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„Egy szín ház mû so rát össze ál lít va, min tegy ál talá -
nos belg yó gyá sza ti di ag nó zist ad unk róla. Ez az 
alap, am ely nek is mer e te nél kül nem mér het jük fel 
erejét, fej lô dé sét vagy han yat lá sát, szel le mének ha -
la dó vagy ko n zer va tív vol tát; ez szol gál ma gyará -
za tul szí nés zei kibo n ta ko zás á nak, sôt an nak is, 
miért vál nak meg eset leg ép pen a leg jobb ta gok az 
in té zet tôl... Talán túl zás nak tûnik föl, de tény: nem 
fogl al koz hat unk ad dig be ha tó an va la mely szín ház 
tört é ne té vel, amíg mû sor át ponto san nem reko nst -
ru ált uk” – ír ta Má lyusz né Csá szár Edit 1957-ben 
A Bu dai Nép színház mû so ra c. adat tár elô szavá ban.  

Ha szín ház tört é ne ti iro dal mun kon vé gig te kin -
tünk, sze ren csé re alig van olyan kor sza ka a ha zai 
szín ját szás törté ne té nek, ame lyet jól-rosszul, ala -
po s ab ban vagy nagy vo nal úb ban össze ál lí tott mû -
sor kat a ló gussal nem tu dunk do ku men tál ni. 

Az Or szá gos Szín ház tör tén e ti Mú ze um – amely 
min dig él en járt a szín ház tör téne ti se gé dköny vek 
ki adá sáb an – ré gi adós sá gá nak te tt ele get, ami kor 
meg jel en tet te Mol nár Klára összeál lí tá sá ban a Nép -
opera és a Vá ro si Szín ház mû so rát 1911 és 1951 
kö zött. A cím ugyan meg té vesztô, hi szen a szín ház 
fenn ál lá sá nak el sô négy é vti ze dé ben rö vi debb-
hosszabb ide ig más-más név is dí szel gett az épü let 
homl ok za tán. Az alap í tók szán déka sze rint Buda -
pest széles kö zön sé gén ek sze ret tek vol na igé nyes 
szó ra kozá st kí nál ni, s a m ûsor terv ben ki emelt 
helyen szerepelt az ope ra. A sz í nház ala pí tók ki tû -

nô ér zék kel ve t ték ész re, hogy míg a fô vár os ban 
va la mennyi szín ját ék tí pusn ak van nak ol csóbb hely -
á rú szí nhá zai, az Oper á ba csak a te he tô sebb em be -
 rek jár hat nak. De az Opera mo no pól i u ma mûvé -
szi szem pont ból is te her tét elt je len tett a fô vár os 
szín há zi- és ze nei éle téb en; amely nek ál la mi irányí -
tá sával és tá mo gat á sá val szem ben egy „pol gá ri ope -
ra ház” min den kép pen al ter na tí vát nyit ha tott vol -
na. A Nyu gat ban, 1911. dec em ber 16-án, Bá lint 
Ala dár írt a meg nyitó elô adás ról. Ez a kriti ka tel jes 
ter je delmé ben e lol vas ha tó Mol nár Klára be ve zetô 
ta nul má nyá ban, ám a szerzô nem fi gyelt fel arra az 
ell ent mondá s ra, amely a pur i tán arc hi tek túra, a 
köz ön ség gel zsú folt szín ház és a vi déki szín pa dok 
szce ni káj át idézô dísz let kö zött fe szült. (8.) Igaz, 
Bál int De zsô so rai ön ma gu kért be szél nek: „Ma, 
ami kor min den va la mi re való szín pad hoz zá ér tô 
kép zô mû vész ve zet é se mel lett ké szí ti dísz lete it, 
nem il lik il yen si ral mas vá szonr on gyokkal te le ag -
gatni a szín pa dot, azt a szín pad ot, amely tôl olyan 
so kat vá runk, és amely hez a bu da pes ti kö zön ség 
pé l dát lan szim pá ti á ja fûzô dik.”  

Ám hiába kö vet ték eg ymást az oper a be mu tatók, 
hi ába tûn tek fel te hetsé ges éne ke sek, hi á ba ér kez -
tek nev es kül fö l di egy üt tes ek ven dég ját ék ra, a Nép -
ope ra 1915. má jus 18-án be zár ta ka puit. A szín -
ház ter ve az 1910-es évek so ha nem lá tott szín ház -
ala pít á si láz ban fo gant, ám az el sô vi lág há bo rú ki -
tö ré se tönkr et te; így nem ér te, nem érhe t te meg a 
há bo rús kon junk tú rát. A Nép ope ra ala pí tásá nak 
kö rül mén yei, va la mint az a tény, hogy a fô vá ros tu -
laj don á ba ke rült (ezért ne vezik 1917. szeptember 
15. óta Vá ro si Szín ház nak), alapv e tô en meg hat á -
roz ták to váb bi sor sát. Ez volt az a szín há zépü let a 
két vil ág há ború kö zött Bu da pes ten, amely ben a leg -
kü lönb ö zôbb szín há zi vál lal koz ók, a legvál toza -
tosabb mû sor ral prób ál koz tak. 1916-ban Be öthy 
Lász ló, a kö vet ke zô év ad tól a Víg szín ház-tu laj do -
nos Faludi-csa lád bérli az épü letet. 1920-ban olasz 
ig az ga tók ope rát, 1932-tôl Ber nar do Labriola va -
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rie tét üzem el tet itt, s 1935-tôl Föld Au rél iga z ga -
tó nak is elég gé ve gyes mû sort kel lett össze ál lí ta nia 
a túl élés hez. Gyakran ke rül ál la mi ke zel és be, s az 
ál lam mind annyi szor gyor san túl ad raj ta. A ma gyar 
szín ját szás sa já tos tör té ne té nek kö vetk ez té ben leg -
vi rág zóbb éve it Bu da pest ve ze tô ope rett sz ín há za ként 
Se bes tyén Géza ig az ga tósá ga ide jén, 1924–1930 kö -
zött éli a Vá ro si Szín ház. Bár Se bes tyén ne ves ven -
dég mûvé szek kel ope ra bem u ta tó kat is rend ez, a 
szín ház ig a zán a ze nés könnyû mû faj jal volt ver -
seny ké pes. S mér e te i nél fogva gyak ran csá bít ott fô -
vá ro si szín házi szé ri á kat fa lai kö zé. De ezenk í vül 
sok más pro duk ció is meg for dult a Vá ro si Szín -
házban. Rend szer e sen ren dezt ek ze ne ka ri hang -
vers enyt, fellépett a Gyönyg yös bokré ta, Feld Irén 
gy e rek szín há za, Ke le ti Már ton megr en dez te Ro -
mains Rol land Pa ris – 1794 cí mû szín já té kát. Mert 
a Vá ro si Szín ház volt Bu da pest el sô be fog adó szín -
há za. Gyak ran ven dég sze re pelt az Ope raház, 1929-
tôl a Nem zeti Színház if jú sá gi elô a dá sait is a Ti sza 
Kál mán té ren re n dez ték meg. Így az után, ami kor 
a szé kes f ôvá ros is mét sa ját kezelésbe vet te, s köz -
mû ve lô dési in tézmé nnyé ala kí tot ta – itt mû ködött 
1940–1944 kö zött a Ma gyar Mû ve lôd és Há za – alig 
vál to zott a mû sor. Fel vált va ját szott a Nem ze ti Szín -
ház és az Ope ra ház, ze ne ka ri hang ver se nyek, ka -
ca gó est ek, bú fe lejt e tô és han gu lat ja vító re n dez vé -
nyek kö vet ték egy mást. A há ború es e mé nyei ezt a 
szí nját szó he lyet sem ke rül ték el: 1944 no vembe -
ré ben és de cembe ré ben a kolozsvári Nemze ti Szín -
ház itt tar tot ta elô adá sa it.  

1945 ut án – a rö vid ide ig tar tó mozi kor sza kot 
le szá mít va – a meg szo kott vál toz a tos és színvonalas 
prog ra mok kal vár ta lá tog a tó it a Váro si Szín ház, 
amely ki véte le sen eg é szen 1951-ig meg tart hat ta ne -
vét. Ek kor a Ma gyar Áll a mi Ope ra ház al bér lô bôl 
fôbér lô vé lé pett elô, és Bu da pest leg na gyobb be fo -
gadó ké pes ségû ját szó he lyé bôl Erkel Szín ház né ven 
„ka ma ra szín há zat” alakí tott ki.  

Ta lán már eb bôl a rö vid in téz ményt ör té neti átte -
kin tésb ôl is ki de rült, hogy mié rt nem egé szen pon -
tos a kö tet cí me: Nép ope ra – Vá ro si Színház, 1911–
1951. Rá adá sul Molnár Kl á ra szak í tott az zal a ha -
gyo mánnyal, amely ki záró lag az adott in téz mény 
szerv e ze ti ke re té ben létr e ho zott szín há zi elôadá so -
kat vet te fel az adat tá r ba. Eb be az össze ál lí tás ba 
mind en olyan szer ve zett elô adás be le ke rült, amely -
rôl a szer zô nek tu do mása volt, s – re mé lem, hogy 
így van – a legteljesebb adat sor ral. Ezért külö nö -
sen za va ró, hogy a Nem zeti Színház és az Ope  ra -
ház elô adá sa i nak csak a cí mét tudj uk meg, de hát 

ez e ket meg ta lál hat juk a Nemzeti és az Opera mû -
sorá ban. De kár volt ez a hal lat lanul gaz dag és ér -
té kes adat tá rat – ta lán ki adói szûk keb lû ség bôl – 
meg fosz ta ni az er e de ti cí mek tôl, ez zel el zár ni az 
európai ope ra- és ope rett ku ta tók tól. Sze ren csére a 
vend ég tár sul a tok elô adás a i nak és a vendé g mû vé -
szek fellépésének rög zí tése ki elégí tô. Bár a kö nyv 
forg a tá sát ti pog rá fi á ja és mé rete már-már me g hi ú -
sítja, egy-egy adat meg ke res é sét, el len ôr zés ét szá -
mos ki tûnô mut a tó se gí ti. Ta lán ez a mû so rössze -
ál lí tás ked vet csin ál hoz zá, hogy va laki fe l dol gozza 
a Né po pe rá nak, Beö thy és Fa lu di Vá rosi Szín há zá -
nak, a Nem ze ti Színház if jú sági elô a dá sa inak, Se -
bes tyén Géza op e rett szín há zá nak, a Ma gyar Mû ve -
lô dés Há zá nak tör té ne tét.  

A Népo pe rá ról és a Vá ro si Szín ház ról Molnár 
Kl á ra köny vét meg elô zô en nem je lent meg össze -
fogla lás. Ez zel szem ben az OM I KE Mû vé szak ció 
tör té net ét több ször is igyek ez tek me gírni. Al pár 
Ágn es össze ál lí totta mû so rát, meg je lent Füz e si Ró -
bert Szín ház az ár nyék ban címû köny vecs kéje, s az 
„Ôsi hit tel, bec sü let tel a ha záé rt”. címû do ku men -
tum-össze ál lí tás sz er kesz tô jé nek, Ho rák Mag dá nak 
ta nul má nyai is nap vilá got lát tak. Ho rák Mag da 
azon ban nem elé ge dett meg az zal, hogy az OMIKE, 
s az ennek ke ret é ben szer ve zett Mû vé szak ció tör -
té net é rôl „csu pán” en nyit is mer jen meg a tu do má -
nyos köz vé le mény és az érd ek lô dô kö zön ség. A 
könyv nagy sza bá sú vál lal ko zás, hi szen nem kor lá -
to zó dott a szín ház tört é net bôl isme rt, 1938–1944 
kö zött meg rend e zett pró zai és zenés szín há zi elô -
adá sok tel jes doku men tá lás á ra, ha nem az OM I KE 
tört é ne té nek val a mennyi kor sza ká nak for rá sait köz -
zét et te. Az OMI KE alapí tá sá nak mozg a tó ru gói és 
tevé ke nyé ség é nek kö re – a ma gyar nyelv ta ní tá sa, 
rend sze res kul tu rál is ren dez vén yek, a ta nonc kép -
zés tá mo ga tá sa, a hit élet meg erô sí té se, a ha gyo má -
nyok ôr zése – ön ma gá ban is ele gendô mag ya rá zat 
volna a forr á sok fel ku ta tá sára és köz zé té te lé re, még -
is a zsidó tör vény ek mi att lét re ho zott „le gen dás” 
Mû vészakció történetének me gírá sa sür get te ezt a 
mun kát: „A fels za ba du lás után az OMI KE Mû vész -
ak ció le gen dá ja to vább élt azz al a misz ti kummal, 
hogy feld ol go zásá ra nem ke rül het sor, jól lehet köz -
ben szám tal an rész ta nul mány, cikk je lent meg e té -
ma körb en. A va l óság az on ban ré szint az, hogy a 
kül ön bö zô he lye ken (Szé chén yi Könyv tár, Zsi dó 
Mú zeum, Rab bi kép zô In tézet Könyv tá ra, Ba jor Gi -
zi Múzeum, ma gán gyûj te mé nyek stb.) fel lel he tô 
anyag fel ku ta tása és fel dol go zá sa hosszú és fá rad -
sá gos mun kát igé nyel; ré szint az OMI KE  mû kö -
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dé sét nem lehet csu pán a szín há zi anyag fel dol go -
zá sá val be mu tatni, hi szen az OMI KE lét re hozá sá -
nak cél jait és mû kö dési le he tô sége it te kint ve több, 
mint »szá mû zöt tek szín há za«: kép zô mû vé szet ben, 
iro da lom ban is te rem tés, hoz zá já ru lás az eu rópai 
kul túr á hoz, a ma gyar kultú rá hoz. Szép sé gét és ér -
té két az a cso dála tos em be ri tar tás ad ja, hogy tag -
jai mindenkor ké pe sek vol tak fel ül emel ked ni az ül -
döz teté se ken és a mû vés zet se gít ség é vel meg törni 
a gyû lö let art i ku lá lat lan üvöl tését.” (13.) 

Ho rák Mag da te l jes saj tó fel dol gozá sá val, az 
egyes b emu ta tók sz í nlap jai nak rögz í té sé vel fe lbe -
csülhe tet len ér té kû mun kát vé gzett. Leg alább ilyen 
ala pos fel tá róm un ká ra volna szük ség va la mennyi 
szín házu nk ese té ben. Bár a név mu ta tó hi á nyáb an 
a hasz ná lók nak al a po san vé gig kell ol vasn i uk – 
például a színészek szerepeiért – mindent; az im -
po záns kötet ala p ve tô ké zikö nyv. 

Ho rák Mag da is mege m lí tet te a ko lozs vári Zs i -
dó Szín há zat, amely rôl Szí gyártó Sán dor köz ölt rö -
vid, in kább cs ak a mû sor is mer te té sé re szo rít ko zó 
össze fog la lót a Hon is me ret cí mû foly ó i rat 1995. 6. 
számá ban. Szí gyár tó írá sá ból k ide rül, hogy Ko lozs -
vá rott egé szen más tár sa dalmi at mosz férá ban 
mûkö dött a tár su lat, tal án ezért ját szot ták/játsz hat -
ták el Má rai Ka land ját és Va szary Já nos An gyalt vet -
tem fel es é gül címû da rab ját. Pusz tán ez a tény a bu -
da pes ti és kol ozs vá ri szín ház szer ve ze ti sa ját os sá -
ga in ak, tár sa dal mi bá zi sá nak és fo gad tat á sá nak 
össze ha son lít á sá ra ösz tön öz. De ér dek es volna azt 
is megv izs gál ni, hogyan vél e ked tek maguk a mû -
vé szek a Goldm ark Te rem ben ren de zett szín házról. 
A tár su lat legjelentôsebb szí né sze, egy ben fô rende -

zô je: Be regi Os z kár iga zi szín há zi váll al ko zásn ak 
te kin tette a Mû vé szak ci ót. Dr. Mun kác si Er nô höz 
írt le vel é vel azt sze rette vo l na e lér ni, hogy fôr en -
de zô sé ge ne csu pán cím le gyen: „Mert sem a mû -
vész   vi lág ban, sem a kö zön ség kö ré ben, sem fe le -
ke z e tünk ben el fogla lt po zíc i óm nem enge di meg, 
hogy olyan cí met vis el jek, amely nem ad egyé ni sé -
gem nek meg fe le lô jog o kat.” (Bu da pest, 1941. de -
cem ber 3. OSzK Ké zi rat tár, Lev e les tár). Sôt Be regit 
Ho lo fer nes sze repé ben (Heb bel: Jud it) Bol má nyi 
Fer enc fes tô mûv ész megö rö kí tette, s ezen túl az 
OMI KE ál tal ki ad ott leve le zô la po kon küld te né -
hány so ros üze ne teit a mûvé sz. Ilyen la pon gra tu -
lált az if jú Szé kely György nek az Ip hig e nia Delp hi -
ben cí mû Ha upt mann drá ma ren de zés é hez 1942-
ben; kül de mé nyét a Nem zeti Szín ház ba cí mez ve. 

Ezed dig nem kerü lt sor a Mûv é szak ció iko nog -
rá fi ai fel dol go zá sá ra sem. Ge l lért La jos ha gya té ká -
ból kar i ka tú rák, Si mon Zsuz sá é ból fo tog rá fi ák ke -
rül tek nem ré gi ben az Or szág os Szín ház tö r té ne ti 
Múze um ba. Rá adá sul Si mon Zsu zsa gyûjte ményé -
ben olyan dok u men tumok ta lál ha tók, ame lyek azt 
bizonyítják, hogy Má nyai La jos, Si mon Zsuz sa és 
Nagy György vi déken he lyi zsi dó sz er ve ze tek tá moga -
tá sá val ját szotta Gé raldy Sze ret ni cí mû da rab ját.  

Ho rák Mag da könyve – sajtóhibái és hi á nyos -
ság ai el le nére – le zár ta az OMI KE Mû vés zak ció 
alapkutatását, s egyb en a rész let ek fel tá rá sá ra ser -
kent. Moln ár Klá ra has on ló cél lal ál lí totta össze a 
Nép ope ra és a Vá ro si Szín ház mû sor át. Mindkét 
mû adat tár és ku ta tá si progr am.  

 
Gaj dó Ta más
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