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Ezzel a címmel nyitotta meg legújabb kiállí-
tását a Színháztudományi Intézet. A kiállítás nem
csupán Budapest színháztörténetének egyes
vonatkozásait mutatja be, hanem olykor vázlatos,
máskor gazdagabb képet fest a Buda, Pest, Óbuda
egyesítése előtti századok színház-történetéről is. A
későbbi Budapest színházi szervezetének
kialakulását igyekszik bemutatni a római kortól
egészen a századforduló nagy színházi
építkezéseiig, főként a színjátszóhelyekkel,
színházépületekkel ismertetve meg az
érdeklődőket. A kiállítás a bemutatott doku-
mentumokat, emlékeket mindig egy-egy játszó-
hely vagy épület - illetve makett - köré csopor-
tosítja. Társulatokat, jelentős művészegyéniségeket
nem mutat be, legfeljebb csak akkor, ha
munkásságuk elválaszthatatlanul összeforrt egy-
egy épülettel.

Mivel e történeti visszapillantás századok
színházi vagy színházi jellegű művészetét öleli fel,
nem korlátozódik csupán a magyar nyelvű
színészet bemutatására, hanem számos emlékkel
reprezentálja a latin és német nyelvű színjátszást is.
Mindezek középpontjában - a fejlődésnek

megfelelően - természetesen a magyar nyelvű
színészet kialakulása, megerősödése áll.

A kiállítás öt témakörre oszlik. Az első a hiva-
tásos színészet ókori és középkori előzményeit
mutatja be, s utal a későbbi latin és magyar
nyelvű iskolai színjátszásra is.

Aquincum és Óbuda amfiteátrumait csak re-
konstruált alaprajzokkal idézi, hiszen a hajdani
polgár- és katonavárosi romok közismertek. A
Pannoniában folyt teátrális tevékenységeket
néhány tárgyi emlék kiállítása is bizonyítja.

A középkori színjátszás (különféle látványos-
ságok, lovagi tornák, allegorikus játékok formá-
jában) főként a királyi palotában, az Anjouk s
Mátyás udvarában virágzott. A Nyugat-Európá-
ban elterjedt misztériumjáték, s a népi színjátszás
különböző formái nálunk történelmi okokból nem
honosodtak meg. Ezért - emlékeknek meglehetős
híján - csak a teátrális tevéknységekre utaló
kályhacsempék (kerámiamásolat) és
kódexiniciálék (átvilágított színes diákon) jelzik a
gyér folytonosságot.

A barokk kor Pesten is, Budán is felvirágoztatta
az iskolai színjátszást. A piaristák és jezsuiták
előadásai már szoros előzményei voltak a
hivatásos világi színjátszásnak. Jelentőségükhöz
és hajdan volt szerepükhöz képest kevés pest-
budai vonatkozású emléket ismerünk. Ma már
kevesen tudják, hogy a jezsuiták budai, s a pia-
risták pesti iskoláiban sokszor egészen színvona-
las előadások folytak. Hogy milyen fokon és
mekkora érdeklődéssel játszottak a papi diákok,
azt a két ránk maradt 1785-ös színlap bizonyítja,
amelyek szerint piarista diákok Simai Kristóf
szerzetes tanár Mesterséges ravaszság c. komé-
diáját a Reischl bódéban és a Rondellában is elő-
adták volna. E színlapok nagyszerűen mutatják az
átmenetet az egyházi és világi színjátszás kor-
szakai közt. A rendházak iskoláiban folyó szín-
játszás művészi kiállításáról szól egy 18. századi
eredeti díszletkönyv, amelynek legszebb és még
soha ki nem állított darabjait szintén bemutatja a
kiállítás.

A második témakör már a hivatásos színjátszás
korát idézi, az első kőszínház (Rondella, 1774)
megnyitásáig. Ez a kiállítási egység idézi a
fogadók nagytermeit, az egyszerű fából emelt
épületeket, a szálák és bódék történetét, emlé-
kezve a „Vörös sün", a „Fehér kereszt" foga-
dókban, s az építőjéről elnevezett Reischl bódé-
ban, Hacker Szálában, Kohlbacher és Beleznay
kertben lefolyt előadásokra. E korszak életét főleg
korabeli metszetek, színpadok, s az 1966-ban
lebontott Hacker-ház (Tanács krt. 7.) tárgyi
emlékei körvonalazzák.



A harmadik témakör a társulatok állandósulá-
sáról, Kelemen Lászlóék, s a második magyar
színtársulat működéséről tudósít. E korszakra már
jellemzőek az egyre rendszeresebbé váló magyar
nyelvű előadások, de ugyanakkor stabilizálódik a
német színjátszás is. E folyamat jelző kövei: a
Rondella (1774), a Várszínház (1787), majd a
Pesti Német Színház (1812) felépülése. A korszak
szinte mindegyik színházát maketten is láthatjuk.
A kutatók számára a Rondella ki-állítása okozott
sok gondot. Kiderült ugyanis, hogy erről a
bástyatoronyból színházzá alakított épületről nem
tudják pontosan hol állt, sőt pontos formája sem
tisztázott. A fönnmaradt ábrázolások és híradások
ellentmondóak. Helyet kapott a karmelita
kolostorból átalakított Várszín-ház is, amelynek
ugyan saját társulata soha nem volt, mégis nagy
jelentőségű Buda művelődés-történetében, mert
csaknem másfél századon át volt a színészet
hajléka.

A negyedik témakör a pest-budai magyar szí-
nészet uralkodóvá válását mutatja, a Pesti Magyar
Színház megnyitásától a Népszínház felépülését
megelőző évekig. E témakörnél kel-lett a
legkövetkezetesebben ragaszkodni az épü-
letközpontúsághoz, mivel itt már egyre sokasod-
nak a tárgyi emlékek. A Zitterbarth Mátyás terve
szerint épült Kerepesi úti magyar szín-házat egy
szép körmakett idézi, s a megnyitó elő-adást
(1837. aug. 22.) rekonstruáló színpadkép és
színházbelső. A színház későbbi, Skalniczky
Antal által átépített homlokzatát a kor neves fes-
tőjének, Háry Gyulának eredeti festménye mutatja
be. A Nemzeti Színház építésére vonatkozó
különböző meg nem valósult korai tervekből
(Kasselik Fidél, Éberl Károly, Tepely György
elképzelései) is ízelítőt ad a kiállítás. Egy rajz utal
a színház lebontása utáni, 1912-ben hirdetett
tervpályázatra is.

A gazdag nemzeti színházi anyagból sajnos nem
sokat mutathat be a mindössze négy teremből álló
kiállítás. Makettek, egykorú fényképek mutatják
be a krisztinavárosi Budai Színkört, s az első, mai
értelemben vett rendező, Molnár György
létrehívta Budai Népszínházat. Molnár György
színházalapító felhívását eredeti példányban
láthatja a közönség. Igen becses az 1871-ig
fennállt színházról felkutatott fénykép.

Az ötödik, utolsó témakör az 1873-ban egye-
sített főváros színházi hálózat kialakulását, s a
magyar nyelvű színjátszás uralkodóvá válását
mutatja. E korszak kezdete időben is majdnem
egyezik a témát indító Népszínház (1875) meg-
nyitásával. Budapest közönsége megszerette a
magyar szót, életéhez már egyre inkább hozzá-

tartozott a színház. Ezt bizonyítják az egymás
után épülő színházak: Operaház (1884), Város-
ligeti Színkör (187o-es évek), Vígszínház (1896),
Magyar Színház (1897) és a Népopera (ma Erkel
Színház). A színházépítészeti ritkaságokat ked-
velőnek bizonyára örömöt szereznek Ybl Mik-
lósnak az operához készült tervvariánsai, ame-
lyeket még soha nem láthatott a közönség. A ki-
állítás a korszakot a Népopera felépülésével zárja.
Egyrészt, mert erre az időre (1911) már kialakult
a főváros állandó - nagyjából a mainak megfelelő
- színházi szerkezete, másrészt, mert a huszadik
század hasonló igényű bemutatása már egy újabb
kiállítást kíván.

A közönség több helyen egykorú térképeket
talál, s az épületek leírása mindig megjelöli a
hajdani utcaneveket is. A tájékozódást segíti a
gombnyomásra működő térképes villanótábla is,
amely a pest-budai színjátszóhelyek és színházak
korszakonkénti csoportosítását adja.

A kiállítás sajnos csak nagyon vázlatos képet ad
a főváros színházi életének kialakulásáról.
Számos érdeklődésre számot tartó dokumentum
és forrás maradt a raktárpolcokon. Reméljük,
hogy egy nagyméretű és állandó kiállítás azokat
is bemutathatja majd.




