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Előszó

Színháztörténet? Színjátszás és történelem?
De hisz a színházi előadás csak addig létezik, amíg közvetlenül 

hat a nézőkre, vagyis ránk! Hogyan s miért foglalkozzunk a történeté-
vel? Előadás, színjáték csak akkor van, amikor a színházban együtt 
vagyunk, nem? Kit érdekelnek régi előadások, régi színészek?

De jó volt, amit legutóbb láttunk! Emlékszem, amikor a fősze-
replő… És milyen izgalmas volt, amikor… Meg, persze, az a fiatal 
színésznő, aki Júliát… Ja, és irodalomórán meg arról volt szó, hogy… 
Hogyan képesek a színészek megtanulni azt a sok szöveget, vagy 
van súgógépük? S ki rendezi az előadásokat? Miből készül a színé-
szek jelmeze? Igazi páncél van Johannán? Mivel mozgatják a szín- 
padot? Mi az a fizikai színház? Miért viselnek a balerinák tütüt? 
Mióta használnak spicc-cipőt és miért? Hol állt az első színház, 
ahol magyarul játszottak? S előtte milyen nyelven és kiknek? Hogyan 
próbálnak a színházban? Ki játszotta először magyarul a Hamlet 
címszerepét? Írt-e színdarabot Petőfi? Mi az a záporberendezés és 
mi köze van a vasfüggönyhöz? Hát a vastapshoz? A gyermekszín-
házban gyerekek játszanak? Hogyan mozgatják a bábokat? Mivel 
csináltak fényt a színpadon az áram bevezetése előtt? Miért fogták 
ki a lovakat Blaha Lujza kocsijából az arszlánok (s azok kik voltak)? 
Ki volt Jászai Mari, mielőtt tér lett Budapesten? Mi az a rivaldafény? 
Mit keres Déryné a vitrinben és a Horváth-kertben, Budán? 

Van-e a színjátéknak históriája? Izgalmas nyomozás deríthet 
fényt a magyar színháztörténet titkaira! Keressük meg a történelem 
láncszemeit, melyek összekötik a mai színházi élményeinket a 
régiekkel, az elsőkkel!

A színházat sokan szeretik, sokan művelik is. A játék, a színház 
művészete, élménye sokszínű, gazdag, mégis mindannyian érthet-
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Jelenet Czakó Zsigmond Végrendelet című drámájából. Nemzeti Színház, 1845. Labor-
falvi Róza, id. Lendvay Márton és Komlóssy Ida (1825-1893). Tyroler József acélmetszete
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jük és szerethetjük, mert nekünk szól. Figyeljünk hát a részletekre és 
összefüggésekre, hogy föltáruljanak a titkok, s úgy a jövő heti szín-
házi előadást még jobban fogjuk élvezni!

Ez a kötet a magyar színjátszás történetét meséli el, úgy, ahogyan 
közös emlékezetünk őrzi, és egy kicsit tudományosan is, ahogyan 
a történészek emlékeznek. Kíváncsiak vagyunk ennek a művészeti 
ágnak és közös játéknak a történetére, mai élményeink gyökereit 
keressük, s közben olyan sok minden eszünkbe jut… Ez benne a leg- 
izgalmasabb! Mert mindannyian megtapasztalhatjuk, amit a kuta- 
tók, a teatrológusok úgy fogalmaznak: a színjáték a legösszetettebb 
művészeti ág, s a színház egyúttal társadalmi fórum is. A színjátszás 
eredete a messzi múltba vezet, s ez azzal a reménnyel tölthet el ben-
nünket, hogy színházra és színjátékra a közeli s távoli jövőben is 
szükségünk lesz.
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1787-ben Kempelen Farkas tervei alapján építették át Várszínházzá a karmelita kolostor 
templomát. A budai városi színház Weissenberg litográfiáján látható
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létrehozására sem az intézmény megszületésekor, sem pedig a Pesti 
Magyar Színházban programszerűen megkezdett színházcsinálás 
nemzeti romantikus fölívelését követően nem teremtődtek meg az 
anyagi feltételek. Egészen 2002-ig nem sikerült saját, eredetileg is 
Nemzeti Színháznak szánt épületet kapnia a nemzet színházának. 
A város térképén megjelölve a Nemzeti Színház valaha volt épüle-
teit, kitűnik, hogy az elsőtől a maiig a nemzet első színházának el-
helyezkedése a városszerkezet változását híven követő utat járt be. 
A Kultsár István által megrendelt terv (1819) még a középkori város 
központjában keresett helyet, Széchenyi a régi városfalon kívülre, 
de az új, folyami-szárazföldi csomópontnak álmodott pesti Lánchíd- 
fő mellé állította volna fel. A Pesti Magyar Színház 1837-ben a mai 
Kiskörút nyugati oldalát, a középkori eredetű Belvárost lezáró ko-
rábbi pesti városfalon kívül, a Hatvani kapu előterében épült, a Nép- 

A 2002-ben megnyílt Nemzeti Színház

          15.
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meikkel rokonai egymásnak. A 20. század további részében alig 
épült új színház, legföljebb fölújítások, átépítések gyarapították a 
játszóhelyeket. Az 1978-ban megnyitott új győri színház sokáig az 
egyetlen volt a második háborút követő időszakban. Később azután 
– a közönség bővülésével és a kultúra pluralizálódásának megindu-
lásával – a színjáték új tereket vett birtokba, illetve a multifunkcio-
nális közösségi és kulturális intézmények szellemükben és fizikai-
lag is megújultak, kisebb városok művelődési házai agorákká lettek, 
a diák- és amatőrszínjátszás talált terekben játszik, a kőszínházak 
épületében újabb és újabb játszóhelyek, black boxok, kamaraszín-
padok létesülnek a változatosság kedvéért.

Ha az ideális színház mindeddig nem is épült fel, azért vannak 
jól működő és jól használható játékterek, s végül is színházat bár-
hol és bármikor lehet játszani, ha létrejön a szituáció: valaki azt 
játssza, hogy ő most valaki más, s a közönség ezt elhiszi neki.

A színházépületek a városok központi, frekventált tereire épül-
tek, s amennyiben az éppen változó városszerkezetbe valahová egy 
színházépületet helyeztek, az létrehozta a maga városi közegét és maga 
körül a kulturális városközpontot is. Egy-egy település funkcionális 
tereit akár teátrumföldrajzi szempontok szerint is vizsgálhatjuk. 
Budapest kiváló példatár e szempontból is. Az elmúlt, közel 150 év 
színházi játszóhelyeinek szaporodását követve lokalizálhatjuk a kü-
lönböző korszakok városi centrumait, sőt, a tendenciák megmutat-
ják, hogy várhatóan merrefelé fog terjeszkedni a város, hol kezde-
nek majd működni új intézmények, s milyen következményekkel.

A mindig neuralgikus Nemzeti Színház-kérdésnek ezt a vetüle-
tét is érdemes megismerni. Ha az eddig rendelkezésünkre álló té-
nyek és adatok nyomán szeretnénk összefoglalni a történetet, azon-
nal föltűnhet, hogy az intézmény fizikai megvalósulása, illetve 
változó művészeti és társadalmi funkcióinak betöltése közt mind-
végig feszültség uralkodott. A magyar nyelvű, korszerű hivatásos 
együttes és műsora, közönsége otthonául szánt reprezentatív épület 
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