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zín házku ta tás? Bonts uk el ôsz ör ré sze i re a szó -
össze té telt! I. Ház: ál landó la kóhe ly nek va ló 
épü let. II. Szín ház: 1. Szí ni e lôa dá sok tar tás á ra 

szol gá ló épü let. 2. Eb ben mû kö dô, sz ín da ra bok 
elô adá sá val foglalkozó int éz mény. III. Kut a tás: kér -
dés ek meg ol dása ér de kéb en folyt a tott szak sze rû te -
vé keny ség. IV. Ház kuta tás: bûn tet tel gya n úsíto tt 
sze mély la kás á nak vagy tar tóz kodá si he lyé nek hi -
va ta los kö ze gek vé gez te át vizs gálá sa. (Ma gyar ér -
tel me zô kéz iszó tár. Bp. 1972.)  

A szín-ház-kut a tást hárman vég ez ték: Gaj dó 
Tam ás (szín ház tör té nész), Kor niss Pé ter (fo togr á -
fus) és Sze gô György (épí tész-díszl et ter vezô-mû -
vé szettö r té nész-köz író). A hely át vi lá gí tá sa so rán 
meg vizs gál ták a ház zal kap cso lat ba ke rült sze mé -
lyek (ház tu laj do no sok, épí té szek, la kók, szí né szek, 
sz í nigaz ga tók, film gyár tók és film for galma zók) te -
vé keny sé gét. Az eredm ény: egy, a 20. száz ad ele -
jén épült bu da pesti ház sor sát do ku men tá ló – le -
nyû gö zô ele ganc i á val il luszt rált – kö tet, amely (a 
tá mo gatók kor rekt fel sor o lá sá tól elt e kint ve) négy 
fe je zet ben tár ja az ér dek lô dôk elé min dazt, ami re 
a szính áz ku ta tók rá buk kantak. (Ezek köz ül a utol -
só az épü let tár sul a ta i nak mû so rát össze gyûj tô adat -
tár.) Aki azon ban a Nagy me zô ut ca 22-24. szá mú 
ház tör té ne té nek mo nog raf i kus fel dolg o zá sát vár -
ja, csa lód ni fog, itt há rom „ma gá nnyom o zó” pár -
hu za mos kutatásainak ered mé nye fû zö dik egyet -
len köte t té. 

A könyv fe ke te fe dô lap ján fény kép: üres szín -
házi né zô ter pá holy sora, ki vi lá gí tott szín pad, raj ta 
fe hér szék ek, nap er nyôk. A szín pad a Nagy me zô 
ut cai épü let szín pa da, azé az épü leté, amely az utol -
só ne gyed szá zad ban Thá lia Színház né ven élt a köz -
tu dat ban. E a há zat 1913-ban ép ít tet te Wa bitsch 
Luj za si ker es pezsg ô pa vi lon- és orf e um tu laj do nos 

vál lal ko zó nô, aki rôl most több szót ne ejt sünk, 
hiszen pál yá já nak szám unk ra ér de kes pil la na tai 
me gis mer het ôk a könyv bôl. A Nagy mezô ut ca 22-
24. szín ház he lyisé ge i ben az el múlt 85 év alatt mû -
kö dött or fe um, pár pil lan a tig ka ba ré, majd fel vált -
va szín ház és mo zi. Szín ház volt itt leg in kább, a 85-
bôl 58 évet.  

A kö tet Gajdó Ta más a „hár mas egy ség” je gyé -
ben szü le tett his tóri á i val kez dôd ik. Egy in téz mény, 
egy társu lat, egy mû vé szi le he tôs ég – egy fe je zet. A 
tör té neti is mert e tést, né hol elem zést, ko rab e li szö -
ve gek köv e tik, ame lyek a kor stí lu sáv al és ref le xi -
óiv al ke re kí tik ki a tör tén e tet. Me l let tük fény ké pek, 
gra fi kák idéz ik fel az elô adá sok egy-egy pilla na tát, 
vagy va rá zsol ják elénk az 1930-as évekbe li Nagy -
me zô ut cát, ahol a Thá lia-épü let be já ra ta fölött óriás 
fé n yrek lám hir det te Gre ta Gar bo és Joan Crawford 
leg új abb moziját. A Thá lia-épü let ben léte zett ti zen -
há rom vál lal ko zás és (mutatis mu tan dis) kul tur á lis 
in téz mény idô rend ben kö veti egy mást, a Jard in 
d’Hi ver tôl – az el sô or fe um tól – egészen 1996-ig, a 
Csisz ár Im re veze t te Thál ia Szín há zig. 

A Thá lia-épület sz í nhá za in ak több sé gér ôl még 
so ha nem jele nt meg – sem a társu la tok/szín há zak 
élet ét ön ál ló an elem ez ve, sem így, az azo nos já tszó -
hely össze kö tô mo tí vu mát ki vá laszt va – össze fogla -
ló tör té neti is merte tés. A la poz ga tó, tá jé ko zódó ol -
va  só össze fog ott képet kap a ti zen hár om tár su latról. 
Pon to san oly ant, ami lyent for rás a ink je lenle gi köz -
is me re te le he tô vé tesz. A heve seb ben érdeklôdôket 
e lgon dol kozt at hat ja, s to váb bi szín ház ku ta tás ra 
öszt ö nöz heti. A ti zen há rom, egy mást kö ve tô histó -
ri á ból ki bom ló szín ház tör té net ugya nis leg alább 
egy, szá za dunk Bu da pestj é nek szín há za ira vo nat -
ko zó össze füg gés vé gi ggond o lá sá ra kész tet. A fô -
vár os ban az 1910-es évek vé gén lét re jött szín há -
zak/szín ház he lyi sé gek so r sát a válto zé kony ság jel -
le mezte. A Thália-kö tet hez haso n lót le hetne össze -
áll í ta ni az or fe umb ól 1919-ben színházzá ala kít ott 
Pa ul ay Ede ut ca 35. szá mú ház ról (ma Új Szín ház), 
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és az ugya neb ben az év ben ugyan csak or fe um ból 
kabarévá lett Ré vay ut ca 18-ról is (ma Vi dám Szín -
pad). Az 1. világhá bo rú és az azt köv e tô évek szín -
házi kon junk túr á ja hívta életre az ezek ben az épü -
le tek ben le ge lô ször lét re jött szín háza kat. A két vi -
lá ghábo rú kö zött itt ját szó tár su la tok né hány évig 
él tek, s az épül et vagy új vál lal koz ás be fog adó ja lett, 
vagy meg szûnt sz í nház len ni. Az 1920-as évek tôl 
Bu da pest mû vészeti élete sok féle szín há zi cso por -
tos u lást szült, hag yo má nyost és érd e ke sen új sze -
rût, színvo nalast és szín vo nalt a lant eg ya ránt, de 
olyan színház fenntartó törzs kö zön sé get mint a szá -
zad  for du lón ala pí tott elô de ik ezek már  rit kán hoz -
tak lét re. Az em lí tett épül e tek (szí nhá zak) köz ül a 
legkiegyen súlyozottab a Thá lia-ház sor sa volt: orfe -
um ból szó ra koz tatócentrum (Re na is san ce Szín ház 
és Film színház), szín ház (Re nais san ce Szí nház), az -
tán mo zi lett (Rad i us). 1945-ben a Víg szí nház ta -
lált benne ide igle nes ját sz óhe lyet. 1949-ben az ál -
la mo sí tás sz in te min den korábbi hagy o mányt fel -
for ga tó szín ház szer vez é sei a Thá lia-ép ü let szá mára 
nem jel ent hettek na gyobb me g ráz kódt a tást. A ház -
nak már és még nem volt sa ját szín há zi ha gyo má -
nya, ez csak ezu tán al a kult ki: a Petô fi Szín ház(ak) 
elô ad á sai, majd az 1960-as évek épületre kon struk -
ciói mi att hon ta lan ná vált tár su la tok évad jai so rán 
(Nem ze ti Szín ház, Fô vá rosi Ope rett szín áz), azt án 
Ka zim ir Ká roly Th á lia Szín ház á val. A Thál ia-épü -
let szín há za i nak 1990 utáni tör tén e te a köz igaz ga -
tás és a szín ház csi ná lók bi zony ta la nul kap ko dó vá -
la szai egy áta la ku ló tár sa da lom és gaz d aság ne he -
zen meg fejt he tô, épp en ezért tet szés sze rint in ter -
pre tál ha tó ki hí vás á ra.  

A szín há zat Kor niss Pé ter fényké pez te. Lé pés -
rôl-lé pés re, lé pcsô fordu ló ról lép csô for du lóra, szeg -
let rôl szeg let re. Az ép homlok za ttól a le mez te len í -
tett szí npa dig, ame ly a bor í tón már üre sen, de tel -
jes pompá já ban lát szik. Már üres, hi szen a fénykép -
sorozat az 1996–1998-as fe lú jí tás elôt ti Thá li át 
örökí ti meg: ez a szín ház így so ha nem lát ha tó töb -
bé. Szín házi lé té nek ed di gi ese mé nyei mos tan ság 
vál nak tör té nel em mé, s fény képe zô gép en nek a 
múlt nak ut ol só nap ja it örö kíte t te meg. A fo tog rá -
fu si sé ta olyan he lyek re is el ka nya ro dott, aho va „ha -
lan dó né zô” rit kán te szi be a lá bát. Öl töz ô sa rok egy 
fa lat nyi szí nész mú ze um mal, bel sô ud var ból kia la -
kí tott dísz let rak tár, szûk és ko pott fo lyo sók tûnnek 
fel a fény ké pe ken. Mint ami kor vo natt al gör dü lünk 
be egy váro s ba: míg az ut cán jár va a „szí nét”, a há -
zak homl ok za tát lát juk, ad dig a sín ek rôl a „visszá -
ját”, a bel sô ud va ro kat, a tûz fa lak tö me gét, a vár os 

éle té nek egy, a sze münk elôl el rej tett da rab ját fe -
dez het jük fel. A Thá lia-kép e ken lá tha tó zug ok ar -
ról is be szél nek, hogy a lakó épü letbe szo rí tott szín -
ház ho gyan bú jik be le min den zug ba, fogl al el min -
den ta la pal at nyi he lyet, és foly tat re mény te len küz -
del met azért, hogy megfelel hessen egy iga zi (ko -
sze rû) szín ház követelmé nyei nek. 

Szegô György szub jek tív és csa pon gó an asszo -
ciatív vá ros esszé jéb en a Thá lia-épü let száza de le ji 
kör nye zet é nek, a város vál toz á sa i nak be mu ta tá sá -
ra és a ház ép í té sze ti ért é ke lé sére vál lal kozo tt. Az 
egyik ki in dul ó pont az épü let lakó ház/szín ház funk -
ci ó ja, a min den na pok élet ter é nek és egy faj ta kul -
tusz helynek az össze fonódása volt. Ez a gon dol at 
te remt pár huz a mot a Thá lia-ép ü let és két másik, 
körül belül ugyan ak kor épült ház, az Ernst Mú ze -
um (lakó ház/kiállí tó hely/mo zi; ma Ti voli né ven 
szín ház az ott ta lá lha tó he lyi ség) és a Csáky (He -
ge düs Gyu la) ut cai lakó ház/zsi na gó ga kö zött. Az 
ös sze ve tés az utób bi ese té ben ér de ke sen pr o fán: az 
1912-tôl az 1930-as évek vé géig fol ya ma to san épü -
lô Csáky ut cai, eredetileg rak tá rak kal és üz let he -
lyi sé gekkel te li ház bel sôb ôl templ om lett. A Wa -
bitsch-ház pe dig ígé ret es üz le ti komp le xum nak, 
or fe um és bér lak á sok együt te sé nek épül, és lá to ga -
tói sa já tos „tr ansz cend en cia ré s zévé em el ked nek”. 
Szín házzá, mé g pe dig a szín ház bajá rók íz lé sé nek és 
er szé nyé nek igen csak ki szol gál ta tott ját szó hellyé, 
csak 1921-ben vált öt év re – át me net i leg. En nek 
meg fe lel ô en a Th á lia-ház épít te tô jén ek és épí tôj é -
nek szán déka va l ószí nûl eg egy re mény tel jes váll al -
ko zás szem kápr áz ta tó helys zí né nek meg al ko tá sa 
volt. A szín házi kul tusz hely fo gal má val pon to sab -
ban kell e ne bánni. A transzc en den ciá val va ló ta lál -
ko zás, a meg ren dítô mû vé szi él mény ér telmé ben 
Bu da pest en ke vés kul tusz hely volt és van. Ez az 
épü let az öt ve nes, vagy in kább a hat va nas évek ben 
vált kul tusz hellyé, ön hi bá ján kí vül, az épít te tôk 
szán dé ka el le nére. 

E szá za de le ji nem-kul tusz hely kör nyez e tét, a 
Te réz vá rost, a ta nul mány szel lem es tö mör ség gel a 
vá ros ré sz fejlô dé sé nek legj el lem zôbb fo lyam a tá val 
ír ja le, az zal, amely nek so rán a Te réz vár ost á tsze lô 
Kirá ly utca pro me nád sze re pét az 1880-as évek ben 
át ve szi az And rássy út. Az elôb bi zsidó kis polg á rai 
me gha tá rozt ák a Bel sô-Te réz vá ros gaz da sá gi, élet -
mó dbe li, kul tur á lis, és nem utol só sorb an vá ro sképi 
ar cu lat át. A Ki rály utca a kö tet ben idé zett múlt szá -
za di kr ó ni ká sok – Ágai Adolf, He vessy La jos – sze -
rint a vár os leg söp ret lene bb, leg ka oti ku sab ban for -
gal mas, zsib vá sá ros, zaj os élett el te li ut cá ja volt. A 
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pá ri zsi-bé csi min tá ra köz- és mag án pén zek bôl ki -
épült, rep re zen tat ív And rássy út ká vé há zai val, Ope -
ra há zával, a régi és az új Ze ne aka dé mi áv al, a Hô -
sök te re mú ze u ma i val a Te réz váro st ke resz tül vágva 
eg é szen más kör nye ze tet te rem tett. „A Mill e ni um 
ut án a mu la tón e gyed a párh u za mos Pa u lay Ede ut -
cába és a me rô le ges Nagy mezô utc á ba szo rul 
vissza.” – összeg zi Bel sô-Ter éz vá ros száz ad for duló -
ra ki al a kult ké pét Szegô György. E mell ék ut cai, 
mû  so rán ném et, jid dis és ma gyar nyel vû vic ce ket, 
kup lék at kí ná ló dalcsarnokok (ze nés ká v éház) – a 
Ber ger pin ce, a Kék Macska, a Mar ok kó kávé ház – 
és a kör nyék szá mos, ele gáns or fe u ma kö zé épül 
be a ma már szín ház ként jegy zett épü let. 

A vá ros és a ház l eír á sa közé rip ort éke lô dik: Götz 
Eszte r nek mes él a ház két mos ta ni, idôs la kója él e -
té rôl és egy kori ele gáns, ér de kes la kó tár saik ról.  

A vá ros tör té ne tet me g sza kítva, az al ig pár év vel 
eze lôtti es e mé nyeket Her nádi Ju dit sa ját tár su la -

táról, a Mû vész Szín ház ról 1992. no vem ber 2-án 
fel ál lí tott ho rosz kóp ja idézi fel. A tár su lat jö vendô 
sor sát elô re ve títe tô ho rosz kóp fin om sá ga in ak meg -
ér té sé hez nem nél kü löz he tô bi zo nyos aszt ro lógi ai 
mû velt ség és tá jé kozo tt ság. Az írás ol vas tán azon -
ban erô sen ja val lott, hogy a jöv en dô szín ház igaz -
ga tók mû inté ze tük be in dí tása elô tt Herná di Ju dit -
hoz for dul ja nak. Bár – az ír ás ta nú sá ga szer int – 
„egy asztrológus csak sa ját ma gá nak tud ha sz no -
síth a tó ta ná cso kat ad ni”.  

A Thá lia-épü let könyve – és a re mélhe tô leg majd 
ezu tán szü le tô ha son ló kö te tek – a szín há zi kul -
tusz he lyek éto szá nak me gôr zését és tisz te le tét szol -
gál ják – jól. A szol gá lat te vôk né me lyik é nek arc -
képét a „vájt sze mûbb” ol va só meg lát hat ja a kö tet 
37. ol da lán. Sz ig nó he lyett, a ré gi, nagy alkotók stí -
lu sában. 

 
Raj nai Ed it
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