésének és lebontásának története.
22
Ney Béla: (1843- 1920) építész, esztéta, művészettörténész, a Magyar Mérnök és Építész Egyletnek alapítója.
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előadásának publikált változata.23 Ebben a 19. század második felének színházaira vonatkozó
olyan előírásokat, igényeket foglalja össze, mint például, hogy a külső tömegformálás
tükrözze a belső rendeltetést, kiemelje a kényelmet és hangsúlyt fektessen a világítás,
akusztika, szellőzés, kiszolgáló és közlekedő terek, valamint a díszítés kérdéseire. Ezzel a
késő historizmus színházépítészetének előírásait foglalja össze. Több cikk foglalkozik a
színházpályázatok kritikájával, illetve egy-egy színházat kiragadva, annak részletes
bemutatásával is.24
A 19. századot átfogóan bemutató egyetemes és hazai építészettörténeti könyvek is
tárgyalják a különböző stíluskorszakok színházépületeit.25 Emellett a jelentős építészek
monográfiáiban is találhatók a színházakra vonatkozó leírások és képanyag.26
A kutatás fontos részét képezi a 18-19. századi építészeti traktátusok, mintakönyvek
tanulmányozása, és színházépítészeti vonatkozású részeinek összevetése a megépült
színházakkal és a fennmaradt színháztervekkel. Ezeknek a könyveknek fontos szerepük volt a
kultúra terjesztésében, az aktuális építészeti stílusok közvetítésében. A korabeli traktátusokra
nézve a színházépítészeti szakirodalom területén nem törekedhettünk teljességre, így csak
azok a források kerülnek bemutatásra, amelyek a kutatás során szakirodalomként szolgáltak,
vagyis amelyek a színházépítészeti megoldásokat, a nézőterek formálását, szerkesztési elveit
és akusztikai megoldásait, valamint a színpadtechnikát tárgyalják.
A 18-19. század építészetében fontos szerepet játszottak az építőmesterek, akik
legtöbbször polgári származású mesteremberek voltak, képzettségüket a céhes keretek között
szerezték meg és tanulmányutakon bővítették tudásukat. Velük párhuzamosan a társadalmilag
magasabb rangú állásokban egyházi és főúri építészek dolgoztak, akik többnyire európai
egyetemi és akadémiai képzettséggel.27 Ezzel együtt nő az építészeti mintakönyvek szerepe,
amelyek segítségével a hazai építészek a nemzetközi színházépítészeti elveket megismerték és
alkalmazták,28 ennek eredményeként az európai megoldások sok helyen felfedezhetők a hazai
színházépítészetben. Ezen ismeretek feltételezésével a magán és városi színházépületek
építőmestereinek az építtetők gyakran előírták, hogy milyen terveket vegyenek alapul, illetve
használjanak fel kisebb átalakítással. Ritkábban épített épülettípusoknál az is előfordult, hogy
már meglévő épületeket használtak fel mintaként. A korszak hazai építészeti irodalmában az
építészetelméleti írások még kevésbé jellemzőek, inkább a tudatosan elsajátított gyakorlati
ismeretek biztos alkalmazása és a jó példák követése a jellemző. A külföldi építészakadémiák
egyre jelentősebbé válnak annak köszönhetően, hogy itt egységes tanrend szerint oktattak.
Fontos építészeti kiadványai a korszaknak az ún. mintalap-gyűjtemények is, amelyekre
támaszkodva kialakítható volt a megfelelő megoldás.29
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Ney 1870. pp. 521-529.
Báthory 1914. pp. 397- 420.
Komor Marcell. Pécs városának új színháza. Magyar Mérnök és Építész Egylet. 1895. pp. 437-444.
Hoepfner Guidó: Színház. Magyar Mérnök és Építész Egylet. XXX.IV.1896. pp. 133-135.
Medgyaszay István: A magyar királyi operaház átalakítása. Magyar Mérnök és Építész Egylet. XLVI. 1912. pp. 721-725.
25
A teljesség igénye nélkül: Bierbauer 1937, Pogány 1955, Zádor 1981, Szentkirályi 1986, Kalmár 2001, Sisa 2013.
26
A teljesség igénye nélkül: Kelényi 1976, Komárik 1993, Sisa 1994, Gerle-Marótzy 2002.
27
Bibó 1978. p. 30.
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Zádor 1981. p. 9, Bibó 1978.
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1. ábra Összehasonlító táblázat a jelentős európai színházak és a hazai színházak nézőtér és színpad
méreteiről (Cavos 1849.p38, BTM KM ÉGY Ltsz.:76.299)

A hazai színházépítészet szélesebb kontextusban való feldolgozásához elengedhetetlen
az európai színházépítészet kialakulásának, fejlődésének megismerése és összevetése a hazai
folyamatokkal és épületekkel. Ezért a doktori kutatás kiemelt részét képezte az idegennyelvű
szakirodalom megismerése. A hazainál történeti okokból gazdagabb külföldi építészeti
szakirodalomban nagyobb számban találunk a színházakkal építészeti szempontból foglalkozó
műveket, jellemzően olasz, német, francia és angol nyelvterületről, rámutatva, hol épültek
korszakalkotó színházépületek.
Mivel a doktori kutatás célidőszakát tekintve Magyarországon ekkor a német kultúra
hatása a legerősebb, ezért a hazai építészeti szakirodalomban nálunk a német nyelvű munkák
találhatók meg legnagyobb számban. A főúri, nemesi könyvtárak fontos részét képezték az
utazások alkalmával vásárolt építészeti mintakönyvek, traktátusok, amelyek a német nyelvű
művek mellett, olasz és francia nyelvterületről származtak; a 19. század folyamán a német
könyvek mellett pedig megjelennek az angol nyelvű mintakönyvek is.
Az Európa-szerte ismert traktátusok30 közül a hazai nemesi, egyházi és iskolai
könyvtárakban elérhetők voltak Marcus Vitruvius Pollio, Andrea Pozzo, Leonhardt Gotthard
Sturm és Johann Friedrich Penther színházakat is tárgyaló művei. A Műszaki Könyvtár
muzeális könyvei között föllelehető C. Langhans „Über Theater oder Bemerkungen über
Katakustik in beziehung auf Theater” című 1810-ben írt színházépítészeti munkája, és A.
Cavos „Über die architektonische Einrichtung von Theater-gebäuden” című műve.
Kiemelendő, hogy ezekben a szerző az akusztika szemszögéből elemzi a fontosabb európai
színházakat. Már abban az időben felismerhető az az építészeti szándék, hogy a tervezők
tudatosan az akusztikailag legmegfelelőbb nézőtérformával keresték, és azokra szerkesztési
megoldásokat is közölnek. Az angol szakirodalomból George Saunders „Treatise on theatres”
címen 1790-ben kiadott munkája, a francia színházi szakirodalomból pedig Pierre Patte „Essai
sur l’architecture théatrale” című munkája emelendő ki, amelyek a későbbiekben részletes
30

A teljesség igénye nélkül: Sturm 1718, Penther 1748, Patte 1782, F. Milizia 1783, George Saunders 1790, Durand 1805,
Christoph Langhans 1810, Alberto Cavos 1849, F. A. Yates 1969, Handbuch 1907, Diderot - D'Alambert 1774.
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tárgyalásra kerülnek. Az angol reneszánsz színházak építészettörténeti és építészetelméleti
kérdéseivel foglalkozik Francis A. Yates „Theater of the World” című 1969-ben megjelent
műve. Az angol nyelvű kiadás az Erzsébet-kori színházaktól indulva, a londoni színházakat,
az angol népszínházat, mint az ókori színház adaptációját és annak színpad-kialakítását
tárgyalja, és egyéni módon a színházat, mint a társadalom erkölcsi szimbólumának kérdését
fejti ki.
A doktori kutatás részét képezte a személyes külföldi forráskutatás is. A kutatás
helyszínei közé tartozik a müncheni Deutsches Theatermuseum terv- és nyomtatványgyűjteménye. Itt található a másolata annak a színházbelsőt ábrázoló metszetnek, amely egyes
feltételezések szerint a fertődi Marionettszínház belső terét ábrázolja.31 A történeti színházarchitektúra itáliai forrásainak, történeti alakjainak és megvalósult terveinek megismeréséhez
elsőrangú forrásokat, és itthon nem tanulmányozható, vonatkozó szakirodalmat kínált a római
La Sapienza egyetem Storia di Architettura, Disegno e Restauro tanszékének 'Guglielmo De
Andelis d'Ossat' könyvtára. Az olasz színházépítészeti kutatások eredményeinek
megismeréséhez, a hazai könyvtárakban nem elérhető idegennyelvű forrásművek
tanulmányozására a Biblioteca e Museo Teatrale del Burcardo színháztörténeti és
színházépítészeti tára, valamint a La Bibliotheca Hertziana - Istituto Max Planck per la storia
dell'arte gyűjteménye adott segítséget. A könyvtári és forráskutatásokon túl helyszíni
bejárások és épületlátogatások is gazdagították a hazai színházépítészet doktori kutatását.

3. A vizsgált kor hazai színházépületei: építészeti, építészettörténeti fogalomhasználat és
vizsgálati szempontok, építészeti elvek realizálódása a hazai gyakorlatban
A 18. századtól kezdve Magyarországon az építtető szempontjából két határozott színháztípus
alakult ki: elsőként a magánszínház, a főúri körök számára, majd a nyilvános színház, nem a
főúri körök, hanem, a szélesebb, polgárosuló társadalmi rétegek számára.
A főúri színikultúra előzményei az itáliai és francia udvari színházak mellett a jezsuita
iskoladrámák előadására szolgáló háziszínpadok voltak. Ezek nagy része ideiglenes jelleggel
épült, kevésbé karakteres önálló színháztér formálási igénnyel, de helyenként már állandó
színpadokat is építettek, amelyeken típusdíszletek, allegorikus képek, egyszerű
színpadtechnikai megoldások jelentek meg. Ezek a színpadok erős alakító hatással voltak a
korszak színházépítészetére, díszlettervezésére és színpadtechnikájára.
A barokk korában, Magyarországon jellemzően a 18. század folyamán kialakult
magánszínházak a főúri réteg számára épült, rendeltetésüknél fogva magas reprezentációt
képviselő, de kisebb befogadóképességű épületek, általában ünnepélyes esemény alkalmára,
esetenként az uralkodópár látogatására létesültek. Főleg zenés műfajok előadására szolgáltak,
operákat, hangversenyeket rendeztek bennük, de az ebben a korszakban divatos marionett
előadások is gyakoriak voltak.32 Építészeti kialakításukat tekintve többnyire az adott
kastélyon belül helyezkedtek el, de önálló épületként is előfordultak. A főúr többnyire legelöl,
mindenkinek háttal, a színpad és a zenekar előtt foglalt helyet, mögötte a nemesek a
földszinten, a kísérők jellemzően a karzaton tartózkodtak. A zenészeket egy mellvédfallal
31
32

Deutsches Theatermuseum München.
Krähling - Halmos - Fekete 2006.
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elválasztva, rendszerint a földszinttől egy-két lépcsőfokkal jelképesen lesüllyesztve helyezték
el; a mai értelemben vett, tényleges zenekari árok még nem létezett. A világítást kezdetben
gyertyákkal oldották meg, így sosem volt teljes sötétség a színháztérben; a 18. század
második felétől olajlámpákkal világítottak.
A barokk színpadtechnika hagyományainak megfelelően alsó és felső gépezettel
ellátott kulissza-színpadokat alakítottak ki, számos látvány- és hangkeltő szerkezetet
használva. A kastélyok magánszínházi kultúrája európai megközelítésben az itáliai
díszlettervezéshez kötődött leginkább. Ahogy majd a későbbiekben részletesen kifejtjük,
gyakran alkalmaztak külföldi díszlettervezőket és színpadtechnikusokat, mint például a kor
két jelentős díszlettervezőjét, Pietro Travaglia-t, aki az Esterházy hercegi család szolgálatában
Kismartonban és Eszterházán is dolgozott, és Girolamo Le Bon-t, aki Haydn első kismartoni
operáinak készítette a díszleteit. Meg kell még említeni J. Mandl-t, aki a pozsonyi városi
színházban dolgozott, és Carl Maurer-t, aki a kismartoni kastélyszínházban és a pozsonyi
városi színházban is működött. Mára mindenesetre kevés számú magánszínház maradt fenn,
de még ez a töredékes kép is értékes és gazdag kutatási alapanyagot kínált.
Nyilvános színházak a 18. század második felétől, a polgárság erősödésével
párhuzamosan, azzal kölcsönhatásban jelentek meg, jellemzően a városi kultúra építészeti
kifejezéseként. Ezek városépítészeti szempontokat is figyelembe véve, szerényebb
reprezentációval, nagyobb befogadóképességű színházként épültek, kifejezetten a polgárság
számára. Ezek a városinak is nevezett színházak a historizmus időszakában teljesedtek ki,33
építészeti differenciálódásukat az építtetői szándék, az építészeti kifejezésmód és a műfaji
különbségek adták.
A nyilvános színházakat kezdetben még főúri támogatással építették, később a
polgárság a városi magisztrátus támogatásával épített magának városi színházakat. A
színpadon a látványra és a hanghatásokra összpontosító barokk magánszínházi megoldásoknál
egyszerűbb technikát alkalmaztak, ami a felvilágosodás színházának a barokk elkápráztatástól
eltérő igényeiből ered. A színpadtechnika szerkesztésének elve megegyezik a barokk
magánszínházakéval, a városi színházak anyagi okokból kevésbé díszes és csekély számú
mozgó díszletet alkalmaztak. A színpadtechnika is a kor igényeit és fejlettségi szintjét
mutatja, a barokk színpadtechnikai elemek használata egészen a 19. század végéig
felfedezhető. Ilyenek az emelkedő színpadpadozat, kulisszasorok, faszerkezetekből álló alsó
és felső gépezet. A színház épületében a funkcionális elrendezés a színház működési logikája
és a kor igényei szerint sorolódott. A tömegformálás a 18. századi színházépületekhez képest
artikulálódott, az építészeti gondolkodás és stílusok változása, a technikai fejlődés és az új
anyagok, valamint az új, például tűzvédelmi előírások megkövetelték, hogy az egyes
funkcionális egységek az épület tömegformálásában is megjelenjenek. Kialakult a mai
értelemben vett zsinórpadlás, tűzvédelmileg elválasztották a nézőtér és a színpadtér
tetőszerkezetét. Szintén tűzvédelmi okból megnőtt az épület bejáratainak száma. A 19.
században már megjelent a vas és hidraulikus szerkezetek használata.
Érdekes azt is megfigyelni, hogy a színházak szerkesztési elvei a barokkhoz képest
jelentősen nem változtak, a belső térarányok, a nézőtér és páholysorok irányítottsága
megmaradt. A nézőtérformálásra jellemző az íves, patkó, vagy félkör kialakítás és az egy-,
33

Kalmár 2011. p. 46.
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vagy kétemeletes páholysorok. Kiemelt főúri páhollyal nem minden vizsgált színháznál
találkozunk. A kiszolgáló és közlekedőterekre kevésbé, vagy egyáltalán nem fektettek
hangsúlyt. Ami a színjátszási elveket illeti, felváltva prózai és zenés műfajt is játszottak, ezért
továbbra is elegendő volt a zenekar pusztán jelzésszerű elkülönítése a nézőtértől.
Mindezek alapján az alábbiakban egy új, egyedi tipológiai rendszert definiálunk a
hazai színházépületek körére, majd kitérünk a színháztervezésre, ezen belül a nézőtér és
színpadtér formálás, közlekedő terek, tömegalakítás jellemzőire, utóbbinak városépítészeti
szempontjait is beleértve. Ezt követően tárgyaljuk az alaprajzi és térszerkesztés, azon belül a
harmónia, szimmetria, funkcionális aszimmetria és mértani középpont kérdéseit. Az egyre
fontosabb követelményként megjelenő akusztika kérdéskörében az általános áttekintést
követően a 18-19. századi európai és hazai színházak egy egyedi megoldását, a rezgőkamrát
emeljük ki. A záró, színpadtechnikai ismertetésben a hagyományos barokk színpadtechnika
tartós dominanciáját emeljük ki, új megoldásoknak pusztán a vizsgált időszak végén való
megjelenésével. A fejezetben mindvégig hangsúlyt fektetünk a különféle színházépítészeti
elvek realizálódásának bemutatására.

3.1.

Tipológia

Az értekezés során meghatározott, egyedi tipológiai rendszer a hazai színházépületeket két
szempont szerint csoportosítja, egyrészt az építtető személyétől, vagyis a színház és a
társulatok mecénásaitól függően, másrészt az építészeti kialakítás szempontjából. A hazai
színházépületek tipológiai rendszerezéséhez a már eddig is alkalmazott, az építtető személye
szerinti csoportosítás magán és nyilvános színházakat különböztet meg.34 A nyilvános
színházak további alcsoportokra való bontásával, illetve bővítésével az építészeti kialakítás
szempontjából való egyedi tipizálást vezettük be.
A magán és nyilvános színházakat megelőzően a hazai jezsuita és más
szerzetesrendek, valamint a protestáns kollégiumok építettek elsőként színpadokat
iskoladrámák előadásához. A rendek iskoláinak színpadai voltak az első hazai barokk
színpadok, amelyek küldetését tekintve egyfajta nyilvános színházként működtek, azonban az
építtető személyét tekintve inkább a magánszínházak közé sorolhatjuk őket. A közönség
összetételében megfigyelhető különbség is erre mutat rá: a jezsuita iskolák fontos célja volt a
nemesi származású gyermekeknek az oktatása, ezért mecenatúrájukat gyakran az
arisztokráciának köszönhették, míg a többi szerzetesrend az alacsonyabb társadalmi rétegek
nevelését végezte, így közönségük is onnan származott.35
A magánszínházak kiemelkedő példái a kastélyszínházak, amelyek a 18-19. századi
fűúri kastélyok elengedhetetlen részét képezték. Az ezeket fenntartó arisztokrácia a saját
34

Zádor Anna a 19. század színházait az építtető személye szerint főúri és nyilvános színházakként különbözteti meg. In:
Zádor 1981. p. 11.
Kalmár Miklós és Sisa József a historizmus színházait, mint városi színházakat tárgyalják, de nem határoznak meg részletes
tipológiát. In: Kalmár 2001. pp. 46-49; Sisa 2013. p. 63, pp. 230-235, pp. 474-485.
Dr. Szinnyai Katalin nem tipologizál, hanem kronologikusan tárgyalja a kiegyezés utáni időszak kiemelkedő
színházépületeit. In: Épülettípusok a kiegyezés utáni Magyarországon 1995. p. 62-78.
A dualizmus korának és a századforduló színházait felsorolva tárgyalja Gábor Eszter, de tipológiát ő sem állít fel. In: Magyar
Művészet 1981. pp. 66-67.
35
Magyar színháztörténet 1990. p. 22.
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szórakoztatására gyakran a városi palotákban is állandó színházat alakított ki, ahol a
nézőközönség a város főuraiból és nemeseiből állt.36 Ez a színházkultúra iránti vonzalmuk
még a 19. század végén is megtalálható.37
A hivatásos színészet kialakulásával és a városok polgárosodásával párhuzamosan
megjelennek a nyilvános színházak, ezzel a 19. században a színház önálló középülettípussá
válik. A század elején ebben a folyamatban továbbra is jelen van az arisztokrácia, vagy mint
közvetlen építtető, vagy mint a színház fenntartását támogató páholybérlő, majd az idők során
kialakulnak az egyre erősödő polgárság által finanszírozott, közadakozásból épülő színházak.
Az építészeti kialakítás szempontjából, a késő barokk és felvilágosodás korára
jellemző, meglévő épületbe illesztett színházat38, új, önálló színházépületet39, valamint a
kutatott periódusra végig jellemző társított funkciójú színházat, tehát nem pusztán színházi
célt szolgáló épületet különböztetünk meg.40 Gyakori volt, hogy a színházat vigadóval,
kávézóval, üzletekkel, később városházával építették egybe, ezek a funkciók építészeti
alakításukat tekintve ugyan nem hatottak egymásra, viszont sajátos, összetett épülettípust
alkottak.
Az állandó jelleggel, tartós és időjárási hatásoknak ellenálló szerkezeti megoldásokkal
épített kőszínházak mellett idővel megjelenik a nyilvános színházak egyik jellegzetes altípusa,
az úgynevezett színkör vagy aréna 41, elnevezésükkel is utalva a színháztípus formájára.

3.2.

Színháztervezés  nézőtér és színpadtér formálás, közlekedő terek, tömegalakítás

A színház alapsémáját két téregység egymással való szembe helyezése adja. A kezdetektől
indulva megmaradt a színház kialakulásának első mozzanata, amikor is valaki kiállt és mások
pedig nézték, ezzel létrejött a nézőket befogadó tér, a nézőtér, és a játék tere, a színpad.
Bármely kor színházterét nézve megtalálható ez a két alaptér, csak az egymáshoz való térbeli
viszonyuk változik.42 Ezek a terek az építészettörténet folyamatában egyre változtak,
méreteikben, formájukban, szerkezetükben egyaránt. A színházak szerkesztésében
megrajzolhatjuk azt a dinamikus folyamatot, ami az ókori centrális kialakítástól az építészeti
változás során a tengelyesre felfűzött térbe megy át, majd vissza-visszafordul. Mindebben – a
kérdést általánosítva – a társadalmi változások építészeti tükröződését ismerjük fel.

36

Gróf Erdődy János pozsonyi palotájában főúri magánszínházat építtetett. Patachich Ádám nagyváradi püspöki
rezidenciájának egyik szalonjában volt kialakítva színházterem. Sopronban a Pejachevich grófok városi palotáikban gyakran
tartottak színielőadásokat, valamint a Pálffy grófok pozsonyi palotájában is tartottak előadásokat. In: Staud 1964.
37
Az utolsó hazai kastélyszínház a tatai Esterházy kastélyszínház, amely a század végén, 1889-ben épült fel Ferdinand
Fellner és Hermann Helmer tervei alapján.
38
Sopron első kőszínháza, Rondella, Várszínház, Nagyszebeni Városi Színház és a Lőcsei Városi Színház.
39
Kolozsvári Farkas utcai Színház, Pesti Magyar Színház, Soproni Városi Színház, Győri Színház, F. Kirschner, Rveszner K.
és Ybl első és második debreceni színháztervei, Szegedi Színház, Népszínház, Operaház.
40
Pozsonyi Városi Színház, Kassai Városi Színház, Pesti Német Színház és Vigadó, Miskolc Színház, javaslat a pesti városi
színház tervére, Ybl és Szkalnitzky debreceni színháztervei, Székesfehérvári Városi Színház.
41
Budai Nyári Színkör, Nottheater, Pesti Nyári Színház.
42
Az európai színházépítészet során az ókori színházak nézőtér és színpadtér viszonyát a 16. században a Globe
színháztípusa, a 18. században a francia forradalmi építészek Ledoux és Boullée színháztervei idézik meg. A 19. század
elején Friedrich Gilly berlini színházterve is hasonló gondolatmenetet sejtet. Tudatos megjelenése a 19. század második
felében Gottfried Semper és Richard Wagner müncheni színháztervében jelenik meg újra és Wagner bayreuthi
Festspielhausban valósul meg.
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2. ábra A. Pozzo és L. Ch. Sturm mintatervei (Perspectiva Pictorum et Architectorum 1709. Figura 72,
Sturm-Goldmann 1718. Tab. XXII)

Az európai színházak kezdetben az antik színházak formálását követték, majd túllépve
azok egyszerű adaptálásán, azok építészeti tanulságait felhasználva alakították ki saját
épületeiket. Ismert, hogy az ókori görög színházak természetes formálását a római építészet
már zártabb egységként kezelte. A belső közlekedési irányok, a színpadtér és annak háttérfala
jelentősen nem fejlődött, de a tömegformálást tekintve a rómaiak zártabb tömeget alakítottak
ki, az épületet városi szövetbe helyezve. Az antik színházak szerkesztési elveit Vitruvius írta
le az építés tudományát összefoglaló munkájában43, és az első ideiglenes színházak is ezen
elvek alapján épültek fel. Az első állandó színházak a 16. században a reneszánsz
színházakkal jelentek meg. Az első színházak még ideiglenes faszerkezetű építmények voltak;
az első állandó fedett színházat, a Vicenza-i Teatro Olimpico-t Andrea Palladio a római
színházak Vitruvius féle leírása alapján alakította ki. Ezzel tulajdonképpen a színházak
építészeti formálásának egy új típusát hozta létre, amely egészen a 19. századig kifejtette
hatását. Az újonnan tervezett épületbe antik analógia alapján szerkesztette a színházteret (az
ülőhelyekkel berendezett nézőteret és az állandó színpadot), a nézőtér íves falánál adódó
térben kialakítva a kolonnádhoz felvezető saroklépcsőket, amelyek a történeti fejlődés során a
karzatra felvezető lépcsőkké alakultak. Ahogy a társadalmi igények változtak és a technika
43

Vitruvius 2009.
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fejlődött, a színház egyre több kiszolgáló teret igényelt, ennek megfelelően bővítették ezt a
kezdeti színházteret előcsarnokkal, díszlépcsővel, közlekedő és kiszolgáló terekkel. Ha ezeket
a történelem során rárakódott funkciókat lefejtjük az épületről, visszatérünk a Palladio-féle
színháztípushoz és azon keresztül az antik színházakhoz.
Kutatásunkban a 18-19. századi hazai színházak alaprajzi tervezésében felismertük azt
a szerkesztési elvet, amelynek szellemében a nézőtér és a színpad tere két azonos méretű
négyzetbe szerkesztett egység, ehhez kapcsolódik a nézőtér felől (előcsarnok) és a színpad
felől (kiszolgáló terek, hátsó színpad) a négyzetek felezésével kapott téglalap. A színháztér
mindig szimmetrikusan szerkesztett, mint egyfajta bútor áll a térfalak között, ezzel olyan
megoldást kínálva, amellyel szinte bármilyen geometriai adottságú térbe beilleszthetők ezek a
színházterek.44 Ezáltal a reneszánsz színházépítészet, Palladio és Scamozzi elveit láthatjuk
folyton megidéződni. 45 Ezt a felismerést támasztja alá Pozzo „Perspectiva Pictorum et
Architectorum” című 1709-ben kiadott mintakönyvében ábrázolt színház szerkesztési elve is,
valamint a magyarországi színházépítészet kezdetei szempontjából meghatározó Sturm46
„Vollständige Anweisung, Grosser Herren Palläste…” című 1718-ban kiadott művében
publikált operaház-terve.47 Sturm műveinek hatása számos esetben jelenik meg
építészettörténeti vizsgálódások fontos kérdéseként, és így talán nem véletlen, hogy – amint a
későbbiekben erre igyekszünk rávilágítani – opera mintatervének tervezési elvét több későbbi
magyarországi színháztervben fedezhetjük fel. A tervnek az építészeti téregységek
megnevezése és értelmezése, valamint a tervezés geometriai alaprendszerének meghatározása
szempontjából is nagy jelentősége van.
A következőkben ennek a hercegi operaház mintatervének leírását és szerkesztését
részletezzük. Sturm mintaterve (XXII. tábla) alaprajzból, hossz- és keresztmetszetből,
valamint a szövegkötetben ehhez tartozó részletes leírásból áll. A terv a hercegi kastélyként
megnevezett összetett épületegyüttes részeként lett közreadva. A szövegkötetben a következő
alapvető rendeltetési egységeket sorolja fel: a „Theatrum”, amely ebben az esetben a színpad
teljességét  a látható és rejtett, kiegészítő oldalsó és hátsó színpadterekkel együtt  jelenti, a
másik egység a nézőtér (Zuschauerraum), majd ehhez csatlakozik a Redoute, azaz egy olyan
terem, ahol az uraság(ok) összejönnek és tartózkodnak, míg az opera el nem kezdődik.48 Már
ekkor a színház részét képezte a redoute, amely aztán az idők folyamán önálló egységgé
fejlődött a társított funkciójú épületekben.
Az ezután következő leírás felsorolja a fő egységek részeit. A Theatrum esetében ezek:
a színpad (Bühne); ennek előtere az Orchestra azaz a süllyesztett zenekari árok; továbbá
színpad alatti terület – ahonnan a jeleneteket illetve a kulisszákat (itt: Schau-Gerüst) kezelik;
hátul az öltözők, végül a díszletfestő műhely és raktár. A nézőtér része a „Parterre”, ahol

44

Sopron első kőszínháza, fertődi Operaház, Pozsonyi Városi Színház, Kolozsvári Farkas utcai Színház, Pesti Magyar
Színház, Soproni Városi Színház, Ybl debreceni színháztervei és az Operaház.
45
A legkorábbi hazai színházteret ábrázoló színpadkép Eisenberg karácsonyi ünnepi játékát ábrázolja. Az ezen látható tér
íves formát sugall, az angol vándorszínészek meghonosították az Erzsébet kori centrális színházak németalföldi változatát.
Tehát a hazai színházépítészetben már a kezdetektől érezhető az angol hatáson keresztül az antik színházak eszméje.
46
Sturm művei – a Goldmann művének átdolgozásával megjelent „Civil-Baukunst” (1696), majd ennek újabb kiadásai és
épülettípusok szerint felosztott résztémáinak publikációi – a 18. századi magyarországi építészeti szakirodalomban
alapműnek számítottak, de a „Civil-Baukunst” könnyű kezelhetősége valamint korai megjelenése miatt talán az egész német
nyelvterület egyik forrásműve lett.
47
Sturm 1718.
48
Sturm 1718. p. 53.
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padok találhatók, valamint az ezt körbefogó négy szinten megjelenő erkélyek („Loggien”),
amelyek 6 főt befogadó kisebb páholyokra („Cabinet”) vannak osztva.
A színház tervezésére vonatkozóan meghatározza annak legfontosabb arányszámait.
Így a kulisszapárok belső sarokpontjaira illesztett trapéz alapja (a rajzon a 7 és 8 számozású
sarokpontok közötti távolság) legkevesebb 20 láb (6,3 m), legfeljebb 30 láb (kb. 9,5 m) lehet.
Ha ezt helyesen meghatározzuk, ebből – Sturm leírása szerint - levezethetők az összes fő
méretek. A teljes nézőteret és a teljes színpadot befoglaló (3-4-5-6 sarokpont-sorszámozással
jelölt) téglalap területét ennek a 7-8 távolságnak kétszeres szélességével és négyszeres
hosszúságával határozza meg – azaz egy 1:2 arányú téglalappal. Ahogy a kutatás során is
felismerhettük, ennek a téglalapnak az egyik fele a színpad, a másik fele (a leírás szerinti 4-59-10 sarokpont-sorszámozással jelölt) pedig a nézőtér, értelem szerűen mindkettő négyzetes
alaprajzzal. Így a téglalap átlói természetesen a nézőtér, pontosabban a zenekari árok és a
színpad közös határvonalán metszik egymást. Ennek a részletezésére, kifejtésére egy későbbi
fejezetben térünk vissza.
A téglalap hosszanti szimmetriatengelye az 1 és 2 pontot összekötő egyenes. Ha a
korábban felvett 7 és 8 pontokat összekötjük a szimmetriatengely színpadi végpontjával, a 2es jelű ponttal, megkapjuk a kulisszák belső végeinek vonalát, és hasonlóképpen a 2-es jelű
pontot a színpad sarokpontjaival összekötve, a 8-2-10 és 7-2-9 számozású sarokpontok által
képzett háromszögekkel, a kulisszák külső végeinek vonalát.
Sturm mintatervének hosszmetszete szerint a színpad lejtésének meghatározását a
hercegi páholy szemmagasságának horizontsíkján felvett az 1 és 2 pontokat összekötő
egyenes, és az 1-es pont alatt függőlegesen levetítve 15 láb (kb. 4,7 m) távolságban felvett 11es jelű pont által meghatározott derékszögű háromszög 2 és 11 sarokpontjai által kijelölt
átfogója határozza meg. Ha figyelembe vesszük, hogy így az egyik átfogó 4,7 m-es (kb. 15
láb), a másik pedig a 25,3m-től (kb. 80 láb) 37,9 m-ig (kb. 120 láb) terjedő távolságú lehet,
akkor a színpad lejtése 12,5-18,75% között lesz. Megjegyzendő, hogy ez a szerkesztés
meglehetősen erős színpadlejtést eredményez, amelyhez képest a gyakorlatban – a jelenleg
ismert barokk színpadok alapján – a 2,5-5,5%-os színpadlejtés a gyakoribb.49 Az eltérés oka
az lehet, hogy itt az emeleti hercegi páholy horizontsíkjára szerkesztődik a színpadkép, míg
földszinti horizontsíkra szerkesztett perspektíva esetén a lejtés kevesebb – a gyakorlat ezt az
esetet mutatja. Ilyen metódus szerint határozható meg Eszterháza marionett operájának
színpadlejtése is.50
A nézőtér geometriai alapnégyzetén belül a loggiák vagy páholyok vonalát először az
1-es pontból felvett – a hercegi páholy építési mélységét meghatározó távolság (10-13 láb,
azaz kb. 3,2-4,1 m), a rajzon a 12-es pont, majd az ehhez illesztett félkör (13-14-es pontok
meghatározta szakasszal, mint átmérővel) határozza meg. A félkör átmérője a teljes
szélességből a két oldal felől levont 6 láb (1,9 m) erkély szélesség (amelyben a páholy és a
folyosó szélessége is benne van) határozza meg. A félkörök végét a szimmetriatengellyel
párhuzamos vonalszakasz köti össze a proszcénium fallal, U alakú formát eredményezve,
patkó alakú nézőtérről tehát nincs szó.
Az öltözőkre és díszletraktárra eső terület a téglalap oldalainak – a szélesség felével
történő – meghosszabbításával jelölődik ki (ez tehát egy kicsinyített, haránt 1:2 arányú
49
50

Reus 1999. pp. 130-131.
Krähling - Halmos - Fekete J. Cs. 2006. p. 41.
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téglalap). Hasonló méretű haránt irányú téglalap jut a színház frontoldalán elhelyezkedő
reprezentatív térsorra: a sarkokban elhelyezett harántirányban felfutó szabadlépcsők vezetnek
a két oldalsó előcsarnokba, onnan pedig a hercegi díszterembe, azaz Sturm német szövegét
idézve a „Redoute”-ba51, majd pedig innen jutunk a hercegi páholyba. A teljes hosszanti
téglalap funkcionális egységeinek kijelölt területei így a haránt irányú súlyvonalra
szimmetrikusak, azaz a teljes téglalap átlói is ugyanott, a zenekari árok és a színpad
határvonalán metszik egymást.
Sturm mintatervének jelentőségét, és a későbbiekben elemzésekkel kimutatható
hatását az a körülmény is aláhúzza, hogy művei, pontosabban az itt említett operaház-tervet
tartalmazó munka is ismert volt: Bibó István kutatása szerint mindmáig legalább két
példányban is fennmaradt, lelőhelye szerint Széchenyi Ferenc, illetve Ráday Gedeon
könyvtárából.52
A Sturm-féle mintaterv létrejötte, előzményei, utóélete és hatása természetesen további
vizsgálódásokra érdemes, amelyet e dolgozat keretei nem tesznek lehetővé, elterjedtsége
révén azonban mindenképpen alkalmas arra, hogy a barokk színháztervezés elveinek, ezen
belül a geometriának alapkérdéseit erre vonatkoztatva vizsgálhassuk.
A nézőterek formáját tekintve, azok a legkedvezőbb vizuális és akusztikai viszonyok
szempontjából kerültek kialakításra. A hazai színházépítészet kezdetekor Európában már
kialakultak az ezen követelmények szempontjából jól működő nézőtérformák, amelyeket így
átvettek a hazai építészek is. Ezektől a kiforrott európai megoldásoktól nálunk sem tértek el és
nem alkottak merőben újfajta megoldásokat.53 A játszásra alkalmas színpadtér alapvetően a
kulisszák által határolt teret jelentette, mind szélességében, mind mélységében kihasználva
azt. A hazai színházak oldalszínpaddal nem rendelkeztek, hátsó színpad is csak a
Népszínháznál és az Operaháznál épült.
A színházi világítás alakulása figyelemreméltó megoldásokat mutat a kezdetektől
egészen az operaházak csillárvilágításáig. Az újkori színjátszás műfajához a sötétített,
természetes fény nélküli térélmény tartozik, ezért mesterséges világítást alkalmaztak. A
közönségforgalmi terek folyamatos fényárban úszó tereivel szemben a színháztér
megvilágítása változó. Kezdetben gyertyákkal és olajlámpásokkal világítottak a nézőtéren és a
színpadon egyaránt, ennek hátránya azonban a tűzveszélyesség volt, emellett a gyertyafényt
szabályozni sem lehetett, ezért teljes besötétítés nem volt lehetséges, ami a nézőtéren így
misztikus atmoszférát teremtett, természetellenes fény-árnyék hatásokat keltve a színészek
arcán is. A légszeszvilágítás 18. század végi bevezetése előtt a nézőtéri csillárt a felvonások
alatt felhúzták a mennyezetig, vagy egészen a padlástérbe, ami viszont számos tűzesetet
okozott. Figyelni kellett továbbá a csillár megfelelő magasságba helyezésére is, nehogy a
karzat közönségét látómezőjében zavarja az előadások alatt.
A színház szellőzését mindig úgy kellett kialakítani, hogy a keletkező légáram sose
érje közvetlenül a nézőket, és ne zavarja őket se a kényelem, se a hallási viszonyok
szempontjából. A színházak szellőzését gravitációs módon, természetes kültéri levegő
légcsatornákban való áramoltatásával oldották meg, a levegőt a nézőtérre és a páholyokba
51

Sturm 1718. p. 54.
Bibó 1978. p. 120.
53
Ney Béla a színházakról tartott előadásában a következőket mondta: „a színpad nagysága és alakja, a különböző helyi
viszonyokhoz képest változik; a nézőtér gyakorlatilag bebizonyult és általa elfogadott legczélszerűbb alakja eléggé ismeretes,
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szellőzőkürtőkön keresztül vezetve rá. Hogy ez nem mindig sikerült tökéletesre, azt az jelzi,
hogy az egyszerűbb hazai színházak esetében a korabeli leírások gyakran említik a rossz
levegőminőséget és a túlságos hőséget.
A színházi díszlépcsőknél igazolódhat az az állítás, hogy a lépcsőház az egész épület
jellegét reprezentálja.54 A reprezentációra való igény növekedésével nőnek a közlekedőterek
méretei, és megjelenik az előcsarnok, továbbá elkezdik kihasználni a lépcsők térművészeti
lehetőségeit. A hazai színházak esetében Ybl színházépületeiben találunk jó példákat. Ugyan
már a debreceni színháztervénél megjelenik egy egykarú reprezentatív lépcső, de mindez
igazán az opera díszlépcsőjének megoldásában teljesedik ki.
A díszletelemek méretnövekedése és a tűzvédelmi előírások az épülettömeg
artikulálódását eredményezték. Az előcsarnok, nézőtér és színpad tömegét tűzgátló falakkal
választották el, így fokozatosan kialakult a zsinórpadlás, utóbbi a színház tömbjéből
kényszerűen kiemelkedő tömegként megbontotta az addig egy egységes tetővel összefogott
színházépületet, ráadásul ezzel a városszövetből is többnyire kiemelkedett.
A zsinórpadlás tömege a hazai színházak két, építészeti minőségében eltérő példájánál
jelenik meg, Ybl Miklós 1861-ben a debreceni színházra készített harmadik tervváltozatában,
valamint a Győri Városi Színház épületének, valamikor az 1833 utáni átalakítások során.55
Kiemelt zsinórpadlással végül a győri mellett 1861-ben a Szkalnitzky-féle debreceni színház,
továbbá a Fellner- Helmer építészek által tervezett Népszínház épült meg. Az egyetlen
tetőidommal fedett színháztér szerkezeti megoldásában a nézőtér és a színpad terét a
padlástérben egy falazott szerkezettel határolták el egymástól, amelynek minden bizonnyal
akusztikai okai lehettek, nevezetesen, hogy megakadályozzák a színpadról és nézőtérről
felszűrődő zajok kölcsönös áthallását. A 19. század utolsó harmadában jelent meg a
vasfüggöny is, tűzgátlás céljából.
A színházak kialakításával szembeni elvárások helyenként és koronként változtak, de
általánosan megállapítható, hogy a színházépület-tervezés minden korban összetett, nagy
kihívást jelentő feladat volt. A hazai színházépítészeti tervezésre történelmi
szükségszerűségből jellemző az adaptálás, az európai minták követése, 56 hiszen azok már
tartalmazták azokat a tapasztalatokat, tanulságokat, amik nálunk még nem jelenhettek meg,
merthogy a történelem folyamán nem volt lehetőség érdemleges színházépítésre, és azon
keresztül a megfelelő megoldások kiérlelésére. A színházzal szemben minden korban
megfogalmazódott az a fontos igény, hogy szépnek és hasznosnak kell lennie, ezzel a
Vitruvius-i hármas elvre, a firmitas, utilitas, venustas egységére utalva. Ezt tükrözik
Széchenyi István gondolatai „A Magyar Játékszínrül” című röpiratában, miszerint a színház
szép és alkalmas legyen, tartós mind eszmeileg, mind tartalmilag.57
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Pogány 1955. p. 219.
A rendelkezésre álló tervekből, dokumentumokból és fotókról pontosan nem meghatározható, hogy mikor emelték ki a
zsinórpadlás tömegét. A színházat is ábrázoló 1850-es távlati képen még nincs kiemelt zsinórpadlás, de egy 1910-ben késült
fotón már látható, tehát a zsinórpadlás megépítése a két időpont közé tehető.
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3.3.

Városépítészeti szempontok

Városépítészeti szempontokat vizsgálva a színház, mint a 19. századi városi kultúra tükörképe
jelenik meg. Az áttekintett korszaknak a színház szempontjából a legfontosabb várostervezési
kérdése – ahogy ezt Manfred Semper összefoglaló művében kifejti – az a kritérium, hogy a
színház, mint monumentális épület nem feleltethető meg a neki tulajdonított jelentőségnek,
hogyha az építészeti értékeit mellőzve más épületek közé beszorítva helyezkedik el, amelyek
feltárulását elronthatják.58 A hazai színházépítészet meghatározott egyedi tipológiája a
városépítészeti szempontokra is kiterjed. A színházak elhelyezésének vizsgálata során
felfedezhetőek a korszak városépítészeti elveinek, szempontjainak változásai.59
A
tömegformálásról az eddigi példák alapján elmondható, hogy a 19. század első felében
egyetlen tömegként kezelték a színházat, külső formálása nem volt artikulált, de a
telekválasztás és az épületformálás terén észrevehetően megjelennek a városépítészeti
megfontolások.
A meglévő, korábban nem színházként funkcionáló épületbe szerkesztett színházaknál
tudatos városépítészeti szempontokról értelemszerűen nem beszélhetünk. Sok esetben viszont
korábbi színházak helyére kerültek az újonnan épített városi színházak, így folytatólagosan
kihasználható maradt, hogy az addig ott működő színházak, mint kulturális és találkozási
központok körül fejlődjön tovább a város.
A hazai színházak tudatos városszervező szerepe a 19. század első felében, az önálló
középületként megépült színházaknál figyelhető meg egyértelműen. Elhelyezésükkel
kapcsolatban kialakult az az igény, hogy az épület minden oldalról megközelíthető legyen,
esztétikai, várostervezési és biztonsági okokból egyaránt. A pozsonyi és a kassai színház –
ezeknek a szempontoknak az érvényesülését tükrözve – a város egy új központi terére épült.
A színházakat – többnyire elsősorban anyagi okokból – gyakran egybeépítették más
funkciójú épületrésszel.60 Ezek, a tömbszerűen megformált színházat is magukba foglaló
épületek, általában már az egyre terjeszkedő városok olyan pontjain épültek, amelyek az
újonnan alakuló szövet részei, míg a meglévő épületekben működő színházak
természetszerűleg a régi városszövethez illeszkedtek. Hazánkban számos példa található a
színházat és vigadót összekapcsoló épülettípusra, amelyet a szakterminológia rendszerint a
redoute névvel illeti. Európai előképe valószínűleg német kultúrterületről származik, maga a
kifejezés francia eredetű.
Buda és Pest városiasodása Mária Terézia és II. József uralkodása alatt vett megújult
lendületet. Azáltal, hogy Pozsonyból áthelyezték a kormányhivatalokat, megnövekedett a
lakosság száma, ezzel új társadalmi és kulturális igények jelentkeztek. Ennek a változásnak az
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Winkler Gábor: Városépítészet a historizmusban. In: A historizmus művészete Magyarországon. Művészettörténeti
tanulmányok. Szerk. Zádor, Anna. Budapest. 1993.
Winkler Gábor: A historizmus főbb irányzatai a XIX. századi európai építészetben. In: Építést- és építészettudomány. 3-4.
1975. pp. 357-367.
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eredménye Buda máig egyetlen színháza, a jelenlegi Várszínház, amelyet a II. József korabeli
szerzetesrendi abolíció folytán megüresedett karmelita templom terében létesült.
A 19. század folyamán a városfejlesztésben a Duna kiemelt szerepet kapott: megépült
a folyón az első hajóhíd, és ezzel kialakulhatott a közvetlen kapcsolat a két városrész között.
A korábban erődített partok fokozatosan a hajózás és a kereskedelem, a városi élet színterévé
váltak.61
A középkori magot kinőve a városok a városfalon túlra terjeszkedtek, de gyakran a
város védőfalait, bástyáit is megtartva és bővítve, többek között színház kialakításával. Pesten
a meglévő középkori körbástyába így került a Rondella színház, Nagyszeben városa is a
gótikus városfal bástyájában alakította ki színházát.
A városfalon túli külterületek fejlődésének irányát a történeti városmaghoz vezető utak
és városkapuk határozták meg. Jó példa erre, hogy a Pesti Német Színház újonnan
szabályozott telkét is Hild János terve jelölte ki a Váci kapun túlra, Pest város sétaterén,
amely így idővel a város új centrumává, legnépesebb pontjává vált. Másik példaként, a Pesti
Magyar Színházat kezdetben a Hatvani út városfalon belüli szakaszáról nyíló foghíjtelkén
helyezte el Kasselik Fidél, de az új épület létrejöttéhez végül a Grassalkovich Antal herceg
adományozta Hatvani kapun kívüli majorsági telekre volt szükség.62 Széchenyi idevágó
véleménye szerint: „nem szabad a színházat a városnak olyan helyére állítani, ahol ezt az
idegen meg sem találja”.63
A könnyedebb műfajokat játszó színkörök, arénák elhelyezésénél megfigyelhető, hogy
mindig szabadon álló épületként, rendszerint parkokba épültek. Mivel ezek a lakosság nyári
szórakoztatására létesült faszerkezetes épületek voltak, így kézenfekvő volt szabadon álló
zöld területen elhelyezni őket, ezzel is igazodva a műfaj jellegéhez. Jelentős képviselőjük, a
Budai Nyári Színkör, amely a magántulajdonban lévő Horváth kertben épült fel, amelyet
aztán a színház megépülése után eladtak a városnak. A pesti oldalon a mai Erzsébet téren
létesült a Nottheater, amelyet, mint „alacsony házak szegényes keretébe foglalt kis líbiai
sivatag”64 jellemeztek. Feszl Frigyes Pesti Nyári Színháza a 19. századi Európa első nyilvános
közparkjában, a Városliget déli sarkában épült fel. Az ezeket a színköröket műfajában követi
a Népopera (a mai Erkel Színház elődje): ennek a várostól kívül eső Gabona vásártérre
építésével a szándék a környéknek a város életébe való bekapcsolása, és ezzel nívójának
emelése volt
Pest belvárosát a Városligettel a nyílegyenes Sugárút köti össze; szerkesztésében,
megjelenésében ez tükrözi leginkább a korszak városépítészeti törekvéseit. Rajta az
épülettömbök plasztikus hatású falnézetté olvadnak össze, egyfajta színfallá válnak, és
közöttük szabadonálló tömbként jelenik meg az új Operaház.65
A fővárosiak mellett a vidéki városi színházak esetében is felismerhetők az ok a
városépítési, településrendezési elvek, amelyek az említett 19. századi gyakorlatot valósították
meg a különféle típusok esetében.
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3.4. Szerkesztés - harmónia, szimmetria, funkcionális aszimmetria és mértani
középpont
Az építészeti szerkesztés már az antik gondolkodástól végigvezethető és a vizsgált korszak
színházépítészetében is felfedezhető. Megfigyelhető a geometriai formák és szabályosságok
keresése és érvényesítése az épület színházterének és teljes épületkontúrjának tervezésében,
szerkesztésében.
A színház az érzékekre hat, a látás és hallás összefüggésrendszerében a színháztér
kialakítása is ezt szolgálja. A 19. századi színházépítészetre jellemző a szimmetria, harmónia
keresése, és ennek építészeti kifejezése. A század színházépítészetében a belső terek
formálása a tengelyesség folytatásában megvalósított térképzésben jelenik meg; a színházak
belső terei az előkészítés, fokozás és a tetőpont élményeinek sorrendjében követik egymást.
A 19. századi színházépítészetre jellemző a szimmetria, harmónia és ezáltal a
geometriai és eszmei középpont keresése és építészeti kifejezése. A színház funkcionális
elrendezésében és téralakításában meghatározó a vizuális szimmetria, ami a belső téralakítás,
a perspektivikus színpadkép és zenei harmónia egységében, továbbá a külső
tömegformálásban jelenik meg.
A 18. század forradalmi építésze, É.-L. Boullée gondolata szerint a színházépület
akkor lesz harmonikus, ha annak középpontjába a nézők, és ennek megvalósítására a nézőtér
kerülnek.66 Ebből a gondolatból kiindulva három fő építészeti, alaprajz-szerkesztési
szempontot állapítottunk meg: szimmetria, funkcionális aszimmetria és mértani középpont. A
vizsgált korszak színházainál a tengelyesen felfűzött alaprajzi rendszer figyelhető meg, ami a
kötött, lineáris, vagyis sorba fűzött funkcionális rendből adódik.
Az arány és arányosság minden korban elvárás volt az épületformálással szemben.
Erre hívja fel a figyelmet Ney Béla előadásában, ahol az első drezdai színházat (G. Semper
1841) a színházak ideáljaként jellemzi, amelyben az épület tömegformálása, belső
téralakítása, díszítése és külseje mind a színház gondolatát fejezi ki.67 Ezzel szemben a berlini
Schauspielhaus és a bécsi operaház épületét tömegformálás és alaprajzi elrendezés
tekintetében aránytalannak találja. Szerinte a bécsi színház alaprajzának nincs központja,
szavai szerint túlságosan terpesztett, és ezáltal nincs benne egység. Ezen gondolatmenet
mentén juthatunk el a színházak alaprajzi szerkesztésében megtalálható mértani
középponthoz.
A 19. századi színházak tömegét vizuálisan szimmetrikusnak érzékeljük, belső
elrendezésében pedig a funkcionális aszimmetria figyelhető meg. A barokkra jellemző
térsorolás a késő barokk és historizáló színházakban egyaránt megtalálható, de a historizmus
terei már önmagukban kidolgozott, önálló egységek.
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3. ábra A kiemelkedő európai színházterek geometriája  mértani középontok (szerző szerkesztése.
Langhans 1810. p 65)

Ugyan így megtalálható a centrális forma keresése is. Az európai színházak között a
16. századi Erzsébet-kori színházak mutatnak centralitást, majd a 18. század során Boullée
körszínház-tervében és Ledoux Besançon-i színházában érzékelhető a tengelyesség és
körszimmetria ütközése. Itthon a Budai Nyári Színkör és a Nottheater azok, amelyek
funkciójukból eredően a centrális formára törekedtek.
A hazai színházak alaprajzi szerkesztésének elemzésével kimutatható, hogy a
színházak mértani középpontja a nézőtér és a színpadtér találkozásának zónájába esik. Ez a
tulajdonság tendenciaként megfigyelhető az áttekintett európai színházakra és a vizsgált hazai
tervekre is. Egyértelműen felismerhető az a nézőtér és színpadtér határzónáját (amelynek
része a zenekari árok is) a középpontba helyező, lényegre törő építészeti formálási szándék,
amellyel az építész, ha akaratlanul is, de tudatosította a színház lényegét azzal, hogy a
középpontba helyezte a színház funkciójához kötődő legfontosabb aktus centrumát,
emberközpontúvá formálta az épületet.68 Medgyaszay István az Operaház 1912-es felújítása
során a következőket írta: „ A zenekarnak a nézőtér súlypontjából való hátratolása és
egyszersmind lesüllyesztése az egész nézőtér akusztikájára semmi esetre sem lehet
kedvező.”69
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3.5. Akusztika  a 18-19. századi európai és hazai színházak egyedi akusztikai
megoldása, a rezgőkamra
A doktori kutatás során fellelt színházmetszeteken egy különleges megoldást lehet észrevenni:
a 18-19. században épült nagyvárosi színházakban megfigyelhető a zenekari árok alatt
kialakított fordított íves tér, amelyet feltehetően a zenekari játék rezgésének felerősítésére
alkalmaztak. Szerkezetében falazott és deszkázott kialakítás egyaránt megtalálható. A hazai
akusztikai, építészeti és szerkezeti szakirodalom egyike sem tárgyalja, azonban a külföldi
szakirodalomban több építészeti traktátus és tudományos cikk foglalkozik ezekkel az
elnevezésében rezgőkamrának fordítható speciális terekkel. A rezgőkamra a német
szakterminológiában a Resonanzboden70, az angolban counter arch71 vagy resonant cavity72,
az olasz terminológiában pedig cassa acustica73, cassa armonica74 vagy la chitarra75 néven
ismert. A magyar szakterminológiában nem találtunk rá már korábban elfogadott kifejezést,
ezért az értekezésben a funkcióját jól kifejező rezgőkamra elnevezést kapta.
Vizsgálódásunkban arra a megállapításra juthatunk, hogy a hazai színháztervekben
legalább olyan jellegzetes az alkalmazása, mint a külföldi színházak esetében. Az európai
színházépületeknél a megjelenése a 17. század végére tehető, és egészen a 19. század végéig
alkalmazták. A kutatás során vizsgált hazai színházak körében a 19. század közepére tehető az
első rezgőkamra megjelenése, de mivel a színházak többségének nincs vagy hiányos a
tervanyaga, így nagyszámú példa nem került elő.
Megállapítható általánosításként, hogy a rezgőkamra széles körben elterjedt megoldás
volt, amelyet a hazai építészek – mint több más megoldást is – az európai színházépítészetből
adaptáltak. Arra vonatkozóan, hogy ki, mikor és honnan vette át a rezgőkamrák alkalmazását,
eddig nem került elő adat. Formai kialakítása is változó, jellemzően félköríves, de téglány
keresztmetszet is található. Megfelelő kialakítással visszaveri és erősíti a mély zenei
hangokat, másrészt, mint légkamra segíti a fa padozat rezonálását.76 Az akusztikai
szakemberek véleménye szerint a kamra formája nem befolyásolja a hatékonyságát.77
Mindenesetre egyértelműen párhuzamba lehet állítani a barokk hangszerek formavilágával,
íves kialakításával, és ebből eredhet a la chitarra elnevezés.
A 18. század végi angol színházépítészetről író George Saunders a rezgőkamrát az
olasz színházakban gyakran használt megoldásként említi. A szerkezetet téglából falazott
fordított ívként írja le, amely a zenekari árok alatt húzódik, és a két végén két járat vezet a
színpad alá. Saunders a díszletek hangvető hatását is vizsgálja, a kupolahatás és a hátsó fal
káros reflexiói mellett.78 Az általa ideálisnak vélt színház Saunders építészeti tervében is
megtalálható, csakúgy, mint a francia építész, Pierre Patte ideális színháztervében. Fontos
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megemlíteni még Chladni munkásságát, aki a 19. századi nagy színházak építése idején
fejtette ki munkásságát, és elsősorban az akusztika rezgéstani részét tisztázta.79
Az 1870-es években a színházak akusztikai tervezésével szemben az a vélemény
fogalmazódott meg, hogy a terem szerkesztése és a belső dekoráció tervezése során a
gyakorlati tapasztalatokra hagyatkozva kell kialakítani a lehető legjobb megoldást. Az
akusztika, mint önálló szaktudományág csak a 20. század elején alakult ki, ettől kezdve már
tudományos alapon, mérésekkel, képletekkel leírva vizsgálták a nézőterek akusztikai
tulajdonságait. Az ezt időben megelőző, 19. századi színházak tervezésekor tehát még a
tapasztalatra, érzékelésre kellett hagyatkozni.

4. ábra Ybl Miklós második debreceni színházterve 1859.(HBML ltsz.:170_13)

A hazai színháztervekben fellelhető első példája a Pesti Német Színház átalakítási és
rekonstrukciós pályázatára beérkezett tervekben80 látható, de Ferdinand Kirchner 1855-ös
debreceni színháztervében, Ybl Miklós debreceni színházra készített második és harmadik
tervváltozatában szintén szerepel ez az akusztikai megoldás. Még az egyszerű faszerkezetű
nyári színházakban is megtalálható a rezgőkamra, erre jó példa Feszl Frigyes Pesti Nyári
Színháza. Külföldi példaként, Gottfried Semper első (1838-41) és második (1871-78, Manfred
Semperrel tervezett) drezdai operaházánál, valamint a Münchenbe tervezett Festspielhaus
tervén is alkalmazta a rezgőkamrát. Az Operaház Ybl-féle első térváltozatában is
felfedezhető, viszont a végleges tervekben már nem jelenik meg. Ybl színházterveinek szinte
állandó eleme, így feltételezhető, hogy bevált megoldásnak tartotta, ennek ellenére
megépüléséről meglepő módon sehol sem tudunk. Az Operaház esetében annak okát, hogy
végül miért maradt el a rezgőkamra használata, nem ismerjük, bár szakvélemények alapján
sejthető, hogy nehéz lehetett a méretezése az efféle kamrának.81
A magyarországi színházépítészeti kutatás mindezidáig nem fordított kellő figyelmet a
rezgőkamra építészeti vonatkozásaira. Ezért mindenképpen szeretnénk rámutatni ennek a
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fontos szerkezetnek a jelentőségére, melynek az utóbbi időben egyfajta reneszánsza van
Európában.82 A téma átfogó kifejtése egy jövőbeni különálló kutatás témája lehet.

5. ábra Rezgőkamrák előfordulása a hazai és európai színháztervekben
82
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3.6.

Színpadtechnika

„A térbeli dolgok és helyzetek két-dimenzióban való ábrázolása a tériség érzékeltetésével
változatos problémakörré tágult.”83 A szcenográfia a valóság és látszat közötti kapcsolat, a
színjáték illuzionisztikus légkörének képies kíséretei a kulisszák, amelyeket perspektivikusan
alkottak meg.
Ahogy a nézőtér és színpad egysége – a színháztér – egy kialakult állapotában
rögzülve végigkövethető a 18-19. századi színházakban, ugyanilyen elemmé vált a 16.
században kialakult keret, a proszcéniumnyílás is. A nyílásméret ugyan változott, de a
mögötte lévő tér formája, technikai elemei nem.
Az itáliai reneszánsz színpadok formai-technikai megoldásából kialakult
színpadfelépítés a barokk színházaknál újabb, függőlegesen mozgatható technikai elemekkel
bővülve rögzült a színházépítészetben. Alapegysége a négyzetes színpadtér, emelkedő
fapadozat, benne kétoldalt kulisszák – páros, vagy páratlan számban –, mögötte
háttérfüggöny, mindezeket az alsó és felső színpadgépezettel működtetve.
A típusmegoldásként alkalmazott színpadtechnika mellett létrejöttek az úgynevezett
típusdíszletek, amelyek egy adott kor műfaji sajátosságaihoz igazodva típushelyszíneket
ábrázoltak. A soproni jezsuita iskolaszínpadok díszletrajzai84 ezt a kulisszás, háttérfüggönyös
perspektivikus színpadképet mutatják, centrálperspektívikus és diagonális színpadképpel.85 A
hazai magánszínházak és nyilvános színházak színpadtechnikai kialakítása szerves
kapcsolatban van egymással, mivel a magánszínházak díszlettervezői a városi színházakban is
dolgoztak.
Lényegében az eddigiekben leírt típust alkalmazza mintatervén Pozzo,
centrálperspektívikus színpadképszerkesztéssel, hat kulisszapárral, hátul két háttérfüggönnyel
és mögöttük tovább folytatódó kulisszapárokkal. Ehhez hasonló színháztér-szerkesztés
található Sturm traktátusában is. A színház alaprajzi kialakítása, a nézőtér formája, a
színpadtechnika felszereltsége megegyezik a Pozzo által közölt rajzzal.86
A 18. század végi hazai színpadot a színháztörténeti szakirodalom hasonló
kialakításúnak írja le, mint amit Pozzo és Sturm mintarajzai mutatnak: egyszerűsített
dobozszínpad (proszcéniumnyíláson keresztül nézett színpad), háttérfüggönyök és kulisszák
alkalmazása. A színpadon általában öt kulisszapárt mozgattak, mögöttük kettős
háttérfüggönnyel: a színpadteret így mélységében módosítani lehetett, és ez gyors nyíltszíni
változásokat tett lehetővé.87 A kulisszák a színpadpadló átvágásával kocsikban mozogtak, az
alsógépezet kerekei segítségével.
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Mindebben változást az egyre fokozódó tűzbiztonsági követelmények és a szcenikai
megoldásokkal szembeni elvárások növekedésével, az addigi faszerkezeteket lecserélése, a
vasszerkezetek megjelenése hozott. Ennek első hazai példája az Operaház úgynevezett
Asphaleia rendszere, amely kialakításában még hordozott ugyan barokk elemeket, de
összességében már egy újszerű megoldást jelentett. Az Asphaleia utcáinak hátsó fele
lehajtható volt, így meghagyva a lehetőséget a barokk kulisszák mozgatására.88
A hazai színpadok technikai szempontú vizsgálata során megállapítható, hogy a
fentebb vázolt séma volt a 18-19. század színpadok általánosan alkalmazott elrendezéstípusa.89

4. A korszak európai színházépítészeti előzményei, forrásai  rövid áttekintés
Az értekezésnek nem célja az európai színházépítészet összefoglalása, hiszen erről számos
átfogó mű születtet.90 A disszertációban ezekből a folyamatokból azokra a fontos szálakra
összpontosítunk, amelyek a hazai színházépítészetre jelentős hatást fejtettek ki, kiemelve
azokat az építészeti, formai és technikai megoldásokat, amelyek felfedezhetők a hazai
épületeknél.
A színház bonyolult technológiája, valamint műfaji összetettsége miatt nagy szerepe
van a mintáknak és adaptálásoknak. A kutatás során felismert minták ezt a megközelítést
támasztják alá. Azonosítottuk és bemutatjuk azokat a konkrét külföldi színházépületeket,
alaptípusokat, amelyek a hazai színházépítészetben egyértelműen megtalálhatók, és közvetlen,
lényegi hatással voltak a színházak építészeti formálására.
Az értekezés példák során keresztül rávilágít az európai színházépítészet hatásának
megnyilvánulására a hazai színházépítészetben. Segítségükkel figyelemmel kísérhető az
európai színházak közös forrását képező itáliai, majd az ebből táplálkozó francia és a német
nyelvterület színházépítészeti megoldásainak tudatos használata és adaptálása, továbbá az
angol színházépítészet hatása is.
A külföldön végbemenő műfaji differenciálódás és az új műfajok megjelenése új
színházi kialakítást igényeltek: a színpad és a nézőtér elkülönültek egymástól91, kialakult a
színház, mint középület. A reneszánsz és barokk kortól kezdve a színpad és a nézőtér már
egymással szigorúan szembe fordítva működött, és ez az irányítottság a 20. századi
színházakig érvényes maradt.
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4.1.

Itáliai színházépítészet

Az alábbi rövid áttekintés az itáliai színikultúrának Európán átívelő, hazánkig elérő
befolyására mutat rá, jellegzetes példák, típusok kiemelésével. Az itáliai színházak hatása
Andrea Palladio vicenzai Teatro Olimpico-jától kezdve végigkövethető egészen a 19. század
végéig. Ennek értelmében az itáliai színházkultúrát és színházépítészetet, mint a vizsgált
korszak színházainak forrását tekintjük át.
A téma gazdag olasz nyelvű szakirodalma92 lehetővé teszi annak átfogó, szinte teljes
megismerését. Ennek segítségével az itáliai színházak építészeti fejlődésének és
megoldásainak a hazai színházépítészetre leginkább ható elemeit vizsgáltuk. Ismert, hogy a
18-19. századi építészeti tanulmányutak kedvelt célpontja volt Itália, az ottani
építészettörténeti emlékek ismerete elengedhetetlen volt az építész műveltség számára. Ebben
az értelemben kutatásunkban az itáliai színházak megismerése is elengedhetetlenül fontos,
hiszen építészeti téralakításuk alapozta meg a 19. századi történeti színházainak formálását.
Addig, amíg a reneszánsz korában a főúri palotákon belül alakítottak ki színházakat93,
Palladio késő reneszánsz Teatro Olimpico színháza már önálló épületben valósult meg. A
késő reneszánsz színházaknál megfigyelhető, hogy a nézőtér formálásban az antik
hagyományokhoz kötődnek, de észrevehető az átalakulás is, ahogy a nézőtér és színpad
tömege egyre hangsúlyosabban szétválik, és a Vicenza-ban még díszletfalként megjelenő
színpadkeret színpadnyílássá, proscénium keretté kezd válni. A nézőtérnél az antik
színházakhoz hasonlóan lépcsősen emelkedő üléssorokat alakítanak ki. A színpadtechnika94
az ún. telari-t és kulisszarendszert95 alkalmazza, ami Pármában jelenik meg először96. Ekkor
még zsinórpadlásról nem beszélhetünk.
A színház, mint önálló középület a 17. század végi, 18. század eleji barokk városi
színházakkal jelent meg, ekkor már nyilvános színházként. Jelentősen fejlődött, bővült a
színháztér kialakítása, már igazodva a városi, meglévő adottságokhoz, társadalmi
elvárásokhoz. Bővülnek a kiszolgáló terek méretei is, a közlekedő terekre nagyobb hangsúly
helyeződik, és kiterjedt színpadtechnika figyelhető meg.
A középkori vallásos dráma, látványosságok elvilágiasodtak, ezt követően a humanista
udvari színház, majd újra a szélesebb tömegek szórakoztatására alkalmas műfaj, a commedia
dell’arte terjedt el és együttesen alakították ki a humanista színházat.97 Végül a reneszánsz és
barokk műfajok elsorvadnak, és a commedia dell’arte valamint az opera jut be a nyilvános
színházba.98
A 16-17. század folyamán Itáliában még jellemzően magánszínházak működtek,
amelyek gazdag szcenikai felszereltséggel rendelkeztek, és bennük látványos elemekkel
tarkított előadásokat rendeztek. Az ilyen, nemesi palotákban kialakított színpadok nem csak
92
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az épületen belül, hanem esetenként a szabadban, például a palota kertjében, vagy a belső
udvarba illesztve is előfordultak. Számos példát ismerünk ezekre, közülük kiemelkedő a
firenzei Palazzo Pitti udvarában tartott ún. naumachia, a vízi csaták szimulálása. De ugyanitt a
Boboli kertben felállított faszerkezetű színpadon tartottak szabadtéri előadásokat is. Ezek
tervezője ugyanaz a Bernardo Buontalenti mérnök, díszlettervező, építész, aki az Uffizi
színháztermének is a tervezője.
A római és velencei színházak99 a reneszánsz humanista színjátszás központjai voltak.
A palotákban kialakított magánszínházak házi színpadain emelt díszletek a kor olyan
kiemelkedő művészeinek művei, mint Baldassere Peruzzi, Giulio Romano és Raffaello Santi.
Az itáliai színházak mondhatni az alapját képezik a történeti színházépítészetnek, ahol
a színház már, mint önálló középület működött. Az itáliai színházak azon kiemelkedő
épületei, amelyek a későbbi, 18-19. századi európai színházépítészet alapjait fektették le, a
teljesség igénye nélkül: Palladio Vicenza-i Teatro Olimpico-ja (1580-85), a pármai Teatro
Farnese (1617-1628) Giovan Battista Aleotti műve, Vincenzo Scamozzi Teatro di Sabbionetaja (1588-90), valamint a Teatro di San Carlo Nápolyban, a La Scala Milánóban és a Teatro
Regio Torinóban.

6. ábra Teatro di San Carlo Nápolyban (G.A. Medrano, A. Carasale 1737), a La Scala Milánóban (G.
Piermarini 1778) és a Teatro Carlo Fenice Genovában (C. Barabino 1828) ( (Handbuch der
Architektur 1904. p. 28.)

A kutatás vizsgált korszaka ugyan a 18. századtól indul, de még az európai színházak
áttekintésénél is újra és újra meg kell említeni Vitruvius gondolatatit a színházakra
vonatkozóan100, azaz a firmitas, utilitas, venustas101 hármas építészeti elvet, amelyet hol
szándékosan, hol ösztönösen követelményként támasztották a különböző korok társadalmai és
építészei a színházak alakításával szemben.
Vitruvius, Serlio, Palladio és Scamozzi az antik kortól a reneszánszon keresztül a
barokkig olyan erős színházi gyökereket teremtettek, amelyek a 18-19. századi olasz
színházak funkcionális megalapozottságában, stabilitásában is érződnek. A klasszikus
99
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eszmék, az ókori színházak felelevenítése, a szabadtéri antik előképek követése oly mértékben
épült be az itáliai színházépítészet gyakorlatába, hogy azokat már nem másolták, hanem
pusztán csak idézték azok téralkotását.
A színpadtechnika terén is ki kell emelni az itáliai művészek találmányait,
megoldásait, mivel ezek szintén beépültek az európai színházak színpadjaira, és alkalmazásuk
a historizáló színházaknál is megfigyelhető. A barokk színpad egyik legjelentősebb
találmánya az ún. kulissza volt, amelyet Giovan Battista Aleotti a pármai színházban
alkalmazott először.102 Ezek általában olyan páratlan számú mozgó panelek, amelyeket
kocsikon, azaz guruló, keretekkel ellátott fakereteken mozgattak a színpad játékterében. Ez az
addigi színpad rugalmas átalakulását tette lehetővé, mivel az előadó művész már nem merev
háttér előtt játszott, hanem a színpad játéktérré vált, tehát a folyamatosan változó színpad és
díszletek részévé vált az előadó. A Sebastiano Serlio-féle elöl nyitott, három oldalról
díszletezett, és a Palladio-féle, elöl scenea frons-szal és állandó díszletutcákkal tagolt színpad
később összeolvadt. A barokk színházak és színpadtechnika mestere a Galli-Bibiena103 család
volt, akiktől számos perspektivikus színpadkép maradt fenn. A perspektíva104 alkalmazása
általánosan elterjedt volt az itáliai színpadokon, számos neves alkotóját, szcenikusát ismerjük
a kornak, akik közül többeknek a munkája a hazai színházakra is hatással volt.

4.2.

Francia színházépítészet

A francia színházépítészetről Diderot és D’Alambert enciklopédiájának a „Théatres Machines de Théatre” címen kiadott kötete számol be, az antik színházaktól a kortárs francia
színházakig, alaprajzokat, metszeteket és színpadtechnikai részletrajzokat publikálva a
jelentős európai színházakról. Pevsner „A Színház világtörténet” című és Jakabffy Zoltán
átfogó európai színházépítészeti tanulmányain túl részletes ismertetést kapunk a párizsi
színházakról az „Architectonographie des théâtres, ou parallèle historique et critique de ces
édifices, considérés sous le rapport, de l'architecture et de la décoration Théâtres de Paris
construits jusqu'en 1820” című könyvből.105 A francia színházelmélet-írás egyik kiemelkedő
alakja Pierre Patte, aki a kor színházépítészeti tapasztalatait és tanulságait egy ún. ideális
színházban foglalta össze.
A franciák felismerték az itáliai színházépítészettel szembeni lemaradásukat, ezért
sürgették az itáliai barokk színházi megoldások adaptálását.106 A kiemelkedő tehetségű
francia építészeket itáliai tanulmányútra küldték, hogy az ottani színházépületek
tanulmányozásával majd a megoldások adaptálásával a francia színházépítészet fellendüljön.
A tanulmányozott színházak egymáshoz hasonló funkcionális elrendezést mutatnak. Patkó,
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vagy ellipszis alakú nézőtér, amelynek páholysoraihoz a nézőtér négyzetes tömegének
épületkontúrja kapcsolódik, az íves nézőtér és az épület négyzetes falai között fennmaradó tér
sarkaiban pedig lépcső található. Mindhárom bemutatott példánál a nézőtér és a színpad is
egy-egy négyzetes tömegbe vannak szerkesztve. Ezeket a megoldásokat a reneszánsz
színházak alaprajzi kialakításából vették át és adaptálták a francia színházépületeknél. A
francia színházak építészeti kialakítása mellett a színházépítészeti szakirodalom is az itáliai
hatást tükrözi.107

7. ábra Ledoux Besançone-i, Victor Louis Bordeaux-i színháza és Durand ideál színházterve ( Vidler,
Anthony: C.-L. Ledoux. Birkhäuser. Basel, 2006. p. 86.; Filippi 1860. Pl. 21-22.; Behr-Hoffmann
1984. p. 112.)

A párizsi színházak egész soránál megállapítható, hogy az alaprajzi szerkesztésben
azonosság fedezhető fel, a következő, szintén azonos belső kialakítással: két négyzetes
tömegbe szerkesztett nézőtér és színpad, a nézőtér tömegének bejárati sarkaiba helyezett
páholylépcsők, az előcsarnokból oldalról két irányba induló lépcsőkarok, kulisszakocsis,
emelkedő padozatú színpadok, továbbá többemeletes páholysorok, ívelt nézőtéri rabitz
mennyezet, valamit feltűnően nagy szerkezetmagasságú és fesztávú fa tetőszerkezet, általában
állószékes megoldással. Egy-két épületnél tagoltabb tömegformálás figyelhető meg, de
általános megoldásként az egy tömegben megfogalmazott, és egy tetővel összefogott
színháztér a jellemző. Ekkor a tűzvédelemre még kevesebb figyelmet fordítottak, a különböző
funkciójú tömegeket nem határolták el tűzvédelmileg, illetve az által, hogy a felsőgépezet
terét nem emelték ki az épület tömegéből, a nézőtér fölé is azonos magasságba került a tető,
ezért igényelt állószékes megoldást.
Az első önálló francia színház, a Salle de Machines108 1662-ben nyílt meg a
Tuileriákban. A bonyolult olasz színpadtechnikával felszerelt színház a műsoron lévő
klasszicista drámák díszletezéséhez túlzó megoldásokat vonultatott fel, így a színházat ritkán
használták. Ebben az esetben a technikai fejlettség megelőzte a színjátszás aktuális igényeit.
Ezzel párhuzamosan, az európai mintához hasonlóan a főúri palotákban
magánszínházak működtek. A színháztereket jellemzően a meglévő épületek kontúrjába
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illesztették be, de önálló színházépületet a 18. századig nem igazán emeltek. Ezzel a
szemléletmóddal és ennek építészeti kifejezésével párhuzam vonható a hazai és francia
színházépületek között.
G. Sufflot francia építész, itáliai tanulmányútjáról hazatérve megtervezte a lyoni
színházat (1754-56), amely az első szabadonálló színházépülete Franciaországnak.109 A
nézőtér formája a torinói színházéhoz hasonlít. Emellett a korabeli francia színházakhoz
viszonyítva az 1770-ben megnyílt, J. A. Gabriel által tervezett Versailles-i színház is egyedi
formát mutat, kifelé forduló nézőtéri száraival.
A „forradalmi építészet” is megalkotta a maga színházait: Boullée Caroussel színháza
(1781) ennek jó példája, amelyben a tervező a centrális szerkesztése ellenére hagyományos
történeti színházteret tud a belső térbe helyezni, de a tengelyesség elhagyásával a színház
működését nem igazán tudja megoldani. Így, mint centralizáló színház nem tud teljes értékűen
létrejönni. Ledoux Besançon-i színháza (1784) visszautal az ókorból a reneszánszba adaptált
elképzelésre, a színházat, mint a város mikrokozmoszát fogja föl, és ennek megfelelően
alakítja ki. A színházépület tömege négyzetes formát mutat, mind alaprajzában, mind pedig a
térformálásban.
1790-ben épült fel a Bordeaux-i színház, amely az eddig vizsgált színházaktól eltérő,
itt jelenik meg először a szakirodalom által is sokat idézett, középtengelybe helyezett
díszlépcső. A színház másik érdekessége, hogy az épület két színházteret foglal magába, a
földszinti nagyméretűn túl az emeleten található egy kisebb színháztér. Ha a hagyományos
színháztérről itt is lefejtjük a kiterjedt közlekedőteret, visszajutunk a párizsi színházaknál
megismert alaprajzi megoldáshoz.
A párizsi Théatre Feydeau a szokványos klasszicista tömegformálás helyett íves
homlokzati kialakítást mutat, erőteljesen utalva az ókori színházak homlokzati formájára.
Ezáltal íves térformát kap az előcsarnok, szinte befeszülve a szomszédos épületek közé. Ez a
színháztípus Széchenyi István gondolatatit is megragadta, amikor Párizsban járt. A Pesti
Magyar Színház felépítésének ügyében követendő, szinte egyenesen adaptálandó példakánt
javasolta.110
J. N. L. Durand ideál színház terve (1802) az addigra kialakult színházépületek
tömegformálástól eltérően visszanyúlik az ókori, illetve a 16-17. században kialakult
megoldáshoz, ami a nézőteret íves fallal, a római színházakra emlékeztető homlokzattal oldja
meg. Itt jelenik meg először a színházépület keresztirányú bővülése. Nem sokkal előtte 1800ban F. Gilly német építész berlini nemzeti színház tervénél fedezhetünk fel hasonló
gondolatot. Ezek az újonnan megjelent épületformálási gondolatok Gottfried Semper
színházépületeinél érlelődnek majd össze.
Charles Garnier párizsi Operája (1862–1875) a műfaj legreprezentatívabb korabeli
példája, egyúttal a legösszetettebb funkciójú, mintaadó épülete. Ebben olyan építészeti elemek
és megoldások figyelhetők meg, amelyek – jóllehet különféle helyi adottságokhoz és
igényekhez alakította az említett építész – az épülettípus meghatározó európai példája lett.
Érdekesség, hogy a Théâtre Française és az Opera a város fő tengelyének két végpontján
találhatók.111 A két épület a francia színházépítészet két meghatározó típusa, amelyek között
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virtuálisan megjelenik a 18. század végi színháztól indult, és a 19. századi komplex
operaházig tartó fejlődés, amibe szinte ötvöződött a két épület létrejötte között eltelt időszak
fejlődése és tanulságai.

4.3.

Angol színházépítészet

Az angol színházépítészetet eddig kevésbé vizsgálták a hazai színházkutatások során.
Értekezésünkben megkíséreljük azon angliai hatások felismerését és bemutatását, amelyek
egyértelműen beazonosíthatók a hazai színházépületek építészeti megjelenésében.
Az angliai színházépítészet kezdetén erősen érezhető Vitruvius, az antik és az itáliai
reneszánsz színházak hatása. Az angol színházi és színházépítészeti szakirodalom egyik
kiemelkedő szerzője Inigo Jones, a palladianizmus képviselője, akinek díszlettervein az itáliai
hatás érezhető, ugyanúgy, mint ahogy a Cocpit-in-Court színháztervén (1629). Itt
egyértelműen észrevehetők a Vitruviusi színháztér-szerkesztési elvek, az antik római
színházak, illetve a Teatro Olimpico hatása. A színpadtér ilyen formán való szerkesztése
Európán átívelő megoldás lett, ezt a szerkesztést alkalmazta a 18. század második felében
Francesco Milizia ideál színház terve, valamint redukált formában, de a francia Théâtre de
l'Odéon színpada is.
Az angol színházi traktátusok közül George Saunders „Treatise on Theatres” című,
1790-ben megjelent műve emelendő ki, amelyben Dumont112 traktátusának ábraanyagát
felhasználva vizsgálja a jelentős európai színházakat, illetve egy prózai színház és egy
operaház kialakítására írja le saját elképzelését.
Az európai színházépítészetet átfogóan vizsgáló építészeti könyvek közül kiemelkedő
Handbuch der Architektur (1907) nem tárgyalja részleteiben az angol színházépítészetet.
Ennek oka talán az lehet, hogy a német nyelvterület színházépítészetét érintő elsődleges
hatások Itália és Franciaország felől érkeztek, másrészt az angol nyelvterületen ezeknek
jórészt csak adaptálása volt megfigyelhető. Az Erzsébet-kori színháznak a kontinensre
kifejtett hatását így nem vizsgálták.
Bár az értekezésben tárgyalt korszakot jóval megelőzi, de a hazai színházépítészetben
is megjelent centrális színháztípusok formai ideáljának azonosításához elengedhetetlen az
Erzsébet-kori színházak megismerése. Ezen színházak prototípusának a The Theatre-t
tekintjük, amely 1576-ban épület fel James Burbage vezetése alatt. Nyitott színház, középen a
yard (udvar), körülötte az emeleteken nyitott erkélyek. A színpad ebbe az udvarba nyúlt be,
maga köré gyűjtve az ott álló nézőket, akik körülvették a színpadot, ezáltal sokkal jobban a
részeseivé váltak az előadásoknak. A színpad feletti rész az úgynevezett heaven, amely festett
vásznakból állt, talán a Teatro Olimpico mintájára. E fölött és mögött a tiring house szinte a
későbbi zsinórpadlás elődjeként is tekinthető, hiszen ez a színpadhoz tartozott, mint
kiszolgáló rész. Formai kialakításukról elmondható, hogy centralizáló téralakítást mutatnak,
még ha teljesen nem is valósult meg, hogy a színpad az udvar középre kerüljön és teljesen
körbevegyék a nézők, itt is megjelent azonban a tengelyesség, a funkcionális követelmények
kényszere miatt.
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8. ábra A Globe alaprajza és tömege (Yates 1969. p. 132.)

Ezen színházak eredete és előképe több tőről fakadhat. Egyrészt a középkori fogadók,
házak udvarra néző folyosóinak bezáródása érezhető ebben az elképzelésben, de ugyanakkor
egy szabályos szerkesztés is felfedezhető az alaprajzban, ami akár Vitruviusig is
visszavezethető. Gondolatiságában és építészeti formálásukban közelebb vannak az antik
római színházakhoz, mint a korabeli itáliai reneszánsz színházakhoz. Az első ilyen színház
építője Burbage nem előkelő reneszánsz humanista volt, hanem színész és ácsmester, aki nem
valószínű, hogy ismerte az itáliai reneszánsz elméletet az ókori színházakról. Viszont
kézműves, iparos rétegből származva ismerte a színjátszás oldaláról a színházat és a színészek
igényeit, és ismerte a szerkezet oldaláról is, mint ácsmester.
A korabeli itáliai színházaktól eltérően, amelyeket hercegek támogattak és egy szűk
társadalmi rétegnek épültek, ez a színház nyilvános színházként működött, ahol a nézők
fizettek a belépésért, így önfenntartóként működött. Ilyen értelemben az első modern
színházak közé lehet sorolni. Ezek mellett a közszínházak mellett működtek persze
magánszínházak is, mint például a Black Friars, de azért inkább a nyilvános színházak (public
theatre) voltak a jellemzők.113
A Globe előképe a Theatre volt, de a korabeli lírások szerint, mint ennek már egy
továbbfejlesztett változata. A Globe volt az a hely, ahol Shakespeare-darabokat játszottak,
sikeres üzleti vállalkozásként működött, még királyi támogatást is kapott. Ezek a faszerkezetű
színházak a korabeli látképeken hol kör, hol szabályos sokszögformát mutatnak, eltérve a
korabeli London városképétől. Ezt a centralizáló típust folytatta számos korabeli színház, mint
például a Swan és a Fortune. A Fortune 1600-ban épült fel, a kikötés az volt, hogy olyannak
kell lennie, mint a Globe, de így végül a Globe a Theater-típus tovább fejlesztett változataként
új típusmegoldást alkotott. A Swan színházról közölt De Witt ábrázoláson114 pedig az
érezhető, hogy az alkotó antik előképeket látott bele a színházba, ez azonban a klasszikus
színházak terminológiájának félreértése lehetett, és nem igazán lehettek tisztázva a klasszikus
színház funkcionális részei: a színpad két oldalán ingressus felirattal feljárat található a
karzatokra, a színpadot prosceniumként jelzi, valamint a színpad oldalán látható az orchestra
felirat, itt kaphattak helyet a tehetősebb személyek. A színpad hátfala az úgynevezett
mimorium ades, itt valószínűleg színpadi kiszolgáló helyiségek találhatók.
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A 17. században kialakult olasz színháztípus térhódítása az angol színházépítészetben
is megjelent. Ennek egyik első példája 1663-ban megnyitott Theatre Royal Drury Lane,
amelyet 1674-ben Christopher Wren alakított át. Itt az itáliai előképek adaptálásán túl a
palladianizmus is megjelenik a térformálásban: az előcsarnokból egy következő centrális
előcsarnokba jutunk, amely a palladiánus épületekben gyakran megjelenő téridézet.

4.4.

Német nyelvterület színházépítészete

A német nyelvterületek színházépítészetét a francia színházakhoz hasonlóan szintén az itáliai
színházak és építészek befolyásolták. A színházépítészet szempontjából a német építészek
közül kiemelkedik, G. W. von Knobelsdorff (1699-1753), C. G. Langhans (1732-1808),
Friedrich Gilly (1772-1800), Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) és Gottfried Semper (18031879) munkássága.
Az első szabadonálló színházépületek közé tartozik a berlini operaház, amely a 18.
században kialakult barokk reprezentatív útvonal, az Unter den Linden mentén 1742-ben épült
fel G. W. von Knobelsdorff tervei szerint. Alaprajzi kialakításában az itáliai színházak hatását
tükrözi, mivel Knobelsdorff a karrierje során hosszú itáliai tanulmányutat tett. Az épületet II.
Frigyes késésére 1786-ban C. G. Langhans építette át.

9. ábra Friedrich Gilly berlini Nationaltheater terve (1799), Karl Friedrich Schinkel berlini
Schauspielhaus épülete (1821) és Gottfried Semper első drezdai színházai (1841) (Behr-Hoffmann
1984. p. 30., p. 32., p. 90.; TU Berlin Architekturmuseum, Inv. Nr. SAE 1858,007, 15384; Semper
1907. p. 54., p. 118.)

Friedrich Gilly francia származású német építész a francia színházépítészet
tanulmányozását követően 1799-ben készítette el terveit a berlini Nemzeti Színház épületére.
Az addigi nem tagolt, egységes tömbben való kialakítással szemben újszerű megoldást adott
közre azzal, hogy a belső funkcionális elrendezést a külső térformálásban is megjelenítette,
ezzel minden használati egységet megmutatott a külső szemlélő számára.
Karl Friedrich Schinkel, a 19. század első felének meghatározó német építésze,
életművéből különösen a berlini Schauspielhaus (1818-1821) épülete emelendő ki. Ez a terv
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mindenekelőtt a színháztér és az épülettömeg kölcsönös egymásrautaltságban való formálása
szempontjából jelentős. Itt az építész egy hagyományos, tengelyes színházteret alakított ki, de
a bővülő igényeknek megfelelően funkcionálisan tagolódó épülettömegben, oldalirányban
helyezte el a kiszolgáló és közösségi funkciókat. A színház vízszintes kiterjeszkedésében
úgymond összefogja a három épületet. A Gendarmenmarkt tér kompocíziója ezzel a három
épülettel vált teljessé, együttesen horizontális térfalat alkotnak.
Schinkel szellemi hatóköréből lépett elő a színházépítészként is meghatározó Gottfried
Semper, akinek építészeti és elméleti munkái, különösen drezdai színháza (1838-1841),
jelentős hatással voltak a korszak európai színházaira. Az eredeti terv szerint az épület a
Zwinger barokk épületegyüttes egyik oldalszárnyához kapcsolódott volna a tér lezárásaként,
reprezentatív fórumként kötve össze a palotaegyüttest az Elbával. Ebből következett az az
oldalirányú megközelítés, amely hangsúlyos változást jelentett az addig jellemzően a
középtengelyből megközelíthető színházakkal szemben. További újdonság, hogy a fórumra
néző homlokzat antik előképeket megidézve követte a nézőtér ívét, illetve az Elba felől
érkező látogatót egy folyamatos, szervesen egymásba fonódó térfallal vezette be az együttes
belsejébe.
Ahogy Semper építészeti gondolkodásmódja hatott a hazai építészetre, úgy jelent meg
és kezdett beépülni Semper mellett Richard Wagner zeneszerző ideológiája is a hazai
kultúrába. Wagner számára küldetés a színház, a zene, a művészet és az ének eljuttatása a
szélesebb társadalmi rétegek, a nép számára. Ezt az ideológiát jelenítette meg építészeti
formálással, egyszerű faszerkezetű Festspielhaus épületén keresztül, amely az antik görög
színházak nézőtérformáját idézte meg, és éppen ezen tulajdonságait szem előtt tartva okkal
tekinthető a népszínházak előképének.

4.5.

Egyéb európai hatások

A latin nyelvterület színházai közül megemlítendő a 16. században népszerű spanyol corall
színház kialakítása, amelyek téralakítása középpontjában a közönség található, a színpad
pedig a körülkerített tér két oldalán kapott helyet, ezáltal egy aktív néző és előadó kapcsolatot
teremtve. A corall térszervezése és szerkezeti kialakítása, valamint a közönséget elhelyező
térhasználata párhuzamba hozható az Erzsébet kori nyilvános színházakkal.
A 19. században az itáliai színháztípus térhódítása Európa északkeleti felében is
megfigyelhető. Az orosz színházak is az olasz színházépítészeti megoldásokat adaptálták, sőt
a jelentősebb színházépületek alkotói eleve olasz származású építészek voltak.
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5. Típuselemzések a jellemző 18-19. századi hazai színházépületeken keresztül
Ebben a fejezetben a korábban meghatározott tipológiai csoportosítást alapul véve vizsgáljuk
a hazai színházépítészet jelentős épületeit. Az arisztokrácia magánszínházait időrendben
megelőzik az iskolaszínpadok, amelyek technikai kialakítása előképként szolgált a
kastélyszínházak számára. Őket követik az egyre erősödő polgárság számára, főleg városi
támogatással megépülő nyilvános színházak. A színházak között vannak már meglévő
épületbe illesztett színházak, új önálló színházépületek, és nem pusztán színházi funkciót
tartalmazó épületegyüttesek. A városi színházak egy jellegzetes színháztípusát képviselik a
nyári színkörök, vagy arénák.

5.1.

Iskolaszínpadok

A hazai színikultúra és színházépítészet a 18. században kezdett el megszilárdulni, ezt
megelőzően a 17. századtól az iskolaszínpadok szerepe volt jelentős, amelyekben együttesen
megtalálhatók a magánszínházak és a nyilvános színházak célkitűzései. Ezen beül is
elsősorban a jezsuita iskolaszínpadok létesültek viszonylag nagy számban, amelyek nevelési,
kulturális és szórakoztató céllal épültek. Az értekezésben áttekinteni kívánt periódus
kezdetének ezt az időszakot vesszük, mivel az iskolaszínpadokkal jelentek meg az első épített
színpadok, jellegzetes színpadtechnikai elemekkel és típusdíszletekkel, amelyek hazai előkép
híján természetesen magukban hordozták a külföldi, elsősorban az itáliai és francia udvari
színházak hagyományait. A darabokhoz használt típusdíszletek által a hétköznapi ember is
megismerkedhetett az európai építészet jellegzetes épületeivel, stílusaival, így ezeknek a
színházaknak jelentős ismeretközvetítő szerepük volt. Sebastiano Serlio már a 16. században
megrajzolta a színpad három műfajának, a tragédia-komédia-szatíra hármasnak a
színpadképeit, amelyeken korabeli és antik épületeket, városokat idéztek meg. A későbbi,
barokk típusdíszletek hasonló módon szintén az adott korszak építészetét tükrözték.
A jezsuita iskolaszínpadok egyszerű szerkezetű, ideiglenes építmények voltak,
általában a kollégium egyik termében kialakítva, de ismerünk olyan példát is, amikor az
iskola udvarán állítottak fel alkalmi színpadot.115 Kialakításukban a három oldalról zárt
színterükkel a középkori vásári és misztérium-színpadok jellegét megidézték meg. Ezen
színjátszóhelyek előképeként az itáliai barokk színpadot és színpadtechnikát tekinthetjük. 116
A soproni jezsuita kollégium szerencsésen fennmaradt színpadképei a legrégebbi
fennmaradt hazai díszlettervek117, amelyeken felismerhető a perspektivikusan szerkesztett
díszletek alkalmazása, és több olyan elem jelenik meg a díszletrajzokon, amely vertikális
mozgó díszletelemeket, valamint ezek technológiai hátterét feltételezi. Az allegorikus képek,
115

Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai I-III.
A közép-európai színháztörténeti kutatásoknak ezt a vonulatát elsősorban Giacomo Torelli, Giovanni Burnacini és fia,
Lodovico Ottavio Burnacini, továbbá a Galli-Bibiena család tagjaival jellemezhetjük, az ezek nyomán készült metszetek,
színpadi, színpadtechnikai újítások, a nevükhöz kötődő új, dinamikus, ünnepi játékízlés máig a kutatások középpontjában
vannak. Kirajzolódtak azok az elterjedésbeli és tematikus sajátosságok, amelyek révén megoldásaik mintákká váltak,
miközben egymásra is hatottak. In: Knapp Éva írt A soproni jezsuita díszletterv gyűjtemény címmel. In: A magyar színjáték
honi és európai gyökerei. Tanulmányok Kilián István tiszteletére. Miskolc, 2003. pp. 173-196.
117
A soproni jezsuita díszletterv-gyűjteményről részletes tanulmányt Knapp Éva írt „A soproni jezsuita díszletterv
gyűjtemény” címmel.
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egyszerű színpadtechnikai megoldások, a pátosszal teli, dinamikus képek a nézők érzékeire
akartak hatni, figyelmüket lekötni.118 A képi megoldások a főúri-udvari környezet imitációját
tükrözik, ezzel a 17-18. századi színpadi ikonográfia fő elemei voltak.119

10. ábra Soproni jezsuita díszlettervek részletei (szerző saját felvételei)

A díszlettervek fontos adalékok az építészeti szempontú, a színház terére koncentráló
kutatáshoz. Hazai kutatása és bemutatása a színháztörténeti irodalom jelentős részét képezi, az
értekezésben is ezekre az átfogó irodalmi feldolgozásokra és a fennmaradt ábrázolásokra
támaszkodunk. A 18. századi színházakban működő díszletfestők tervei közül az előbb
említett jezsuita színpadképek mellett az Eszterházy színházak díszlettervezőitől maradtak
fent tervek.120
A kor ismert szcenikusai, akik a hazai magán- és nyilvános színházakban egyaránt
működtek, Giacomo Torelli, a Galli-Bibiena család, Pietro Travaglia, Karl Michael (Joseph)
von Pauersbach, Albert Bienfait, Carl Maurer és Girolamo Le Bon. Az első, 1769-ben
Sopronban megnyíló kőszínházban a díszleteket Dorffmaister István festette, a Rondellában
Karl Friedl, Jakob Tregler és Franz Werner dolgozott, egy 1785-ból származó színházi
inventárium szerint szegényes díszletállományból gazdálkodva. A pozsonyi városi színház
díszleteit a bécsi Vandi (Mandl) készítette. Az 1812-ben megnyílt Pesti Német Színházban
Michael Aumayer, Karl Otto, Anton Martinelli, Hermann Nefele és Johann Engerth dolgozott
díszlettervezőként. A magyar nyelvű színészet díszlettervezőiről nem maradt fenn adat,
valószínűleg a kevésbé képzett szakemberek lehettek. 121
118

A képtartalmak alapvetően jezsuita elgondolást tükröznek, s utalnak a XVII. századi jezsuita drámaelméleti elképzelések
nyomán rögzült színházi repertoár főbb típusdarabjaira. In. Knapp 2011. p. 28.
119
A magyar opera-és balettszcenika 1975. p. 9.
120
Satud 1963. p. 12.
121
Színháztörténeti füzetek sorozatban kiadott Barokk, klasszicista és romantikus díszlettervek Magyarországon című füzet
részletekbe menően tárgyalja ezeket a díszlettervezőket. Az értekezés csak rövid áttekintésüket adja. Giacomo Torelli az
egypontos perspektívát alkalmazta, szcenikai újítása a háttérfüggöny és az ég gyors váltási lehetősége. A Galli-Bibiena
család híres olasz díszlettervező és építész dinasztia, közülük Giuseppe Galli-Bibiena a Habsburg-család szolgálatában állt.
Főként Itáliában és Bécsben működtek. Pietro Travaglia 1771-ben szerződött Eszterházy Miklós Eszterházy kastélyának
operatársulatához. Itt 27 éven keresztül irányította a kastélyszínház szcenikai működését. Kezdetben a díszletek és a színházi
világítás gondozását végezte, később az opera és a marionettszínház díszleteinek tervezője, valamint a szabadtéri
felvonulások, ünnepségek, kerti mulatságok technikai rendezője és tervezője lett. Fennmaradt vázlatkönyve egyben az 1780as években az Eszterházy kastélyszínház számára készült díszlettervek gyűjteménye. J. Mandl pozsonyi városi színház
díszlettervezője. Fennmaradtak szignóval ellátott díszlettervek, amelyek színpadfüggönyt és szoffitákat is ábrázolnak,
kétoldalt 5 kulisszapárt alkalmaztak, helyük pontosan meghatározható, és a színpadi teret egy festett háttérvászon zárja le.
Carl Maurer 1805-től a kismartoni színház díszlettervezője és festője. A korabeli színházi zsebkönyvekből tudjuk, hogy
1825-1843 között Pozsonyban működött. A kulisszák be vannak mélyítve a színpadba, a perspektivikus hatás miatt
magasságuk kulisszánként 8 col-lal csökken (1col=2,54 cm), tehát 20,32 cm-rel. A színpad, ahova tervezte (feltehetőleg a
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Egri Líceum (1781-?)

11. ábra Az Egri Líceum 2. emeleti Povolni ferenc féle alaprajza ( Dercsényi-Voit 1969. p. 448.)

A hazai iskolaszínpadok építészeti kialakításának ismeretéhez egyedül az Egri
Líceum122 felmérési rajza ad segítséget. A líceum épületének egyik reprezentatív termében
iskoladrámák előadására123 „Theatrum”-ot alakítottak ki. Az iskolaszínpad megépülésének
pontos dátuma nem ismert, a színházzal kapcsolatos első írásos emlék 1781-ből származik.124
A fennmaradt korabeli szerződésekből valószínűsíthető, hogy a színpadon kulisszákat,
díszletelemeket és függönyt is használtak, a fellelhető felmérési rajzból jól látható, hogy a
szűk színpadi adottságok ellenére kulisszarendszerű színpadtechnikát alkalmaztak, a nézőtér
földszinti és emeleti karzati ülőhelyekből állt, a magánszínházak színháztér-kialakításához
hasonlóan.

5.2.

Magánszínházak

Az iskolaszínpadok mellett a 18. századtól kezdve elterjedő magánszínházak legdivatosabb
megjelenési típusa a főúri kastélyszínház. Építészeti, színpadtechnikai előképeik az itáliai
színházak és a francia udvari színházak, ezt támasztja alá a nézőtér szerkesztése és formája, a
barokk színpadtechnikai rendszer, a kulisszák alkalmazása, a perspektivikusan szerkesztett
színpadképek, amelyek mind a korabeli traktátusokban közölt színpad-kialakítást tükrözik. A
főúri kultúrához szervesen hozzátartoztak az ünnepségek, színielőadások felemelő alkalmai.
Számos hazai kastélyban épültek házi színpadok, kastélyszínházak, helyenként az
épületen belül, helyenként különálló színházépületként, vagy egy épületegyüttes részeként
olyan ünnepi események alkalmából, mint például az uralkodópár látogatása. Sajnos ezekből
mára egy sem maradt fenn, de a fellelt dokumentumokból rendelkezésre álló töredékes kép is
értékes és meglehetősen gazdag.125
Pozsonyi Színház), rendelkezett zsinórpadlással, szoffita függönnyel és háttérfüggönnyel. Girolamo Le Bon 1762-től a
kismartoni színház díszlettervezője. Énektársulatával bejárta Németországot és Szentpétervárt, az 1760-as években a
bayreuthi Szépművészeti Akadémia építészet és perspektíva tanára volt. Haydn első kismartoni operáinak díszletfestője.
122
Nem kapta meg az egyetemi rangot, hanem olyan oktatási intézmény volt, ahol a gimnáziumhoz felsőfokú képzést nyújtó
tagozat is kapcsolódott.
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Decsényi-Voit 1969. p. 458.
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Decsényi-Voit 1969. p. 458.
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Satud Géza: Magyar kastélyszínházak I-III. Felvidék: Alsókorompa/ Dolná Krupá Brunswick kastély; Galgóc/ Hlohovec
Erdődy kastély; Holics/ Holíč, Császári és Királyi kastély; Pozsonyivánka/ Obec Ivanka Pri Dunaji, Grassalkovich kastély;
Pozsony/Bratislava, Grassalkovich palota; Tótmegyer/ Palárikovo, Károlyi kastély; Vöröskő/ Červený Kameň, Pálffy kastély.
Magyarország: Csákvár Eszterházy kastély; Fertőd Eszterházy kastély; Gödöllő Grassalkovich kastély; Körmend Batthyány
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A fertődi Marionettszínház (1773) és Operaház (1780)

12. ábra A fertődi Winthertheater 1789-es átalakítási terv ’B’ változata és a galgóci kastélyszínház
alaprajza (MOL T2_No1223, TACE adatbázis)

A kastélyszínházak közül kettőről, a fertődi Marionettszínházról és a mai határon túl
található galgóci kastélyszínházról maradtak fönn érdemleges dokumentumok illetve
rekonstruálásra alkalmas épületmaradványok. A fertődi Marionettszínháznál126, amely
műfajában eltért a korabeli Magyarországon jellemző kastélyszínházaktól, építészeti
formálásban, nézőtér- és színpadszerkesztésében felismerhetők a korabeli európai analógiák.
Tudjuk, hogy a színpadtechnikai rendszer kulisszákkal, soffittákkal, háttérfüggönnyel
változtatta a díszleteket.127 A másik ismert fertődi színházépületről, az Operaházról nem sok
adat maradt fent, amit tudunk, az az, hogy első változatában 1768-ban épült fel, ami 1779-ben
leégett és 1780-ban épült újra föl. Egy 1789-ből fennmaradt alaprajz és a Beschreibung-ban
közölt ábrázolás, továbbá építészeti tervek adnak némi információt az épületről. Előképként
talán a Torinó-i operaház alaprajzi formáját fedezhetjük fel benne.

kastély; Martonvásár Brunswick kastély; Nagycenk Széchenyi kastély; Pécel Ráday kastély; Sopronhorpács Széchenyi
kastély; Tata Eszterházy kastély.
Erdély, Románia: Nagykároly/ Carei Károlyi kastély.
Ausztria: Kismarton/ Eisenstadt Eszterházy kastély; Rohonc/ Rechnitz Batthyány kastély.
Horvátország: Varasd/ Varaždin Nádasdy kastély.
126
Az épület kutatását és alakhű felmérését, az ún. Bauforschung módszerrel, a BME Építészettörténeti és Műemléki
Tanszéke készítette: Krähling János, Fekete Csaba József, Halmos Balázs. 2004-2013.
127
Krähling– Halmos– Fekete 2006. p. 41.
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13. ábra A fertődi második Operaház 1789-es átalakítási terv ’A’ változata és a torinói Teatro Regio
(MOL T2_No1222, Filippi 1860. Pl. 84.)

A dokumentumok alapján a két fertődi színházra is többségében jellemzőek voltak a
barokk kastélyszínházak, főúri magánoperák azon ismérvei, hogy a színpadon ugyan még a
korábbi fejezetekben ismertetett hagyományos barokk színpadtechnikát alkalmazták, a
díszletek a korszak szemfényvesztő színházi világát tükrözték a kor építészeti elemeivel. A
nézőtér építészeti formálása is a barokk kialakítást tükrözte, de az épületek külső megjelenése
már az új stílus, az egyszerűbb klasszicizmus felé mutat. Még használatban lévő barokk elem
a tetőszerkezet, de a homlokzat tagoltsága, az épület tömege már a kora klasszicizmust
képviseli. A nézőtér és a játéktér élesen elkülönül egymástól. Az irracionális látványt adó
játéktér, és a racionális világba tartozó nézőtér szétválasztása a proscenium, az előfüggöny, a
zenekari árok és a többszintes páholysorok elkülönülésével valósul meg. Ezekkel a
funkcionális kialakításokkal maga a társadalmi elkülönülés válik hangsúlyosabbá.
A galgóci kastélyszínház (1802)
A Marionettszínház szabadonálló beépítéséhez hasonló a galgóci vár kastélyszínháza, amelyet
1802-ben I. Ferenc császár látogatásának alkalmából gróf Erdődy József a lovarda épületével
együtt a vár parkjában építtetett fel.128 A színháztér a kastélyszínházakra jellemző kialakítású:
téglány alaprajzú földszinti nézőtér padokkal, udvari páholy a bejárat felőli oldalon, ezzel
szemben található a zenekar helye és a viszonylag szűk színpadtér, lejtős padozattal.
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Staud 1963. p. 119.
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5.3.

Nyilvános színházak

A 18-19. századi magyarországi színházépítészet fejlődésének fontos állomásai az
úgynevezett nyilvános színházak, amelyek az egyre erősödő polgárság építészeti jelképeivé
váltak. A társadalmi igények, az építészeti és városépítészeti formálás a18. századhoz képest
ugyan nagy fellendülést mutat, de az ekkor kialakult nyilvános színházak nézőtere és színpadkialakítása még a magánszínházaknál megismert barokk atmoszférát tükrözi. A 19. század
során a nemzeti törekvések megjelenése új igényeket támaszt a barokkot követő korszak elé.
Új zenei, színházi, előadóművészeti formák iránti igény jelenik meg, amely kihívások elé
állítja a színházi világot, ezzel a historizmus folyamatosan alakuló és érő színházépítészetében
érdemleges változásokat idéz elő.
A 19. század színházai megnyílnak a szélesebb társadalmi rétegek számára, ami a
közlekedő- és kiszolgálóterek többletigénye miatt az épület méretnövekedését is magával
hozza. Ezt a korai historizmus a nagyobb, szigorúbb, de egyszerű, nyugodt formákban találja
meg és kezeli. A külső formálással szemben megjelenik az igény arra, hogy az épület
külsejében is jelezze belső funkcióját, ezzel megfelelve annak a társadalmi elvárásnak, amely
saját erejének szimbólumaként és megnyilvánulásaként tekint a színházra.
Mária Terézia barokk rendiségének és II. József felvilágosult abszolutizmusának
történeti háttere közepette épültek fel a polgárság számára épített városi színházak. A korszak
színikultúrájának sajátossága a német és magyar nyelvű színjátszás viszonya, amely
tulajdonképpen a hatalmi erőviszonyokat is tükrözte. A korabeli Magyarország jelentősebb
kulturális és közigazgatási központjaiban, Sopron, Budapest, Pozsony, Nagyszeben, Kassa,
Kolozsvár, Győr városában felépültek a városi magisztrátusok támogatásával az első városi
színházak.
Meglévő épületbe szerkesztett színháztípus
Sopron első kőszínháza (1769-1848)
Sopronban, amely a Bécshez való közelsége miatt az akkori Magyarország életében fontos
politikai szerepet nyert, a polgárosodás erősödésével úgy alakultak a történelmi viszonyok,
hogy a közeli Eszterházy marionettszínház és opera mellett, főúri támogatásból ugyan, de
létrejöhetett az ország első nyilvános színháza, amelyet egy meglévő szárazmalom épületében
alakítottak ki.129 Az 1769-ben létrehozott színház sajátosságát az adja, hogy egy a célnak
megfelelő épületbe szerkesztették bele a színházteret, amiben egyértelműen felismerhető a
korabeli mintakönyvek Pozzo-nál és Sturm-nál látható szerkesztési megoldásai. A színházat a
szakirodalom szerint az Eszterházyak személyében pontosan nem ismert udvari építésze
tervezte130, az építést Trost György vezette, a díszleteket Dorfmeister István festette meg. 131
Ezzel a típusú kialakítással jelenik meg azon színházak sora, amelyek színháztereit
meglévő épületekbe szerkesztették bele. Hasonló példákkal egészen a 19. század utolsó
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harmadáig találkozunk. Oka az, hogy a korabeli történelmi és gazdasági viszonyok nem tették
lehetővé önálló színházépületek építését. Építészeti tervek azonban sajnálatos módon nem
maradtak fenn, így kialakításukra csak a korabeli analógiák alapján tudunk következtetni.
Ebből megállapítható, hogy az értekezés korábbi fejezetében meghatározott színpadtérszerkesztés itt is megtalálható, alátámasztva azt az észrevételt, hogy ezzel a szerkesztési
megoldással bármilyen épületkontúrba helyezhető színháztér.
Pesti Rondella (1774-1815)
A felvilágosodás kori Budapesten az első állandó színház a Rondella épülete, amelyet a pesti
városfal egy bástyájában alakítottak ki.132 A korabeli leírásokból ismerjük a
befogadóképességét és akusztikai tulajdonságait; a szokatlan adottságokkal ellentétben a
színház leírása egy korszerű színháztér létére utal.
Itt joggal vonhatunk párhuzamot a svéd Gripsholm kastély kör-sarokbástyájában
kialakított színház és a Rondella között, bár az 1774-ben épült Rondella megelőzi a svéd
kastélyszínház építését, amely csak 1782-ra valósult meg. Rendeltetésükben ugyan
különböznek, hiszen a svéd színház magánszínházként működött, és építészeti kialakítása is
ehhez igazodott; előképének Palladio Vicenza-i színháza tekinthető.
A Rondellára rátérve, mivel arról építészeti terv nem maradt fenn, a korabeli
leírásokból tudjuk, hogy körülbelül 500 fős befogadóképességű nézőtere fölszinti ülő- és
állóhelyekből, 18 páholyból, 49 zártszékből és karzati állóhelyekből állt. A színpadtechnikáról
nem maradt fent dokumentum, a kiindulási adottságok ellenére jó akusztikájú
színjátszóhelyként tartották számon. Pesten abban az időben a magasabb színvonalat
képviselő, de szerkezetileg fokozatosan romló Rondella játékterén kívül csak ideiglenes
épületek adtak otthont az efféle szórakoztatásnak. A 19. század elején már magyar nyelvű
darabot is játszottak benne, de az udvar 1814-ben elárverezte az épületet, nehogy a magyar
nyelvű színjátszás erősödését segítse, és 1815-ben le is bontották.
Nagyszebeni Városi Színház (1788)
A Rondella megoldásához hasonló a nagyszebeni városi színház kialakítása, ahol a középkori
városfal bástyájába terveztek késő-barokk színházat. A városban a színházi élet már a 16.
században elkezdődött, és a város a humanista műveltség tanításának egyik központjává vált.
Az első színházi előadást 1752-ben tartották rögtönzött helyszínen, majd 1769-ben Möhringer
báró Kék Háznak nevezett épületében alakították ki az első színháztermet. 1778-ban Martin
Hochmeister, a város nyomdásza megszerkeszti az első színházi folyóiratot Theater
Wochenblatt névvel, és 1778-ban a város erődfalának Nagytornyában alakították ki városi
színházát.133
A színház jellegzetessége, hogy a belső funkcionális elrendezést tekintve kétfelé
fordul: a színpadot magába foglaló térrész a városfalon kívülre esik, az eredeti városfal
formáját és textúráját mutatva. Az előcsarnok-nézőtér traktus viszont városépítészeti
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szempontokat is figyelembe véve az utcaképbe illeszkedő klasszicista homlokzatot kapott. A
nagyszebeni színház 171 éves működését tűzvész szakította meg 1949-ben.

14. ábra A Rondella helyszínrajza és a Várszínház alaprajza ( BFL XV.311.SZB 1141, MOL
T20_No138)

Amikor II. József Pozsonyból Budára helyezte a birodalom központi irányítását,
megnőtt a nemesek és hivatalnokok száma a városban, így a Rondella egyedüli színházként
már nem elégítette ki a lakosság kulturális igényeit. II. József rendeletei alapján, az abolíció
következtében számos épület vált üressé. Az 1780-as években II. József rendeletet adott ki a
feloszlatott rendek épületeinek hasznosítására, ezért sok esetben a volt kolostorépületek
közintézményként, vagy lakásként funkcionáltak tovább. Uralkodói rendelet határozta meg,
hogy a karmelita templomból színházat, a kolostorból pedig kaszinót építsenek; ekkor épült
meg Buda máig egyetlen színháza, a Várszínház.
Budai Várszínház (1787)
Az uralkodó az átalakítások irányításával F. A. Hillebrandt kamarai építészt bízta meg, aki
terveket is készített a színházra, de a császár visszavonta az építési engedélyt. Hillebrandt
mellé Tallher József (1730-1807) kamarai építész és budai királyi építőmester134 került, aki a
karmelita kolostor kiürült épületéről 1786-ban készített felmérési rajzokat. Az uralkodó
előírta, hogy a színház 1200 fős befogadóképességű, próbatermekkel, táncteremmel, valamint
tekepályákkal kialakított, főúri szórakoztatásra alkalmas épületegyüttes legyen. A
szakirodalom Kempelen Farkast nevezi meg a színház tervezőjeként, ez azonban vitatható,
hiszen Kempelen inkább feltaláló és matematikus volt, habitusa inkább a színpadtechnikai
feladatok megoldására predesztinálhatta. Kempelen mellett Hikisch Kristóf budai építőmester
dolgozott.
A Várszínház kialakításának érdekessége a hazai színházak között egyedülálló kettős
színpadmélység, tehát a szentélyt, mint hátsó színpadot is kulisszákkal rendezték be, így a
perspektivikus színpadképpel szokatlan mélységeket lehetett elérni. Az építész
rátermettségére vall, hogy a templomtér adottságaiba a kornak megfelelő színházteret tudott
szerkeszteni. A színpadtechnika már nem alkalmazta a barokkos szemfényvesztést, annál
egyszerűbb, puritánabb megoldásokat használt.135 A megfelelő színház kialakításához
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Kempelen bécsi színházi szakemberekkel találkozott, az általuk vezetett színházakat felmérte,
tanulmányozta. A tervezés során modellt készített a színpadi függönyre, és kísérletezett a
színpad és a nézőtér világításával is. A belső tér kialakításával bécsi mestereket bíztak meg, a
díszleteket és a színpadi függönyt a bécsi Leopoldstädter Theater díszlettervezője, F. Jelinek
festette.136 A kezdeti adottságokat látszólag jól ki tudták használni, és a Budán tartózkodó
nemesekből és hivatalnokokból álló közönség igényeinek megfelelő színházat alakítottak ki.
Az épület metszetén jól látható, hogyan szerkesztették a templomtérbe a fa belső szerkezetű
színházat.
A nézőteret a templomhajó tartópillérei közé szerkesztették, ami meglehetősen kötött
lehetőséget adott csak a nézőtér akusztikai és látási szempontból megfelelő formai
kialakítására. A nézőteret az első két boltszakasz tartópillérei közé helyezték. Ezt a nézőtéri
formát a korabeli színházi kutatások akusztikailag a legjobbnak tartották. A zenekari árok
pusztán jelképesen volt elválasztva a földszinti nézőtértől. A kulisszás színpadot a templom
harmadik boltszakaszában, és a szentély helyén alakították ki. A színpadot a nézőtértől a
proszcénium fal és a zenekar választotta el; a szentély alatti kripta egy részét süllyesztőnek
alakították át, e mögött a férfi és női öltözők kaptak helyet. A nézőszámhoz mérten szűkös
foyerból kétoldalt lépcsőkön lehetett feljutni az emeleti páholyokhoz és a karzatra. A nézőtér
első két emeletén 33 páholyt, a harmadik emeleten középen zártszékeket, oldalt karzati
ülőhelyeket képeztek ki. A kiemelt udvari páholy nem a középtengelyben, hanem oldalt, a
színpadtól balra volt elhelyezve. Kiszolgáló és közlekedő tereket nem alakítottak ki, ugyanis a
befogadóképesség teljesítése miatt nem volt hely számukra.
Társított funkciójú színháztípus
A Felvidékre jellemző volt a fejlett városi kultúra, ennek eredményeképpen a 18. század
végén a 19. század elején számos színház és vigadó épült. Ezeknek a színházaknak a mérete
és kialakítása még alig különbözött a főúri magánszínházakétól.137
Ebben az országrészben az állandó színházak megépülése előtt, 1740 és 1800 között
három faszínház működött. Ezekkel az ideiglenes, egyszerű szerkezetű nyilvános
színházakkal párhuzamosan magánszínházak is működtek a főurak városi és vidéki
kastélyaiban, palotáiban.138 A 18. század végén két állandó kőszínház épült Felvidéken, az
egyik Pozsonyban (1776-1884) gróf Csáki György támogatásával, a másik Kassán 1789-ben
épült fel Joseph Tallher építőmester tervei alapján. A kisebb városokban, mint Nagyszombat,
Lőcse, Eperjes, Besztercebánya, 1830-tól épültek színházak. 139
Pozsonyi Városi Színház (1776-1884)
Pozsony már a 18. század végén modern nyugati nagyváros benyomását keltette, mivel a
bécsi udvaron keresztül a nyugat európai kultúra is megjelent a városban. A 18. század végi
városi színházak közül kiemelendő a Pozsonyi Városi Színház épülete, amelynek
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elhelyezésében már városépítészeti szándékok is megfigyelhetők. A városi téren szabadonálló
színházat minden oldalról megközelíthetővé építették, és ezzel a korabeli Magyarország első
szabadonálló színházépülete volt. A városi színház ekkor még nem igényelt a külsőben is
megmutatkozó, markáns, egyéni épületformálást, ezért a színházépület egyszerű formálása
erős hasonlóságot mutat a korabeli pozsonyi magtárépülettel.140 A színház egy helyi
építőmester Matthias Walch141 tervei alapján, grófi támogatásból épült meg.
Első példája a 18-19. század során kialakult azon gyakori elképzelésnek, hogy a
színházat egy másik funkcióval, ebben az esetben kávézóval és redoute-al építették össze.
Megállapíthatjuk, hogy az egyes funkciók az építészeti alakítást tekintve nem hatottak
egymásra, viszont együtt sajátos épülettípust alkottak. A színháztér itt is a soproni és
budapesti példáknál látott szerkesztési formát követi, jellemzője az ívesen szerkesztett
nézőtér, kétemeletes páholysorok, kulisszasoros színpad. Közlekedőtere nincs, sarokba
helyezett, karzatra vezető lépcső és minimális előtér jellemzi. A színháztér szerkesztésében
ismét felfedezhetjük Sturm és Pozzo elképzeléseit.
Az épület egyszerű, tagolatlan tömege alaprajzilag szimmetrikus elrendezést mutat,
amelynek egyik felén a színház, a másikon a kávézó és redoute kapott helyet. Az udvar és a
színészek számára két oldalon egy-egy, a nézők számára pedig három főbejárata volt, és
szükség esetén az oldalajtókkal együtt tizenegy kijáratot lehetett nyitni, amely veszélyhelyzet
kiváltotta menekülés esetén szerencsés megoldás volt. A nézőtér földszinti ülőhelyekből és
emeleti páholyokból, valamint karzatból áll, a díszleteket a bécsi Carl Mandl készítette. A
színház alaprajzi szerkesztése és a színpadon használt öt kulisszapáros megoldás a soproni
szárazmalomban lévő színházzal mutat hasonlóságot.
Kassai Városi Színház (1789-1894)
Az összetett funkciójú városi színházak másik példája a Kassai Városi Színház, amely az
azonos típusú pozsonyi színházépülettel összevetve a beépítésben és a tömegformálásban
mutat eltérést. Az épületre Joseph Tallher királyi építőmester készített tervet, ami az idők
során elveszett. A telken álló kávéház lebontását Schwaitzer Antal városkapitány és
építőmester vezetésével 1787 tavaszán kezdték, az ezt követő nyáron a színház építése is
elindult. A színház emeletes, ezer férőhelyes belső terén kívül a földszinten kávéház és
bolthelyiségek, az emeleten redoute működött. A színpad díszletekkel, szofittákkal és
gépekkel volt felszerelve. A díszleteket Schrött Erasmus festette, a kárpitos munkákat az
ismert Bienfait Albert vállalta, aki Eszterházán Haydn báboperáit vitte színre zenés
marionettszínházával. Szerencsésen megmaradt annak a díszletállománynak a katalógusa142,
amelyből ismeretes, hogy milyen típusdíszletekkel143 rendelkezett a színház.
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15. ábra A soproni szárazmalomban kialakított színház valamint a pozsonyi és kassai színházak
alaprajza (Belitska-Scholtz 1974. p. 109., Moravčíková 2005. p. 113., TACE adatbázis)

A színháztér kialakítását tekintve mindkét színházról elmondható, hogy követték a
külföldi színházak építészeti hagyományait és színpadtechnikáját. A színpadok viszonylag
mélyek voltak, ezeken kulisszakocsis rendszer működött, és a színpad körül kiszolgáló
helyiségeket helyeztek el. A nézőtér íves formájú, kettő vagy három emeleten páholyok,
legfölül karzat található. Ezek a városi színházak nemesi támogatásból valósultak meg, de
már szélesebb társadalmi rétegeket is kiszolgáltak. A legtöbb nézőtéren mindig volt egy
elkülönített főúri páholy, mint a főurak erősödő polgári rétegekkel szembeni
rangkülönbségének egyfajta szimbóluma.
A korszakban működő vándortársulatok által közvetített francia és német nyelvű
kultúra a Bécs-Pozsony-Sopron-Budapest útvonalon érkezett Magyarországra, amelyek a
nyugat-európai építészeti és színházépítészeti áramlatokat is közvetítették. Ennek nyomait
fedezhetjük fel a soproni, pozsonyi, győri és budapesti színházak építészeti formálásában.
A 19. század elejére a főurak városi és vidéki palotáiban lévő magánszínházak
többsége lassan használaton kívül került. Ezzel a színjátszás súlypontja a városi színház és
vigadó épületekbe került át, amelyek az egyre erősödő polgárság találkozóhelyei voltak.
Visszatérve a korabeli Pestre, a felvilágosodás eszméinek terjedése mellett ott erősödött
leginkább a nemzeti öntudat és helyeződött előtérbe a nemzeti nyelv. Ebben kiemelkedő
szerepe volt a hazai középnemességnek, akik már az 1790-es évektől kezdve támogatták a
magyar nyelvű színház ügyét. Ekkor ugyanis a hivatalos nyelv a német volt, a kultúrát is
német nyelven terjesztették, ezzel a magyar kultúrát és népességet is elnémetesítették.
Pesti Német Színház és Redoute (1812-1849)
A társított funkciójú színháztípus egyik jelentős megnyilvánulása a Pesti Német Színház
felépülése a városfalon kívülre. Az építkezés 1806-ban kezdődött és csak 1812-re fejeződött
be, a tervek elkészítésével Johann Aman bécsi építészt bízták meg, aki mellett Pollack Mihály
dolgozott építésvezetőként. Sem az építési telek adottságaival, sem a színház szerkesztésével
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nem lehetett egyszerű dolga az építésznek. A Pesti Német Színház kutatásával és
értékelésével, mind építészeti, mint színháztörténeti szempontból sokan foglalkoztak.144
Az Aman-féle terveket megelőzően már a 18. százazd végén felmerült egy pesti
színház és vigadó építésének szándéka.145 Számos vázlatterv készült a színház épületére,
1791-ben F.A. Hillebrandt adott be terveket, majd ugyanarra a telekre 1799-ben a LandesBau-Direktion is készített egy tervsorozatot. Mindkét megoldás érdekes, háromszög formájú
beépítést alkalmaz, a színházat itt is redoute-tal (későbbi nevén vigadóval), kaszinóval,
tervezték összeépíteni. A színháztér kialakítása a Várszínházzal mutat hasonlóságot:
szokatlanul mély színpadtér, kilenc kulisszapár, nyújtott ’U’ alakú nézőtér, és ehhez a belső
kialakításhoz kapcsolódik hozzá az épület más funkciójú egysége. A Hillebrandt-féle terv
homlokzatának és funkcionális kialakításának hatása erősen érződik a nem sokkal későbbi
Landes-Bau-Direktion féle tervsorozaton.146

16. ábra A Königliches Landesbau Direktion terve a Pesti Német Színház és Vigadó épületére és a
Várszínház alaprajza (MOL T62No1_8, MOL T20_No138)

A tömegformálásról az eddig vizsgált példák alapján elmondható, hogy a 19. század
első felében is még egy tömegben kezelték a színházat, azt nem tagolták, de a városépítészeti
szempontok már erősen megjelennek mind a telekválasztás, mind az épületalakítás terén. A
tagozatok az uralkodó, követendő építészeti stílus elemeit tükrözik. A 19. század során aztán
egyre gyakoribb lett az a megoldás, hogy a színházat más funkciójú épületrésszel építették
össze.147
A fennmaradt feljegyzésekből megtudhatjuk, hogy Aman viszonylag keveset
tartózkodott Pesten, mellé az akkor még kevésbé tapasztalt Pollack Mihály került
építésvezetőnek. Először a színház épült fel, majd Aman terveinek átdolgozásával Pollack
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felépítette a vigadót, így a teljes épület csak 1832-re készült el. A színháztér kialakítását
tekintve a pesti épületben két funkció működött, ezáltal a kiszolgáló terekre is nagyobb
hangsúlyt kellett fektetni. A nézőtér félkör alakú, többszintes páholysorokból és karzatból állt.
A színpadon a kulisszás rendszert alkalmazták. A színpadon megjelenő szerkezeti elemek, a
tartópillérek használata az itáliai városi színházak színpadjain is jellemző megoldás volt, ez
valószínűleg a színpadok nagyságából adódhatott, mivelhogy nagy fesztávolságot kellett
áthidalni. A színpad kihasználhatóságát tekintve ez még nem jelenthetett akadályt, hiszen a
kulisszákat úgy osztották ki, hogy a pillérek között tudjanak mozogni.
A színház a maga nemében kiemelkedő volt a korabeli Közép-Európában, külső és
belső kialakítása, igényessége, mérete és technikai felszereltsége egy komoly építkezés
eredményeit mutatja. Az 1847-ben leégett színházat az utolsó éveiben a magyarosodó Pest
azonban már nem tudta közönséggel megtölteni.
Ide kapcsolódik, hogy Ybl-nek a Pesti Német Színház átépítésére 1835 és 1841 közé
tehető terve az Ybl-hagyatékban található müncheni színháznak az előcsarnok- és lépcsőházelrendezését, illetve nézőtéri formáját tükrözi. Ezek a rajzok egy falazott szerkezetű színház
Münchenben készített terveit ábrázolják, 1839-es, 1840-es és 1841-es dátumozással.148
Aláírás csak az egyik tervlapon található – „Julius Pollack 1839” –, tehát Ybl aláírása nem
szerepel. A tervek a ma is álló épület, a müncheni Königliches Hoftheater tervei, amely 18111818 között épült fel, eredetileg Karl von Fischer (1782-1820) tervei alapján, majd az épület
leégése után 1825-ben Leo von Klenze (1784-1864) építette újjá. A szakirodalom úgy tartja,
hogy a színház előképe a párizsi Théâtre de l’Odéon volt, amit a 19. században a
legtökéletesebb európai színháznak tartották. Ennek hatására a Pesti Magyar Színház
színpadgépezetének elkészítésére Ferdinand Schütz-öt, a párizsi színház technikusát hívták
meg.149 Lehetséges, hogy Ybl müncheni tanulmányai során másolta le a színház tervét. Ez az
átépítési tervvázlat láthatóan igazolja, hogy Ybl valóban mintaként használta a müncheni
színház terveit, és az annál alkalmazott megoldásokat megfelelőnek tartotta egy hazai
színházépület átalakításához is. Nem zárható ki azonban az sem, hogy Pollack számára
rajzolta le a müncheni épületet, ugyancsak a Pesti Német Színház átépítéséhez.
E színházterv hitelesebb értékeléséhez még további tényadatokra lenne szükség.
Mindazonáltal nagyon sokat mond a terv – akárki legyen is a szerző – arról a
kapcsolatrendszerről és hatókörről, amelyben a korabeli olasz és francia színházépítészet
megoldásai német közvetítéssel Magyarországra kerültek, és beépültek a hazai tervezési
gyakorlatba.
Új, önálló színházépületek
Pesti Magyar Színház (1837-1914)
A magyar nyelvű színjátszás Kelemen László társulatának 1792-96 közötti rövid pesti
működését követően csak később, a reformkorban erősödött meg annyira, hogy jellemzően
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közadakozásból, kormányzati támogatás nélkül 1837-re felépült az első magyar nyelvű
színház, a Pesti Magyar Színház. 150

17. ábra Kasselik Fidél 1815 és 1816-ban készült tervváltozatai a Pesti Magyar Színház épületére és a
Théatre Feydeau (KM-ÉGY 58.90.34, TACE adatbázis, BTM KM ÉGY ltsz:17731.1)

A magyar színház céljára épülő állandó épület ügye a 18. század vége fele már
folyamatosan foglalkoztatta a magyar színtársulatokat, vándortársulatokat, és magát az
arisztokráciát is. A színházi produkciók akkor már nemcsak kulturális, hanem politikai
problémákat is felvetettek.
A német színházzal ellentétben a pesti magyar színház ügye negyven évvel később ért
célba, ez is jól mutatja a korabeli politikai akarat és támogatás erejét. A magyar színház
ügyének kiemelkedő pártolója többek között Széchenyi István gróf volt. Több építési telek és
elképzelés merült fel a színház épületére151, de ami egyértelműen meghatározásra került, az a
párizsi és londoni színházak előképként való kezelése, adaptálása volt. Ekkor már kevésbé
használták előképnek az itáliai példákat, sokkal inkább a német és angol nyelvterület
alkotásait, építészeti mintakönyveit, folyóiratait, amelyek az utazások révén egyre nagyobb
számban jutottak el a korabeli Magyarországra.152
Széchenyi javaslata volt153, hogy a párizsi színházak terveit154 vegyék alapul és
alakítsák a kiválasztott pesti helyszínhez. Ezt támasztja alá a Kasselik Fidélnek tulajdonított
színházterv155, ami a párizsi Théatre Feydeau pontos mása. Ez könnyen adódhatott a hasonló
beépítési szituációból, ugyanis meglévő épületek közé, foghíjtelekre épült a párizsi színház, és
a kiszemelt aktuális pesti helyszín is hasonló adottságokkal rendelkezett (Hatvani utca),
továbbá az épületnek egyetlen reprezentatív homlokzata volt, amelyet így reprezentatív
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külsővel lehetett kialakítani. A terv építészeti érdekességét főleg az előcsarnok íves
kialakítása adja.

18. ábra A párizsi Théatre de l’Odéon és a Pesti Magyar Színház alaprajza (TACE adatbázis, Báthory
1914. p. 10.)

Kasselik egy másik tervtípust156 is készített, ez a francia színházhoz képest jóval
szerényebb külsőt és alaprajzi kialakítást mutat. A nézőtér formája a soproni, pozsonyi, kassai
színházak sorába illeszkedik, a színpadtechnika az akkor már hagyományosnak mondható
barokk kulisszát ábrázolja.157
A színház végül 1832-ben épült fel egy városfalon kívüli helyszínre, ifj. Zitterbarth
Mátyás tervei alapján. Széchenyi tanácsait megfogadva és követve a kor színházépítészeti
irányzatát, a párizsi Théatre de l’Odéon alaprajzi kialakítását alkalmazta. Ezt a feltevést
erősíti, hogy Mérey László táblabíró egy hagyatékból megvette a párizsi Odéon és Feydeau
színházak alaprajzát.158
Kolozsvári Farkas utcai Színház (1821-1934)
Eközben Erdélyben, Kolozsvárott csak 1821-ben épült fel az első kőszínház, a Farkas utcai
Városi Színház. Először 1802-ben fogalmazódott meg egy állandó Kolozsvári Színház
építésének gondolata. 1804-ben meg is kezdődött a színház építése egy a Református
Kollégiumtól megvett telken. Az építkezés a felmerülő nehézségek miatt azonban nagyon
lassan haladt, de a lakosság rendületlenül készült a színház megnyitására. A 18-19. század
egyik legjelentősebb folyóirata, az Erdélyi Múzeum 1814-ben pályázatot írt ki a megnyitandó
színház számára. A fennmaradt dokumentumok alapján tudhatjuk, hogy a színház terveit
Schütz Antal építőhivatali adjunktus készítette, az építkezést Alföldi Antal építőmester
vezette.159
Egyszerű tömegformálás, barokk fedélszerkezettel lezárt tömeg jellemezte a
kolozsvári színház külső megjelenését, míg alaprajzilag a felvilágosodás-kori színházakat
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követte. Az Országos Levéltárban megtalálható a színház átalakítási tervrajza160, illetve az
Ybl-tervhagyaték is tartalmaz egy alaprajzot, amely a fennmaradt tervlapon a színház
légfűtés-rendszerét ábrázolja.161 A rendszer szimmetrikus kialakítású, így praktikusan csak az
egyik ágat rajzolták meg. A terven nem szerepel a készítés dátuma, de szerencsére az 1853-tól
Herepei Ottó által szerkesztett, „Foly-irat” címmel megjelent folyóirat egyik száma
foglalkozott a témával. A folyóiratszámokból ugyan csak az első három maradt fenn, de az
1855. évi számban közölt színházleírásból megtudhatjuk, hogy az épületet akkor már fűtötték,
tehát a rajz minden bizonnyal 1855 előttről származik. Aláíróként itt sem Ybl szerepel, hanem
Weixlbraun József pallér neve.162
Ismeretes, hogy a színház nézőterét 1865-ben Kagerbauer Antal kolozsvári
építőmester átalakította, és a homlokzatot előcsarnokkal bővítette.163 Megállapítható, hogy
ezek a városi színházak (Pozsony, Kassa, Kolozsvár) mind szerény közlekedő rendszerrel
készültek, főleg anyagi okokból, hiszen magáért a színház létesítésének puszta ügyéért is
évtizedeket küzdöttek, érveltek a bizottmányok.

19. ábra A Várszínház, a kolozsvári és a lőcsei színházak nézőtere (Horler 1955. p. 483., OSZK
Képkönyvtár, TACE adatbázis)

A színház 800 fős befogadóképességgel rendelkezett, de az állóhelyeket is
beleszámítva 1400 néző is elfért benne. A Várszínház és a kolozsvári színház nézőterét
összevetve, mintha ugyanazt a nézőteret látnánk, ami nem meglepő, hiszen az adott korban
kialakult belsőépítészeti elemeket, színeket használták. Ahogy minden jellemző korszak
nézőterének megvan a maga sajátos kialakítása, ezeket a 18. század végi, 19. századi
nézőtereket is típusmegoldás szerint alakították ki. A színház jó látási és hallási viszonyokkal
rendelkezett. A színház színpadtechnikája egy mozgószínpadból állt. Az épületnek számos
hiányossága volt: a közlekedő és kiszolgáló terek, valamint a lépcsők túl szűkek és hiányosak
voltak, az öltözők száma sem volt megfelelő, valamint hiányzott a társalgó. Ezeket a
hiányosságokat részben aztán pótolták. A karzatra menő nézők számára az épületen kívülre a
falnál egy vaslépcsőt helyeztek el. 1906-ban a színház épületét eladták, majd 1934-ben
lebontották az épületet.
Soproni Városi Színház (1841-1909)
Az ország másik felében, Sopronban 1841-ben épül meg az első állandó színházépület, Franz
Lössl bécsi építész tervei alapján. Itt kell megjegyeznünk, hogy az Esterházy levéltári
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hagyaték tervgyűjteményében található egy 1833-ban készült terv, amely az 1818-ban
megépült München-i Königliches und Hoftheater tervének pontos mása. Ez a tervtípus, ahogy
már korábban megállapításra került, a hazai színházépítészben többször előfordult. A
müncheni terv annyira jelentős hatással volt a hazai építészekre, hogy koncepciója nem sokkal
később Ybl-nek a Pesti Német Színházra készített átalakítási tervváltozatában is felfedezhető,
illetve az Ybl-hagyaték is tartalmaz egy müncheni színháztervet, ami teljesen megegyezik az
eredeti müncheni tervvel.

20. ábra A Franz Lössl féle soproni színházterv és a lübecki színház terve (GYMSM SL Fasc. XXV.
6584, MOL T2_1482)

Szembetűnő, ahogy a soproni színháznál is az egy-egy négyzetbe szerkesztett nézőtér
és színpad sémája található meg. Lössl bécsi építészként valószínűleg találkozhatott a német
nyelvterület építészeti példáival. A színházra egy kismartoni építész, Franz Stampf-tól is
maradtak fönt tervek, ezekben inkább a torinói színház alaprajzi formáját lehet felfedezni.
Győri Színház (1800-1927)
A Bécshez és Pozsonyhoz közeli Győr a Nyugat-Dunántúl, a Kisalföld kiemelkedő kulturális,
gazdasági és társadalmi központja volt. A 18. század végén a barokk jezsuita iskolaszínpadok
mellett már megjelennek világi színházak is: Győrnek ilyen szempontból közvetítő szerepe is
van, hiszen a Bécs-Pozsony útvonal következő állomásaként a nyugatról jövő színikultúrát
vették át és közvetítették tovább a vándortársulatok révén. Európa kulturális áramlatai Győrön
keresztül jutottak el a korabeli Magyarország többi városába.164
1627-ben a jezsuiták révén az iskoladrámákkal indult el a színjátszás, amely aztán a
felvilágosodás idején és reformkorban folytatódott és teljesedett ki. A győri jezsuita
kollégium színpada (1629-1771) szcenikailag jól felszerelt volt, és rajta vallási játékokon
kívül világi darabok is műsorra kerültek, utóbbi világi hatást a díszletek, jelmezek és kellékek
164

Mutatványosok, majd színi mesterek, kezdetben piactereken, majd színkörökben, faszínházakban játszottak. Commedia
dell’arte hatását közvetítő német nyelvű társulatok (angol és francia társulatok), amelyek a birodalom többi terültének színi
áramlatait közvetítették, egészen a bécsi Hof und Nationaltheater felépültéig. In: Források és ritkaságok 2007. p. 25.
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is követték. Az abolíció következtében feloszlatott rend refektóriumát színházteremmé
alakították át, ahol 1798-ig játszottak. 1768-ban és 1785-ben két faszerkezetű játékszínt
építettek, amelyek azonban rövid életűek voltak. Már a kezdetektől egymás mellett működött
a német és magyar színjátszás. Az első színházépületet az 1784-es árvíz elmosta, a második
színkört Georg Schossleuter építtette a Bécsi kapu elé.
A sorban az előzőeket követő, 1798-ban épült faszerkezetű színház építője Reinpacher
József volt. Győr első állandó színháza a régi aréna helyén épült fel, amelyet a megépítést
követő években folyamatosan alakítgattak. Korabeli leírás szerint egyszerű, dísztelen, fából
készült belső tere volt, beleértve a lépcsőket is. Egyszerű színháztér-kialakítása európai
analógiákhoz nem igazán köthető, de talán épp ez adja azt a sajátosságát, hogy
egyszerűségében egyedi mintát mutat. 1809-ben a napóleoni csaták során megsérült az épület,
a falépcsőket 1834-ben eltávolítottak. Eredetileg az eső emelten hat páholy állt, a többi
földszinthez hasonló hely volt, és a második szint volt a karzat. Faboltozatú nézőtér és
előfüggöny díszítette.165
1833-ban Ecker János irányításával, az általa alapított Theater-Verschönerungs Verein
alapos felújítási munkákba kezdett. Ezen munkák tervezője Fruhmann Antal166 főiskolai
rajztanár volt. Az előcsarnok átépítésekor követ használtak és három íves bejáratot alakítottak
ki a főhomlokzaton. A kritikák a korabeli klasszicista városi színházak számára követendő
példaként tartották számon. Az előfüggönyt és a díszleteket egy bécsi tervező, Joachimovitz
tervezte. Közel 600 férőhelyes volt a színház, a páholyok száma tizenhétre nőtt, a nézőtér kék
és fehér színben pompázott, ezüstdíszítéssel.167 A színház elhelyezése miatt nem tudott
hosszan fennmaradni; Ecker János már az 1850-es években felvetette egy új színház
felépítését, egy megfelelő helyszínen, ez azonban csak a 20. században valósult meg. Közben
a régi színházat 1927-ben lebontották.
Az eddig bemutatott színházaknál az itáliai, francia és német színházépítészeti hatások
érzékelhetők. Ezektől függetlenül, a 19. században a hazai színházépítészet egy jellegzetes
típusa, az úgynevezett nyári színkör, vagy aréna jelenik meg. Ezeknél a színházaknál – beható
vizsgálódások eredményeként – a hazai színházépítészetben és szakirodalomban kevéssé
vizsgált angol, majd francia hatás állapítható meg.
Nyári színkörök
Budai Nyári Színkör (1843-1937)
A 19. századi Magyarország jellegzetes épülettípusai a nyári színkörök, arénák. A kutatás
összehasonlító elemzései rámutattak arra, hogy formai kialakításukban az ókori, köznép
számára épített arénák gondolatisága, mint centrális forma tér vissza, ezáltal a népszínház
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Források és ritkaságok 2007. p. 33.
Fruhmann (Frumann) Antal (Győr, 1801–Győr 1873. május 9.) volt. A rajztanárnak tanult, építésszé vált, tehetséges győri
alkotó alkotásai a hazai kora historizmus legjobb színvonalát képviselik A győri rajziskola tanára. Számos Győrben épült
épülete ismert: Újvárosi plébánia templom, Bisinger-féle temető kápolna. 1840-ben megnyerte a veszprémi új megyeháza
tervpályázatát. a klasszicista stílusban épület balatonfüredi kerektemplom terveit (1841-46) készítette. Alkotásai közül még
érdemes kiemelni a Széchenyi tér 3. számú lakóházat, a Rákóczi utca 2. számú ház második emeleti kialakítását (1850) és a
Kossuth Lajos utcai egytornyos rk. templomot (1836).
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Lám Frigyes: Színházunk külső története dióhéjban. Győr, 1928.
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eszmei programját hordozzák magukban. Formájuk és ideiglenes jellegük folytán célszerűen
faszerkezetes épületek voltak, jellemzően az alacsonyabb rangúak szórakoztatására épültek.
A könnyű, gyorsan összeállítható faszerkezetes-kialakítást és a díszítést alapvetően
befolyásolta a fa, mint a célra ideális építőanyag. Egyszerű kialakítása ellenére megjelennek
bennük a korszerű szerkezeti megoldások, mint például a Polonceau szerkezet, vagy a
rezgőkamra. Ezen túl a kor historizáló stílusigénye is hatással volt az építészeti
megjelenésükre. A nyári színkörök sajátos színháztechnikai rendszerekkel bírtak, a bonyolult
mechanikai szerkezetektől kezdve az egyszerű ad-hoc szerkezetekig minden előfordult
ezekben az épületekben. Volt olyan, ahol függönnyel választották el a színpadot a hátsó
kulisszától, de a legegyszerűbb esetekben még azzal sem. Felkutatva és megvizsgálva a kor
néhány jelentősebb nyári színköréről nagyszámban fennmaradt fotókat, régi képeslapokat és
építészeti leírásokat, megállapítható, hogy a 19. századi építészetben általános épülettípussá
váltak.168
Kiemelkedő hazai példájuk az egykori Horváth-kertben álló, sokszög alaprajzú Budai
Nyári Színkör, de emellett egyszerű szerkesztésű, többnyire téglány alaprajzú színkörök is
nagy számban épültek. A nagy fesztávolságok áthidalására fa-acél és öntöttvas-kombinációjú
tetőszerkezeteket alkalmaztak. 169
Ekkor Budán még csak a Várszínházban játszottak, ahol a nyári időszakban azonban
lehetetlen volt előadásokat tartani. A színház tervét Ságody József170 királyi országos
építkezési tisztviselő, építészmérnöknek tulajdonítják, ő vezette az építkezést is. 1843-ban
nyílt meg az új színkör, melyet az akkori sajtó rendkívül dicsért, kiemelve a színház szépségét
és nagyságát. A Ságody-féle első változatról nem maradt fenn terv, azonban a Kincses
Kalendárium 1897-es számában közölték az akkori budapesti színházak nézőtereinek
alaprajzait.171 Ebből a fennmaradt alaprajzból, a már említett Alt-féle nyomatból, valamint a
Kiscelli Múzeumban talált, 1870-ben a színkörről készült fotó alapján lehet következtetni az
aréna eredeti helyszínére, alaprajzára és szerkezetére.
A nézőtér alaprajza a szabályos tizennégy-szögből képzett csonkolt, összetett test
formáját követte, amelyre pillérvázas tartószerkezeti felépítmény került. A földszinten
állóhelyek és padokon ülőhelyek voltak, a földszinti nézőteret megemelt zsöllyék vették
körül, mindkét oldalon 12 fülkével. A karzat a zsöllyék mélységében visszaugrasztva épült,
amelyen ülő és állóhelyek számára alakítottak ki teret. Az épület közlekedőtereire nem
fektettek hangsúlyt, az épülethez csak egy szűkös előcsarnoktér, továbbá az épületen kívülre
helyezett lépcsők tartoztak. A nézőtér szellőzését és árnyékolását az emeleti szinten
körbefutó, spalettákkal zárható és nyitható falnyílással oldották meg. Ha a színpadot hátrafelé
megnyitották, nagymértékű huzatot keltettek, ami azonban tűzveszélyességi szempontból
kritikus volt.
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Az ország számos városában működtek még nyári színkörök, mint például: Baján, Debrecen, Győr, Kolozsvárott,
Mohácson, Munkácson, Nagykárolyban, Nagykőrösön, Nagyváradon, Orosházán, Pápán, Pozsonyban, Szatmárnémetiben,
Szentesen és Szombathelyen.
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A színház egykori telke a 18. század második felében gróf Nicky Kristóf tulajdonába került, akitől 1780-ban Szentgyörgyi
Horváth Zsigmond földesúr megvásárolta a területet és befásította. Az Alagút és a Lánchíd ekkor még nem nyílt meg, nehéz
volt a közlekedés Pestről Budára és vissza. Huber Ignácz 1842. augusztus 22-én kelt szerződéssel Szentgyörgyi Horváth
József és Antal tulajdonosoktól bérbe vette kertjüket 6 évre, évi 2500 váltó forint bér fizetése mellett, hogy ott arénát építsen.
In: Józsa - Krähling 2010. p. 109.
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Ságodyra vonatkozóan ld.: Koch 1966. Utalások vannak arról, hogy Ybl Miklós hagyatékában is találtak a budai Horváthkerti fából ácsolt arénára vonatkozó tervrajzokat. A kutatás során nem sikerült fellelni a rajzokat.
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Kincses Kalendárium 1897.
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Szerkezeti érdekességét a vegyes tetőszerkezeti megoldás adta, amelyet a térforma
megfelelő áthidalása igényelt. A tetőszerkezetet fő-, és mellékszaru-állások alkották, a
szarufák a tető középpontjából induló császárfába voltak beékelve. A mellékállások a
taréjszelemenig futottak, a szarufák közötti további merevítést a fiókszaruk végezték. Ezt a
szarufás szerkezetet középszelemen fogta össze. A szerkezetet vonóvas-rendszer egészítette
ki, amelyre a világítótesteket is függesztették. 172
A színkörök építészetileg és szerkezetileg a műfaj igényeit tükrözték,
városépítészetileg téralakító, térszervező szerepük emelhető ki. Közös vonásuk, hogy azonos
társadalmi réteg, az alsó-középosztály szórakoztatását szolgálták. Olyan épülettípust
reprezentáltak, amelyek gyakoriak voltak a 19. századi Magyarországon. A színházi igények
bővülésével, valamint az ezzel párhuzamosan kibontakozó épületszerkezeti fejlődéssel
azonban a 20. század első felében ezek az épületek már korszerűtlenné váltak, és a szerkezet
jellegéből adódóan nem voltak bővíthetők vagy fejleszthetők, ezért szükségképpen bontásra
ítéltettek.

21. ábra A Globe, a Buda Nyári Színkör, az Erzsébet téri Nottheater, a párizsi Cirque d’hiver és Cirque
d’Napoleon és a Pesti Nyári Színház (Yates 1969.p 132; Ismeretlen szerző 1870 KM FGY, Alt Rudolf
metszete 1845, a szerző rekonstrukciója, Kincses kalendárium 1897; BFL XV 17f 331_133_1 1863,
Siklóssy 1931. p. 304; Hittorff 1852; MOL T11 No3 b 244, T11 No 3b, 73,7 4, 76, 143)
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A nyári színkörök tervezésénél megfigyelhető, hogy – a funkció állandósága mellett –
eltérő felfogást képviselő tervezők is közel azonos karakterű építészeti megoldásra jutottak.
Felfedezhető bennük a középkori fogadók udvarait idéző Erzsébet-kori színházak formai
kialakítása és gondolatisága, kortárs analógiái pedig az olasz circo-teatro, angol circus és a
francia cirque épülettípus. 173 Megfigyelhető továbbá, hogy a színkörök építészeti kialakítása
tükrözi a Semper-i Bekleidungstheorie-t, miszerint a vázat felékesítve alakul ki az épület
köntöse. Semper magyar nyelven megjelent tanulmányából idézve: A szerkezeti vázhoz az
improvizált ünnepi építményeknél szükséges, hogy mindig és mindenütt a dolog
természetével együtt járjon a külső díszítésének és burkolásának az elve, a szerkezeti részek
elleplezésének elve, mert a motívumot adó váznak és azt takaró elemeknek együttesen
természetesnek kell tűnnie.174
A Budapest Főváros Levéltárában őrzött Ybl-hagyatékban fellelhető egy azonosítatlan
faszerkezetű színház terve. Ybl Ervin Ybl Miklósról írt monográfiájában olvasható, hogy a
hagyatékban megtalálták a „budai (Horváth-kert) fából ácsolt aréna rajzait”. Ezeken a
rajzokon egy favázas szerkezetű, a nyári színkörökre jellemző, aréna formájú színház látható.

22. ábra Az Ybl-hagyatékban található faszerkezetű színház és a Kincses Kalendáriumban közölt
Budai Nyári Színkör alaprajza (BFL XV.17. f.331.b – a5/1–3; FSzEK BGy. B059/156)

A Kincses Kalendárium 1897-es számában közölt nézőtéri alaprajzot összevetve az
Ybl-hagyatékban megtalált rajzzal megállapítható, hogy a két terv nagyon hasonló, szinte
egymással teljesen megegyező. Mindkét rajzon részletesen ábrázolták a nézőteret, amelynek
alaprajza egy csonka tizennégy-szögű sokszögbe rajzolt, háromnegyed körívbe szerkesztett,
pillérvázas szerkezetet mutat. Feltételezhető, hogy Ságody, mint kamarai mérnök felhasználta
az Ybl-féle tervet a színkör tervezéséhez, vagy Ybl esetleg a későbbi átalakításokhoz
készítette ezt a rajzot. De feltehető az a kérdés is, hogy a Budai Nyári Színkör tervezője nem
173

Az épülettípus a 18. századi Angliában alakult ki, első példái közé tartozik az Astley’Theatre, fa szerkezetű színház,
nyitott aréna-formával, amit később ponyvákkal fedtek le. Ezek az épületek egyszerre működtek színházként és cirkuszként,
tehát színpadon és porondon is tudtak játszani. Franciaországban is elterjedt a típus használata, ennek egyik jellegzetes
példája a J. I. Hittorff tervezet párizsi Cirque d’Hivre (1852), de a palermói Giuseppe Damiani Almeyda által tervezett
Politeama (1874) is ezt a típust tükrözi.
174
Gottfried Semper. A burkolás elve az építőművészetben. In: Monumentalitás. Szerk.: Moravánszky, Ákos - M. Gyöngy
Katalin. Budapest 2006. pp. 46-47.
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maga Ybl Miklós volt-e, aki – mivel akkor még nem rendelkezett építőmesteri joggal – nem
írhatta alá a tervet.175
Nottheater (1852-1870)
A Pesti Német Színház leégése után, a német nyelvű közönség számára, a színház gyors
pótlására egy úgynevezett szükségszínházat építettek fel, amely 1852-1869 között működött
Nottheater néven. Az épületről sajnálatos módon építészeti tervrajzok nem maradtak fenn,
ezért a fellehető helyszínrajzok, ábrázolások és fotók segítségével következtethető a színház
formai alakítása.
Több, az akkor Új Vásártérnek (ma Erzsébet tér) nevezett tér helyszínrajzát ábrázoló
terv mellett az Ybl-tervhagyatékban is a már meglévő új színház körüli park rendezési terve
látható.176 Utalást arra, hogy a színház tervezését Ybl-re bízták, Ybl Ervin könyvében
találunk, amely szerint a Színházi Látcső című folyóirat 1863-as számában közlésre került,
hogy Ybl Miklóst bízták meg a színház terveinek elkészítésével.177 Az épület tervét, és
további adatot sem találtunk erre vonatkozóan, így biztosak nem lehetünk abban, hogy
valóban Ybl tervezte a színházat.
A színház 1848-ban elkészült első épülete a nyári színköröknél látott, faszerkezetű
színház volt, amely azonban 1853-ban leégett, és ezután – az eredeti formát követve –
kőszínházként építették újjá. Ennek tömegformálása valóban hasonlóságot mutat a korábban
említett nyári színkörökkel, illetve a már megismert cirque, circo-teatro épülettípussal, ami
valószínűleg az azonos funkcióból és igényből adódhatott, hiszen egy gyorsan és könnyen
felépíthető, nem magas igényeket kielégítő, gazdaságos szerkezetre volt szükség ahhoz, hogy
a Pesti Német Színház hiányát gyorsan pótolják, erre utal a színház elnevezése is.
Pesti Nyári Színház (1860-1867)
Miközben Ybl színházai által Semper színházépítészeti gondolatai bekerültek a hazai
építészeti köztudatba, megépült Feszl Frigyes178 Pesti Vigadója és a Városligetben található
Pesti Nyári Színháza. A Vigadó épülete a régi Pesti Német Színház és Redoute telkén épült
fel. Értekezésünknek nem képezi részét ennek bemutatása, mivel vizsgálódásunk a
színháztérrel (nézőtér és színpad) rendelkező épületekre összpontosít, és a Vigadóban
műfajából adódóan ez a funkcióegység nem jelent meg, így nem kerül részletesebben
bemutatásra.
A Pesti Nyári Színház179, amelyet 1860-ban építettek fel a Városligetben, típusában és
szerkezetében a nyári színkörökhöz kapcsolódik. Azonban az épületformálásban nem a
centrális kialakítást, hanem a kőszínházak alaprajzi formálását követi. Még a tetőszerkezet
csomópontjait is a Feszlre jellemző keleties motívumok díszítik. Annak ellenére, hogy egy
egyszerű kialakítású épület, figyelmet fordítottak az akusztikára: a zenekari árok alatt itt is
feltűnik a rezgőkamra.
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A kérdés eldöntéséhez az eddigi kutatások során nem került elő erre vonatkozó egyértelmű dokumentum.
A tervek lelőhelye: BFL XV.16.b.224/76, BFL XV.16.b.224/77, BFL XV.17.f. 331.b- 133.1.
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További társított funkciójú színházak
Miskolci Színház (1857)
Miskolcon 1857-ben épült állandó kőszínház Giuseppe Cassano180 tervei alapján. Az első
színház (1823)181 1843-as leégése után Hild József is készített terveket182 a színház épületére,
amelyek sajnálatos módon elvesztek. Az épület a hazai színházépítészetben már többször
bemutatott típust követi, a színházat a földszinten üzletekkel, az emeleten kaszinóval építették
egybe. Miskolcon a színjátszás első megjelenésétől kezdve magyar nyelvű társulatok
játszottak, ezért ha építészetileg kevésbé jelentős is, de a magyar nyelvű színjátszás egyik
bázisaként fontos szerepe volt a 19. században.
Debreceni színház tervváltozatai
A török hódoltság alatt kimerült Debrecen érdemlegesen a 1848-as szabadságharc után indult
virágzásnak, ekkor készültek a debreceni színháztervek is.183 Az első tervek 1855-ből
származnak, ebből az évből két tervváltozatot is ismerünk, az egyik Ferdinand Kirschner, a
másik Rveszner Károly osztrák építész munkája. Ugyanabban az évben Ybl Miklóst is
felkérték, hogy tervezzen színházat; Ybl végül négy tervet készített a debreceni színház
épületére.
A bécsi építészek tervei ugyanarra a telekre készültek és zártsorú beépítést mutatnak.
A belső funkcionális sorolást tekintve megállapítható, hogy a két terv eltérő funkcionális
sorrendet mutat. Kirschner tervében színháztér kerül a tömeg első felébe és a kiegészítő
funkciók hátrébb sorolódnak. A színpad tere a nézőtér befoglaló méretével egyezik meg,
utóbbi patkó alakú, íves saroklépcsőkkel. Rveszner tervén ennek az elrendezésnek az
ellenkezője látható: a bejárati részen találhatók az üzletek és mögülük érhetőek el a színház
terei. A színháztér mindkét esetben az itáliai nagy városi színházak típusát követi, a
színpadtechnika a korabeli szokás szerint még a barokk kulisszarendszert alkalmazta. Itt ismét
felfedezhető az értekezés elején bemutatott szerkesztési elv, amely a hazai színházak
többségét jellemzi és egészen Pozzo és Sturm mintaterveihez vezet vissza. Debrecenben a
színház a város, mint jelentős vidéki kulturális és közigazgatási központ polgárságának
társadalmi igényeit is tükrözi. Az összesen hat terv mindegyikénél megfigyelhető, hogy a
korábbi hazai színházakhoz képest kiterjedt közlekedőrendszerrel rendelkeznek. A színház
mellett továbbá üzletek is helyet kaptak az épületben.
Ybl tervei közül az első kettőt (1859) túl költségesnek tartotta a város színházépítő
bizottsága, és a helyszínt is messzire esőnek ítélték a központtól, így a harmadik tervváltozat
(1861) már ezeknek a megjegyzéseknek a figyelembevételével készült. Létrejött egy negyedik
tervváltozat is, de arról csak helyszínrajz maradt fenn. Ybl terveiről elmondható, hogy a
színháztér kialakításban nem tér el a bécsi építészek terveitől, azonban a tömegformálásban,
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azáltal, hogy az első tervénél két hasonló tömegű, nyaktaggal összekötött épületet tervez, egy
addig nem látott megoldást ad.
Az első terv egyedi beépítést mutat, a Kossuth utca várostól távolabb eső részére (a
mai Vöröstemplom helyére) helyezte a színházat. Külön – magával a színházzal
összehasonlítható méretű – épülettömegbe tette a kiszolgáló helyiségeket és olyan egyéb
közösségi funkciókat, mint üzlet, kávézó, esetleg táncterem, mindezt szembefordítva a
színház épületével. Jobban megnézve az első épület közlekedőrendszerét megállapítható,
hogy kiterjedt, reprezentatív terekkel rendelkező épületről van szó, amelynek a
középtengelybe helyezett egykarú lépcsőjén keresztül közelíthető meg a színház tömbje. A
valószínűleg báltermi funkciót is ellátó épülettömb egykarú lépcsője tehát már az Operaház
királylépcsőjét vetíti előre.
Ybl harmadik terve egy sokkal redukáltabb funkcionális sémát mutat, de már a
megvalósult színház telkére helyezve. Itt is tervezett egy különálló épületet, de már nem a
reprezentáció számára, hanem a színházi üzemet kiszolgáló festőműteremnek és
díszletraktárnak. Az előzőhöz képest viszont feltűnően tágas előcsarnokot alakított ki, a
színháztér méreteivel közel azonos arányban. A főlépcső és a karzatra vezető lépcsők
elhelyezésüket tekintve tulajdonképpen a korábban tárgyalt müncheni színház alaprajzi
rendszerének analógiái.
Külön említést érdemel a második és a harmadik tervváltozaton szereplő akusztikai
megoldás, a rezgőkamra, amely az értekezés korábbi fejezetében már részletes bemutatásra
került. A terveken való megjelenése mindenképp azt mutatja, hogy Ybl tisztában volt a
különleges megoldásokkal és azok szerkezeti kialakításával.
A negyedik tervváltozatban, amiről sajnálatos módon csak helyszínrajz maradt fönn,
ismét visszaköszön a Semper-féle drezdai színháztípus. A tömegformálást tekintve a második
tervben egyetlen tetővel fogja össze az épületet, ezzel szemben a harmadik tervváltozatban
már kiemeli a zsinórpadlás tömegét. A színház végül Szkalnitzky Antal tervei alapján épült
fel 1865-ben.
Ybl közel ötven éves alkotói pályafutása alatt tizenkét színháztervet184 készített,
amelyek közül csak egy, az Operaház valósult meg. Fennmaradt tervei a 19. század
jellegzetes színházépület-típusainak kiemelkedő példái, végigkövethető rajtuk Ybl-nek a
színházépítészet műfajában kiteljesedő, elméleti megalapozottságú tervezői munkássága. A
színházak, mint középületek, jelentős társadalmi találkozóhelyekké váltak, és helyet adtak az
egyre fontosabbá váló reprezentációs igények kielégítésének. Ybl terveivel a hazai
színházépítészet széles spektrumát fedte le, és alkotómunkája során számos lehetősége
adódott, hogy ennek az építészek számára minden korban nagy kihívást jelentő, összetett
funkciójú épülettípusnak a tervezésében részt vehessen. Ybl színházépítészetében
ráismerhetünk jónéhány olyan megoldásra, amelyek nem csupán építészeti formálásban,
hanem az épületszerkezeti megoldások, az épületgépészet, az akusztika és a színpadtechnika
szempontjából is korszerűek voltak. 185
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„Memoire über den Theaterbau im Pest”
A fővárosban a Pesti Német Színház leégése és a Vigadó megsemmisülése után ismét
felelevenedett az igény egy állandó városi színház építésére a német színház helyén. A
Magyar Országos Levéltár Tervtárában található az a német nyelvű dokumentum, amely
„Memoire über den Theaterbau im Pest” címmel 1859-ben a Pesti Német Színház és Vigadó
helyére tervezett városi színház beépítésére tett javaslatot. A dokumentumot Pribék Béla
mérnök, Hans Petschnig építész, Szumrák Pál mérnök és Ybl Miklós írta alá, az utóbbi
„Nicolaus Ybl”-ként. A dokumentumban javaslatot tettek az akkori Színház térre (a mai
Vörösmarty tér) tervezendő pesti városi színház beépítésére. Megvizsgálták az ott lévő Pesti
Német Színház és Redoute eredeti beépítését, és új koncepciót dolgoztak ki.
A javaslat arányos kicsinyítéssel Semper drezdai színházának mását kívánta
megvalósítani. Itt érezhető leginkább Semper színházépítészetének Ybl-re és kortársaira
gyakorolt hatása, és egyben Semper első megjelenése a hazai színházépítészetben. Ahogy Ybl
építészetére, úgy a hazai historizmusra is erős hatással volt Semper munkássága, építészeti
elvei és gondolkodása. Mivel azonban az itteni beépítési adottságok jóval szűkösebbek
voltak, mint Drezdában, így azt a drezdaihoz képest méretében felére csökkentve javasolták
megvalósítani. Ha a két színház itt közölt alaprajzait összehasonlítjuk, látszik, hogy Ybl és a
bizottság tagjai pontosan átvették a drezdai színház alaprajzi rendszerét, csak éppen
hozzáillesztették ahhoz a Vigadó tömegét. A Pesti Német Színház és Vigadó eredeti
beépítéséhez képest a javaslatban megfordították a fő funkcionális elemeket, így a színház a
Duna felől, a Vigadó pedig a térről nyílt volna. Ebben a megoldásban furcsán hatnak a
hangsúlyos, az eredeti drezdai beépítési adottságokra kidolgozott, oldalsó bejáratok, mivel
azok nem alkalmazkodhatnak a keskeny mellékutcák helyi adottságaikhoz.
A két építész, Semper és Ybl élete végigkövette a 19. századot, körülbelül tíz év
korkülönbséggel. Mindketten többféle épülettípus tervezésében próbálhatták ki magukat, de
habitusukat tekintve eltérő személyiségek lehettek, hiszen Semper teoretikus alkatként
munkái mögé gyakran társított elméletet, míg Ybl-re nem jellemző ez a fajta teoretizáló,
elméleti írásokban is megnyilvánuló hozzáállás.
Székesfehérvári Városi Színház (1874)
A székesfehérvári színházról is ismert egy Yblnek tulajdonított alaprajz (1860), amelynek
hitelességét az a publikált adat186 támogatja, hogy Ybl Miklós megbízást kapott a színház
tervezésére. A színház végül nem az ő, hanem Szkalnitzky Antalnak, a kor sokat
foglalkoztatott építészének tervei alapján épült fel. A székesfehérvári színház szokatlan
beépítési formát mutat, Ybl az épület ferde térfalaival a város adottságaihoz, Szkalnitzky a
meglévő utca irányához igazodott. Ismert épületegyüttes-típus, hiszen a színházhoz üzleteket,
kávézót építettek.
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További új, önálló színházépületek
Szegedi Városi Színház (1883)
Szegeden 1853-ban merült fel állandó színház és nyári aréna építésének gondolata, de végül
egyik se valósult meg.187 Az Ybl-hagyatékban a színpad és kiszolgálótereinek alaprajzát,
illetve a zsinórpadlás metszetét találjuk.188 A szegedi színház 1883-ban nyílt meg, majd 1885ben színpadi tűz miatt leégett, feltehetően ezután készíthette Ybl a maga átalakítási rajzait. A
színpad térmetszetén részletesen megrajzolt színpadgépészetet látunk, amely alapján elénk
tárul a kor színpadtechnikájának fejlettsége és korszerű megoldásai. A rajz Ybl
színháztechnikai jártasságát igazolja; színháztervezési feladatai során alkalma volt elsajátítani
a színpadtechnikai rendszerek működését. Részletesen megrajzolt színpadtechnikával több
esetben is találkozhatunk tervein, közöttük olyan korai tervein is, mint a müncheni vagy a
debreceni színház.
A színház végül Ferdinand Fellner és Hermann Helmer tervei alapján épült fel 1883ban. A hazai építészek között felháborodást váltott ki, hogy a szegedi színház tervezésével a
bécsi építészeket bízták meg és ezért levélben fordultak a város vezetéséhez. Érdekes, hogy az
aláírók között volt a kor két sokat foglalkoztatott építésze, Ybl Miklós és Lechner Ödön is.
Ferdinand Fellner és Hermann Helmer színházai
A bécsi építészek színházépítészeti munkássága 1873-ban kezdődött és közel 40 éven át
tartott. Életművük mind európai, mind hazai viszonylatban gazdagon feldolgozott189, ezért az
értekezésnek nem szándéka ennek a hatalmas életműnek az átfogó értelmezése. Jelenlétük a
hazai színházépítészetben tagadhatatlan, ezért röviden bemutatásra kerülnek azok az építészeti
megoldásaik, amelyek hozzájárultak a hazai színházépítészethez.
Fellner és Helmer páros megalkotta a köznép számára azt a színháztípust, amelyet a
régi bécsi Városi színház funkcionális újragondolása alapozott meg. Ezzel egy olyan
átgondolt, kiforrott alaptípust alkottak, amelyet a későbbiekben Európa-szerte alkalmaztak.
Színházaikban egyértelműen felfedezhetők a 19. századi európai színházépítszet jellemző
megoldásainak adaptálása, mint például Semper drezdai színháztípusának alkalmazása, vagy a
párizsi Feydeau színház íves előcsarnokának gondolata. A népszínház típust olyan alkotásnak
szánták, amely a nagyközönségnek szól, alacsonyak a jegyárak, a megfelelő kényelem
biztosítása mellett a nézőtéren mindenhol kellemesen érzik magukat a nézők. Összesen 48
színháztervükkel meghatározó szerepet játszottak az európai és magyar színházépítészetben,
mindezzel persze jogosan vívták ki a hazai építészek ellenérzését.
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A két építész egy modulrendszert dolgozott ki az alaprajzi kialakításra és a külső
formálásra. Megállapíthatjuk, hogy hazánkban a Vígszínház és a Kecskeméti Színház alkotja
az általuk kiérlelt egyik színháztípust, a Népszínház egy másikat, a szegedi színház pedig egy
harmadikat. Ez a modulrendszer segítette őket hozzá ahhoz, hogy nagyszámú színházépület
fűződjön a nevükhöz, mivel megbízhatóan dolgoztak és gazdaságosságra törekedtek. Az
épületek külső formálásában az aktuális, divatos építészeti stílusokat követték, azonban a
belső kialakításban és a színpadtechnika terén már törekedtek a modern megoldásokra, mint
például a süllyesztett zenekar és a hidraulikus színpadtechnika alkalmazása, vagy a
villanyvilágítás és vasfüggöny használata. A szigorú tűzvédelmi előírások miatt több kijárata
lett a színházaiknak, a lépcsők elhelyezését tekintve középtengelybe helyezett, átlós, valamint
oldal lépcsőket alkalmaztak, így a minden oldalról szabadon hagyott színház tűz esetén
gyorsan elhagyhatóvá vált. 190
Népszínház (1875-1965)
1873-ban egyesült a három város, Pest, Buda és Óbuda; a korszakot jelentős városfejlesztés és
gazdasági fellendülés jellemezte. A színházépítészet szintén fénykorát élte ebben az
időszakban. A Pesti Magyar Színház épületében egyszerre működő prózai és operai társulat
kinőtte a színházat, felmerült a kérdés: bővíteni, vagy újat építeni. Végül mindkét felvetés
megvalósult, hiszen Szkalnitzky kibővítette a magyar színház előcsarnokát és nézőterét,
valamint két oldalról bérházakkal építette össze a színházat, hogy ezzel növeljék a bevételt.
Az új színház építésének igénye is megvalósult, ugyanis Fellner és Helmer, a hazai építész
társadalom bosszúságára, megépítették a Népszínházat a mai Blaha Lujza téren.
Operaház (1884)
A népszínház megépülése után nem sokkal később megkezdődik az Operaház építése. Ybl
ebben mintegy összegzi addigi színházépítészeti tapasztalatait. Ybl ezen utolsó
színháztervéről több összefoglaló mű született, az Ybl építészetét tárgyaló tanulmányok is
kiemelten foglalkoznak az épülettel.191 Ennek egyik oka, hogy eddigi ismereteink szerint ez
az egyedüli megvalósult színháza, amely ráadásul Budapest egyik ékessége, és az épülettípus
legfontosabb hazai példája, egyben a historizmus legjelentősebb magyarországi
városépítészeti együttesének, a Sugárútnak (ma Andrássy út) is kiemelkedő középülete.
Az operaházak esetében volt a legerősebb a reprezentáció igénye, amelynek
következtében az épületekben a tengelyesen kialakított színháztérhez tágas közlekedő és
kiszolgáló terek kapcsolódtak. Az Operaház épülete Ybl legösszetettebb színháza, amelyre a
geometriailag szimmetrikus szerkesztésmód jellemző, bár funkcionálisan aszimmetrikus
elrendezésű, és ezek a különböző funkciók önálló térelemekként működnek. Raszter-hálóra
szerkesztett épület, amelynek szerkesztési hálópontjai vizuálisan, vázként a két földszinti,
szimmetrikusan elhelyezett előcsarnokokban, valamint a homlokzat nyílászáró kiosztásában
jelennek meg.
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Ybl itt alkalmazta először a központi díszlépcsőt, amely azonban más formában
valósult meg, mint ahogy az Operát tárgyaló irodalom szerint az előképnek tekinthető párizsi
Opera megoldása mutatja.192 Az elemzésből kiolvasható, hogy itt az előcsarnok két oldaláról,
és nem a középtengelyből indul a lépcső, ezért a reprezentatív térsor első fontos tere, a
díszlépcsőház, nem a félemeletre – ahogy a párizsi Operánál –, hanem egy szinttel feljebb, az
emeletre került. Ybl ezzel a megoldásával a megérkezés helyét az előcsarnoktól megemelve,
koncentráltan az épület belsejébe helyezte át. Ezt a kialakítást természetesen befolyásolta az
építési telek adottsága is, amely nem engedte meg, hogy az adott helyre kiterjedt, kellően
szabadon formált előcsarnokot lehessen építeni.193
Az először a debreceni első tervben megjelent egykarú lépcső Semperi analógiára
vezethető vissza. Ő a bécsi és a drezdai színházban már alkalmazott ún. királyi lépcsőt, amely
az uralkodó számára kialakított különálló reprezentatív bevonulás helye volt. Az Operában
Ybl az épület középtengelyével párhuzamosan helyezte el, szintén a beépítési korlátokból
adódóan. A tudatosan szerkesztett, első ránézésre hossztengelyére szimmetrikus épületen
alaposabb vizsgálat után rejtett aszimmetria fedezhető fel, mind a belső tér, mind a külső
megjelenés alakításában. A városi oldalon a királyi lépcsőtől indulva az első és a második
emeleten reprezentációt szolgáló tereket alakítottak ki, míg az átellenes ligeti oldalon az
igazgatási és kiszolgáló helyiségek találhatók. A tömegalakítás az építési telek adottságaihoz
igazodva szerencsésen alakult; Ybl egy harmonikus színházépületet tervezett, amelyben a
színházteret egyetlen tömegként kezelte és közös tetővel fedte le, így a nézőtér fölött kialakult
tágas padlásteret is ki tudták használni. Annak ellenére, hogy a zsinórpadlás tömegét nem
emelte ki, a nézőteret és a színpadot lefedő tetőszerkezetben egy tűzgátló falat épített, a tűz és
a színpadi-nézőtéri hangok egyik térből a másikba terjedésének megakadályozására.

23. ábra Ybl első debreceni színházterve és az Operaház földszinti alaprajza (HBML 170_19,
Zeitschrift 1885.BL IV.)

Ybl mind az épületgépészet terén, mind a színpadtechnikai rendszer tervezésekor
korszerű elemeket alkalmazott. Korábbi színházterveiben még nem jelent meg a süllyesztett
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zenekari árok, ennek alkalmazását is ebben a tervében látjuk először. Ez a kor egyik
újdonsága volt, hiszen a zenekar addig egyáltalán, vagy alig volt lesüllyesztve, ezzel javultak
az akusztikai viszonyok. A tervváltozatok között fellehető olyan kialakítás is, amikor a
zenekari árok alá rezgőkamra került, megvalósulása azonban nem ismert.
A szellőzés gravitációsan működött az épület tengelyében elhelyezett, szimmetrikus
járatokon keresztül. A felszálló használt meleg levegő a nézőtér fölötti kürtőkön keresztül
távozott, a friss levegő pedig az utcáról, a járdában lévő nyílásokon és az emeleti ablakokon
keresztül jutott be a szellőzőjáratokba.
Ybl a technikai megoldásokat tekintve egyedülálló színpadgépészeti rendszert, az ún.
Asphaleia rendszert alkalmazta, amelyet a budapesti Operaházban próbálták ki a gyakorlatban
először, és közel száz évig működött. Ennek a korszerű technikának megfelelően áttervezte az
ide gondolt hagyományos barokk lejtős padozatú színpadot és faszerkezetű kulisszarendszert,
és helyette új, tűzbiztos hidraulikus rendszer szerint alakította át a színpadot. A rendszer úgy
működött, hogy a színpadot a díszletek mozgatásához utcáknak nevezett, egymástól
függetlenül föl-lemozgatható sávokra osztották, de megtartották a lehetőségét a hagyományos
kulisszakocsik esetleges használatának is.194 Ezzel az új technikai megoldással az Operaház
az első hazai színház, amely túllépett a hagyományos barokk színpadtechnikán.
A fentieket összefoglalva, Ybl pályájának fentiekben áttekintett szakasza közvetlenül
kapcsolódott a színházépítészet Gilly, Schinkel, Semper és Garnier munkásságával
jellemezhető európai virágzásához, akiknek mind tervezési elvei, mind épületei erősen
hatottak Ybl munkáira. Ugyanakkor Ybl mindig egyedien alakította színházait, az európai
példákat csak egyfajta előképként, inspirációként kezelte. Ybl mintakövetésében jelentős
szerepet játszott a müncheni Königliches Hoftheater és a Semper féle drezdai színház
építészeti kialakítása, valamint Garnier operája. Színházterveinek széles skálája egy olyan
fejlődési ívet tár elénk, amelynek végén legkiforrottabb, egyben legkorszerűbb terve, az
Operaház áll. Színházaiban korszerű szerkezetek és technikai megoldások sorát alkalmazta,
ezek közül ismételten kiemelendő a faszerkezetű színházak lefedésére használt – fa és acél
kombinálásával létrejött – Polonceau-szerkezet, az épületgépészet terén a légfűtés rendszere,
illetve az Opera szimmetrikusan kialakított gravitációs szellőzése, az Asphaleia
színpadtechnikai rendszer, és végül a jelentős akusztikai előrelépést hozó rezgő kamra.
Mindezek bizonyára jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Ybl tekintélyes helyet, rangot
vívott ki magának a magyar és az európai színházépítészetben.
További, röviden ismertetett színházak
Az Operaház épületét követően a kései historizmus és a századfordulón, a vidéki városokban
továbbra is épültek színházak, az egyszerű nyári színköröktől egészen a kiterjedt
épületegyüttesekig, az eddig tárgyaltaknál ugyan jóval kevésbé, de mégis említésre méltóan
dokumentálva. Mivel az értekezés törzsanyaga a felkutatott terveken alapszik, így ezekre a
színházakra nem térünk ki részletesen, viszont rövid elemzésük a 19-20. század fordulójának
áttekintését segítik és elvezetnek a modern elvek megjelenéséig.
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A Debreceni Nyári Színház és Cirkusz tervének (1888) szerkesztése a Budai Nyári
Színkör centrális alaprajzi formáját követi, műfajában viszont a korábbiakban már ismertetett
circo-teatro típusba sorolható. Ennél az egyszerű szerkezetű színháznál fedezhető fel először a
hazai színházépületek között az oldalirányú terjeszkedés szándéka. A Semper-féle müncheni
színházterv és a bécsi Burgtheater formáját tükrözve, az épületnyúlványokkal így térhatároló
jelleget tölt be az épület. Annak ellenére, hogy a Semper-i színházépítészeti megoldások
megtalálhatóak voltak a hazai építészetben is, nem adódhatott olyan beépítési szituáció, amely
ezt a megoldást alkalmazta volna.
Pécs első színháza 1839-ben nyílt meg a Mária utcában az 1836-ban megépült Casino
építtetőinek támogatásával. Az építőmester személye ismeretlen, a szakirodalom jelenleg
Piatsek Józsefnek tulajdonítja az épület tervezését, a korabeli leírások szerint a színháztér
kialakítása a korabeli színháztér alakítási hagyományokat követte.195 Az épületet 1890-ben
lebontották és az ekkor meghirdetett új színház épületére kiírt országos tervpályázatot Lang
Adolf és Steinhardt Antal tervezőpáros nyerte meg, akiknek alaprajzi megoldása a Fellner és
Helmer-féle Vígszínház és a Kecskeméti Színház megoldásait tükrözi. Lang és Steinhardt
építészek nevéhez fűződik az 1893-ban megépült Pécsi Színház mellett a budapesti Magyar
Színház (1897) és az új Kassai Színház (1899) is.196
A Vígszínház (1896, Fellner&Helmer) megépítésekor már állt a Margit híd és Nyugati
pályaudvar, de a színházhoz közeli területek városépítészetileg még rendezetlenek voltak. A
színház alaprajza a Kecskeméti színházéval mutat hasonlóságot, a központi íves
előcsarnokból nyíló oldal és haránt irányú lépcsők egyből felvezetik a közönséget a nézőtérre
és a karzatokra, amely a társadalomban megjelenő új igényeket osztatlan karzatokkal és
kényelmes nézőtérrel elégítette ki. A társaság figyelemmel volt a korabeli tűzvédelmi
előírásokra is, az épület fémvázas szerkezettel épült és több oldallépcső biztosította a gyors
kijutást az utcára.197
A Kecskeméti Színház (1896, Fellner&Helmer) épületét jóval megelőzően a színjátszás
a 18. század végén kezdődött a városban. Az első színház 1833-ban nyílt meg kis
befogadóképességű egyszerű épületként, 1868-ban pedig egy magtárban alakítottak ki
színházat. Ezek a korszerűtlen épületek nem tudták kielégíteni az állandó színházaknál látott
követelményeket, valamint tűzveszélyességük miatt átépítésre kötelezték tulajdonosaikat. A
város vezetése 1892-ben egy új állandó színház építéséről döntött, és előképként az ekkor
felépült Vígszínházat határozták meg. A város technikai fejlődését serkentette a színház,
mivel az első épület volt, ahova a nézőtéri elsötétítés követelménye miatt bevezették az
elektromosságot.198 Az 1900-ban megnyílt a nagyváradi és az aradi színház is a bécsi
építészek munkái közé tartoznak.
A század utolsó harmadának sokat foglalkoztatott építésze, Gerster Kálmán, nevéhez
fűződik a Szepes-iglói Színház, Hotel és Vigadó 1902-ben megnyílt épületegyüttese. Ez az
összetett funkciójú épület építészeti formálásban a Pesti Városi Színház tervével mutat
hasonlóságot. A színház egysége Semper első drezdai színházának íves homlokzati
kialakítását tükrözi. Az Országos Levéltárban ugyancsak fellelhetők egy igényes kivitelezésű
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azonosítatlan színházterv rajzai. A színháztervek tartalmazzák a 19. század végi nagyvárosi
színházak általános építészeti elemeit, mint a középtengelybe helyezett díszlépcső, a zenekari
árok alatti rezgőkamra. Viszont a történeti színházterek hagyományait követve feltűnően
meredek lejtésű a színpad; a színpadtechnika kulisszasoros kialakítású.
A 20. század elején épültek fel Medgyaszay István veszprémi (1908) és soproni
színházai (1909), amelyek a belső téralakítás szempontjából nem tértek el a historizmusra
jellemző színháztértől, modern megoldást az épületszerkezetben, a vasbeton használatával
hoztak: „…nem kevesebbre vállalkozott, mint a vasbeton formanyelvének a népi
építőművészet segítségével való megoldására.”199 A soproni színház a Lössl féle épület
főfalait hagyta meg, a többi szerkezet, úgy, mint a tető, lépcsők, páholyok és az erkélyek mind
vasbetonból épültek.200
A Kaposvári Színház (1911) Magyar Ede és Stahl József szegedi építészek tervei
alapján épült föl. Belső téralakításban ez sem tér el a 18-19. századi történeti színházterektől,
viszont az épületszerkezethez már az új anyagot, a vasbetont használták.201

5.4.

A modern színházépítészet elveinek megjelenése

A 18. század második felétől induló és a 20. század elejéig terjedő korszak számos hazai
színházának kronológiai sorrendben végrehajtott átfogó, funkcionális elemzésével
végigkövethető az a fejlődési folyamat, ami végül a modern színházépítészet elveinek
megjelenését hozta. Az elemzett időszakban szinte végig megfigyelhető páholysoros
nézőtérformálás egyre kevésbé tudta kiszolgálni a megjelenő új igényeket, a nagy tömegek
számára nem tudta biztosítani a színházi élményt: a megoldást az antik színházak
gondolatiságához és nézőtér-formálásához való visszatérés adta.
A Fellner és Helmer cég színházterveiben felismerhető törekvések az egyenlő és
egységes kényelem biztosításában már a népszínházak gondolatát vetítik előre. A külső és
belső kialakításban azonban még mindig erősen kötődnek a reprezentatív, historizáló
színházak atmoszférájához. A városi középrétegek számára épült színházaik valóban széles
társadalmi rétegeknek szóltak, alacsony jegyárakkal, egyúttal a megfelelő kényelem
biztosításával, merthogy a cél éppen az volt, hogy a nézőtéren mindenhol kellemesen érezze
magát a közönség.
A modern színházépítészet kezdetén a Wagner-i elvek kerültek előtérbe, és hatottak
hazánkban is. Wagner számára küldetést jelentett a színház, ahol a Gesamtkunstwerk átfogó
összművészeti koncepciójának szellemében jönnek létre az alkotások, amelyeket széles
társadalmi rétegeknek, tulajdonképpen a köznép számára díjmentesen elérhetőnek szánt.
Olyan színházat akart létrehozni, ami a láthatóság, a hallhatóság és az értelemmel felfogható
egységére épül.202 Ezek a Semperrel közös gondolatok a müncheni Festspielhaus tervben és
az 1876-ban Bayreuthban felépült színházban összegződtek.
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Wagner számára a színház legfontosabb terei az antik népszínház gondolatiságához
visszanyúló tágas, amfiteátrum kialakítású nézőtér, továbbá a zenekari árok voltak. Ennek
megfelelően a nézőtéren megszünteti a barokk hagyományos páholysorait, és az antik
színházak nézőréti formáját idézi meg. A zenekart vizuálisan elrejti a nézők elől, szokatlanul
lesüllyeszti a zenekari árkot, amely benyúlik a színpad alá is. A háromdimenziós díszletezés,
amely szintén a barokk színházi hagyományból ered, leegyszerűsödik. A színpadon továbbra
is realisztikus ábrázolásmódban készült díszletekkel játszanak, a színpadtechnikában is csak
egy-két kisebb újítás jelent meg, mint például a kétfelől leomló függöny, vagy a körhorizont.
Azonban Wagner a szcenikát nemcsak dekorációként fogta fel, hanem mint egyfajta
kapcsolatot a díszítés, illúzió és az őt alkotó, mozgató szerkezet között, ezzel párhuzamot
vonva Semper Bekleidungstheorie-elméletével.203
Ezt a felfogást a 20. század elejének építészei is átvették: az első színházak, amelyek
ezt az eszmét követik, Max Littmann német építész204 müncheni Prinzregententheater épülete
(1900-01), valamint a berlini Schiller Theater (1905-06). Ezekkel az épületekkel mind
külsejében, mind a népszínház műfajból adódóan nagy hasonlóságot mutat a Komor Marcell,
Jakab Dezső és Márkus Géza205 által tervezett Népopera (a mai Erkel Színház), amelynek
1911-es megépülése elsőként hozta a modern színházépítészet elveinek megjelenését.
A Nemzeti Színház 1908-as lebontása után fogalmazódott meg egy új nemzeti színház
építésének gondolata. A hazai színházépítési lehetőségeket 1870-1914 között a Fellner és
Helmer építészeti iroda uralta. Mint ennek megtörésére tett kísérletről, a korabeli Vállalkozók
Lapjában megjelent cikk a következőket írta az épülő Népoperáról: „A Magyar Mérnök és
Építész Egylet úgy vélte elűzhetni ezt a kísértetet, hogy tervpályázatot hirdetett meg egy
modern színházra. A cél az volt, hogy kézenfekvő bizonyítékot szolgáltasson a kormánynak a
magyar építőművészek tehetségéről, színházépítő képességéről.”206
A színház kialakítása az épülettípusra jellemző a végén íves záródású, trapéz
nézőtérformát követi, egy emeleti páhollyal és nagyméretű hátsókarzattal. A nézőtér
megépítése után azonban elfogyott a pénz, ezért a színpadot már nem tudták a tervezett
funkciónak megfelelően kialakítani. Ez máig vitathatatlanul gyenge pontja maradt a
színháznak. Népszínház jellegéből adódik, hogy a nézőtér színvonala és mérete kiemelkedő,
de a közönségforgalmi és üzemi, kiszolgáló helyiségek szűkösek. Az épületet fennállása óta
sokszor átalakították és többször váltott funkciót is, 1951-től az Operaház vette át az
igazgatását és ettől kezdve, mint második operaház Erkel Színház néven működik.
Fontos megjegyezni, hogy a 20. század színpada lényegileg nem különbözik a 18-19.
század hagyományos színpadaitól. Annak ellenére, hogy új technikai lehetőségek jelentek
meg, ha a modern színpadról lefejtjük ezeket az új megoldásokat, a 19. század színpadterét
kapjuk.207 Négyszögletes, két oldalról zárt tér, amelyben a falak eltakarásához ugyanúgy,
203

Theater Architecture 1993. p. 52.
Max Littmann ezt megelőzően már foglalkozott színházépítészettel, majd 1900-ban megtervezte a müncheni
Prinzregentheater-t.
205
Az épületre kiírt tervpályázatot Jakab Dezső (1864-1932) nyerte meg, aki Komor Marcellal (1868-1947) együtt már
tervezett Dévába színházat. Komor Marcell és Jakab Dezső, a lechneri tanítványok közé tartoztak 1897-tól az I. világháború
végéig dolgoztak együtt közös építészirodában. A Népopera építkezésénél a Márkus család volt a beruházó, így a tervezésben
nagy befolyással vett részt Márkus Géza (1872-1912).
206
Ödönfi László: Az épülő Népopera. Vállalkozók Lapja.1911.
207
Magyar opera - és balettszcenika 1975. p. 49.
204

67

ahogy a barokk színpadokon, szoffitákat és kulisszákat kell alkalmazni. Ahhoz, hogy a
színpad is átalakuljon, olyan változásokra van szükség, amelyek tárgyalása már átvezet a 20.
századi színházak átfogó vizsgálatába. Gondolatmenetünk megáll ezen a ponton, mivel ezek
tárgyalásához egyrészt a megváltozott történelmi viszonyok is számba kellene venni,
másrészt, új igények, anyagok és szerkezetek jelennek meg, amelyekkel az új színházterek
igyekeznek megszabadulni az eddigi formálásmódtól. Ez a vizsgálódás azonban már
jelentősen meghaladná értekezésünk kereteit.

6. Összegzés
A doktori értekezésben tárgyalt színházépítészeti kérdéseken és újonnan feltárt tervanyagon
keresztül a 18-19. századi Magyarország építészetének egy mindeddig kevéssé feldolgozott
részét kívántuk feltárni. A felállított egyedi tipológia alapján elemzett színházépületek
rávilágítottak arra a folyamatra, amely kialakulásuk és átalakulásuk révén a magyar
színházépítészet 19. századi fejlődését a funkció, a téralakítás és a színháztechnológia
szempontjából jellemezte.
A nézőtér és a színpad építészeti és technikai kialakítását tekintve, a funkcionális
elemzések során meghatározásra kerültek a jellegzetes színháztípusok. A vizsgálatokban
alkalmazott építészettörténeti megközelítés és sajátos színházépítészeti szempontrendszer a
felkutatott színházterveknek egy újszerű megismerését adta.
Értekezésünk a hazai
színházépítészet tervanyagának és szakirodalmának feldolgozására összpontosított, ezzel
megkísérelve egyfajta választ adni Staud Géza gondolatára, miszerint „sajnos hiányzik a hazai
szakirodalmunkból olyan színházépítészeti munka, amely feldolgozná színházaink
épülettörténeti adatait és összefoglaló képet tudna nyújtani Magyarország valamennyi
színházépületéről”.208
A színházak kialakításával szembeni elvárások helyenként és koronként változtak, de
általánosan megállapítható, hogy a színházépület-tervezés minden korban összetett, nagy
kihívást jelentő feladat volt. A hazai színházépítészeti tervezésre történelmi
szükségszerűségből jellemző az adaptálás, az európai minták követése, hiszen azok már
tartalmazták azokat a tapasztalatokat, tanulságokat, amelyek nálunk még nem jelenhettek
meg, mert a történelem folyamán nem volt lehetőség érdemleges színházépítésre, és azon
keresztül a megfelelő megoldások kiérlelésére. A színházzal szemben minden korban
megfogalmazódott az az igény, hogy szépnek és hasznosnak kell lennie, ezzel a Vitruvius-i
hármas elvre, a firmitas, utilitas, venustas egységére utalva. Ezt tükrözik Széchenyi István
gondolatai a Magyar Játékszínrül címen írt röpiratában, miszerint a színház szép és alkalmas
legyen, tartós eszmeileg, tartalmilag.
Az eredmények elsődleges hasznosulása a publikációkban való közzététel. A
színházépítészet tervezési kérdéseit hangsúlyozottan kezelő építészeti, építészettörténeti
feldolgozására eddig kevesen vállalkoztak és többnyire egy-egy résztémát fejtenek ki, mint
például a színháztechnika, vagy a játéktér-forma kialakítása.
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Kutatásaink folytatása, további kiteljesítése reményeink szerint egy új témákat érintő,
építészeti szempontú, összefoglaló jellegű könyvben hasznosulhatnának. Az értekezésben
közreadott új felismeréseket a történeti szerkezetekre is érzékeny színházrekonstrukciók
építészeti feladatainál is lehet hasznosítani, így a kutatómunka e fontos középület-típus
műemlékvédelmi problémáinak megoldását is segíti.
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Összefoglalás
Az értekezés a hazai színházépítészet kezdetét és fejlődésének a 18. századtól a 20. század
elejéig tartó korszakát öleli fel. A színházak felállított egyedi tipológia szerinti elemzésével
elénk tárul az a folyamat, amelyben az egyes jellegzetes történeti épülettípusok egymást
követően, egymásból következően kialakultak.
Elsőként a hazai színházépületek tipológiai rendszerezéshez a már eddig is
alkalmazott, az építtető személye szerinti csoportosítást további alcsoportokra bontottuk,
illetve bővítéseként bevezettük az építészeti kialakítás szempontjából való egyedi tipizálást.
Ebben meglévő épületbe illesztett színházat, új, önálló színházépületet, társított funkciójú
színházat és színkört különböztetünk meg.
A hazai színházak átfogó bemutatásán és tipizálásán túl foglalkoztunk az európai
hatások, megoldások vizsgálatával, a meghatározó építészeti előképek és azon alkotók
kiemelésével, akiknek a gondolkodásmódja és munkássága érdemleges hatással volt a hazai
színházépületekre. A színház bonyolult technológiájából következően, valamint műfaji
összetettsége miatt nagy szerepe van a mintáknak és adaptálásoknak. A kutatás során
felismert minták ezt a megközelítést támasztják alá. Beazonosítottuk azokat a konkrét külföldi
színházépületeket, alaptípusokat, amelyek a hazai színházépítészetben egyértelműen
megtalálhatók, és közvetlen, lényegi hatással voltak a színházak építészeti formálására.
Újonnan rámutattunk, hogy az európai színházépítészetből adaptált különleges
akusztikai elemként a hazai színházakban a 19. század közepétől megjelent a rezgőkamra.
A historizmus során a színházépület típusok gazdagodását érzékelhetjük.
Magyarországon gyakori volt, hogy a színházat egy-egy egységgel – vigadóval, kávézóval,
üzletekkel, később városházával – építették egybe. Megállapítottuk, hogy a funkciók
építészeti alakításukat tekintve nem hatottak egymásra, viszont sajátos, összetett épülettípust
alkottak.
A 19. századi Magyarország jellegzetes épülettípusai a nyári színkörök, arénák.
Összehasonlító elemzéssel kimutattuk, hogy formai kialakításukban az ókori, köznép számára
épített arénák gondolatisága, mint centrális forma tér vissza, ezáltal a népszínház-küldetést
hordozzák magukban. Formájuk és ideiglenes jellegük folytán célszerűen faszerkezetes
épületek voltak.
A vizsgált színházak alaprajzi szerkesztésének elemzésével kimutattuk, hogy a
színházak mértani középpontja a nézőtér és a színpadtér találkozásának zónájába esik. Ez a
tulajdonság tendenciaként megfigyelhető az áttekintett európai színházakra és a vizsgált hazai
tervekre is. A színházak szerkesztésében feltártuk azt a dinamikus folyamatot, ami az ókori
centrális kialakítástól az építészeti változás során a tengelyesre felfűzött térbe megy át, majd
vissza-visszafordul. Mindez egyúttal a társadalmi változások építészetben való tükröződése.
Végül a 18. század második felétől induló és a 20. század elejéig terjedő korszak
számos hazai színházának kronológiai sorrendben végrehajtott átfogó, funkcionális
elemzésével megmutattuk azt a fejlődési folyamatot, ami végül a modern színházépítészet
elveinek megjelenését hozta, elsőként a Népopera megépülésével.
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Summary
The dissertation encompasses the beginnings of Hungarian theatre architecture and its
development from the 18th century to the beginning of the 20th century. We can see this
process through the analysis of theatres based on a novel typology, in which the individual
historic building sequentially and organically developed.
In order to give the typological classification of Hungarian theatre buildings the
already applied grouping according to the customer of the construction have been broken
down to further sub-groups, then extended by adding a novel individual typology from the
perspective of architectural shaping within which theatres inserted into already existing
buildings, new stand-alone theatre buildings, co-functional theatres and summer theatres can
be distinguished.
In addition to the overall introduction and typology of Hungarian theatres we also
dealt with the investigation of European influences and solutions, highlighting leading
architectural archetypes and the architects whose way of thinking and works had genuine
impact on Hungarian theatre buildings. Due to the complicated technology of the theatre and
its complexity as theatrical genre, sketches and adaptations play an important role. We
identified the specific theatre buildings and basic types that can be clearly found in Hungarian
theatre architecture, and had direct and essential influence on the shaping of theatres.
As an element adapted from European theatre architecture and an important part of the
acoustic system of theatres the resonance chamber appeared in Hungarian theatres in the
middle of the 19th century. We pointed out the significance of this structure, which had not
been given sufficient attention yet by Hungarian theatre architecture research.
We can reveal the enrichment of theatre building types throughout history. It had been
a frequent practice in Hungary to build theatres in the same buildings with redoutes, coffeeshops, shops, or even the town hall later. These functions did not influence each other in terms
of their architectural forming, however, created a distinct and complex building type.
Summer theatres, in other words arenas were typical building types of 19th century
Hungary. We used comparative analysis to demonstrate that the idea of the ancient arenas
built for the people comes back in their geometric arrangement as a central form thus carrying
the conception programme of people’s theatres. In line with their shape and temporary
character, they were buildings of wooden structure.
Through the ground plan analyses of Hungarian theatres we managed to demonstrate
that the geometrical centre of theatres falls in the interface zone of the auditorium and the
stage space. This feature can be recognized as a tendency applicable to the investigated
European and Hungarian theatres. We can reveal a dynamic process in theatrical design,
which goes from the ancient central arrangement through architectural changes to an axially
arranged space, then turns back. If we generalise this question, we can recognize the
architectural reflection of social changes in all this.
Finally, through the overall functional analysis of several Hungarian theatres carried
out in a chronological order in the period from the second half of the 18th century up to the
beginning of the 20th century, we demonstrated the development process that finally brought
about the appearance of the principles of modern theatre architecture, first represented by the
building of the People’s Opera.
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3

A vizsgálat módszere
A kutatás során a fellelt tervekből összeállt az értekezés alapját képező, 46 tételből álló
színházépítészeti tervgyűjtemény, amelyet a függelék tartalmaz. A tervrajzok kétharmadát az
eredeti építészeti tervek alkotják: ezek jellemzően alaprajzok, metszetek és homlokzati rajzok;
teljes tervanyag csak kevés példa esetében maradt fenn.
Ezen színházak mindegyikéről elkészült az értekezésben meghatározott szempontok
szerinti elemző adatlap, amelyhez a rendelkezésre álló képanyagok is csatolva lettek. Az
adatlap tartalmazza az általános építéstörténeti adatokon túl a színház esetleges analógiájának,
előképeinek és hatásának megnevezését, abban az esetben, ha az egyértelműen
meghatározható volt. Az adatlapok vizsgálati rendszere az értekezésben tárgyalt
szempontokat veszi alapul: meghatározásra kerül a tipológia, az építészeti tömegalakítás, a
városépítészeti szempontok, az alaprajzi rendszer, ezen belül a nézőtér, színpadtér és a
színpadtechnika kialakítása.
Elkészült a vizsgált európai és a hazai színháztervek funkcionális elemzése, amely
lehetővé teszi a még részletesebb összehasonlító elemzést, és ezzel az eredmények
áttekinthető megjelenítését. A tervek építészeti szempontú elemzése: közönségforgalmi terek,
nézőtér, színpad és üzemi kiszolgáló funkciókat és egyes példáknál a társított funkciót is
jelöli.
A hazai színházak alaprajzi szerkesztésének elemzésével kimutattuk, hogy a színházak
mértani középpontja a nézőtér és a színpadtér találkozásának zónájába esik. A hazai
színházalaprajzokon meghatározásra kerültek az épületek geometriai középpontjai, a
színháztér (nézőtér és színpad) és a teljes épületkontúr figyelembevételével.
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SOPRON ELSŐ KŐSZÍNHÁZA
tervezője az Eszterházy család építésze
1769
megépült, lebontva 1848-ban
Sopron, egykori szárazmalom átépítésével (ma: Templom u. 26., Széchenyi István Gimnázium telke)
Átalakítás:

1789-ben, Pejachevich Károly gróf vezetése alatt lényegesen átalakíttatta és modernizálta

Tipológia

nyilvános színház - városi színház - meglévő épületbe épített

Építészeti tömegalakítás

egységes tömeg
egy közös nyeregtetővel fedett

Városépítészeti szempont

meglévő épületbe helyezve
Sopron városfalán belül, a történeti városmag léptékében
zártsorúan beépítve

Alaprajzi rendszer

egységes téglány
utca vonalához igazodó vonalú bejárati homlokzattal

Közlekedő tér

minimális

Nézőtér

U-alakú
földszinti nézőtér, 2 szintes páholysor

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

egyszerű színpad
egyszerű téglány
színpadtérbe épített, kulissza-szerű
nem feltételezhető

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

hagyományos barokk - kulisszasoros
nem ismert
nem ismert
van

Tervek forrása

Belitska-Scholtz Hedvig: Sopron színházairól in: Kép és Hangtechnika, XIX.évf. 1974. p
109.

1.ábra

5

1. ábra alaprajz és keresztmetszet
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FERTŐDI MARIONETTSZÍNHÁZ
építésze nem ismert
1773
megépült
Eszterháza (Fertőd)
Tervezés ideje:
Építés ideje:
Átalakítás:

nem ismert
1764-1772 közé tehető a felépítés kezdete, elkészülése feltételezhetően Mária Terézia
1773-as látogatására tehető
1789: belső átalakításáról készült terv (1.ábra), de Eszterházy Miklós 1790 évi halála miatt
feltételezhetően nem valósult meg
1845 után a víztorony lebontásával egyidőben magtárrá alakították

Tipológia

magánszínház - barokk kastélyszínház

Építészeti tömegalakítás

egységes tömeg, víztoronnyal és narancsházzal összeépítve

Városépítészeti szempont

barokk kastély kertjében álló épületegyüttes része

Alaprajzi rendszer

egységes téglány

Közlekedő tér

arányos
az 1789-es terv bejárati előcsarnokot mutat, ebből két oldalt induló egykarú lépcsőkkel az
emeleti páholyokhoz

Nézőtér

téglány

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

egyszerű színpad
falazott proszcénium keret, színpadra épített kulissza-szerű
nincs

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok
Tervek forrása

1.ábra
2.ábra

hagyományos barokk
kulissza, soffita, háttérfüggöny
nem ismert
nem ismert
a nézőtérhez képest jelképesen süllyesztett

MOL T2 No. 1223
Deutsches Theater Museum - a szerző saját felvétele
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1. ábra. B. Entwurff zu einem Fürstl: Winter Theater in Esterhaz

8

2. ábra. feltételezhetően Marionettszínház-beli színpadkép
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PESTI RONDELLA
ismeretlen tervező
1774
megépült, 1815-ben lebontották
Pest, az egykori városfal egyik bástyájában kialakítva (ma Régiposta u. 4.)
Analógia: a svédországi Gripsholm kastélyának egyik bástyájában az 1780-as években kialakított színház
Tipológia

nyilvános városi színház - meglévő épületbe építve

Építészeti tömegalakítás

az egykori pesti városfal egyik kör alaprajzú bástyája, amelybe feltehetőleg tengelyes
színházteret szerkesztettek

Városépítészeti szempont

meglévő épületbe helyezett
a pesti városfal egy bástyájának használata új funkcióra

Alaprajzi rendszer

nem ismert, Gripsholm analógiája segíthet a feltételezésben
580 fős befogadóképességű nézőtér, fölszinti ülő- és állóhelyek, 18 páholy, 49 zártszék és
karzati állóhelyek

Tervek forrása

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra

Rupp, Jakab: Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Pest. 1868. térkép melléklet
Székely György-Cenner Mihály-Szilágyi István: A magyar színészet nagy képeskönyve.
Corvina, Budapest, 1984, 12. oldal.
BFL XV. 311. SZB 1141.
TACE (Theatre Architecture in Central Europe) - European Theatre Architecture (EUTA)
database http://www.theatre-architecture.eu/
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1. ábra Budapest Magyarország fővárosának térképe a 13-18. századig

2. ábra A pesti rondella színház épülete

11

3. ábra Helyszínrajz

4. ábra A Gripsholm-i kastély egyik bástyájában kialakított színház alaprajza

12

POZSONYI VÁROSI SZÍNHÁZ
Mattias Walch
1776
megépült, 1884-ben bontották le, helyére Fellner-Helmer épített színházat 1886-ban
Pozsony, Promenade vagy Theaterplatz (ma: Hviezdoslavovo námestie)
Analógia: soproni szárazmalomban lévő színház; Kassai Városi Színház; Kolozsvári Farkas utcai Színház
Előkép: Sturm-Goldmann (1722) traktátusban közölt színházterv
Tipológia

késő barokk nyilvános városi színház
kávézóval és redoute-tal egybeépítve

Építészeti tömegalakítás

egységes téglány, késő barokk elemekkel

Városépítészeti szempont

szabadon álló
bejárati homlokzata a Dunától felvezető promenád végpontja

Alaprajzi rendszer

egységes téglány
elnyújtott alaprajzú

Közlekedő tér

minimális
nézőtér íve és a harántfal alkotta sarokba helyezett lépcsőkkel

Nézőtér

’U’ alakú nézőtér
2 emeletes páholysorok, udvari páholy

Színpadtér
formája
Színpadtechnika

egyszerű színpad
téglány
barokk kulisszasoros

Tervek forrása

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra

Benyovszky Károly: A pozsonyi magyar színészet története 1867-ig. Pozsony 2002.
MNM TKCs T 2914.
OSZK Színháztörténeti Tár gyűjteménye, nincs jelzet
Körper K. felvétele
Moravčíková, Henrieta: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava 2005. p113
Tölgyesy Felicia: Pozsonyi barokk építészet. Budapest 1937. pp37-42.
Moravčíková, Henrieta: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava 2005. p113
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1. ábra gróf Csáky György egy színház tervével

2. ábra Az 1776-ban megnyitott pozsonyi városi színház. Alt Rudolf rajza, Franz Landmann litográfiája, 19. sz. közepe

3. ábra A pozsonyi városi színház épülete
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4. ábra A pozsonyi városi színház épülete

5. ábra A pozsonyi városi színház épülete

6. ábra Pozsony város vázlatos tervrajza

7. ábra A pozsonyi városi színház alaprajza
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FERTŐDI ÚJ OPERAHÁZ
építésze nem ismert
1780 (1768-ben épület fel az első Operaház, amely 1779-ben leégett)
megépült, lebontásának dátuma ismeretlen
Eszterháza (ma Fertőd)
Tervezés ideje:

feltételezhetően az előző operaház 1779. november 18-i leégését követően megindult a
tervezés
ismert a 1780. október 15-i nyitóelőadás, így a leégéstől számítva nem egészen 10 hónap
alatt elkészülhetett
1789-as datálású terv készült a fűtés korszerűsítésére, de Eszterházy Miklós 1790 évi halála
miatt feltételezhetően nem valósult meg

Építés ideje:
Átalakítás:

Előkép: torinói Teatro Regio
Tipológia

barokk magánopera

Építészeti tömegalakítás

egységes tömeg
manzárdtető fedte

Városépítészeti szempont

barokk kastély kertjében álló épületegyüttes része

Alaprajzi rendszer

egységes, téglány

Közlekedő tér

arányos
bejárati vestibülben kétoldalt háromkarú lépcsők, két külső hosszoldalon a karzatokra
felvezető szabadlépcsővel

Nézőtér

patkó alakú
földszinti és karzati ülőhelyek, proszcénium és középtengelyi páholyok

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok
Tervek forrása

1. ábra
2. ábra

egyszerű színpad
proszcénium páhollyal
nincs
hagyományos barokk
1784-es metszeten 8 soros, a 1789-es átalakítása terven 6 soros kulissza, háttérfüggönnyel
nem ismert
nem ismert
nézőtérrel azonos szintben, attól parapetfallal elválasztva
Beschreibung des hochfürstlichen Schlosses Eszterház im Königreiche Ungern, Pressburg,
1784.
MOL T2 No.1222
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1. ábra

17

2. ábra A. Entwurff zu Stärkerer Heizung des Hochfürstl: Opern Hauses zu Esterhaz
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AZ EGRI LÍCEUM HÁZISZÍNPADA
Josef Ignaz Gerl, Fellner Jakab, Grossmann József
1785
megépült
Eger (ma: Eszterházy tér 1.)
Tervezés ideje:
Építés ideje:

1763–1764: Josef Ignaz Gerl; 1764–1779: Fellner Jakab; 1780–1782: Grossmann József;
1763-1782

Analógia: jezsuita iskolaszínpadok
Tipológia

iskolai háziszínpad

Építészeti tömegalakítás

szabadon álló líceum épületén belül kialakítva

Alaprajzi rendszer

egységes téglány

Közlekedő tér

megfelelő
középtengelyben kétirányú lépcsőkar

Nézőtér

patkó
földszinti és karzati ülőhelyek

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

tagolatlan
egyszerű színpad
kulissza-szerűen a színpadra építve
nincs

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

hagyományos barokk kulisszarendszer
nem ismert
nem ismert
nézőtérrel egy szintben, attól parapetfallal elválasztva

Tervek forrása

BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Rados Jenő hagyaték, rajzolta Majoros Béla
1877-1878
BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Rados Jenő hagyaték, rajzolta Majoros Béla
1877-1878
BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Rados Jenő hagyaték, rajzolta Majoros Béla
1877-1878
Dercsényi, Dezső -Voit, Pál: Heves megye műemlékei II. Budapest 1972.p 448

1.ábra
2.ábra
3.ábra
4.ábra
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1. ábra Egri líceum 2. emeleti alaprajz

2. ábra Egri líceum metszet

3. ábra a háziszínpad keresztmetszete és alaprajza

4. ábra A színház a kápolna Povolni Ferenc féle alaprajza
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BUDAI VÁRSZÍNHÁZ
építésze nem ismert
a szakirodalom Kempelen Farkast nevezi meg építészként, de ez vitatható
készített terveket F. A. Hillebrandt, építőmesterként dolgozott a színházon Tallher József építőmester és Hikisch Kristóf
budai építőmester

1787
megépült
Buda, Színház utca 1-3., az egykori karmelita kolostor temploma
Átalakítás:
1815-ben újítja fel először a bérlő Réday gróf
1854-ben újítja fel Buda városa
1918-ban, a világháború után Lauber Dezső hozta rendbe
1947-78: a karzat 1924-es leszakadása és a világháború kárait teljes belső rekonstrukció követi
Hatása: hasonló arányú és kialakítású színházteret látunk az 1791-es F. A. Hillebrandt-féle, és az azon alapuló 1799-ben a
Landes-Bau-Direction által készített pesti német színház tervein
Tipológia

késő barokk városi színház
meglévő templomban kialakítva (feloszlatott karmelita rend

Építészeti tömegalakítás

barokk tömb temploma, egységes tömegű

Városépítészeti szempont

a budai várhegy látképének eleme

Alaprajzi rendszer

meglévő barokk templomtérbe illesztett: nézőteret az első két boltszakaszba, a színpadot a
harmadik boltszakaszba, a hátsószínpadot a szentélybe illesztették

Épületszerkezet

faszerkezetű színháztér

Közlekedő tér

minimális

Nézőtér

elnyújtott harang alakú
földszinti nézőtér és kétemeletes páholysor, a harmadik emeleten karzattal

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

egyszeresen bővített, hátsószínpaddal
kulisszasoros
nincs

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

Tervek forrása

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra
11. ábra

barokk színpadtechnika
kulissza-rendszer a hátsó színpad mélységéig
süllyesztők az egykori kripta helyén
nincs
nézőtérrel egy szintben, attól jelképesen elválasztva

MOL T62 No. 733
MOL T20 No. 138
MOL T62 No. 916
MOL T73 No. 44
Horler 1955 p. 482
MNM TKCs T 4057.
Klösz György felvétele - Képes Folyóirat 1899. 575 oldal.
TACE-European Theatre Architecture(EUTA) database:http://www.theatre-architecture.eu/
Vasárnapi Újság 1918. 65. évf. 13.sz. p. 198
Horler 1955 p. 483
OSzK kézirattár, Fol. Hung. 1963. f. 137–8.
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1. ábra

2. ábra

3. ábra Tévesen Debrecen város színházaként jelzett terv, de egyértelműen felismerhető a Várszinház
(az ábra az eredeti rajz megtükrözése)

22

4. ábra Ságody szignóval ellátott keresztmetszet, páholynézet és alaprajzot mutató tervlapok.
A keresztmetszet tervlapján olvasható:Profil durch die Länge des Theater zu Ofen. A Várszínház egyértelműen azonosítható.

23

5. ábra A Várszínház, a nézőtér lebontása előtt. Felvételi rajzok 1938-ból

24

6. ábra Weissenberg Ignác rajza után készült litográfia, 19. sz. első fele

7. ábra A Várszínház és környéke, 1899

25

8. ábra Nézőtér és színpadnyílás - az első két képen jól megfigyelhető a hátsószínpad adta lehetőség az elnyújtott
perpektivikus díszlet alkalmazására. A harmadik képen díszlet nélküli színpadot látunk, vegyük észre a székek hiányát is.

26

9. ábra A Várszínház újjáalakított nézőtere

10. ábra A Várszínház nézőtere - széksorok nélkül

11. ábra A budai Várszínház nézőtere, az 1834 májusi bérletesek felsorolásával
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NAGYSZEBENI VÁROSI SZÍNHÁZ
építésze nem ismert
1788
megépült, az 1540-ben épült Nagy Torony bástya átépítésével
Nagyszeben
Átalakítás:
19. század végén bejárati portikuszt építenek
1949-es tűzvész után szakszervezeti épület lesz, bejárati homlokzata az akkor uralkodó stílusban lett átépítve
2004: legutóbbi, teljes belsőt érintő átalakítása Guttmann Szabolcs tervezésében
Analógia: Pesti Rondella, 1774
Tipológia

késő barokk városi színház
meglévő városfal és bástya átépítésével

Építészeti tömegalakítás,
városépítészeti szempont

bástya tömege eredeti formáját mutatja, a városfal belső oldalán utcaképbe illő klasszicista
homlokzatot kapott, kontyolt nyeregtetővel fedett

Alaprajzi rendszer

alaprajz nem ismert, de feltételezhetően kétfelé fordul: a nézőteret-színpadot magába
foglaló térrész a városfalon kívülre esik, az eredeti városfal formáját mutatja. Az
előcsarnok traktusa az utcaképbe illeszkedő klasszicista homlokzatú.

Közlekedő tér

tömegéből feltételezhetően arányos

Nézőtér

fényképeken láthatóan földszinti nézőtérrel, három emeletes páholysorral

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

egyszerű
bástya íves formáját veszi fel
van
feltételezhetően nem volt
feltételezhető a kulisszasoros barokk
nem ismert
nem ismert
8. ábrán láthatóan nézőtérrel egy szintben, parapetfallal elválasztva
eredeti kialakítása nem ismert

Tervek forrása

Giovanni Morando Visconti "Mappa della Transiluania, e Prouintie contigue nella qualesi
vedano li confini dell' Ongaria, e li Campamti: fatti dall'Armate Cesaree in queste ultime
guere dedicata all' Augta: regia maesta di Giuseppe primo, re de Romani, e d'Ongaria da
Gio: Morando Visconti jup:no ingeniere per SMCes: in Transiluania In hermanstadt An:
1699. Stephano Welzer de Corona fecit. Joh. Conrad Predtschneider de Norimbergae
sculp." c. térképsorozata, 1699
III. katonai felmérés, Arcanum 2007
Google Earth, 2015
Teatrul National Radu Stanca Sibiu honlapja
http://www.razvanpop.ro/2011/12/18/istoria-ora%C8%99ului-nostru-sibiu-9/ utolsó
megtekintés 2015.05.01.
TACE-European Theatre Architecture(EUTA) database:http://www.theatre-architecture.eu/
http://patrimoniu.sibiu.ro/cladiri/cetatii/245 utolsó megtekintés 2015.05.01.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Turnul_Gros_din_Sibiu utolsó megtekintés 2015.05.01.
http://wikimapia.org/5693431/ro/Sala-Thalia-Filarmonica-de-Stat utolsó megtekintés
2015.05.01.
http://www.razvanpop.ro/2011/12/18/istoria-ora%C8%99ului-nostru-sibiu-9/ utolsó
megtekintés 2015.05.01.

1. ábra

2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra
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1. ábra

2. ábra

3. ábra
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4. ábra

5. ábra

6. ábra

7. ábra
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8. ábra A Nagy Torony a 19. sz. végén

9. ábra

10. ábra Színpadtér a 20. sz. elején
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KASSAI VÁROSI SZÍNHÁZ
Joseph Tallher
1789
megépült, lebontva 1894-ben
Kassa, Fő utca
Tervezés ideje: nem ismert
Építés ideje: 1787-1789
Analógia: Pozsonyi Városi Színház, 1776
Tipológia

késő barokk nyilvános városi színház, társított funkciókkal közös épületben

Építészeti tömegalakítás

egységes tömeg
épülettömb egy traktusában
a színház és a tömb másik traktusa külön, kontyolt nyeregtetővel fedve

Városépítészeti szempont

a kassai Fő utca tengelyébe szabadonálló tömb

Alaprajzi rendszer

egységes téglány
kiszolgáló helyiségek az épülettömb közepén, a színpadtér oldalában
az épületben továbbá kávéház, üzletek és táncterem is helyet kapott

Közlekedő tér

minimális
nézőtér ívének és bejárati homlokzat alkotta sarokba helyezett körlépcsővel és az oldalsó
kiszolgáló traktusba helyezett háromkarú lépcsővel

Nézőtér

U-alakú
földszinti nézőtér, kétemeletes páholysor és harmadik emeleti karzat

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
téglány
viszonylag nagyméretű
jelképes, nézőteret a színpadtértől elválasztó harántfal vastagságában
nem feltételezhető

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

hagyományos barokk kulisszasoros
nem ismert
nem ismert
nem ismert

Tervek forrása

Košický večer, 2001.03.13
M. Császár Edit: Az alakító művészet in: Domanovszky Sándor: Magyar művelődéstörténet
Szekszárd, 1993
MSzI–SzM topográfiai gyűjtemény
Košický večer, 2001.03.13
TACE - European Theatre Architecture (EUTA) database: http://www.theatre-architecture.eu/

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
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1. ábra A kávéház homlokzata

2. ábra Egy Kassa teljes látképét ábrázoló lap kis mellékképeiből

3. ábra Podleszny András kassai fényképész felvétel , 1870-es évek eleje

4. ábra Jobb oldalon a színház tömbje
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5. ábra
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PESTI NÉMET SZÍNHÁZ TERVEI
Königliches Landes Bau Direktion
(Hillebrandt 1791-es tervének adaptálásával)

1799
terv
Pest, feltételezhetően a Váci kapun túl, a mai Vörösmarty tér környékén
Előkép: budai Várszínház, 1787
Tipológia

felvilágosodás korabeli nyilvános városi színház;
két tervváltozat: egyik önálló színházépület, a másik redoute-tal, kaszinóval közös épületbe
tervezett színház;
a két terv színháztere szinte megegyezik, a beépítés módjában mutatkozik eltérés

Építészeti tömegalakítás,
városépítészeti szempont

mindkét terv egységes tömegű, szabadonálló, tömbszerű beépítést mutat, közös manzárd és
nyeregtetővel fedve;
Duna felé néző bejárati homlokzattal

Alaprajzi rendszer

egységes téglány;
a társított funkciójű változat a telek adottságai miatt torzított téglány, üzemi kiszolgáló
helyiségek oldalszárnyban
minimális;
szűkös foyer és szimmetrikusan elhelyezett két, háromkarú lépcső a páholyokhoz

Közlekedő tér
Nézőtér

nyújtott harang alakú;
földszinti nézőtér, kétemeletes páholysor és harmadik emeleti karzat

Színpadtér
formája

egyszerű;
arányaiban nagyméretű, szokatlanul mély színpad, enyhén emelkedő padlóval
falazott, proszcénium falba illesztett körlépcsőkkel a felsőgépezethez
van, soffita-magasságú

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

Tervek forrása

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra

hagyományos barokk;
9 kulisszapárral, 6 soffitával
a kulisszák mozgatásához szükséges szerkezet
csak soffita-váltásra alkalmas magasságú
nézőtértől egy lépcsőfokkal süllyesztett, parapetfallal elválasztott

Kelényi 1976 71-73.ábra
MOL T62 No. 812/1.
MOL T62 No. 812/4.
MOL T62 No. 812/2.
MOL T62 No. 812/3.
MOL T62 No. 812/5.
MOL T62 No. 812/6.
MOL T62 No. 812/7.
MOL T62 No. 812/8.
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1. ábra A német színház homlokzata, hosszmetszete és alaprajzai. Hillebrandt tervei
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2. ábra Tervváltozat önálló színházépületre

3. ábra Földszinti alaprajz
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4. ábra Első emeleti alaprajz

5. ábra Második emeleti alaprajz
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6. ábra Pinceszinti alaprajz

7. ábra Hosszmetszet és belső udvai homlokzat

39

8. ábra Homlokzat a Duna felé

9. ábra Homlokzat az új beépítések felé
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ERDŐDY JÓZSEF GRÓF SZÍNHÁZA, GALGÓC
Pietro Travaglia
1802
megépült
Galgóc (Hlohovec, Szlovákia)
Előkép: Schönbrunn-i kastélyszínház, Bécs
Tipológia

késő-barokk magánszínház - kastélyszínház

Építészeti tömegalakítás

egységes tömeg

Városépítészeti szempont

kastélyparkban szabadon álló

Alaprajzi rendszer

egységes téglány

Közlekedő tér

minimális
a lovardából zárt folyosó vezet át a színházhoz

Nézőtér

téglány
földszinti padsorok és karzat a bejárati falon

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
enyhén emelkedő padlóval
jelképes, színpad és nézőtér közti fal nyílásának megvastagítása
csak soffita-váltásra alkalmas magasságú

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert, feltételezhetően hagyományos barokk
nem ismert
nem ismert
nézőtérrel egy szintben, attól parapetfallal elválasztva

Tervek forrása

TACE (Theatre Architecture in Central Europe) - European Theatre Architecture (EUTA)
database http://www.theatre-architecture.eu/
TACE (Theatre Architecture in Central Europe) - European Theatre Architecture (EUTA)
database http://www.theatre-architecture.eu/
Beyond everydayness. Theatre Architecture in Central Europe. Editor: Kovacevic, Igor.
Prague 2010. p 129
Beyond everydayness. Theatre Architecture in Central Europe. Editor: Kovacevic, Igor.
Prague 2010. p 129
A galgóci kastélyszínház színpada
Eredetileg: Voit Pál: Régi magyar otthonok Bp. 1943. 284. o
Publikálva: Staud I. 1963 Képjegyzék
A galgóci kastélyszínház nézőtere
Eredetileg: Vasárnapi Újság LIX. évf. (1912) 1. sz. 11. o.
Publikálva: Staud I. 1963 Képjegyzék

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
5. ábra
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1. ábra Galgóci színház épülete

2. ábra Galgóci színház épülete
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3. ábra A galgóci színház alaprajza

4. ábra A galgóci színház metszete

5. ábra A galgóci színház nézőtere
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PESTI NÉMET SZÍNHÁZ ÉS REDOUTE
Johann Amann, Pollack Mihály
1812, 1832
megépült, 1849-ben lebontották
Pest, a mai Vígadó tömbje
Előkép: Párizs, Odeon; itáliai városi színházak
Tipológia

klasszicista nyilvános városi színház
redoute-tal közös épületben

Építészeti tömegalakítás

építészeti elemekkel tagolt tömeg

Városépítészeti szempont

szabadon álló, tömbszerű épület
Duna-parti telek, az egykori Váci kapun közelében

Alaprajzi rendszer

egységes téglány
Redoute a Duna felé néző teremsorral, színház azzal átellenes oldali, térről nyíló bejárattal
kiterjedt közlekedő és kiszolgáló helyiségekkel

Közlekedő tér

arányos
bejárati előcsarnokból nyíló kétoldali kétkarú lépcsőkkel a páholyfolyosóhoz, továbbá a
nézőtéri ív adta sarokba helyezett körlépcsőkkel

Nézőtér

köríves
többszintes páholysor és karzat

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
nagyméretű, mély perspektívát enged
nagy fesztáv miatt színpadon megjelenő tartópillérek
van, de proszcénium páholy nélkül
nem ismert

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

barokk kulisszasoros
nem ismert
nem ismert
kialakítása nem ismert

Tervek forrása

BTM Kiscelli Múzeum, Építészeti Gyűjtemény, ltsz: 537.3
Zádor-Rados 1943. 126. kép
Zádor-Rados 1943. 115. kép
Zádor-Rados 1943. 125. kép
BTM Kiscelli Múzeum Térképtár, Franz Weis színezett litográfiája Karl Vasquez térképén,
1837
OSzK SzT KA VIII. 155.

1.ábra
2.ábra
3.ábra
4.ábra
5.ábra
6.ábra
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1. ábra Pollack Mihály Pesti Német Színház és Vigadó terve, földszinti alaprajz
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2. ábra Pest. A Német Színház és a Vígadó emeleti alaprajza
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3. ábra A színház homlokzati terve

4. ábra A Vigadó homlokzata

47

5. ábra A Német Színház belső tere

6. ábra A pesti Német Színház, 1847. évi leégése után.
Arányi Gusztáv rajza, Walzel Ágost Frigyes litográfiája, 1847.
Jól látszanak a színpadon lévő pillérek a proszcénium ív indítása és az ellipszis formájú előcsarnok fala
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PESTI SZÍNHÁZ TERVE
Kasselik Fidél
1815
terv
Pest, Hatvani utca (mai Kossuth Lajos utca)
előkép: Theatre Faydeau, Párizs, 1791
Tipológia

klasszicista városi színház

Építészeti tömegalakítás

nem ismert

Városépítészeti szempont

foghíj telek, íves homlokzata is az utcai nézet jelentőségét mutatja

Alaprajzi rendszer

íves utcai homlokzat mögött íves előcsarnok csatlakozik a köríves nézőtérre, a színpad és
üzemi rész téglány

Közlekedő tér

arányos
íves előcsarnokból két oldalt köríves lépcső indul, továbbá a páholyfolyosó íve alkotta
sarokba köríves lépcső került

Nézőtér

köríves

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

egyszerű
nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert

Tervek forrása

1. ábra
2. ábra

KM-ÉGY 58.90.34. - tévesen templom tervként feltűntetve
Alexis Donnet: Architectonographie des théâtres de Paris mis en parallèle entr'eux, 1837
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1. ábra Kasselik Fidél színházterv

2. ábra A párizsi Théatre Faydeau 1791
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KASSELIK FIDÉL SZÍNHÁZ TERVE
Kasselik Fidél
1816
terv
Pest, Hatvani utca (mai Kossuth Lajos utca)
Tipológia

nyilvános városi színház

Építészeti tömegalakítás

egységes tömeg
oldalt és hátsó oldalon földszintes toldalékokkal

Városépítészeti szempont

telek nem ismert
minden oldalon tervez nyílászárót, ebből feltételezhetően szabadonálló, de az oldalsó
toldaléképületek asszimmetriája telekbeli kötöttséget sejtet

Alaprajzi rendszer

egységes téglány
közlekedő-nézőtér-színpadtér a főtömegben
üzemi kiszolgáló helyiségek és raktár oldalsó és hátsó toldaléképületekben
két oldalsó toldalék elhelyezése nem szimmetrikus

Épületszerkezet

falazott lábazatra épített teljesen faszerkezetű színház, vakolt homlokzattal

Közlekedő tér

minimális
nézőtér íve és bejárati homlokzat alkotta mindkét sarokban körlépcsővel

Nézőtér

U-alakú
födszinti nézőtér, egyemeletes páholysor és második emeleti karzat

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
emelkedő padlóval
jelképes, inkább hangsúlyozott színpadnyílás
nincs

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

Tervek forrása

1.ábra
2.ábra

hagyományos barokk kulisszasoros
6 kulisszapár
nincs
nincs
nézőtértől kis mértékben süllyesztett, parapetfallal elválasztva

BTM KM ÉGY ltsz:17731.1
BTM KM ÉGY ltsz :17731.2
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1. ábra
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2. ábra
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KOLOZSVÁRI FARKAS UTCAI SZÍNHÁZ
A színház terveit Shütz Antal építőhivatali adjunktus készítette.
Az építkezést Alföldi Antal építőmester vezette.
1821
megépült
Kolozsvár, Farkas utca
Tervezés ideje: 1802
Építés ideje:1804-1814-1821
Átalakítás:
~1845: Terv a légfűtés rendszer korszerűsítése,Weixelbarun József pallér
1865-ben Kagerbauer Antal kolozsvári építőmester a nézőteret átalakította és a homlokzatot előcsarnokkal bővítette
1906-ban eladták az épületet
1934-ben lebontották
Analógia: soproni szárazmalom, pozsonyi és kassai városi színház
Tipológia

új építésű városi színház

Építészeti tömegalakítás

egységes tömeg

Városépítészeti szempont

szabadonálló, utcai beépítéshez igazodik

Alaprajzi rendszer

egyszerű színháztér, téglány alaprajz

Épületszerkezet

barokk fedélszék

Közlekedő tér

minimális
a karzatra vezető lépcsők a szűk előtérből indulnak

Nézőtér

’U’ alakú, földszinti nézőtér, két páholyemelet és karzat

Színpadtér

egyszerű

formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

téglány
nincs
nincs

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

mozgószínpad
nem ismert
nem ismert
van, de nem ismert, hogy milyen kialakítású

Tervek forrása

OSZK Digitális Képkönyvtár, kepkonyvtar.hu
OSZK Digitális Képkönyvtár, kepkonyvtar.hu
OSZK Digitális Képkönyvtár, kepkonyvtar.hu
Rados Jenő hagyaték, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
OSZK Digitális Képkönyvtár, kepkonyvtar.hu
OSZK Digitális Képkönyvtár, kepkonyvtar.hu
Beyond everydayness. Theatre Architecture in Central Europe. Editor: Kovacevic, Igor.
Prague 2010. p 274
MOL T75 117
Ybl hagyaték: BFL_331_107_1

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
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1. ábra A kolozsvári színház épülete

2. ábra A kolozsvári színház épülete
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3. ábra A kolozsvári színház épülete

4. ábra A kolozsvári színház épülete

5. ábra A kolozsvári színház épülete
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6. ábra A színház nézőtere

7. ábra A színház kibontott nézőtere
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8. ábra A kolozsvári színház átépítésének alaprajza
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9. ábra A kolozsvári színház légfűtés rendszerének alaprajza
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GYŐRI SZÍNHÁZ
Fruhmann Antal
1833
megépült, Reinpacher József 1798-ban épült színházának átépítésével
Győr, Radó-sziget, „a Bécsi kapu előtt, a két híd között, a balparton, ott ahol a lebontott nyári színház állott ”
Átalakítás:
„1839-ben Joachimovich bécsi színházfestő belsejét újból díszítette és függönnyel ellátta”
a visszatérő árvíz miatt folyamatos kisebb-nagyobb javításokat végeztek a színházon
1927-ben lebontották
Tipológia

klasszicista városi színház

Építészeti tömegalakítás

funkcionálisan tagolt tömeg
a nézőtér és a színpadtér tömege kiemelkedik a földszinti közlekedő-kiszolgáló keretből

Városépítészeti szempont

szabadonálló
a győri Radó-sziget

Alaprajzi rendszer

egységes téglány
a színházteret előcsarnok, közlekedő és üzemi kiszolgáló funkciók veszik körül

Közlekedő tér

minimális

Nézőtér

elnyújtott szegmensíves
földszinti nézőtér, földszinti proszcénium páholyok, emeleti páholysor és második emeleti
karzat

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

egyszerű színpad
színpadra épített kulisszafal
van

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nincs
az átalakítások során kiemelték a zsinórpadlás tömegét
nem ismert

Tervek forrása

Győri Xantus János Múzeum, C 64_61_1 színház Fruhmann Antal képe
Győri Xantus János Múzeum , Glück József felvétele 172
Győri Xantus János Múzeum , Glück József felvétele 184
Győri Xantus János Múzeum , Glück József felvétele 170
18947, A Rába-szigeti színház felújítási tervének 1926-os pályázaton. Medgyaszay István
munkájának reprói
18947, A Rába-szigeti színház felújítási tervének 1926-os pályázaton. Medgyaszay István
munkájának reprói
18947, A Rába-szigeti színház felújítási tervének 1926-os pályázaton. Medgyaszay István
munkájának reprói
18947, A Rába-szigeti színház felújítási tervének 1926-os pályázaton. Medgyaszay István
munkájának reprói

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
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1. ábra Fruhmann Antal képe

2. ábra A győri színház épülete
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3. ábra A győri színház látképe télen

4. ábra A győri színház bejárati homlokzata
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5. ábra A színház 1926-os pályázati felújítási terve.
Keresztmetszet és oldalhomlokzat, Medgyaszay István, repró

6. ábra A színház 1926-os pályázati felújítási terve, földszinti alaprajz, Medgyaszay István, repró
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7. ábra A színház 1926-os pályázati felújítási terve, emeleti alaprajz, Medgyaszay István, repró

8. ábra A színház 1926-os pályázati felújítási terve, hosszmetszet, Medgyaszay István, repró
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LÜBECKI SZÍNHÁZ TERVE
(ESZTERHÁZY LEVÉLTÁRI HAGYATÉK)
J. Rithamen
1833
terv
Lübeck
Előkép: típus előképe a párizsi Théatre Odeon, de maga a terv pontos mása a müncheni K. und Hoftheaternek
Tipológia

új építésű városi színház

Építészeti tömegalakítás

nem ismert

Városépítészeti szempont

szabadonálló

Alaprajzi rendszer

egységes téglány
színházteret előlröl közlekedő, oldalról és hátulról közönségforgalmi és üzemi kiszolgáló
helyiségek veszik körbe

Közlekedő tér

arányos
szűk bejárati előcsarnokból kétoldalt egykarú lépcsők indulnak
nemcsak bejárati homlokzat mögött, hanem a nézőtér oldalában is megjelennek a
közönségforgalmi helyiségek

Nézőtér

köríves

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
arányaiban nagyméretű, nagy színpadmélységet enged meg
van, proszcénium páhollyal
metszet nem ismert

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
van

Tervek forrása

MOL T2 No.1482 Eszterházy hagyaték tervgyűjteménye

1. ábra
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1. ábra A Lübeck-i színház alaprajza
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VÁROSI SZÍNHÁZ TERVE, SOPRON
Stampf Ferenc
1835
terv
Sopron, pontosabb cím nem ismert
Analógia:
Előkép: Eszterháza, Új Opera, 1780, torinói Teatro Regio
Hatása:
Tipológia

új klasszicista nyilvános városi színház

Építészeti tömegalakítás

funkcionálisan tagolt

Városépítészeti szempont

szabálytalan telekre a szimmetria igényével elhelyezve
a terv telke nem ismert, további kutatást igényel

Alaprajzi rendszer

a telek szimmetriatengelyére fűzött előcsarnok-nézőtér-színpadtér térsor, kétoldalt
szabadon hagyva a színház tömegét
a telek szabálytalanságait az utca felől kocsibehajtó-árkádok kezelik, a hátsó tűzfalakat
üzemi kiszolgáló oldalszárnyak takarják

Közlekedő tér

arányos
az előcsarnokban kétoldalt nyíló háromkarú lépcsőkkel, és a nézőtér íve alkotta sarokban
körlépcsővel

Nézőtér

patkó-alakú
földszinti nézőtér, páholysorok és kiemelt uralkodói karzat

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
arányaiban kis mélységű
van
proszcénium falba illesztett körlépcsővel
nem ismert

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

Tervek forrása

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra

hagyományos barokk
6 kulisszasor
nem ismert
nem ismert
van

Zádor-Rados 1943. 112. kép
Zádor-Rados 1943. 111. kép
Stamp féle színházterv hosszmetszet - Winkler Gábor szíves segítsége nyomán
Stamp féle színházterv hosszmetszet, részlet - Winkler Gábor szíves segítsége nyomán
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1. ábra A soproni színház tervezett alaprajza

2. ábra A soproni színház tervezett homlokzata

68

3. ábra A hosszmetszet egy változata.

4. ábra A nézőtér, proszcéniumfal és zenekari árok, hosszmetszet részlet, egy másik megoldás szerint.
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PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ
ifj. Zitterbarth Mátyás
1837
megépült
Pest, Kerepesi út (ma: Rákóczi út)
Tervezés ideje: „1835-ben kapta Zitterbarth a megbízást, hogy a hatvani kapunál lévő telekre tervezze meg”
Építés ideje: 1835-37
Átalakítás:
1874-75: „Skalnitzky Antal építész tervei alapján Wágner János építőmester megépíti a színházzal kapcsolatban levő
előcsarnokot, a díszlettárat és a bérházat” (Báthory 1914)
ezek után is számos kisebb átalakítás történt, ezekről részletesen beszámol: Báthory 1914
1914-ben lebontották
Előkép: párizsi Théatre l’Odeon
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

tagolt klasszicista tömeg

Városépítészeti szempont

szabadonálló;
az egykori városfalon kívüli telekre épített;
a Kerepesi út térfalát képzi, de az utcavonaltól visszahúzva

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt;
előcsarnok-nézőtér-színpadtér funkciónak megfelelően;
arányos előcsarnok;
négyzetbe szerkesztett nézőtér a négyzet sarkaiba illesztett körlépcsőkkel;
szűk üzemi kiszolgáló rész

Közlekedő tér

arányos;
középre szerkesztett előcsarnokból kétoldalt indulú egykarú lépcsők;
nézőtér sarkaiba helyezett körlépcsők;
páholyfolyosó az oldalhomlokzaton fut

Nézőtér

patkó alakú;
rajzi ábrázolásból kétemeletes páholysor és harmadik emeleti karzat olvasható

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

egyszerű színpad
van, proszcénium páholy nélkül
metszet nem ismert, feltételezhetően nem volt

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
van, kialakítása nem ismert

Tervek forrása

BTM Fővárosi Képtár
MSzI–SzM 52.669
Rédey Tivadar: A Nemzeti Színház története, Budapest 1937, belső borítókép
MSzI–SzM 61.1535
Rédey Tivadar: A Nemzeti Színház története, Budapest 1937, p. 258
Báthory 1914 p. 10 - szerkesztett
BTM metszettár, sz. n.
Báthory 1914 p. 149
Jacek Purchla: Theatre Architecture of the Late 19th Century in Central Europe, Cracow
1993, 64.ábra
Báthory 1914 p. 150
Jacek Purchla: Theatre Architecture of the Late 19th Century in Central Europe, Cracow
1993, 65.ábra

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra
11. ábra
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1. ábra Kerepesi út a Hatvani utcával.

2. ábra A Nemzeti Színház 1845-ben. Alt Rudolf rajza, Franz Sandmann színezett litográfiája

3. ábra

71

4. ábra A Nemzeti Színház nézőtere 1845–46-ban. Rohn Alajos rajza, Walzel Ágost Frigyes acélmetszete

5. ábra
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6. ábra

7. ábra Nemzeti Színház; „A nézőhely tér-rajza”. Montini Lajos Fülöp rajza, Walzel Ágost Frigyes litográfiája, 1845
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8. ábra

9. ábra A Szkalnitzky-féle bővítés földszinti alaprajza.
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10. ábra

11. ábra
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MÜNCHENI SZÍNHÁZ TERVE
aláírás csak egy tervlapon szerepel: Julius Pollack, de a tervcsomag az Ybl-hagyaték része
1839, 1840, 1841
terv
Analógia: Théâtre Odéon, Párizs, 1782
Előkép: a tervek a müncheni Königliche Hof- und Nationaltheater tervei - Karl von Fischer, 1811–1818; leégése után: Leo
von Klenze, 1825
Hatása: Ybl: terv a Pesti Német Színház átépítésére, 1835 és 1841 közé tehető
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

egységes tömeg

Városépítészeti szempont

szabadonálló, térlezáró

Alaprajzi rendszer

egységes téglány
színházteret előlröl közlekedő, oldalról és hátulról közönségforgalmi és üzemi kiszolgáló
helyiségek veszik körbe

Közlekedő tér

arányos
szűk bejárati előcsarnokból kétoldalt egykarú lépcsők indulnak
nemcsak bejárati homlokzat mögött, hanem a nézőtér oldalában is megjelennek a
közönségforgalmi helyiségek

Nézőtér

köríves
földszinti nézőtér, háromemeletes páholysor és negyedik emeleti karzat

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
arányaiban nagyméretű, nagy színpadmélységet enged meg
van, többemeletes proszcénium páhollyal
nincs

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők,
felsőgépezet
zenekari árok

Tervek forrása

hagyományo barokk
9 kulisszasor
kiterjedt színpadgépezet
van, nézőtértől kis mértékben süllyesztett, parapetfallal elválasztva

ábrasor:

BFL 1843_XV 17f 331 Ybl-hagyaték
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77
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SOPRONI VÁROSI SZÍNHÁZ
Franz Lössl
1841
megépült
Sopron
Átalakítás:
1873: „a színház épületének tatarozása és a felszerelés megújítása”
1881: úgy növelték a befogadóképességet, hogy a páholyok alatti ülőhelyeket állóhelyekre cserélték
1909-ben Medgyasszay István teljesen átépítette a színházat, csak a homlokzati tartófalakat tartotta meg
Előkép: München, Königliche Hof- und Nationaltheater, 1818 majd újjáépítve 1825
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

funkcionálisan tagolt, kiemelt tömegű színháztérrel

Városépítészeti szempont

szabadonálló, térlezáró

Alaprajzi rendszer

egységes téglány
megfigyelhető a négyzetes szerkesztés: ha színház 1 négyzet széles, akkor:
előcsarnok - 1/3 szélességű négyzet
nézőtér - 1 négyzet
színpadtér - 2/3 négyzet
üzemi kiszolgáló - 1/3 négyzet

Épületszerkezet

faszerkezetű páholysor és karzat

Közlekedő tér

arányos
középső előcsarnokból egy oldalra nyíló háromkarú lépcsővel
a nézőtér négyzetének sarkaiban íves és körlépcsőkkel
a páholyfolyosók a színház oldalából is elérhetők voltak

Nézőtér

köríves térbe illesztett patkó alakú nézőtér
háromemeletes páholysor, negyedik emeleti karzat

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
aránylag kis mélységű
van, a nézőtér és színpadtér közti harántfalban képzett színpadnyílás
feltételezhetően nincs

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
van, feltételezhetően a nézőtértől kissé süllyesztve, parapetfallal elválasztva

Tervek forrása

GyMSM SL Fasc. XXV. 6854 A10 - szerző szerkesztése
GyMSM SL Fasc. XXV. 6854 A3 - szerző szerkestése
GyMSM SL Fasc. XXV. 6854 A7
GyMSM SL Fasc. XXV. 6854 A6
Zádor-Rados 1943. 109. kép
http://www.fortepan.hu/?view=all&lang=en&img=78056 utolsó megtekintés 2015.05.14.
http://sopronanno.hu/bejegyzes/a-regi-szinhaz utolsó megtekintés 2015.05.11.

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
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1. ábra

2. ábra
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3. ábra

4. ábra
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5. ábra

6. ábra

7. ábra

84

BUDAI NYÁRI SZÍNKÖR
Ságody József
1843
megépült
Buda, Krisztinaváros, Horváth-kert (mai Bp. I.ker. Alagút utca-Attila út-Krisztina körút által határolt közpark)
Átalakítás: vélhetően a kezdeti szűkös közlekedők és a szigorodó tűzvédelmi szabályok miatt idővel több lépcsőházat is
építeni kellett, a bontáskor készített fotók pedig falazott és vasbeton szerekezeteket is mutatnak
1937-ben bontották le
Analógia: circo teatro, circus, cirque
Hatása: népszínház, népopera
Tipológia

nyári színkör/aréna

Építészeti tömegalakítás

tagolt, összetett tömeg

Városépítészeti szempont

szabadonálló
magánkertben épült, de az Alagút megépítése után, 1862-ben Buda városa megvásárolta a
telket és közparkká alakítatta

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt
aréna színháztérhez bejárati előcsarnok és üzemi kiszolgáló szárnyak csatlakoznak

Épületszerkezet

Polonceau-szerkezet fedi le a faszerkezetű arénát

Közlekedő tér

minimális

Nézőtér

szabályos tizennégy-szög arénába szerkesztett köríves földszinti nézőtér, körben kiemelt
zsöllye, az emeleten karzat

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

egyszerű színpad
a hátsó fala nyitható
a színpadnyílás kerete jelképesen vastagított
nem ismert

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
feltételezhetően a földszinti nézőtérrel egy szintben, legfeljebb parapetfallal elválasztva

Tervek forrása

BTM FK Képcs. XI. 23. sz. 176.
BFL Budapest régi térképei, Arcanum 2005
BFL XV.16.a.204/35
BFL XV.16.e.253/9
MOL T8 No. 19.
Kincses Kal. I.évf. 1897
BFL XV.17.a.302-52
BFL XV.17.a.302-158
BTM FK Képcs. XII A. 7. sz. 188.
BTM FK Képcs. XI. 8. sz. 185.
BTM FK Képcs. XII. A. 14. sz. 187.
BTM KM FT
http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_15110.jpg (2014.09.21.)
BTM KM FT
BTM KM FT
OSzMI Topográfiai Gyűjtemény
http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_55592.jpg (2014.06.09.)
(2014.06.09.)
http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_55781.jpg (2014.06.09.)
BTM KM FT
http://www.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_55533.jpg (2014.06.09.)
BTM KM FT
OSzMI, Vágó László színház tervei, jelzetlen, részben datált (1925)

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra
11. ábra
12. ábra
13. ábra
14. ábra
15. ábra
16. ábra
17. ábra
18. ábra
19. ábra
20. ábra
21. ábra
22. ábra
23-30. ábra
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1. ábra A' KRISZTINA VÁROS Budán.

2. ábra Arena a Horvath Garten-ben, 1854
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3. ábra Helyzeti és szintezési terv az alagúttól a „Zöld fához” czimzett házig vezető út szabályozásáról, 1862

4. ábra A Horváth-kert rendezési terve, 1878
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5. ábra Gerster Kálmán, azonosítatlan színház tervének rajzai között talált alaprajz.
Hasonlóságot mutat a Budai Nyári Színkör kialakításával.

6. ábra Nézőtér rajza
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7. ábra A Budai Színkör díszpáholyának terve. Reischl Antal, 1843
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8. ábra Budai Színkör épülete. Goldinger János, 1860
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9. ábra Belsőlátása a nyári szinháznak. Inere Ansicht des Somer Theaters.

10. ábra A NYÁRISZINHÁZ Budán. DAS SOMMERTHEATER in Ofen.

91

11.ábra Nyári szinházi. Sommer Theater.

12. ábra 1870 - ismeretlen felvétele
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13. ábra 1875

14.ábra 1890 Weinwurm Antal felvétele
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15. ábra 1895-A Magyar Királyi Állami nyomda kísérleti felvétele

16. ábra 1930-as évek, Fotó: Rosbaud Konrád

94

17. ábra 1936. Krisztina körút, Budai Színkör. Háttérben a József főhercegi palota a budai Várban.

18. ábra 1937 Alagút utca, Budai Színkör.

95

19. ábra 1937 Alagút utca - Krisztina körút sarok, Budai Színkör.

20. ábra 1937 április 8.Scháffer Gyula felvétele
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21. ábra 1937 Alagút utca, a Budai Színkör bontása.

22. ábra 1938 április 21.-Inkey Tibor felvétele
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23. ábra

24. ábra
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25. ábra

26. ábra
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27. ábra

28. ábra
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29. ábra

30. ábra

101

BUDAI NYÁRI SZÍNKÖR TERVE
Ybl hagyaték
datálatlan
terv
Buda, Krisztinaváros, Horváth-kert (mai Bp. I.ker. Alagút utca-Attila út-Krisztina körút által határolt közpark)
Tervezés ideje: nem ismert
Analógia: circo teatro, circus, cirque
Hatása: népszínház, népopera
Tipológia

nyári színkör/aréna

Építészeti tömegalakítás

tagolt, összetett tömeg

Városépítészeti szempont

szabadonálló
magánkertben épült, de az Alagút megépítése után, 1862-ben Buda városa megvásárolta a
telket és közparkká alakítatta

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt
aréna színháztérhez bejárati előcsarnok és üzemi kiszolgáló szárnyak csatlakoznak

Épületszerkezet

Polonceau-szerkezet fedi le a faszerkezetű arénát

Közlekedő tér

minimális

Nézőtér

szabályos tizennégy-szög arénába szerkesztett köríves földszinti nézőtér, körben kiemelt
zsöllye, az emeleten karzat

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
a hátsó fala nyitható
a színpadnyílás kerete jelképesen vastagított
nem ismert

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
feltételezhetően a földszinti nézőtérrel egy szintben, legfeljebb parapetfallal elválasztva

Tervek forrása

BFL XV 17 331 a05_3b
BFL XV 17 331 a05_3a

1. ábra
2. ábra

102

1. ábra

2. ábra
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NOTTHEATER
építésze nem ismert
1852
megépült
Pest, Theater Platz (ma: Erzsébet tér)
Építés ideje: az 1848-ban elkészült faszerkezetű aréna 1853-ban leégett, annak eredeti formáját követve kőszínházként épült
újjá
Átalakítás: 1870 júniusában lebontották
Analógia: circo teatro, circus, cirque
Tipológia

nyári színkör/aréna

Építészeti tömegalakítás

tagolt-összetett tömeg

Városépítészeti szempont

szabadonálló
az egykori Váci kapun kívül létesített új téren épített faszerkezetű aréna helyén épült

Alaprajzi rendszer

alaprajza nem ismert

Épületszerkezet

az eredetileg faszerkezetű aréna kőszínházként épült újjá

Közlekedő tér

alaprajza nem ismert

Nézőtér

nem ismert

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

nem ismert
nem ismert
nem ismert

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert

Tervek forrása

Siklóssy 1931 p 304.
BFL XV.16.b.224/76
BFL XV.16.b.224/77
BFL XV.17.f.331.133/1 (Ybl hagyaték)

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
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1. ábra Az Erzébet-tér a német színházzal az 1860-as években. Jobbról a Bazilika épülő tornyai és kupolája.

2. ábra Situations-Plan des Neuen Markt Platzes in Pest Leopold Stadt mit Bezeichnung des neu gebauten Deutschen
Theaters, und Antrag der Pflasterung der Fusswege in das Theater führend, 1852
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3. ábra
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4. ábra
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LŐCSEI VÁROSI SZÍNHÁZ
építésze nem ismert
1853
megépült
Lőcse (ma: Levoca, Szlovákia)
Építés ideje: egykori leégett fogadó újjáéépítése során alakították ki a színházat is
Tipológia

épületegyüttesbe helyezett városi színház

Építészeti tömegalakítás

többudvaros épület egy szárnya

Városépítészeti szempont

tömblezáró épület

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt

Épületszerkezet

faszerkezetű karzat

Közlekedő tér

minimális
utcáról nyíló előcsarnokből oldalt íves lépcső indul

Nézőtér

patkó alakú
földszinti nézőtér, földszinti és emeleti páholysor, második emeleti karzat

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

egyszerű színpad
arányaiban kis mélységű
van, proszcénium páhollyal
nem ismert

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
van, nézőtértől paapetfallal elválasztva

Tervek forrása

TACE-European Theatre Architecture (EUTA) database: http://www.theatre-architecture.eu/

1-4. ábra
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1. ábra

2. ábra
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3. ábra

4. ábra
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VÁROSI SZÍNHÁZ TERVE, DEBRECEN
Ferdinand Kirschner
1855
terv
Debrecen, foghíj telekre, két utca közé
Előkép: a színháztér az itáliai nagy városi színházak típusait követi
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

funkcionálisan tagolt;
színháztér és zsinórpadlás kiemelten, de közös tető alatt

Városépítészeti szempont

hosszú parcellára, zártsorúan illesztett épület, mindkét végén utcára nyílik

Alaprajzi rendszer

egységes téglány alaprajz;
egyik utcáról nyílik a színház, de maga színháztér mélyen a telekre helyezett;
a színház egyébként szűkös üzemi oldalát a másik utcáról nyíló üzletek sora zárja;
a telek nagy mélysége miatt az üzleteket egy belső udvarra szervezi

Épületszerkezet

feltehetően a szigorodó tűzvédelmi szabályok miatt megjelenik a nézőteret a színpadtértől
teljes magasságban elválasztó tűzfal, de még közös tető alatt

Közlekedő tér

kiterjedt, reprezentatív előcsarnok pékséggel, férfiszalonnal;
az előcsarnok végén kétoldalt kétkarú lépcsők indulnak;
a nézőtér íve alkotta sarokban kétoldalt íves körlépcsők kötik össze a páholyfolyosó egyes
szintjeit - ennek csak formai párja a páholyfolyosó proszcénium felőli végén az íves pihenő

Nézőtér

patkó alakú;
földszinti nézőtér ülő- és állóhelyekkel, földszinten, első és második emeleten páholysorok,
második és harmadik emeleten karzatok

Színpadtér
formája

egyszerű színpad;
nézőtér arányaihoz és a telek adottságaihoz képest kisméretű
van, proszcénium páholyokkal, hozzájuk tartozó szalonnal
van, de keresztmetszete nem ismert

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok
speciális megoldások

Tervek forrása

1. ábra
2. ábra

barokk kulisszasoros;
7 kulisszasor
süllyesztőkkel (alaprajzi felirat: Bühne mit Coulissen und Versenkungen)
nem ismert
nézőtérrel egy szintben, parapetfallal elválasztva
rezgőkamra a zenekar alatt

HBM Levéltár 170-20
HBM Levéltár 170-21
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1. ábra

112

2. ábra
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VÁROSI SZÍNHÁZ TERVE, DEBRECEN
Rveszner Károly
1855
terv
Debrecen, foghíj telekre, két utca közé
Előkép: a színháztér az itáliai nagy városi színházak típusait követi
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

funkcionálisan tagolt

Városépítészeti szempont

hosszú parcellára, zártsorúan illesztett épület, mindkét végén utcára nyílik

Alaprajzi rendszer

egységes téglány alaprajz;
az utcai üzletek közt kapualj vezet be a belső udvarra, ahonnan maga a színház előcsarnoka
nyílik; az üzletek fölött táncterem és szalonok;
az üzemi kiszolgáló rész a telek másik oldalára került, utcáról nyílóan

Közlekedő tér

arányos;
az udvarból az előcsarnokba lépve a kasszák mögött kétoldalt kétkarú lépcsők indulnak;
az emeleten az udvari kerengő az utcai táncteremhez és szalonhoz vezet

Nézőtér

patkó alakú
földszinti nézőtér álló- és ülőhelyek, első emeleti páholysor és harmadik emeleti karzat
ismert

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
a nézőtér arányaihoz és a telek adottságaihoz mérten megfelelő méretű
színpad mögött díszletraktár, felette próbaterem
jelképes, csak a színpadnyílás keretének vastagsága és a karzat utolsó, szélesebb páholyai
képzik
nem ismert

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

Tervek forrása

1. ábra
2. ábra
3. ábra

barokk kulisszasoros
5 kulisszasor
nagy színpadméret miatt színpadon megjelenő, feltethetően öntöttvas oszlopok
nem ismert
nem ismert
van

HBM Levéltár R169-5
HBM Levéltár R169-2
HBM Levéltár R169-3
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1. ábra
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2. ábra
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3. ábra
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MISKOLCI SZÍNHÁZ
Antonio Cassano
1857
megépült
Miskolc (ma: Széchenyi utca)
Tervezés ideje: 1846-ban megbízást kapott Hild József és A. Cassano
Építés ideje: 1847-57
Átalakítás:
„1880-as években bevezették a központi fűtést és a légszesz világítást”
1883-84: „tűzőrségi céllal tornyot építenek”
1925: „Vágó László tervei alapján a nézőteret barokkos stílusban átépítették, vasbeton kupolával fedték le és az
előcsarnokot átalakították”
„1957-59 között Bene László és Horváth Béla építészek tervei alapján jelentős mértékű átépítésre és bővítésre került sor:
ekkor szüntették meg a színház épületében működő üzleteket, bővültek a közönségforgalmi terek (előcsarnokok, ruhatárak).
A szomszédos Széchenyi u. 21-23. számú telken szanálták a korszerűtlen lakóépületeket, és helyén belső udvart (mai
Déryné udvar) alakítottak ki. A nyugati oldalon öltöző-irodaszárnnyal, északi oldalon hátsó színpaddal, kiszolgáló
helyiségekkel és díszletraktárral bővült..”
1993-97: Bodonyi Csaba négy színházi teret magába foglaló épületegyüttes részeként átépítette a színházat
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

építészeti elemekkel tagolt

Városépítészeti szempont

saroktelekre helyezett, bejárati portikusz az utca légterébe áll ki

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt
az utca felől a földszinten üzletek, az emeleten kaszinó kaptak helyet

Közlekedő tér

minimális
bejárati portikusz szélességében előcsarnok nyílik, onnan egy oldalt háromkarú lépcső
indul

Nézőtér

patkó alakú
földszinti nézőtér ülőhelyekkel, emeleten páholysor

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

egyszerű színpad
van, színpadnyílás hangsúlyos formálása képzi
nem ismert

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
van

Tervek forrása

OSzMI, Vágó László színház tervei, jelzetlen, 1925
OSzK Színháztörténeti Tár H 176.
TACE-European Theatre Architecture(EUTA) database:http://www.theatre-architecture.eu/
TACE-European Theatre Architecture(EUTA) database:http://www.theatre-architecture.eu/

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
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1. ábra A Miskolci Nemzeti Színház Az Újjáépítés Előtt, földszinti alaprajz

2. ábra A második miskolci színház. Illusztráció a Budapesti Viszhang 1856. október 2-i számából
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3. ábra

4. ábra Az 1957-59 közti átalakítás során készített fotó
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"MEMOIRE ÜBER DEN THEATER UND REDOUTENBAU IM PEST"
Ybl Miklós, Pribék Béla, Szumrák Pál, Hans Petschnig
1859
terv
Pest, a leégett Pesti Német Színház és Redoute tömbjének helyére
Előkép: Gottfried Semper, Altes Hoftheater, Drezda, 1841
Tipológia

új városi színház és redoute

Építészeti tömegalakítás

tagolt-összetett

Városépítészeti szempont

szabadonálló, tömbszerű épület;
az előző beépítést megfordítva a színház fordul a Duna felé, íves tömegével;
a Színház tér felé a Redoute egyenes térfalat képez;
a telek adottságai miatt a drezdai tervet felére csökkentve javasolja megvalósítani;
az árvízre tekintettel a színház padlószintjének emelését javasolja

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt;
a drezdai színház alaprajzát pontosan átvették és hozzáillesztették a Redoute tömegét

Közlekedő tér

kiterjedt;
nézőteret körbeölelő előcsarnok több lépcsőházzal;
az eredeti drezdai beépítési adottságokra kidolgozott, hangsúlyos oldalsó bejáratok, de azok
nem alkalmazkodhatnak a keskeny mellékutcák helyi adottságaikhoz

Nézőtér

patkó alakú;
földszinti nézőtér és páholysor olvasható az alaprajzon

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
a nézőtér arányaihoz mérten nagyméretű színpad
hangsúlyos, proszcénium páholyokkal és azokhoz tartozó szalonokkal
nem ismert

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

Tervek forrása

ábrasor

kulisszasoros
7 sor kulissza
nem ismert
nem ismert
van

MOL T14 No. 2. Sz. 2-3
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A DEBRECENI VÁROSI SZÍNHÁZ, YBL 1. TERVVÁLTOZATA
Ybl Miklós
1859
terv
Debrecen, Nagy-Czegléd utca (ma: Kossuth utca)
Előkép: a színháztér az itáliai nagy városi színházak típusait követi
Hatása: a terv egy-egy megoldása Ybl későbbi színházterveiben köszön vissza
Tipológia

új városi színház, társított funkcióval

Építészeti tömegalakítás

egységes, de kér részre bontott tömegű;
két, szinte megegyező méretű épületet fordít szembe egymással, a méretkülönb-séget a
nyaktag és a színház hátsó üzemi tömegének csökkentésével kezeli
a város egyik főutcájának tengelyére illesztett szabadonálló épületegyüttes;
tagolja az utcát, tereket alakít és térfalat képez

Városépítészeti szempont
Alaprajzi rendszer

egységes téglány;
a két épületet összekötő nyaktagra szimmetrikusan, a színházteret a kissé hosszabb, az
üzleteket, kávézót, nagytermet a kissé rövidebb tömegbe szerkeszti;
felismerhető Ybl Operaházánál is tetten érhető szigorú alaprajzi szerkesztés

Közlekedő tér

kiterjedt, reprezentatív
maga a színház az előző debreceni terveket készítő bécsi építészek szerkesztését követi: a
nyaktag szélességű előcsarnokban, a kassza után kétoldalt kétkarú lépcsők indulnak, a
nézőtér íve alkotta sarokban íves körlépcső köti össze a páholyfolyosó szintjeit;
a színpadtér sarkaiba részben a proszcénium páholyt, részben az üzemi részt kiszolgáló
lépcsők kerültek;
a páholyfolyosó és a proszcénium páholyok kétoldalt saját külső bejáratot kaptak;
Ybl megragadja az utca tengelyére szerkesztés lehetőségét, és a közlekedés irányát nem
megtörve reprezentatív térsort képez: a könnyebb műfajt fogadó épületrész hangsúlyos
bejárati homlokzatot kapott; belső terét a központjába helyezett, az Operaház
királylépcsőjét előre vetítő egykarú lépcső szervezi; a nyaktag az emeleten vezet át a
színházhoz

Nézőtér

patkó alakú;
a földszinten ülő- és állóhelyek; az első emeleten páholysor, előtte karzat; a második
emeleten a széleken páholyok, középen karzat

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
a nézőtér és telek adottságai arányaihoz mérten kicsi, méretét a sarki lépcsőházak is
csökkentik
hangsúlyos, négyzet alakú színpadnyílást keretez;
kétoldalt két-két proszcénium páhollyal minden szinten, azokhoz tartozó külön szalonnal és
lépcsőházzal
nem ismert

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

kulisszasoros, 6 pár kulisszával
nem ismert
nem ismert
van

Tervek forrása

HBM Levéltár 170-15
HBM Levéltár 170-18
HBM Levéltár 170-19
HBM Levéltár 170-17
HBM Levéltár 170-16
HBM Levéltár 170-14

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

128

2. ábra

129

3. ábra
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4. ábra

131

5. ábra

132

6. ábra
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A DEBRECENI VÁROSI SZÍNHÁZ, YBL 2. TERVVÁLTOZATA
Ybl Miklós
1859
terv
Debrecen, Nagy-Czegléd utca (ma: Kossuth utca)
Előkép: Ybl 1. tervváltozata; a színháztér itt is az itáliai nagy városi színházak típusait követi
Hatása: a terv egy-egy megoldása Ybl későbbi színházterveiben köszön vissza
Tipológia

új városi színház, vígadóval

Építészeti tömegalakítás

két, egységes tömeg;
közös tető alá fogja a színház tömegét, a kiszolgáló épületet kisebb tömegű

Városépítészeti szempont

az 1. tervváltozat helyszínére, szabadon állóan elhelyezett két tömeget tervez;
a két tömeget egymástól elhúzza, a szembe néző homlokzatokat egymásra komponálja,
köztük arányos teret alakít;
a terv átveszi az 1. tervváltozat hangsúlyos bejárati homlokzatát, ahogyan az előtte
kialakított megérkező teret és az utcák kereszteződésébe elképzelt vertikális hangsúlyt
(obeliszk, szobor) is

Alaprajzi rendszer

egységes téglány;
Ybl összehúzza az 1. tervváltozat kiterjedt vígadóját, a színházteret kissé megnyújtja, az
üzemi kiszolgáló terek nagy részét külön épületben helyezi el - az 1. tervhez képest a
reprezentációról a színházi működés felé tolódott a hangsúly

Épületszerkezet

teljes magasságú tűzfal választja el a nézőteret a színpadtértől

Közlekedő tér

kiterjedt;
a széles bejárati előcsarnokból szűk átjárók vezetnek a színház előcsarnokába, de fő
bejáratnak az előtetőkkel és nagyobb nyílásokkal hangsúlyozott oldalsó homlok-zat számít;
külön fedett bejáratot és lépcsősort kapnak a proszcénium páholyai;
a színházi előcsarnokban kétoldalt háromkarú lépcsőt indít, a nézőtér és színpadtér sarkaiba
hol köríves, hol kétkarú, hol csigalépcsőket helyez
patkó-alakú; az 1. tervhez képest nyújtottabb, ami jobb rálátást biztosít az itt már mélyebb
színpadra;
a földszinten ülő- és állóhelyek; az első emeleten páholysor, előtte karzat; a második
emeleten a széleken páholyok, középen karzat

Nézőtér

Színpadtér
formája

egyszerű színpad; mélyebb, mint az 1. változatban;
mérete arányos, a színpadteret a sarkaiba helyezett lépcsők csökkentik;
a hátsó üzemi rész hármas osztása előre vetíti az Operaház-beli kialakítást
hangsúlyos, kétoldalt két-két proszcénium páhollyal minden szinten, azokhoz tartozó külön
szalonnal, lépcsőházzal és bejárattal
van, soffita-magasságú
metszeten csak előfüggöny látható

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
függöny
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok
speciális megoldások

kulisszarosos, 6 pár kulisszával
van
van
nézőtértől kis mértékben süllyesztve, attól parapetfallal elválasztva
rezgőkamra a zenekari árok alatt

Tervek forrása

HBM Levéltár 170-2
HBM Levéltár 170-10
HBM Levéltár 170-11
HBM Levéltár 170-8
HBM Levéltár 170-7
HBM Levéltár 170-9
HBM Levéltár 170-4
HBM Levéltár 170-6
HBM Levéltár 170-13
HBM Levéltár 170-5
HBM Levéltár 170-12
HBM Levéltár 170-3
HBM Levéltár 170-1

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra
11. ábra
12. ábra
13. ábra
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1. ábra

135

2. ábra
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3. ábra
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4. ábra
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5. ábra
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6. ábra
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7. ábra

141

8. ábra

142

9. ábra
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10. ábra
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11. ábra
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12. ábra
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13. ábra
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PESTI NYÁRI SZÍNHÁZ
Feszl Frigyes
1860
megépült
Pest, a Városliget déli sarka (a mai Dózsa György út és Ajtósi Dürer sor sarkán)
Átalakítás: lebontották 1867-ben
Tipológia

nyári színkör

Építészeti tömegalakítás

tagolt-összetett;
a nézőtér íves, és a zsinórpadlás négyzetes tömege kiemelkedik

Városépítészeti szempont

a város első közparkjába illesztett szabadonálló színkör

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt;
a kőszínházak alaprajzi formálását követi

Épületszerkezet

faszerkezetű színház

Közlekedő tér

minimális;
az előcsarnokban kétoldalt 2-2, a páholyfolyosó végén újabb lépcsőházat is

Nézőtér

egyenesekből képzett patkó-alakú
földszinti ülő- és állóhelyek; emeleti karzatok

Színpadtér
formája

egyszerű színpad;
nézőtér arányaihoz képest kisméretű;
hátul nyitható a színpad, hasonlóan a Budai Nyári Színkörhöz
van, lehetőségek szerint hangsúlyos, szerkezete lépcsőházat rejt
van, teljes értékű

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok
speciális megoldások

kulisszasoros, 4 kulisszasorral
van
van
nézőtérrel egy szintben, attól parapetfallal elválasztva
zenekar alatt falazott rezgőkamra

Tervek forrása

MOL T11 No. 3b/76
MOL T11 No. 3b/244
MOL T11 No. 3b/74
MOL T11 No. 3b/74 részlete
MOL T11 No. 3b/143
MOL T11 No. 3b/73

1. ábra
2. ábra
3-5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
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1. ábra

149

2. ábra

3. ábra

150

4. ábra

5. ábra

6. ábra Falazott szerkezetű rezgőkamra a faszerkezetű színházban
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7. ábra

8. ábra A fedélszék egy részlete
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9. ábra skiccek: karzat metszete, homlokzat, oszlopfő, helyiségprogram

153

SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSI SZÍNHÁZ
Ybl Miklós
1860
terv
Székesfehérvár, Fő utca
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

egységes tömeg

Városépítészeti szempont

szabadonálló, tömbszerű;
a bejárati homlokzat ferde alakítása a városszerkezetben itt tapasztalható irányváltásra adott
igazodásként értelmezhető

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt;
a tengelyesen szervezett színházteret két oldalról kiszolgáló funkciók veszik körbe, a
színpadtér tömege mentén kisebb szélességben, így a telek sarkain kis tereket hoz létre

Közlekedő tér

minimális, a telek kis mélysége miatt a közönséget az oldalsó traktusba tereli

Nézőtér

patkó alakú

Színpadtér
formája

egyszerű színpad;
a nézőtér arányaihoz mérten kis színpad
van
nem ismert

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

kulisszasoros, 5 sor kulissza
nem ismert
nem ismert
nem ismert

Tervek forrása

BFL XV 17 331b

ábrasor
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BUDAI NÉPSZÍNHÁZ
Gerster Károly, Frey Lajos
1861
megépült, egykori raktár átalakításával
Buda, a Lánchíd budai hídfőjének déli oldalán (ma: Clark Ádám tér)
Átalakítás: 1870-ben lebontották
Tipológia

meglévő épületben kialakított városi színház

Építészeti tömegalakítás

egységes tömeg, egy kontyolt nyeregtetővel fedte

Városépítészeti szempont

szabadonálló;
három városrész lakóira számíthattak: a vízivárosiakon túl a pesti belváros lakói a
Lánchídon, a krisztinavárosiak az Alagúton keresztül érhették el könnyedén

Alaprajzi rendszer

nem ismert

Közlekedő tér

nem ismert;
bejárati kocsi aláhajtó és annak tetején terasz ismerhető fel a fennmaradt fotókon

Nézőtér

nem ismert

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

nem ismert
nem ismert
nem ismert

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert

Tervek forrása

OSzK Színháztörténeti Tár H 421.
Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 1.sz. p 5.
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=122003447 (2015.05.15.)
MSzI–SzM, topográfiai gyűjtemény

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
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1. ábra A Budai Népszínház 1861-ben. Illusztráció a VU 1861. szept. 22-i számából.

2. ábra A budai lánchídtér. - (Lüders rajza.)
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3. ábra A Budai Népszínház a Lánchíd téren, 1870

4. ábra .A Budai Népszínház bontása előtt, 1870-ben. Ismeretlen fényképész felvétele, reprodukció.
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A DEBRECENI VÁROSI SZÍNHÁZ, YBL 3. TERVVÁLTOZATA
Ybl Miklós
1861
terv
Debrecen, Nagy-Czegléd utcáról nyíló telek (ma: Kossuth utca 10.)
Hatása: Ybl 4. tervváltozata
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

tagolt, összetett tömeg
megjelenik itthon a kiemelt zsinórpadlás

Városépítészeti szempont

szabadonálló;
az előzőleg tárgyalt debreceni tervek utcájára néző telek;
a megépült színház telke;
alárendelt melléképületben helyezi el festőműtermet és díszletraktárat

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt;
a két-négyzetes szerkesztésből csak a közönségforgalmi lépcsőházak és a hátsó üzemi
közlekedő lépnek ki

Közlekedő tér

arányos;
feltűnő a kétoldalt megduplázott lépcsőházak elhelyezése;
az előző tervekhez képest oldalt már csak a páholyfolyosó kap bejáratot, megszűnt a
proszcénium páholyok külön bejárata és lépcsőháza

Nézőtér

köríves
földszinti nézőtér álló- és ülőhelyekkel, az emeleten karzatokkal, páholyok csak a
proszcéniumban

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
nézőtér arányaihoz képest nagyméretű
hangsúlyos, csak itt vannak páholyok, szintenként és oldalanként 3-3
hangsúlyos, épület tömegéből kiemelt

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok
speciális megoldások

kulisszasoros, 5 pár kulisszával
nem ismert
nem ismert
nézőtértől kis mértékben süllyesztett, attól parapetfallal elválasztva
rezgőkamra a zenekari árok alatt

Tervek forrása

BFL XV.17.f.331.b - 139/2
BFL XV.17.f.331.b - 139/3
BFL XV.17.f.331.b - 139/5
BFL XV.17.f.331.b - 139/6

1. ábra
2. ábra

161

1. ábra

2. ábra
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3. ábra Főhomlokzat
Az oldalsó nyitott folyosók sem a helyszínrajzon, se az alaprajzon, se az oldalhomlokzaton sem jelennek meg.

4. ábra Az üzemi rész oromzatos nyeregtetővel fedett, eltérően a metszeten ábrázolttal.

5. ábra Megfigyelhető a zenekar alatti rezgőkamra.
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A DEBRECENI VÁROSI SZÍNHÁZ TERVE, 4. TERVVÁLTOZAT
Ybl Miklós
1861
terv
Debrecen, Nagy-Czegléd utcáról nyíló telek (ma: Kossuth utca 10.)
Előkép:
G. Semper, Altes Hoftheater;
a leégett Pesti Német Színház helyére 1859-ben Ybl által is javasolt megoldás;
Ybl 3. tervváltozata a debreceni színházra
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

tagolt, összetett tömeg

Városépítészeti szempont

szabadonálló;
az 1855-ös, 1859-es debreceni tervek utcájára néző telek;
a megépült színház telke;
alárendelt melléképületben helyezi el festőműtermet és díszletraktárat

Alaprajzi rendszer

nem ismert;
a beépítésből következtethető a köríves nézőtér és négyzetes színpadtér szerkesztés, a
színpadtér négyzetének sarkaira szerkesztett lépcsőházakkal

Közlekedő tér

nem ismert;
feltételezhető a nézőtérre illesztett köríves előcsarnok, a semperi módon alkalmazott
oldalsó lépcsőházak és kocsibehajtók

Nézőtér

nem ismert;
feltételezhető a köríves nézőtér

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás
zsinórpadlás

nem ismert
nem ismert
nem ismert

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok
speciális megoldások

nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert

Tervek forrása

BFL XV.17.f.331.b - 139/1

1. ábra

164

1. ábra
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DEBRECENI VÁROSI SZÍNHÁZ
Szkalnitzky Antal
1865
megépült
Debrecen, Nagy-Czegléd utcáról nyíló telek (ma: Kossuth utca 10.)
Tervezés ideje: 1861-65
Építés ideje: -1865
Átalakítás:
1869: raktárral és műhellyel bővítik
1885: füstelvezető- és szellőző rendszer épül
1897: Zellerin M. - fűtéskorszerűsítés
1898: két toldalék lépcsőházat építenek a közönség gyorsabb ki- és bejutása érdekében
1905: ruhatárat alakítanak ki
1930: kívülről teljesen, belülről részlegesen felújították, sok eredeti festés és díszítés esett áldozatul
1952: nagyszabású felújítás, átalakítás: asztalos műhely, irodák, forgószínpad építése, tetőszerkezet és a zsinórpadlás
vasszerkezetűre cserélése
1978-82: teljes rekonstrukció
Előkép: Ybl. 4 tervváltozata
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás
Városépítészeti szempont

tagolt-összetett tömeg; külön épületben helyezi el a „díszítmények raktárát”
szabadonálló; az 1855-ös, 1859-es debreceni tervek utcájára néző telek;
alárendelt melléképületben helyezi el festőműtermet és díszletraktárat

Alaprajzi rendszer

tagolt, hol funkcionálisan, hol építészeti elemekkel;
színházteret előlről kiterjedt közlekedő, oldalt és hátul üzemi helyiségek sora veszi körbe;
alaprajzán felismerhető Ybl 4. tervváltozatának tagolása, a semperi íves tömeget az elé
illesztett előcsarnok és közlekedő szünteti meg

Épületszerkezet

Polonceau-tartó fedi a színházteret

Közlekedő tér

kiterjedt; a középre helyezett előcsarnokból a páholyfolyosóba metszve kétoldalt kétkarú
lépcső indul, a páholyfolyosó végein háromkarú lépcsők

Nézőtér

harang alakú; a földszinti nézőtéren ülő- és állóhelyek, az első emeleten körben páholysor,
előtte karzattal, a második emeleten páholysor, a harmadikon karzat

Színpadtér
formája

egyszeresen bővített
mélységében megfelelő méretű, proszcénium mellé szerkesztett lépcső és hátsó kiszolgáló
üzem szűkíti
a színpadnyílás hangsúlyos formálásával
kiemelt zsinórpadlás

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok
speciális megoldások
Tervek forrása

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra

kulisszasoros, alsó- és felsőgépezettel
6 kulisszapár a színpadon, 4 a hátsószínpadon
van
van
nézőtértől kis mértékben süllyesztett, attól parapetfallal elválasztva
rezgőkamra a zenekar alatt
Székely-Kerényi, Magyar Színházművészeti Lexikon, Budapest 1990 168. kép
http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz05/71.html (2015.05.01)
HBM Levéltár 167-1
HBM Levéltár 167-3
HBM Levéltár 167-6
HBM Levéltár 167-4
HBM Levéltár 167-2
HBM Levéltár 167
HBM Levéltár 167-3

166

1. ábra Szkalnitzky Antal akvarellje

2. ábra A DEBRECENI SZÍNHÁZ 1868-ban

3. ábra

167

4. ábra A hátsó üzemi bővítést a Szkalnitzky szignálta tervlapra kasírozták

168

5. ábra

169

6. ábra

7. ábra
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8. ábra

9. ábra

171

SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁROSI SZÍNHÁZ
ifj. Koch Henrik - Szkalnitzky Antal
1874
megépült
Székesfehérvár, Fő utca
Tervezés ideje: 1871-72
Építés ideje: 1872-74
Átalakítás: 1944-ben leégett, újjáépítésére 1959-62 között került sor. „Spránitz Tibor és Hornicsek László belsőépítész
tervei alapján (KÖZTI) teljesen újjáépítik többnyire a régi épület stílusában, kiegészítve a legkorszerűbbnek számító
gépészettel és a kor esztétikáját és kultúrpolitikai nézeteit tükröző belsőépítészeti megoldásokkal.”
2005, Szőkedencsi Géza, Pintér Tamás: a homlokzati falakat megtartva teljesen új színházat építettek
Tipológia

új városi színház, társított funkciókkal

Építészeti tömegalakítás

tagolt-összetett tömeg;
kiemelt zsinórpadlás

Városépítészeti szempont

szabadonálló, tömbszerű épület a város történeti belvárosában;
a terv a kialakult utca vonalat követi

Alaprajzi rendszer

egységes téglány;
a színházteret előlről közlekedő, oldalról üzletek és kiszolgáló funkciók körítik

Közlekedő tér

arányos;
a középre helyezett előcsarnokból a páholyfolyosóba metszve kétoldalt kétkarú lépcső
indul

Nézőtér

patkó alakú

Színpadtér
formája

egyszerű színpad,
a telek adottságai hátul torzítják
van
kiemelt tömegű

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert

Tervek forrása

Sisa 1994, 86-87. ábra
TACE-European Theatre Architecture(EUTA) database:http://www.theatre-architecture.eu/

1. ábra
2-3. ábra
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1. ábra
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2. ábra

3. ábra

174

NÉPSZÍNHÁZ
Ferdinand Fellner - Hermann Helmer
1875
megépült
Budapest, egykori Kerepesi út (ma: Rákóczi út) és Sertéskereskedő utca (ma: Népszínház utca) saroktelkére építve (ma:
Blaha Lujza tér)
Átalakítás: 1965-ben lebontották
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

tagolt-összetett tömeg;
kiemelt tömegű zsinórpadlás

Városépítészeti szempont

szabadonálló, tömbszerű;
a közönségforgalmi bejárat belváros felé fordul, a színház hátat fordít a frissen kiszabályozott
Nagykörútnak

Alaprajzi rendszer

építészeti elemekkel tagolt;
az előcsarnok-nézőtér-színpad térsor mellett kétoldalt közlekedő és üzemi kiszolgáló traktus

Közlekedő tér

arányos;
láthatóan a tömeg gyors megérkezésére és eltávozására, és nem annak marasztalására van
tervezve;
a kisméretű előcsarnokból kétoldalt széles kétkarú lépcsők indulnak;
a páholyfolyosók szélesek, bennük pihenősarkokkal;
az emeleti nagyméretű karzatok külön lépcsőházat kaptak

Nézőtér

patkó-alakú;
a földszinti nézőtéren ülő- és állóhelyek; az első-és második emelet szélein mély páholyok
sora, középen karzatok; a harmadik emeleten mély karzat

Színpadtér
formája

egyszersen bővített színpad, hátsószínpaddal;
nézőtér arányaihoz és telek adottságaihoz képest kis színpad, de a nagy méretek és a nagy
hátsószínpad okán mégis megfelelő méretűnek nevezhető
jelképes, a tervezők csak színpadnyílás keretének artikulálásával élnek
kiemelt
nem ismert

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
függöny
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
feltehetően alkalmaztak
a zsinórpadlás komoly felsőgépezetet feltételez
van, kialakítása nem ismert

Tervek forrása

BFL XI.916 07/010. 748.
www.fortepan.hu (2014.06.09.)
MOL T15 No. 2/20
MOL T15 No. 2/22
MOL T15 No. 2/18
MOL T15 No. 2/15
MOL T15 No. 2/9
MOL T15 No. 2/1
MOL T15 No. 2/13

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra

175

1. ábra Klösz György felvétele, 1893

2. ábra A lebontásra váró színház nézőterének részletei, 1964

176

3. ábra

177

4. ábra

178

5. ábra

179

6. ábra

7. ábra

180

8. ábra

9. ábra

181

SZEGEDI VÁROSI SZÍNHÁZ
Ferdinand Fellner, Hermann Helmer
1883
megépült
Szeged, Stefánia sétány (ma: Vaszy Viktor tér 1.)
Építés ideje: 1881-83
Átalakítás:
1885-ben leégett, ’86-ban nyitották újra. A tetőt megemelték, a tetőszerkezetet vasból építették meg.
1978-86: teljes körűen felújították az épületet, korszerű színpadtechnikával szerelték fel
Előkép: Theatre Faydeau, Párizs, 1791; 18. századi párizsi városi színházak
Tipológia

új város színház

Építészeti tömegalakítás

egységes tömegű;
az előcsarnok és a zsinórpadlás kiemelt tetőt kapott a leégés utáni átépítés során

Városépítészeti szempont

szabadonálló, tömbszerű;
az 1879-es árvíz pusztítása után az új sugaras-gyűrűs városszövetbe illesztették, íves
homlokzatával a Tisza felé fordul

Alaprajzi rendszer

építészeti elemekkel tagolt;
az előcsarnok-nézőtér-színpad térsorra oldalról lépcsőházak és üzemi kiszolgáló helyiségek
tapadnak

Épületszerkezet

a ’85-ös leégés után vasszerkezetű fedélszéket kapott

Közlekedő tér

arányos;
a telek kis mélysége és az árvízveszély miatt a nézőteret egy szinttel megemelték, hogy a
közönséget a kétszintes előcsarnokba terelje, amit a Feydeau színház előcsarnokát idéző
formában illesztett a nézőtér ívére
patkó alakú;
földszinti nézőtér és páholysorok, első és második emeleten páholysorok, harmadik
emeleten karzat

Nézőtér

Színpadtér
formája

egyszerű színpad
nézőtér arányaihoz és telek adottságaihoz mérten megfelelő méretű
a színpadnyílás keretének artikulálásával képzi, az utolsó páholyokat hangsúlyosan
fogalmazza meg
kiemelt tömegű

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
feltételezhető
kiemelt zsinórpadlás, feltételezhető
van, süllyesztett

Tervek forrása

OSZMI Topográfiai Gyűjtemény
OSZMI Topográfiai Gyűjtemény
OSZMI Topográfiai Gyűjtemény
OSZMI Topográfiai Gyűjtemény
Fellner-Merényi-Rudnyánszky 2004. p. 28. 21. ábra
Sándor János: A szegedi színjátszás krónikája. Szeged 2003. p. 60.
Gaál Endre: Szeged története 2. kötet. Szeged 1991. 181.sz.kép
Sándor János: A szegedi színjátszás krónikája. Szeged 2003. p. 33.
OSZMI Topográfiai Gyűjtemény
Fellner-Merényi-Rudnyánszky 2004 p. 28. 20. ábra

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra

182

1. ábra Eredeti alaprajza.

2. ábra Eredeti metszet. Jól látható a utcához képest emelt padlójú színháztér, a nézőtér alatt előcsarnokkal.

183

3. ábra A nézőtér keresztmetszete az eredeti terven.

4. ábra Eredeti főhomlokzati terv.

5. ábra Oldalhomlokzat.

184

6. ábra Az égő színház.

7. ábra A leégett színház épülete. 1885

185

8. ábra A színház hátsó homlokzata.

9. ábra A színház eredeti külsője.

10. ábra A tűzvész után megemelt tetővel.

186

SZEGEDI SZÍNHÁZ TERVE
Ybl-hagyaték
datálatlan
terv
Szeged, feltételezhetően a megvalósult színház telkére készült (Stefánia sétány, ma: Vaszy Viktor tér 1.)
Tipológia

új városi színház

Építészeti tömegalakítás

nem ismert, de a metszeten kiemelt zsinórpadlás felismerhető

Városépítészeti szempont

nem ismert;
feltételezhetően a megépült színház telkére készített terv, a fellelt rajzok hasonló arányokat
mutatnak az elkészült épülettel

Alaprajzi rendszer

hasonló szerkesztést követ, mint a megépült szegedi színház

Közlekedő tér

nem ismert

Nézőtér

feltételezhetően patkó alakú

Színpadtér
formája

egyszeresen bővített színpad;
maga a színpad kis mélységű, de a hátsószínpad már jó mélységet ad;
itt is felismerhető a debreceni terveken látott és később az Operaházban alkalmazott
hátsószínpad -szerkesztés
van, hangsúlyos, proszcénium-páhollyal
kiemelt

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
részletesen ábrázolt a metszeten
van

Tervek forrása

BFL XV.311.17.108-01, szerző szerkesztése
BFL XV.311.17.108-02, szerző szerkesztése

1. ábra
2. ábra

187

1. ábra Az alaprajzi részlet a szegedi színház szerkesztésével jól kiegészül.

2. ábra A színpadtér hosszmetszete a szegedi színházzal egybevág. A homlokzati kontúr különösen mutatja ezt.

188

OPERAHÁZ
Ybl Miklós
1884
megépült
Budapest, Andrássy út 22. (volt Hermina tér)
Tervezés ideje: 1873-75
Építés ideje: 1875-84
Átalakítás:
1912, Medgyaszay István: földszinti előcsarnok lefalazása, alsó ruhatár kialakítása, zenekari árok süllyesztése, nézőtéri
széktávolság átalakítása, stb.
1984, KÖZTI, Siklós Mária: teljes körű felújítás
Tipológia

nagyvárosi opera

Építészeti tömegalakítás

tagolt-összetett;
nézőtér-színpad-zsinórpadlás tömege közös tetőidommal fedve

Városépítészeti szempont

szabadon álló;
az Andrássy úti térfal eleme

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt;
a színházteret közönségforgalmi közlekedő és üzemi helyiségek sora körítik

Közlekedő tér

kiterjedt, reprezentáló;
a telek szükségesnél kisebb mélysége miatt Ybl szokatlan és újító módon szerkeszti meg az
előcsarnokot

Nézőtér

harang forma
olasz páholysoros kialakítás, királyi, proszcénium és diák páhollyal

Színpadtér
formája
proszcénium nyílás

egyszeresen bővített, hátsószínpaddal;
nézőtér arányaihoz és telek adottságaihoz mérten megfelelő méretű
nézőtér felé tölcsérszerűen táguló, proszcénium páhollyal és hozzá tartozó szalonnal

zsinórpadlás

van, a nézőtérrel közös tetőidommal fedve

függöny

bayreuthi függöny

Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők

Asphaleia rendszerű színpadmozgató-rendszer

felsőgépezet

trégerek, ponthúzók, panorámafüggöny

zenekari árok

süllyesztett, nézőtértől parapetfallal elválasztva

Tervek forrása

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra

MOL T9 No.2/7 , részlet
Zeitschrift 1885 Tafel I.
Zeitschrift 1885 Tafel II.
Zeitschrift 1885 Tafel III.
Zeitschrift 1885 Tafel B.1.IV.
Zeitschrift 1885 Tafel B.1.V.
Forster Fotótár
FSZEK AN061263
MOL T9 No.2/5
MOL T9 No.2/5
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1. ábra

2. ábra

3. ábra

190

4. ábra

5. ábra

191

6. ábra

192

7. ábra Az Operaház főhomlokzata, Herrmann Rückeardt fotója, 1899

8. ábra Dörre Tivadar: A dalműszínház nézőtere

193

9. ábra A nézőtér egy előzetes változata.

10. ábra A nézőtér egy másik előzetes változata.

194

EGY NYÁRI SZÍNHÁZ ÉS CIRKUS TERV VÁZLATA
DEBRECZEN SZ. K. VÁROS RÉSZÉRE
B. Janmann
1888
terv
Debrecen
Előkép: circo teatro, circus, cirque;
G. Semper: Burgtheater, 1874-88; Richard-Wagner-Theater, 1866
Tipológia

nyári színkör / aréna

Építészeti tömegalakítás

tagolt-összetett

Városépítészeti szempont

telek nem ismert

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt;
a porondot csonka tizenkét-szögű nézőtér veszi körbe; ehhez nagyméretű színpatér és
megfelelő méretű üzemi helyiségek kapcsolódnak;
észrevehető az oldalirányú terjeszkedés szándéka , de a bécsi Burgtheaterhez vagy a
Bayreuth-i Festspielhaustól eltérően itt nem szerves térsort helyez el

Épületszerkezet

teljesen faszerkezetű

Közlekedő tér

minimális;
a kasszánál és az oldalszányaknál lépcsők;

Nézőtér

csonka tizenkét-szögű nézőtér;
a földszinten középen páholyok, a széleken és az emeleten mély karzatok

Színpadtér
formája

porond és többszörösen bővített színpad;
színpadnyíláshoz képest nagyméretű színpad, oldalszínpadokkal és hátsószínpaddal, ami
hátul nyitható;
színpad előtt, a nézőtér ölében porond, külön oldalsó bejárattal
nincs
kiemelt zsinórpadlás

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

nem ismert
nem ismert
nem ismert
középről elhúzva, a nézőtér oldalában

Tervek forrása

MOL T15 No.5

1. ábra

195

1. ábra Főhomlokzat

2. ábra Alaprajz
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3. ábra Keresztmetszet
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IGLÓI SZÍNHÁZ, HOTEL ÉS VÍGADÓ
Gerster Kálmán
1902
megépült
Igló (ma: Spišská Nová Ves, Szlovákia)
Tervezés ideje: 1899Előkép: G. Semper: Altes Hoftheater, Drezda, 1841
Tipológia

új városi színház, hotel és vígadó

Építészeti tömegalakítás

tagolt-összetett

Városépítészeti szempont

szabadonálló

Alaprajzi rendszer

tagolt alaprajzú, hol funkcionálisan, hol építészetileg;
Ybl-ék 1859-es pesti tervjavaslatához hasonlóan Semper drezdai megoldását illeszti más
funkcióhoz, jóval kisebb méretben;
a színpadtér mögé szerkesztett nagyméretű terem tengelyére tükrözi a tömeget, a másik
oldalt egyenesen zárja le

Épületszerkezet

a színház terét vasszerkezetű tartóval fedi, az épület többi részén hagyományos ácsolt
fedélszéket alkalmaz

Közlekedő tér

arányos;
a semperi elegáns szerkesztés ebben a méretben nem érvényesül: a lépcsők a nézőtérre
szerkesztett íves tér nagy részét kitöltik, előcsarnoknak középen marad hely

Nézőtér

patkó alakú;
földszinti nézőtér és páholysor, az emeleten karzattal

Színpadtér
formája

egyszeresen bővített színpad, hátsószínpaddal;
arányaiban és méretében is kisméretű színpad, a hátsószínpad nyújt némi lehetőséget a
színpad mélységi kihasználására
jelképes, a színpadnyílás kerete artikulált
van, nézőtérrel azonos magasságú

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok
speciális megoldások

nem ismert
nem ismert
nem ismert
van, nézőtértől kis mértékben süllyesztve, attól parapetfallal elválasztva
ácsolt rezgőkamra a zenekar alatt

Tervek forrása
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1-7. ábra
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1. ábra Földszinti alaprajz
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2. ábra Színház felőli főhomlokzat

3. ábra Oldalhomlokzat, a Vígadó bejárata

4. ábra Hosszmetszet
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ISMERETLEN SZÍNHÁZ TERVE
Gerster Kálmán
datálatlan
terv
Tipológia

városi színház

Építészeti tömegalakítás

építészeti elemekkel tagolt;
az előcsarnok-nézőtér-színháztér kiemelkedő tömegét közös, kis hajlásszögű tető fogja
össze

Városépítészeti szempont

telek nem ismert

Alaprajzi rendszer

alaprajz nem ismert;
a nézőtér középpontja egyben az épület középpontja;
a metszetekből olvasható az előcsarnok-nézőtér-színpad-hátsószínpad térsorolás, két oldalt
széles helyiségek sora fut

Épületszerkezet

a színházteret vasszerkezetű tartó fedi;
a nézőteret és színpadteret héjalásig emelkedő tűzfal választja el

Közlekedő tér

arányos

Nézőtér

alakja nem megállapítható;
erősen lejt a földszinti nézőtér, a félemeleten, első és második emeleten páholysort,
a harmadik emeleten karzatokat látunk

Színpadtér
formája

feltételezhetően egyszersen bővített, hátsószínpaddal;
a színpad padló erősen emelkedik
a proszcénium fal hangsúlyos, két páholyt is elhelyez, de az nem fordul áthidalásba, ott a
csak színpadnyílást dísziti
van
előfüggöny és díszes vasfüggöny

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
függöny
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok
speciális megoldások

Tervek forrása

1. ábra

nem ismert;
metszeten 5 kulisszasor
alsó kulisszamozgatók felismerhetők
nem ismert
nézőtérrel egy szintben
zenekar alatt rezgőkamra
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1. ábra

2. ábra
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3. ábra

4. ábra
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NÉPOPERA
Komor Marcell, Jakab Dezső, Márkus Géza
1911
megépült
Budapest, Tisza Kálmán tér (ma: II. János Pál pápa tér)
Korábbi nevei: Városi Színház (1946-1953), Városi Színház (1933-1940), Népopera (1911-1917), Magyar Művelődés Háza
(1940-1945), Labriola Varieté (1932-1933), Erkel Színház (1953-tól), Városi Színház (1917-1932). Végül 1951-től az
Operaház vette át az igazgatást és ettől kezdve, mint második operaház működik Erkel Színház néven.
Átalakítás:
Az 1916/17-es évadtól Városi Színház néven nyitották meg a színházat, előtte kisebb átalakítást végeztek az épületen. A
nézőteret átfestették, a fehér falakat bordóvörösre változtatták, felújították a színpadtechnikai berendezéseket, új gépeket
alkalmaztak, modernebb lett a világítás is.
1950-51: Oscar Kaufmann megnövelte a színpad mélységét, kibővítette az üzemi részt, átépítette a proszcéniumot, az
oldalerkélyeket kissé megnövelte, egészében korszerűvé tette a nézőtér belső képét.
1959-61: Kotsis Iván kibővítette a közönségforgalmi területeket, aminek részeként új bejárati előcsarnokot épített. Ezzel új
képet kapott a színház.
Analógia: M. Littmann, J. Heilmann: Schiller Theater, Berlin, 1906
Előkép: G. Semper: müncheni színház terve, 1866; R. Wagner: Festspielhaus, Bayreuth, 1876

Tipológia

népopera

Építészeti tömegalakítás

tagolt-összetett

Városépítészeti szempont

szabadonálló;
korábbi vásátérből alakított közparkban áll

Alaprajzi rendszer

funkcionálisan tagolt;
minden funkció a nézőtér sugaras szerkesztéséhez igazodóan alakítja az épületet

Közlekedő tér

minimális;
a főváros legnagyobb befogadóképességű színháza nem marasztalta a nézőt, a közlekedők a
gyors be- és kijutásra tervezettek

Nézőtér

trapéz alakú;
az emeleten kétoldalt erkély páholyok sora és nagyméretű hátsókarzat

Színpadtér
formája

egyszeresen bővített, hátsószínpaddal;
arányaiban rendkívül kicsi színpad
van
kiemelt

proszcénium nyílás
zsinórpadlás
Színpadtechnika
alsógépezet, süllyesztők
felsőgépezet
zenekari árok

a kornak megfelelő, de szerény kivitelben
nem ismert
nem ismert
van, nézőtérhez képest süllyesztve, attól parapetfallal elválasztva

Tervek forrása

BFL. XV.17. d 328 KT., Komor Marcell, Jakab Dezső és Márkus Géza, Népopera mappa
BFL. XV.17. d 328 KT., Komor Marcell, Jakab Dezső és Márkus Géza, Népopera mappa
BFL. XV.17. d 328 KT., Komor Marcell, Jakab Dezső és Márkus Géza, Népopera mappa
BFL. XV.17. d 328 KT., Komor Marcell, Jakab Dezső és Márkus Géza, Népopera mappa
BFL. XV.17. d 328 KT., Komor Marcell, Jakab Dezső és Márkus Géza, Népopera mappa
BFL. XV.17. d 328 KT., Komor Marcell, Jakab Dezső és Márkus Géza, Népopera mappa
Magyar Vilmos: az antik színház renaissance-a. Építő Ipar. 12. 1912. pp. 117-119.
Kincses Kalendárium 1897. p 22.
Vasárnapi Újság.1911.58. 49. p. 981.
Vasárnapi Újság, 1911, 58. évf. 49. sz. p. 983.
Vasárnapi Újság, 1911, 58. évf. 49. sz. p. 983.
Vasárnapi Újság, 1911, 58. évf. 51. sz. p. 1031

1. ábra
2. ábra
3. ábra
4. ábra
5. ábra
6. ábra
7. ábra
8. ábra
9. ábra
10. ábra
11. ábra
12. ábra
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1. ábra A Népopera építkezése. Helyszínrajz.
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2. ábra A Népopera építkezése. Földszinti alaprajz.
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3. ábra A Népopera építkezése. Félemeleti alaprajz.
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4. ábra A Népopera építkezése.I. emeleti alaprajz.
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5. ábra A Népopera építkezése. Főhomlokzat.

6. ábra A Népopera építkezése. Oldalhomlokzat.
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7. ábra A megvalósult alaprajz.
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8. ábra Népopera helyárak.
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9. ábra A Népopera Budapest most megnyíló új színháza. - Balogh Rudolf fölvétele

10. ábra Az oldal homlokzat részlete.

212

11. ábra A nézőtér.

12. ábra A Budapesti Népopera megnyitó előadásáról - Alexy fölvétele

213

Epidauros
Polykleitos
Kr.e. 4.sz.

Teatro Olimpico
Vicenza
Palladio
1580-85

Teatro Sabbioneta
Vicenza
Scamozzi
1590

The Globe
London
1599, 1614

Teatro Farnese
Parma
G. B. Aleotti
1618

Teatro Regio
Torino
F. Juvarra, B. Alfieri
1740

Théâtre du quartier Saint-Clair à Lyon
J-G. Soufflot
1756

Teatro alla Scala
Milánó
G. Piermarini
1778

Grand Théátre de Bordeaux
Bordeaux
Victor Louis
1780

Théátre Caroussel
É.-L. Boullée
1781

Odéon Théátre de l'Europe
Paris
De Wailly, Peyre
1782

Besancon
C.-N. Ledoux
1784

Théâtre Feydeau
Párizs
J. Legrand, J. Molinos
1791

színház terve
Berlin
Gilly
1799

ideális színház terve
Durand
1802

Schauspielhaus
Berlin
Schinkel
1818

Königliches Hoftheater Dresden
Drezda
G. Semper
1841

Bayreuther Festspielhaus
Bayreuth
Richard Wagner (G. Semper nyomán)
1876

Wiener Staatsoper
Bécs
von Sicardsburg, van der Nüll
1861-69

Opera Paris
Párizs
Charles Garnier
1862-75

Wiener Burgtheater
Bécs
G. Semper, K. F. von Hasenauer
1873-88

Teatro Massimo
Palermo
G. B. F. Basile, E. Basile
1874-97

Sopron
első kőszínház
Eszterházy család építésze
1769

Fertőd
Marionettszínház
építésze nem ismert
1773

Pozsonyi Városi Színház
Mattias Walch
1776

Fertőd
új Opera
építésze nem ismert
1780

Budai Várszínház
Kempelen Farkas (?)
1787

Pesti Német Színház terve
Köngiliches Landesbau Direction
1799

Galgóc
Erdődy József gróf színháza
Pietro Travaglia
1802

Pesti színház terve
Hatvani utca
Kasselik Fidél
1816

Kolozsvár
Farkas utcai Színház
Shütz Antal, Alföldy Antal
1821

lübecki színház terve
az Eszterházy-hagyatékban
J. Rithamen
1833

Győr Kioszk
Fruhmann Antal
1833

Pest
Nemzeti Színház
ifj. Zitterbarth Mátyás
1837

Sopron
városi színház
Franz Lössl
1841

Budai Nyári Színkör
Ságody József
1843

Debrecen
Városi Színház terve
Rveszner Károly
1855

Debrecen
városi színház 2. tervváltozata
Ybl Miklós
1859

Pesti Nyári Színház
Városliget
Feszl Frigyes
1860

Debrecen
városi színház 3. tervváltozata
Ybl Miklós
1861

Budapest
Népszínház
Fellner és Helmer
1875

Budapest
Operaház
Ybl Miklós
1884

Debrecen
Nyári Színkör
B. Janmann
1888

Budapest
Népopera
Komor Marcell, Jakab Dezső, Márkus Géza
1911

