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A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE

A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Bu-
dapest színházi életében betöltött kivételes szerepét, valamint az egész 20. századot
átölelő építéstörténetének első évtizedét tekinti át.2 Kísérletet tesz továbbá a Népope-
ra épületének a tervezők, Komor Marcell, Jakab Dezső és Márkus Géza színház-épí-
tészeti tevékenységébe integrálására.

A NÉPOPERA KULTURÁLIS HIVATÁSA

A 19. század második felében a színházlátogatás Budapest egyik legfontosabb tár-
sadalmi tevékenységévé vált. A központosítási törekvések ellenére a Nemzeti Színház
– ha korlátok között is – tovább működött. Az 1850-es évek végére azonban már érez-
hetővé vált, hogy a rendkívül népszerű Nemzeti Színház egymagában nem képes
kielégíteni az egyre dinamikusabban fejlődő Pest-Buda folyamatosan növekvő lakos-
ságának igényeit. Ennek köszönhetően szükségessé vált a különböző igényekhez al-
kalmazkodó, és eltérő műfajokra specializált intézmények létrejötte a fővárosban. Az
első ilyen kísérletként 1861-ben a Budai Népszínház nyitotta meg kapuit, amely a
szórakozni vágyó közönség számára látványos darabokat, népszínműveket, és – az
Európa-szerte sikeres új műfajt, – operettet játszott.3 De a Molnár György színész-
rendező által irányított vállalkozás a kezdeti sikerek után, – megfelelő anyagi háttér
nélkül – alig néhány év múlva kénytelen volt működését beszüntetni.

Még mielőtt a Budai Népszínház kapui 1870. februárjában végleg bezárultak vol-
na, új mozgalom bontakozott ki, amelynek célja egy nagyszabású, kizárólag magyar
nyelvű előadásokat tartó Népszínház megteremtése volt. Az elképzelés fő pártfogója
Rákosi Jenő és az általa szerkesztett új, Deák-párti polgári lap, a Reform lett. A mai
Blaha Lujza téren 1875 őszére készen állt a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer
bécsi építészek tervei szerint épült színház. A Népszínház patkó alaprajzú nézőtere
háromemeletes, páholysoros kialakítással a korszak legnépszerűbb építészeti megol-
dását követte, melyet az építészpáros több magyarországi színházépületén is alkal-
mazott a későbbiekben.4

A Népszínház első bérlő-igazgatója Rákosi Jenő lett, aki a szűkös anyagi helyzet
kezelése mellett a színház profilját is kialakította. A látogatottság növelése érdekében
az új intézmény széles repertoárral dolgozott, így a népszínmű dominanciája mellett
a dráma, operett, bohózat, valamint tánc is szerepelt programjában.5 Az 1870-es évek

187



Baba, valamint Lehár Ferenc darabjait sorolja ebbe a kategóriába. A sikert legna-
gyobbrészt (a reklámot kivéve, amely a századfordulón is nagyban befolyásolta a
színházlátogatók arányát) egyszerű, könnyen megjegyezhető dallamaiknak és népies
zenéjüknek köszönhették. A népopera fogalma tehát egy kizárólag a századfordulóra
jellemző, összetett műfajt takar, amely a könnyedebb muzsika, az operett zenei struk-
túrájából merít, témái, zenevilága, harmóniái azonban a népies dallamkincsben gyö-
kereznek. Dr. Angyal Armand a népopera számára új színház megteremtését tartotta
szükségesnek, mert szerinte a fővárosban egyedül csak egy teljesen új intézmény
képes a magyar népzenét, a népies motívumokat az elismert zenei műformák kereté-
be beilleszteni és népszerűsíteni. A századfordulót követő években a magyar néplélek
érzelemvilágát tükröző nemzeti művészet kifejezési formáinak keresése, definiálása,
megalkotása minden művészeti ágban egyre fontosabbá vált. Zenében ezt követően
bontakozik ki Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenegyűjtő- és kutató tevékenysége,
amelynek révén tovább differenciálódik a fogalom értelmezése, felismerve a vidéki,
„falusi” néphagyomány mélyebb rétegeit, a „városi” népies idilltől való különböző-
ségét.

A Magyar Királyi Operaház repertoárjában eltökélten a külföldi operák dominál-
tak, amelyekben a Wagnert követő irányzat vált uralkodóvá. A népies elem meghono-
sítására ebből adódóan sem zenei hagyományait, sem műsorpolitikáját tekintve nem
lehetett alkalmas. Ezen felül az állami kezelésben álló intézmény vezetésében nem a
népszerűsítési, hanem a financiális szempontokat helyezték előtérbe, ami a vagyo-
nosabb réteg és az előkelőségek találkozóhelyévé tette az Operaházat.10

Azt, hogy a népoperának Budapesten van jövője, élénk bizonyítékát szolgáltatja

derekán azonban a kritikusokban is felmerült a kérdés: van-e még létjogosultsága a
népszínmű reformkori műfajának? Végül a népszínmű szerepét Budapesten is az új
műfaj, az 1850-es évek elején Párizsban kialakult operett vette át. A fordulatos cse-
lekményű, elsősorban a népkönyvekből, a commedia dell’artéból, az ókori mitoló-
giából és a francia társadalmi drámából merítő szövegkönyveket az operánál egy-
szerűbb zenei nyelv, de ugyanakkor fülbemászó muzsika jellemezte. A közvélemény
és a kritikusok álláspontja azonban megoszlott az operett megítélésével kapcsolatban,
a műfaj támadói elsősorban a közönség erkölcseit, jó ízlését és nemzeti érzéseit fél-
tették.

Az operett műfaja kozmopolita jellege révén nem volt alkalmas a közönség nem-
zeti tudatának ápolására, ezért a kritikusok és színházigazgatók – így Rákosi Jenő is
– erősen támogatták a magyar szerzők azon kísérleteit, amelyben a nemzeti operett
megteremtésén fáradoztak. Magyar írók, költők alkotásainak forrásként történő alkal-
mazása mellett Gyulai Pál az operett-szerzőknek a magyar népmesék feldolgozására
is javaslatot tett.6

A Népszínház gondosan kialakított, változatos repertoárjával meghódította Buda-
pest közönségét. 1881-ben a színház bérleti joga Rákosi Jenő sógora, Evva Lajos
kezébe került. A színház szakmai sikerei ellenére azonban egyre nehezebb anyagi
helyzetbe került; az általános gazdasági válság és a színház körüli botrányok követ-
keztében a közönség érdeklődése is csökkent a bemutatók iránt.7 A színház irányítá-
sát a növekvő konkurencia tovább nehezítette, hiszen 1896-ban a Vígszínház, 1897-
ben a Magyar Színház, 1903-ban pedig az operettre specializálódott Király Színház
is megnyitotta kapuit a főváros közönsége számára. A színház repertoárját egyre na-
gyobb arányban az operett alkotta, és az időközben elavulttá váló népszínművek mű-
soron tartása inkább terhet jelentett az intézménynek.

A Népszínházat végül a főváros 1906. december 1-jén házi kezelésébe vette, mo-
dernizálta, villanyvilágítással és forgószínpaddal szerelte fel. Az intézmény 1907. ok-
tóberében Népszínház-Vígopera néven nyílt meg Máder Rezső, az Operaház igaz-
gatójának vezetése alatt.8 Máder Rezső művészi tervei között elsősorban magyar ze-
neszerzők művei szerepeltek. A legjelesebb írók felkérése révén a népszínmű új élet-
re keltését tervezte, hogy az akkori nép örömeinek és társadalmi bajainak színpadra
vitelével aktualizált művek ismét elnyerjék a közönség elismerését. A színház azon-
ban nem sokáig működhetett, mert az 1908/1909-es évadtól, a színházépület nélkül
maradt Nemzeti Színház bérelte ki a Népszínház épületét. A Nemzeti Színház társu-
lata az épület 1964-es lebontásáig játszott a mai Blaha Lujza téren.

A Népszínház válságával kapcsolatosan már 1907-ben, Dr. Angyal Armand cikké-
ben felmerült az eszme, hogy a fővárosban túltengő vaudevillei színházak mellett a
Népszínházat ki kell emelni akkori helyzetéből és a vígopera vagy népopera (Volks-
oper) magaslatára kell emelni.9 A századforduló körüli évtizedek zenés, színpadi mű-
veinek sikereit vizsgálva Dr. Angyal Armand megállapította, hogy nagyobb sikert ér-
tek el azon darabok, melyek az ő fogalmai szerint a népopera érdekében bemutatott
külföldi darabok voltak, (Bibliás ember, Jancsi és Juliska, Hoffmann meséi, Korne�
villei harangok, Kis herczeg, Czigánybáró, Denevér). A magyar művek közül: Falu
rossza, János vitéz, A peleskei nótárius, Bob herceg, Katalin, Hajdúk hadnagya, Gül
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érint – három koronába került volna. Összehasonlításul a Magyar Királyi Opera-
házban, 1911-ben a harmadik emelet harmadik és negyedik sorának zártszéke egy
koronába, még a földszint első három sorának támlásszéke tizenkét koronába került.

A Népoperában Dr. Angyal Armand elképzeléseivel ellentétben Márkus Dezső
nem kizárólag a népopera kereteibe illő darabokat kívánt műsorra tűzni, hanem a
közönség szerteágazó igényeinek megfelelően különböző műfajú előadásokat szere-
peltetett. Így a színházban elsősorban operák, operettek, valamint balettek, drámák,

az 1903-ban megnyílt – Márkus Géza által tervezett – Király Színház szép karrierje,
amely legfényesebb sikerét az első magyar daljáték, Kacsóh Pongrác János vitézének
1904-es bemutatójával aratta.11 Az operett-előadásokra specializálódott Király Szín-
ház a népopera népszerűsítésének feladatára a kortársi megítélés szerint azonban még
nem érett meg, továbbá arra a színház berendezése és szerkezeti hibája mellett nem
is lehetett alkalmas.12

A zenedráma a legdrágább művészet, hiszen az előadóművészek nagy száma mel-
lett díszletekre, jelmezekre, valamint megfelelő háttérszemélyzetre, és ennek megfe-
lelően nagy színpaddal és hátsószínpaddal rendelkező épületre van szükség az elő-
adások lebonyolításához. A fővárosi színházak azonban általában kis nézőtérrel épül-
tek, ami a helyárakat jelentősen megdrágította. Ezért is válhatott szükségessé Buda-
pesten egy olyan, nagy befogadóképességű színház építése, amelyben a társadalom
különböző rétegeiből minél többen, és minél olcsóbban vehetnek részt a város zenei
életében.13 Ilyen körülmények között született meg a főváros legnagyobb befogadó-
képességű színházának, a Népopera építésének gondolata.

Az 1911-ben megnyílt Népopera koncepciójának kitalálója és megvalósítója Már-
kus Dezső (1870–1948) karmester, színházigazgató és pedagógus. A Zeneakadémián
Liszt Ferenc növendéke volt, később a bécsi konzervatórium zongora és zeneszerzés
szakán végzett tanulmányokat. Karmester volt Ischlben és 1893-ban a Népszínház-
ban. 1895 és 1898 között a Magyar Királyi Operaház korrepetitora, ahová – Prága és
Amszterdam után – 1903-ban tért vissza mint karmester, 1926-tól főzeneigazgató.
Emellett 1914-ig a Népopera igazgatója, majd 1918-tól az akkor már Városi Színház
néven működő intézmény főzeneigazgatója és operai karmestere.14 Az ő elképzelései
szerint valósult meg a Népopera épülete, melyet az akkor még a Józsefvárosban kül-
területnek számító, Tisza Kálmán téren építtetett fel.

A Népopera annak, a Bárczy István polgármester által támogatott nagyszabású fej-
lesztési projektnek a részét képezte, amely a kerület kulturális életének felvirá-
goztatását tűzte ki céljául. Ennek a programnak a keretében írtak ki tervpályázatot a
községi nyilvános könyvtár és közművelődési palota épületére, amely szintén a Tisza
Kálmán téren került volna elhelyezésre, valamint itt épült volna fel a zene népszerű-
sítésének másik kulturális intézménye, a főváros zeneiskolájának új épülete is.15 Az
újabb fővárosi színház szükségességében már a gondolat megszületésekor akadtak
kételkedők, mégis a javaslat elfogadása mellett nem csak annak művészeti törekvései,
hanem szociális célja, a Tisza Kálmán tér környékének kulturális és egyben közbiz-
tonsági jellegű fejlesztése állt.

Márkus Dezső, az 1911. március 31-én aláírt szerződésben kötelezettséget vállalt,
hogy a színházban állandó magyar színtársulatot szervez, és az egész éven át június,
július, augusztus és szeptember hónapokat kivéve, hetenként legalább öt napon elő-
adást tart. Jogában állt azonban a hét minden napján, valamint a június 1-től szep-
tember végéig terjedő időközben is előadásokat tartani. Vasárnap és ünnepnapokon
délutáni és esti, ún. kettős előadások is elképzelhetőek voltak, valamint hétköznapo-
kon is lehetősége volt valamely meghatározott célra (mint például ifjúsági előadás,
népszerű előadás) olcsóbb helyárakkal délutáni előadásokat tartani. Az előzetes ter-
vek alapján a legolcsóbb hely negyven fillérbe, a legdrágább – amely összesen öt sort
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oldalbejáratok. A Népopera épületéhez nem – a korban általánosan elterjedt – kulisz-
szahomlokzatot terveztek, hanem az épület főhomlokzata felett láttatni engedték a
nézőteret lezáró háromszögű oromfalat, amelynek tagolása megegyezik a homlokzat
tengelyeinek elosztásával.

A hosszan elnyúló főhomlokzat öttengelyes, rizalitszerűen előreugró, klasszici-
záló pilaszterekkel tagolt bejárati tömbjét kétoldalt egy-egy boglyaíves kupolával
fedett torony fogja közre. Két oldalán, a földszinti egyenes záródású ablakok felett
hatalmas, félköríves mezőkbe a Népopera ars poeticájaként is értelmezhető zene-
szerzőportrék kerültek volna elhelyezésre, az alattuk található felirat szerint balról
jobbra Wagner, Beethoven és Mozart, valamint Erkel, Goldmark és Offenbach port-
réja szerepelne a homlokzaton. A terv szerint az emeleten téglalap alakú figurális

társadalmi színművek, vígjátékok, bohózatok és népszínművek kerültek bemutatásra.
Mindezek mellett hangversenyeket rendezett; a darabok megválasztásánál azonban –
a szerződésben foglaltak szerint – a magyar szerzők műveit különös figyelemben kel-
lett részesítenie.

A NÉPOPERA TERVEI

A Budapest Főváros Levéltárában a „Komor és Jakab, valamint Márkus Géza” szig-
nóval ellátott tervek között a Népopera helyrajza, főhomlokzata, oldalhomlokzata,
valamint alagsori, földszinti, félemeleti és első emeleti alaprajza található.16 Metsze-
tek hiányában az épület belső kialakítására csak a fennmaradt alaprajzok egyes rész-
letei alapján következtethetünk.

A tervek egy szabadon álló, szimmetrikus elrendezésű, a téglalap alaprajzú szín-
padi tömbből legyezőszerűen kiszélesedő, és a nézőtér ívét követő, konkáv főhom-
lokzattal rendelkező épületet mutatnak. A földszinti, dongaboltozatos foyer a nézőtér
teljes szélességében húzódik, amelynek két végéhez szimmetrikusan kapcsolódnak az
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4. kép. Szombathelyi színház főhomlokzata, Márkus Géza, Spiegel Frigyes.
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építtető, Márkus Dezső szűkös anyagi lehetőségei miatt válhattak szükségessé. Az
építkezéshez felvett egymillió háromszázezer korona kölcsön a terveken szereplő
nagyszabású, reprezentatív színházépület teljes megvalósítására, valamint a színház
berendezésére, felszerelésére és folyamatos üzemben tartására nem lett volna elegen-
dő, és így leginkább az építkezések költségein állt módjában takarékoskodni. „Papi-
roson szépen megoldottuk e grandiózus problémát: elgondoltuk, hogy milyen lesz. A
megvalósítás elé már anyagi akadályok tornyosultak, és sok szép gondolat papiroson
maradt.”22 Komor Marcell ekként emlékezett vissza a Vállalkozók Lapja hasábjain a
színházépület terveinek kényszerű megváltoztatására. A Népopera végleges formájá-
ban zömökebb, robosztusabb hatást kelt, amely a terveknél is erősebben érvényesülő
klasszicizáló tendenciákat mutat.

A Népopera terveiben még csak a bejárati szakaszra jellemző klasszikus osz-
loprend, a megvalósult épület esetében már az egész homlokzaton meghatározó sze-
repet töltött be. Az öttengelyes főbejárat középső három tengelyét két hatalmas,

domborművek helyezkednének el, a tematika azonban egyelőre ismeretlen. A főhom-
lokzat végső lezárását kétoldalt az oldalbejáratok félkörívesen előreugró, kupolával
fedett csarnoka adja.

A Népopera tervezésénél a tűzbiztonsági előírásokat, és a nézőtér gyors kiürít-
hetőségének szempontját maximálisan figyelembe vették, ezért több bejáratot nyitot-
tak az oldalhomlokzatokon is. Az ötszintes színpadi tömb a nézőtér és a foyer ará-
nyaihoz képest viszonylag kis alapterületű. A hátsószínpaddal bővített téglalap alap-
területű színpad mögött szűk folyosó fut körbe, amelyről a különböző funkciójú ki-
szolgáló helyiségek nyílnak (öltözők, díszletraktárak, igazgatósági helyiségek).

A színház belső kialakítására keresztmetszetek hiányában csak az alaprajzok alap-
ján következtethetünk. A nézőtér két oldalán kisebb és nagyobb pillérek váltakoznak,
amelyek a felettük húzódó tíz fülkéből álló páholysort tartják. A pillérközökbe két,
íves kialakítású páholyt terveztek, amelyek enyhén a színpad felé fordulva he-
lyezkednek el. A nézőtérre vezető folyosó mentén a ruhatárak elhelyezésére szolgáló
hosszanti tér húzódik. A nézőtér legyező-alakban elhelyezett üléseit egy-egy közle-
kedő tér nyitásával három részre osztották. Az utolsó sor mögött tizenkét karcsú osz-
lop helyezkedett el, amely a nézőtér fölé nyúló erkély alátámasztását adta. A nézőtér
előtt keskeny, íves előszínpad áll, amelynek két oldalán – a páholysortól pillérrel el-
választott, de hasonlóan íves kialakítású –, a páholyoknál szélesebb proszcénium-
páholyt helyeztek el.

AZ ÉPÍTKEZÉS

A Népopera terveit az állandó színházvizsgáló bizottság 1911. március 2-án néhány
kisebb módosítás, elsősorban a tűzbiztonság és a közönség érdekében hozott kikö-
tések mellett elfogadta.17 A szerződés megkötése után az építkezést 1911. március 21-
én kezdték meg.18 A munkálatok elkezdése után nem sokkal Márkus Dezső a szerző-
dést a törvényszerűen megalakult Népopera Részvénytársaságra (elnök: Márkus Mik-
sa tanácsos) ruházta át.

Az építkezés rendkívül gyorsan haladt. Ennek egyik bizonytéka, hogy 1911.
augusztus 17-ére a Népopera tervező építészei, Komor Marcell, Jakab Dezső és Már-
kus Géza meghívták a Mérnök- és Építészegylet, a Magyar Építőművészek Szövet-
ségének és a Magánmérnökök Országos Szövetségének a tagjait az épület vasszer-
kezetének megtekintésére.19 A Népopera épületének vasbeton és vasszerkezetét a Ni-
cholson gépgyárban készítették, egyes statikai tervek a Budapest Főváros Levéltá-
rában megtalálhatók.20 A nézőtér befedése kosáríves rabic-boltozattal készült, amely
óriási vasszerkezetre volt felfüggesztve; a vasváz födémje vasbeton és bádogfedés. A
vasszerkezet – nézőtér végén elhelyezett – utolsó főkötése negyvennégy méter szé-
les, ami a színpad felé keskenyedik és a színpadnál már csak húsz méter széles.21 A
födém alul donga alakú, és a színpadtól az erkély felé emelkedik.

A Népopera épületén az előzetes tervekhez képest több változtatást hajtottak vég-
re, a színház alaprajza, nézőterének kialakítása azonban lényegében nem módosult.
Az elsősorban a homlokzat díszítőmotívumait érintő drasztikus leegyszerűsítések az
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tén kétszintes – proszcéniumpáholy különálló, de hasonlóan íves lezárásával külön-
leges ritmust adott a nézőtér oldalfalának. A nézőtér dekorációjában meghatározó
szerepe volt Pór Bertalan nagyméretű festményének, amely a színpadnyílás felett,
annak teljes hosszában helyezett el. Pór Bertalan A Család, a Hegyibeszéd és a
Vágyódás a szerelemre című nagyméretű kompozícióival bizonyította rátermettségét
a monumentális alkotások elkészítésére. Ezt felismerve, Márkus Géza rendelte meg a
művésztől a Népopera freskóját, amelynek tizenegy méter hosszú pannóját az
Iparcsarnokban festette.25 A közönség kényelmét szolgálta az előcsarnok teljes széles-
sége alatt elhelyezkedő tágas étterem, de az emeletre is helyeztek egy kisebb alapte-
rületű étkezőt.

A Népopera megvalósult épületének eredeti tervei közül csupán két emeleti alap-
rajz maradt meg, ezért annak külső és belső kialakítása csak a fennmaradt, nagyon
kevés számú fotográfia és képeslap, valamint korabeli leírások segítségével rekonst-
ruálható.26 Az épület leírását segíti továbbá az a Budapest Főváros Levéltárában talál-
ható számos terv, amely a későbbi átalakításokhoz kapcsolódóan készült. A legfon-
tosabb forrás ezek közül Klunzinger Pál felmérése, amelynek tervanyaga 1918-as és
1920-as datálású.27

kanellurás, lábazat nélküli, dór fejezetes háromnegyedoszlop fogta közre. Ez kisebb
léptékben megismétlődik a középső ajtó kereteként, ahol szintén kanellurás, ezúttal
azonban fejezet nélküli háromnegyedoszlop helyezkedett el. A bejárat két oldalán az
eredeti elképzeléshez képest egyszerűbb kivitelben, kupolák nélkül, de megmaradt a
toronyszerű lépcsőház tömbje, amelyen keresztül a közönség közvetlen a jobb és a
baloldali erkélyre jutott.23 A bejárati tömböt közrefogó háromtengelyes szakaszt a fő-
bejárathoz hasonló, dór fejezetes oszlopok tagolták, amelyek a főbejárat két oszlopát
ismételték. Az oldalbejáratok kialakítása is jelentősen egyszerűsödött, amit a főhom-
lokzathoz hasonlóan háromnegyedoszlopok és pilaszterek tagolnak. A Népopera fő-
és oldalhomlokzatának párkányzatát az architráv felett, a klasszikus dór oszloprend-
hez hasonlóan triglifek és metopék váltakozásából álló fríz alkotta. A metopék görö-
gös, zenélő, táncoló, meztelen alakjait Berán Lajos rajzai alapján sgrafitto techni-
kával jelenítették meg.

Az épület belső kialakítása is az egyszerűség jegyében készült. Az előcsarnok
megvilágítása a korabeli fényképfelvételek tanulsága szerint üvegablakokon keresz-
tül történt, amelyeket tervezőjeként Róth Manót nevezik meg.24 A teljes színpad hu-
szonnégy méter hosszú, a zsinórpadlással együtt huszonegy méter magas volt. A
nézőtéren az oldalsó tíz-tíz páholyt kettesével egy nagy ív fogta össze, ami a – szin-
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kialakításával lehetett a színház befogadóképességét növelni. A legfelső páholyokban
a színpad képe azonban torzul, ami a néző számára kedvezőtlenül hat, mintha nem
ugyanazt a darabot látná, mint az alsóbb szinteken ülő közönség. Ez a megoldás azt
sem engedi, hogy a földszint padozata olyan arányban növekedjék hátrafelé, hogy a
színpadképet az előtte ülők feje ne zavarná.

Az olaszos típusú színházak ekkorra azonban már nemcsak művészi, hanem biz-
tonsági, elsősorban tűzvédelmi szempontból sem feleltek meg teljes mértékben a kö-
vetelményeknek.32 A magyar színházépítési gyakorlatban bécsi közvetítéssel ez az itá-
liai színháztípus élt tovább a 19. század utolsó évtizedeiben is, amelynek legszebb
példája a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer osztrák építészek által emelt számos
magyarországi színház. Komor Marcell az épülettípus hátrányai, illetve a hazai épí-
tőművészek háttérbe szorulása miatt erősen kifogásolja a bécsi művészek magyar-
országi tevékenységét, amely írásaiban már-már a magyar szellemiséget elnyomó
osztrák kultúra szimbólumává válik.33

A 19. századi színházépítészet nagy újítója, Richard Wagner szerint a fentebb em-
lített problémák – a közönség figyelmét elvonó apró részletek, valamint a páholy-
soros kialakításból következő eltérő színpadképek – a korabeli német színházakat

A NÉPOPERA ÉPÜLETE
KOMOR MARCELL SZÍNHÁZELMÉLETÉNEK TÜKRÉBEN

Komor Marcell visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy a Népopera megvalósult, amfi-
teátrális alaprajzi elrendezésének kialakításában az ő és munkatársa, Jakab Dezső
szerepe meghatározó volt.28 Ennek az alaprajzi formának a magyarázataként szolgál
Komor Marcell színházépítészetről alkotott elméleti munkája, amelyet a Művészet
című folyóirat hasábjain 1904-ben – jóval a Népopera gondolatának megszületése
előtt – közölt.29 A korabeli színházépületekkel kapcsolatban kifogásolja, hogy a néző-
terek, az összes technikai felszerelést magába foglaló, és ezáltal méreteiben jelen-
tősen megnövelt színpadhoz képest kis alapterületű, olykor többszintes páholysorral
készülnek. A gazdag szobrászati díszítéssel, kárpitozással és aranyozással ellátott né-
zőtér elvonja a közönség figyelmét a színpadi eseményektől, és ebből kifolyólag a
színház eredeti rendeltetése – a színpadi látvány hatására létrejött katarzis – is hát-
térbe szorul. Komor Marcell szerint a díszítőmotívumoknak csak az előterekben, fo-
lyosókon, csarnokokban van helye a színházépületekben. „A nézőtérből azonban ki
kell vonulnia a kicsinyes részletművészetnek; a nagy nézőcsarnok jellegzetes alakí-
tása csak nagy vonásokban alkalmazott díszt tűr meg, lehetőleg az egyszerűség ízlé-
ses korlátjainak respektálásával.”30

A Népoperáról csak a nézőtérről készült felvétel áll rendelkezésünkre, amely Ko-
mor Marcell elveinek megfelelően, egy egyszerűségre törekvő belső kialakítást mu-
tat. Az épület rendeltetéséből következő szociális funkciójához igazodva sem lehetett
azonban a Népoperának aranyozással és szobrászati díszítéssel túlzsúfolt színházat
tervezni. A társadalom alacsonyabb rétegei számára a pompás, páholysoros – a kor-
ban rangszínháznak nevezett – kialakítás nem nyújtott volna hiteles keretet.

A nézőtér egyetlen díszeként Pór Bertalan festménye szerepel, amely „mint egy
magas, frízszerű freskó húzódik a színpad felett. Színe kevés: világoszöld a föld,
liláskék a levegőég, melyből kibukkannak az alakok. A kompozíció egyensúlyoz.
Szinte kiszámítottan szimmetrikus. Középen, éppen a nézőtér tengelyében, áll a főa-
lak; felhőkből kiemelkedő múzsa: asszony, kinek eleven színű leple lefogja az első
pillantásokat. Körülötte, a lábánál, két kicsiny gyermekangyal libeg, kecsesen, finom,
gyöngéd mozdulással. Jobbra és balra pedig férfiak és nők csoportja. Éppen csak
mozdulnak.”31 Pór Bertalan képe ikonográfiailag tökéletesen illeszkedik a Népopera
ideájához: a középső, kezében lantot tartó nőalak a zene megszemélyesítőjeként sze-
repel, a körülötte csoportosuló, természeti környezetben és állatok (szarvas, őz) tár-
saságában ábrázolt meztelen alakok a paradicsomi életet jelenítik meg. A Népopera
kedvező jegyáraival a társadalom széles rétegei számára kínált szórakozási lehe-
tőséget, amelynek segítségével azok is eljuthattak a zene „paradicsomi” élményéhez,
akik eddig ezt nem engedhették meg maguknak.

Új típusú színházépületek létrejöttéhez azonban szükség volt arra az építéstech-
nikai fejlődésre, ami a 19. század második felében jött létre. A századfordulós néző-
tér még egyenes leszármazottja a 16. századbeli olasz színházak rendszerének, ahol a
megfelelő szerkezetek hiánya miatt (fával lehetetlen volt nagyobb fesztávolságot át-
hidalni) csak a nézőtér magasságának emelésével, így akár hat vagy nyolc páholysor
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színházépülete, a dévai Városi Színház. Az építészpárosnak ekkora azonban már gya-
korlata volt a színházépületek tervezésében. Jakab Dezső – még önállóan készített
tervével – a Magyar Mérnök és Építész Egylet 1901. évi nagypályázatán első díjat
nyert. A neobarokk homlokzattal készült terv még a hagyományos, páholysoros kia-
lakítást követette. Az építészpáros közösen készített szombathelyi és marosvásárhe-
lyi színházterveiről fennmaradt tervek hiányában nem beszélhetünk.

A dévai Városi Színház terveit felkérésre, 1908–1909-ben készítették, a kivitele-
zésre azonban csak 1910–1911-ben került sor.37 A zártsoros beépítésű vasbeton szín-
házépületet, kétoldalt magas tetőzettel, és fehér mázas cseréppel fedett sarokrizalitok
hangsúlyozzák. Az épület íves oromzattal koronázott középső szakaszában az első
emeleti előcsarnok erkélye kapott helyet. A 300 ülőhelyesre tervezett nézőtér enyhén
emelkedik, de táncmulatságok alkalmával vízszintessé alakítható. A színház belső
architektúrájának kialakítása a veszprémi színházat idézi, hiszen itt is a páholysoros
és az amfiteátrális nézőtér egyesítéséről van szó.38 A hullámos vonalú, magyaros orna-
mentikával díszített egyetlen páholysorban tizennyolc páholyt alakítottak ki, felette
karzat húzódik.

Az építészpáros színházépületeinek sorában a Népopera érezhetően kiemelkedő
szerepet játszik, hiszen ez az egyetlen nagyszabású színházépületük, amelyben Ko-
mor Marcell színházépítésről vallott nézetei a legtisztább formában megnyil-

mind alkalmatlanná tették nagyszabású darabjainak előadására, ezért saját színházat
alakított ki a bayreuthi domboldalon, amelyben egy későbbi kor modern színházának
alapkövét rakta le.34 A bayreuthi fa-konstrukció és annak modern szerkezetekkel meg-
épített müncheni mása a görög színházak módjára épült, azzal a különbséggel, hogy
teljes félkört nem alakíthattak ki, mert annak széleiről a fedett és mélyített színpadot
nem lehetne látni. Komor Marcell számára pontosan ez az amfiteátrális alaprajzi el-
rendezés állt követendő példaként. „Bizonyos, hogy a páholyok, karzatok, erkélyszé-
kek elhagyása s egyetlen amfiteatrálisan emelkedő üléssorozat minden tekintetben
megfelel a művészet s a modern technika igényeinek.”35

A századfordulón Magyarországon is elterjedt vasbeton és rabic-szerkezet, terhel-
hetősége révén alkalmassá vált hatalmas nézőterek lefedésére. Komor Marcell idé-
zett, 1904-es írásában már lefektette azokat az alapelveket, amelyek elsőként Med-
gyaszay István veszprémi színházán (1906–1908) valósultak meg. Medgyaszay Ist-
ván 1908-ban, a bécsi nemzetközi építészkongresszuson tartotta előadását A vasbeton
m�vészi formájáról címen, amelyet a veszprémi színháznál (1906–1908) alkalmazott
formai megoldásokkal illusztrált.36 A színház alaprajza egyesíti a páholysoros és az
amfiteátrális nézőtér elrendezését: a nézőtér két oldalán egyetlen páholysort helyezett
el, a színpaddal szemben erkélyülések, felettük karzat húzódik.

Hasonló tervek szerint készült Komor Marcell és Jakab Dezső első megvalósult
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tal együttesen 750 ember befogadására képes színház alagsorába vendéglőt, a föld-
szintre cukrászdát és kaszinót, azok fölé tágas teraszt, végül a negyedik emeletre dí-
szes kupolacsarnokot terveztek. Az épület külső homlokzata és belső terei is gazdag
szobrászati díszítéssel, lépcsőházai és csarnokai különböző színű márványborítással
és aranyozással készültek volna. Komor Marcell színházépítésről szóló elképzelé-
seinek némileg ellentmond, hogy a nézőtér oldalfalait és mennyezetét gazdag orna-
mentikával és aranyozással tervezték. Mindez azonban a megrendelő, Bernády
György kérésére történhetett. Az építkezést végül az első világháború hiúsította meg.

A marosvásárhelyi, illetve a budapesti Nemzeti Színház tervei tehát a Népopera
homlokzatán alkalmazott tömegalakításnak továbbfejlesztéseként tekinthetők. Az öt-
tengelyes bejárati portikuszt közrefogó, kupolával fedett tornyok gondolata elsőként
a Népoperához készített terveken jelenik meg. A Népopera homlokzata azonban a né-
zőtér hatalmas méretei és alaprajzi rendszere miatt sokkal szélesebb, mint a két ké-
sőbbi színházterven, hiszen azok alaprajzi rendszerükben nem az amfiteátrális elren-
dezést követik, a magas nézőteret mindkét esetben páholysorokra osztják. A Nép-
opera homlokzata fölé magasodó nézőtér háromszögű lezárása a marosvásárhelyi és
a budapesti Nemzeti Színházon a portikusz timpanonjára redukálódott.

MÁRKUS GÉZA ÉS A SZÍNHÁZ

Komor Marcell és Jakab Dezső a Népopera tervezése előtt több alkalommal is dol-
gozott együtt Márkus Gézával, aki velük ellentétben nem egyetemi végzettségű épí-
tész. Folyamatosan képezte magát, tizenhét éves korától építészeti rajzolóként Gut-
willig József építőmesternél dolgozott, majd Freund Vilmos építészeti irodájában te-
vékenykedett. Ebben az időben készült munkái között szerepelt a Rákóczi út 38.
számú ház homlokzatának díszítései, valamint a lipótvárosi kaszinó tánctermének
belső kiképzése. Az ezekben megmutatkozó rajzbeli tudása és dekorációs tehetsége
révén került Hauszmann Alajoshoz, akinél a Kúria épületének tervezésében vett részt.
A Hauszmann irodából kikerülve önállósította magát, de sok munkát Spiegel Frigyes-
sel vagy Komor Marcellal és Jakab Dezsővel közösen végzett. Önálló épületei közül
kiemelkedik az 1902-ben tervezett kecskeméti kaszinó és városi bérház, ahol a legtel-
jesebben érvényesül Lechner Ödön stílusából kiinduló sajátos, egyéni formavilága.

Márkus Géza a népművészeti motívumokat azonban nemcsak épületein, építésze-
ti tervein, hanem díszlettervein, vázlatain, és számos folyóiratban megjelent grafiká-
jában is alkalmazta. A Művészet folyóirat számára több alkalommal is dolgozott: A
bábeli torony címmel 1903-ban jelent meg rajza, és ugyancsak ő készítette a Művé-
szet mellékletét Lotz Károly és gróf Andrássy Tivadar emlékére. Emellett könyv-
illusztrációkat készített többek között Erdős Renée: Versek (1902) és a Mesés album
című novelláskötete számára.

„Egy festő atelierje a Márkus Gézáé. Minden zug tele a színtől szikrázó épület-
arcokkal, en face és en profil. Színházak vidám arculatai, komor emlékalakok, kecses
nyaraló-helyek. Itt terebélyes kőfejek nőnek ki a rideg sziklatalajból. Női testre al-
kalmazott tarka vászonépületek egy földre dobott thékában. Interiőrök, mesebeli her-

vánulnak. Azt, hogy az építészek számára milyen jelentőséggel bírt ez a terv, mutat-
ja, hogy az a további munkásságukban is éreztette hatását. A budapesti Nemzeti
Színház és a marosvásárhelyi színház épületére benyújtott terveiken a Népoperához
hasonló homlokzatalakítást figyelhetünk meg.

Nemzeti Színház építése Budapesten már a 19. század utolsó évtizedeiben felme-
rült, azonban csak 1893-ban döntöttek az új színház építéséről. 1896-ra el is készül-
tek a tervek, de kellő anyagi fedezet nélkül az építkezés nem kezdődhetett meg. 1907-
ben bezárták az elavultnak számító pesti épületet, és a társulat a Népszínház épületé-
be költözött. Sok huzavona után a Nemzeti Színház helyét a Múzeum körút és a
Rákóczi út sarkán álló korábbi színház és két szomszédos bérház lebontásával nyert
telken jelölték ki. A pályázati kiírásban az 1100 főt befogadó színház nézőterének
ezúttal négyszintes kialakítását javasolták, valamint megkívánták, hogy az épület
valamely kor stílusában épüljön. A pályázatra harminc terv érkezett, amelyek közül
szinte mindegyik a nemzeti öntudatra ébredés, az első színházak és múzeumok építé-
szeti stílusához igazodva, klasszicizáló stílusban készült. Egyetlen nemzeti szellemű
terv sem született. Az első díjat Medgyaszay István terve kapta, aki színházépületét a
két út közé diagonálisan helyezte el, így a főbejárat a sarokra került.39

Komor és Jakab terve elhelyezkedését tekintve hasonlít Medgyaszay István tervé-
re, hiszen a rombusz formájú épülettömbben a bejáratot ők is diagonálisan helyezték
el. A bejárati klasszikus portikusz két oldalán lépcsőzetesen helyezkednek el a külön-
böző szintekre vezető lépcsőházak tömbjei. A távolabbi lépcsőház külső kialakítása
toronyként magasodik az alacsonyabb bejárati tömb két oldalán. Komor Marcell és
Jakab Dezső tervét azonban kizárták a pályázatból, mert a tervezők a színház mögött
kialakítandó utcák előre meghatározott méretét nem vették figyelembe.40

A marosvásárhelyi Nemzeti Színház tervezésének a története – a fentebb már
említett – 1900-as pályázattal kezdődött, amit Komor Marcell és Jakab Dezső ugyan
megnyert, az épület azonban nem valósult meg. Az építészpáros az ezt követő évek-
ben állandó kapcsolatban állt a várossal, számos középületet, többek között a Város-
házát és a Kultúrpalotát tervezték a város számára. A színház tervezése folyamatosan
napirenden volt, míg egy 1913. augusztus 2-án kelt levélben – a tizenkét évi ered-
ménytelen munka után – az elkészült terveket a városi tanács számára megküldték.41

Komor Marcell és Jakab Dezső marosvásárhelyi színházterve a budapesti Nemzeti
Színházhoz hasonlóan szintén klasszicista stílusban készült, amely Bernády György
polgármester elképzelése lehetett, aki a nagyszabású épülettel a város történelmi gyö-
kereit kívánta hangsúlyozni.42 A színház tervezésekor a budapesti tervből indultak ki,
ahol az öttengelyesre tervezett portikuszt kétoldalt kupolával fedett torony fogja
közre. Ez a forma már a Népopera tervein is megfigyelhető, de ott a színház főhom-
lokzatának arányaihoz viszonyítva kisebb méretben jelenik meg. Marosvásárhelyen a
két szintet összefogó ión fejezetes óriáspilaszterek között, a bejárati ajtók feletti szin-
ten félköríves záródású ablakok helyezkednek el, amely felett figurális domborműf-
ríz húzódik. A budapesti Nemzeti Színház-tervnél alacsonyabb, kupolával fedett tor-
nyokat háromszögű oromzat köti össze. A tornyokat korinthoszi fejezetes kettős óri-
áspilaszterek keretezik, míg az oldalhomlokzatot lizénák tagolják.

Az épület reprezentativitását mutatja, hogy a két páholysorral és a meredek karzat-
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tatja, hanem egy merőben más gondolkodásmódot feltételez. Mindez kapcsolódik ah-
hoz a nemzetközi tendenciához, amelyben a klasszicizmus elemei egyre erősebben
jelennek meg az épületeken.50

A Népopera megvalósult épületével kapcsolatban Komor Marcell Visszaem-
lékezéseiben a következőket írja: „A Népopera (Városi Színház) tervét ugyancsak
Márkus Gézával készítettük együtt, de itt családi befolyások érvényesültek, mert az
építtető a Márkus család volt, nem érvényesíthettük a kialakítására vonatkozó törek-
véseinket és jóformán csak az alaprajzi elrendezéshez járultunk hozzá.”51 Az egysze-
rűsített terveket ez alapján feltételezhetően az építtetőhöz legközelebb álló Márkus
Géza készítette.

Az építész akkoriban azonban már súlyos beteg volt. A Vállalkozók Lapja hasáb-
jain Komor Marcellnek még bizonygatnia is kellett Márkus Géza tevékeny szerepét
mind a Népopera tervezésének, mind az építkezésnek fázisában.52 Évekkel később
Komor Marcell így emlékezett vissza a Népopera megvalósítására: „...utolsó, nagy
tervének fogalmazásakor még egyszer alkotó lázban égett, de már szeme előtt sötét
köd táncolt. Nagy széndarabokat adtak kezébe, ez volt a plajbásza, ezzel húzta szé-
les, vastag vonalait, amelyeket végül már csak kitapogatni tudott.”53

cegnők és komor bankárok számára. Színházi díszletek. Templomi szigorúsággal ki-
tervelt bútorok. Könyvtábla-tervek. Minden vallásbéli templomok, a jó isten minden
ízlésének megfelelők.”43 Így jellemezte Bródy Sándor Márkus Géza műtermét, ame-
lyet Kallós Edével közösen tartott.

Márkus Gézát a „dekoratív művészetek terén első sorban az érdekelte, ami a szín-
házhoz kapcsolódott. A színházi díszlet, amelynek tervezésében nálunk Márkus Géza
az első újító, ő az első kísérletezője annak a stílusnak, amit külföldön az angol Gor-
don Graig, a párizsi Théâtre des Arts, L’oeuvre, a német Reinhardt-színpad, a moszk-
vai Művészszínház díszletei jelentenek s ami a barokk konvenciókat, a naturalizmus
szélső határáig jutott díszleteket akarja kiküszöbölni”.44 Márkus Géza díszletterveit a
korabeli kritika folyamatosan bemutatta, a legteljesebb méltatást Bródy Sándornak a
Művészetben A színpadi festészetről címmel megjelent írásában találjuk.45 Márkus
Gézát azonban a színháznak azonban nem csak a vizuális oldala érdekelte, hanem a
színdarabírás terén is kipróbálta tehetségét. 1901. július 20-án, a Fővárosi Nyári Szín-
házban mutatták be a Budapest szépét, Faragó Jenővel közösen írt operettjét, Barna
Izsó zenéjével. Egy évvel később, 1902. május 31-én az ugyanezekkel a szerzőkkel
írt Kin-Fu vagy egy kínai ember kalandjai című látványos színművét mutatták be a
Népszínházban, amit Verne Egy kínai viszontagságai Kínában című regénye ihletett.46

Márkus Géza, Komor Marcell és Jakab Dezső több középület tervezésekor is dol-
gozott együtt. Közösen pályáztak a budapesti Sáros-fürdő, a kiskunhalasi szálló, a
kolozsvári egyetemi könyvtár, a Kultuszminisztérium palotája, és a Munkácsy utcai
állami iskola épületére, valamint a Szabadság-szobor tervét is együtt készítették.47

Közös munkáik közül kiemelkedik a Magyar Pályázatokban is bemutatott zsinagóga
terv, amelynek köze lehet a trieszti zsinagóga épületére benyújtott pályázatukhoz, hi-
szen azt Komor Marcell a nekrológban együttes munkájukként említi.48 Ez a terv
azonban sokkal inkább Márkus Géza látomásszerű építészetének formavilágát tük-
rözi, amely rajzaiban is megjelenik. Építészeti vázlatait Bródy Sándor 1906-ban kö-
zölte a Művészet folyóiratban Egy építész ötletei címen.49 Az általa publikált képek
között két fő stílusirányt figyelhetünk meg: az egyik a magyaros motívumokkal gaz-
dagon díszített, és a kecskeméti Cifrapalotára emlékeztető tervek, a másik pedig in-
kább keleti és középkori építészetet idéző, robosztusabb formákat előnyben részesítő
vázlatok csoportja. A rajzok között klasszicizáló középületterv is található. Még ez a
kevés számú vázlatrajz is jól mutatja, hogy Márkus Géza mennyire nyitott volt az új
formák és tendenciák iránt.

Nem csak grafikáin, építészeti vázlatain, hanem Márkus Géza megvalósult épü-
letein, így az 1905-ben készült Bakáts téri Szanatóriumon is megfigyelhető a lechne-
ri vonalat továbbvivő, markánsabb formálás, egyszerűsítésre hajló tendencia. A sza-
natóriumon a bejáratot keretező kettős pilaszterekre emlékeztető volutás lezárás már
a klasszikus formák előretörését mutatja. Márkus Géza építészetében a klasszikus dí-
szítőelemek felhasználása az általa tervezett színházépületeken tovább erősödik.

A Népopera, a tervekhez képest – mint láthattuk – lényegesen egyszerűbb lett.
Már a tervek is a klasszicizmus jegyében fogantak, amely az intézmény kiemelkedő
szerepének hangsúlyozása miatt akár megrendelői kívánság is lehetett. A megvalósult
épület azonban már nem a historizáló klasszicizmus reprezentatív formavilágát mu-
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megépülnie.58 1908. márciusában a Szombathelyi
Újság már az átalakított, klasszicizáló tervekről
számol be, amelyek egyszerű, mégis monumen-
tális formát mutatnak, amely immár világosan
tükrözi az épület rendeltetését.59 A Vas Megyei
Levéltárban található főhomlokzati és kereszt-
metszeti terven Márkus Géza aláírása mellett
Spiegel Frigyes neve is szerepel, akivel időköz-
ben társult.

A két építész ebben az időszakban több szín-
házépületen is dolgozott együtt. A szombathelyi
színház mellett közösen készítették a kolozsvári
(1908–1912) és a szolnoki (1909–1912) színház
új épületének, valamint a budapesti Jardin de
Paris mulató és a Nagy Endre Kabaré átalakítási
terveit. Érdekes módon azonban mindhárom
színházterv más stílust képvisel, ezért nehéz
kapcsolatot feltételezni közös terveik és a Nép-
opera között. A szombathelyi épületre jellemző
klasszicizáló vonások a másik két színházon
nem, vagy csak részben érvényesülnek.

A későbbi Népopera megvalósult épületéhez tehát a szombathelyi homlokzatterv
formavilága áll legközelebb, amely legszembetűnőbben a klasszikus formák haszná-
latában nyilvánul meg. A szombathelyi színházon a bejárati ajtók kereteként szolgá-
ló dór oszlopok a Népoperán már az egész épületet meghatározó elemmé válnak. Az
ajtók felett mindkét esetben bátran hagynak sima falfelületet, ami markánssá teszi az
épület karakterét. A nyíláskeretezések is sok hasonlóságot mutatnak a két színházon.
A Népopera domborműfrízének gondolata már a szombathelyi terven is megjelenik a
pilaszterek fejezetein, valamint a tornyokon. A portikusz két oldalán elhelyezett tor-
nyok szintén megegyeznek mindkét épület esetében, azzal a kivétellel, hogy Szom-
bathelyen a portikusz síkja mögé, még a Népopera esetében jóval az elé nyúlnak.

Ezek alapján jogosan feltételeztük, hogy az anyagi problémák miatt átalakításra
kényszerült tervek fogalmazóját az építtetőhöz legközelebb álló Márkus Géza szemé-
lyében határoztuk meg. Mindezt alátámasztják Komor Marcell szavai, aki szerint az
épület kialakítására vonatkozó törekvéseiket nem érvényesíthették, és jóformán csak
az alaprajzi elrendezéshez járultak hozzá.60 A Népopera homlokzata klasszikus oszlo-
paival, hatalmas arányaival és egyszerűségével tehát Márkus Géza munkásságába
integrálható, a Király Színház és a szombathelyi színház formavilágában gyökerező,
mégis azoktól teljesen eltérő, a klasszikus kor eszmevilágának szemléletét tükröző
épületként jelenik meg. A századfordulós színházépítészet mélyreható vizsgálata és
felkutatása ugyan a művészettörténet tudomány hátralévő feladatai közé tartozik,
mégis talán nem korai kijelenteni, hogy a Népopera épülete a korabeli színházak
között egyedülálló formát mutatott.

Annak lehetőségét, hogy a Népopera megvalósult homlokzati formája mégiscsak
elsősorban Márkus Géza tervei alapján készült, alátámasztani látszik egyetlen önálló
színházterve, a Király Színház épületének átalakítása, amely szintén puritán, klasszi-
cizáló stílust mutat. A színház tervei nem maradtak fenn, homlokzati részét 1941 nya-
rán lebontották (és később az egész épület megsemmisült), így ebben az esetben is
korabeli fényképekre, képeslapokra és leírásokra kell támaszkodnunk.

A Király Színházat alapító Beöthy László – aki előzőleg a Magyar Színház és a
Nemzeti Színház igazgatója volt – 1903 áprilisában vette bérbe a Király utca 71. szám
alatt álló épületet, ahol korábban már több zenés szórakozóhely is működött. A zárt-
sorú beépítéshez igazodó épület átalakítási tervein Márkus Géza 140 négyzetméter
alapterületű színpadot és 1251 néző befogadására alkalmas nézőteret valósított meg.
A héttengelyes homlokzat középső három tengelyét ívesen kialakított, háromszögű
oromzat koronázta. A bejáratot kétoldalt szfinxekkel díszített óriáspilaszter keretezte,
amelynek fejezetét szögletesen vezetett ion voluta alkotta.

A színház belső tereinek pontos kialakítására fényképfelvételek hiányában csak
egy 1926-os, helyárakat illusztráló plakát, korabeli leírások, valamint Vágó László át-
alakítási tervei alapján következtethetünk.54 A Király Színház homlokzatának egysze-
rű, klasszikus motívumaival ellentétben a belső díszítés gazdagságáról, pompájáról
számolnak be a korabeli újságok. Rákosi Viktor a Király Színház megnyitásakor a
következőket mondta Márkus Gézának: „Öntől hallottam egyszer, kedves barátom,
hogy az építészet megfagyott zene és a legtehetségesebb építész egy jéggé vált kar-
mester. Ah, ha az ön épületei egyszer felolvadnak, tele lesz melódiával az ország!”55

A Király Színház belső tereinek, háromszintes, reprezentatív páholysorral ékesí-
tett nézőterének díszítésektől gazdag kialakítása a Népopera egyszerűségre törekvő,
hatalmas tereivel azonban éles ellentétben állt. A két épület alaprajzi szerkezete is je-
lentős különbségeket mutat, bár a Király Színház esetében Márkus Gézának az átépí-
tésből fakadóan meg volt kötve a keze.

A Király Színház épülete Márkus Gézának a színházépítés terén nagy hírnevet
szerzett. 1906 tavaszán Márkus Géza megbízást kapott a békéscsabai színház kibőví-
tésére és korszerűsítésére56, valamint a szombathelyi Nemzeti Színház új terveinek az
elkészítésére. Sajnálatos módon a békéscsabai tervek nem maradtak fenn, a korabeli
leírások alapján azonban tudjuk, hogy a nézőtér kibővítése és átalakítása jelentette a
legfontosabb munkát az épületben. Szombathelyre az elhúzódott engedélyezési eljá-
rás miatt több tervváltozatot is készített Márkus Géza. A legkorábbi tervváltozat – a
leírások szerint – patkóalakú alaprajzot mutatott, amelynek főhomlokzata elé egy
részben önálló, kör alakú előcsarnokot tervezett, két oldalán üzlethelyiségekkel. A
színház nézőterét a Király Színházhoz hasonlóan, többszintesre tervezte. A karzatra a
nézőtér többi részétől elkülönítve, oldalfeljárókon keresztül lehetett eljutni, amelyet
ablakok sora világított meg. A korabeli leírások alapján indokolt a feltételezés, hogy
a Bródy Sándor által 1906-ban publikált színházi látványterv megegyezhet a szom-
bathelyi színház tervével.57

A szombathelyi terveken azonban Márkus Gézának változtatnia kellett. A színház-
nak elsősorban a külső megjelenését érték kritikák, a város vezetői szerint ugyanis a
terv „szecessziós mederben túlteng”, pedig a színháznak maradandó stílusban kell
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repertoárjukat a két épület között. 1951. szeptember 1-jén végül a Népművelődési
Minisztérium az Operaház kezelésébe adta az épületet. 1953 óta, az 2006. évi bezá-
rásáig Erkel Színház néven, a Magyar Állami Operaház kamaraszínházaként, újból az
eredeti rendeltetésének megfelelően, operaházként működött.

A NÉPOPERA ÉPÜLETÉNEK ÁTÉPÍTÉSEI

A használat során hamar nyilvánosságra kerültek az épület tervezésének és kivi-
telezésének hiányosságai, ami a szűkös anyagi kerettel és a rendkívül gyors építési
munkálatokkal magyarázható. A nézőtérhez képest a közönségforgalmi helyiségek –
a folyosók, illemhelyek, ruhatárak – alulméretezettsége állandó problémát okozott. A
színpad a hatalmas nézőtérhez viszonyítva túlságosan kicsi volt, és a hátsószínpad
sem elégítette ki a korabeli zenés-színházi igényeket. A legsúlyosabb problémát azon-
ban a nézőtér rendkívül rossz akusztikája okozta, amit már a kezdetekkor is sok kri-
tika ért.

A főváros az első években gondoskodott a kezelésébe került épület hiányos tech-
nikai és biztonsági berendezések helyreállításáról és részbeni pótlásáról, majd az
1916-os évadtól egészen 1920-ig tartó, több ütemben zajló átalakítási munkákat Vágó
László és Klunzinger Pál, fővárosi mérnök tervei alapján végezték.66 Vágó László – a

A NÉPOPERA MÛKÖDÉSE

A Budapest rohamosan fejlődő zenei életébe bekapcsolódó Népopera a kezdeti idő-
szakban minden tekintetben megfelelt az elvárásoknak. A nagyközönség teljes mér-
tékben, és a sajtó is többnyire elismeréssel fogadta az új intézmény művészeti telje-
sítményét. A Népopera művészgárdája a megalakulásakor húsz férfi és tizenhat női
magánénekesből, két főrendezőből, négy karmesterből, egy karvezetőből és két kor-
repetitorból állt, illetve egy hetventagú énekkar és egy hatvantagú zenekar működött
még a színházban.61

A Népopera megnyitó előadására 1911. december 7-én került sor. A koncerten el-
sőként Erkel Ferenc Hunyadi László nyitánya csendült fel Márkus Dezső vezény-
letével, amit a kortárs francia zeneszerző, Jean Nouguès: Quo vadis? című operája
követett Mérei Adolf rendezésében.62 Az opera szövegét Henrik Sienkiewicz azonos
című regénye nyomán Henry Cain írta. A regény Magyarországon közismert volt,
több kiadásban is megjelent. A mű külföldön is sikeres volt, a mű nizzai ősbemutató-
ja óta alig két év telt el, és a bécsi Volksoper több mint egy évig le sem vette műso-
ráról.63

A színház egyre nehezedő anyagi helyzetéből következően azonban egyre na-
gyobb számban jelentek meg külföldi vendégszereplők, és kevesebb magyar darab
került bemutatásra a Népoperában. Márkus Dezső szerződése ugyanis megengedte,
hogy a színház építési költségének részben történő fedezésére törlesztéses kölcsönt
vehessen fel. Márkus Dezső, illetve jogutóda, a Népopera részvénytársaság a telekre
összesen 1 millió 300000 korona jelzálogos kölcsönt vett föl.64 Ez az összeg azonban
az építkezés költségeinek biztosítására sem volt elegendő, így természetes, hogy az
épület fenntartása is nehéz feladatnak bizonyult.

A Népopera – mint vállalkozás – nem felelt meg a hozzáfűzött reményeknek,
1914-es évad végeztével kénytelen volt fizetéseit megszüntetni, és a használati szer-
ződés 18. pontja értelmében a színház minden tartozékával a főváros használatába
visszaszállt.65

Ekkor kezdődött az intézmény különböző, alacsonyabb színvonalat képviselő pro-
dukciókat is befogadni kényszerülő, és számos – korábban sikeres – színházigazgató
anyagi csődjével járó kálváriája. Az 1917-es évadtól Városi Színház néven működő
színház repertoárján opera, dráma, operett és revü egyaránt szerepelt, majd 1932.
júniusától egy rövid ideig Bernardo Labriola bérelte ki, és Labriola Varieté néven
üzemeltette. 1940. októberétől ismét új néven, Magyar Művelődés Házaként a mun-
kások tervszerű és intézményes művelődésének, szórakoztatásának intézményeként
működött, műsorán a hangversenyek mellett az Operaház és a Nemzeti Színház elő-
adásai, matinék, nótaestek, filmbemutatók, irodalmi estek, tudományos előadások,
gyermekműsorok és sportünnepélyek is helyet kaptak. A háború után az épület visz-
szakapta a Városi Színház nevet, és 1948-tól az Operaház tartott benne előadásokat,
de amellett volt hangverseny, műsoros est és filmvetítés is a színházban. 1951 elején
az Operaház igazgatósága a Városi Színház államosításáért szállt síkra az operaláto-
gatók társadalmi megoszlásának javítása érdekében, és már ekkor megosztották
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15. kép. A Quo vadis opera ötödik felvonása: a cirkusz.
Vasárnapi Ujság, 1911. december 3.
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rossz akusztikai körülmények miatt – a nézőtér átalakításával, míg Klunzinger Pál az
épület többi részével és a szerkezettel foglalkozhatott. Az utóbbi feladata lehetett az
épület állapotának dokumentálása is, amit a számos fennmaradt terv is igazol.67

Vágó László a színpad előtti rövid, egyenes hangvetőt a nézőtér felé megnövelte,
magasságát csökkentette, és íves formában alakította át.68 A színpadot ezáltal négy
méterrel a nézőtér felé tolta, amelynek köszönhetően egy előszínpad keletkezett, a
vasfüggöny viszont a régi helyén maradt. Feltehetően ennek az átépítésnek a követ-
keztében került megsemmisítésre Pór Bertalan festménye a színpad feletti zónában.
A hangvető elé kannelurás dór oszloppárt állított, és átalakította a proszcénium-
páholyt is, amihez a régi proszcéniumpáholyokat és az oldalerkélyek egy részét le
kellett bontani. A proszcéniumpáholy többi páholyhoz hasonló, mindkét szinten íve-
sen hajlított vonalát Vágó László megszüntette. Helyette egyszintes, díszes négyszög-
letes keretbe foglalt fülkét alakított ki, amelyből felfelé keskenyedő, alacsony erkély
nyúlik a fal síkja elé. Az akusztika javítása érdekében a nézőtér oldalfalait a mennye-
zethez hasonlóan, parafalemezzel borította. A színpad felé egy páholysorral megnö-
velte az emeleti erkélyt, amely alátámasztásaként a földszinten zárterkélyeket alakí-
tott ki. A nézőtér hátfalát az emeleten három nagy, félköríves nyílással gazdagította,
amelyek tengelyében helyezkedtek el az erkélyre vezető ajtók.

Vágó László átépítésének köszönhetően a Népopera belső kialakítása, hangulata
nagymértékben megváltozott. Az épület puritán egyszerűségét oldotta a színpad két
oldalára helyezett oszloppárral, a proszcénium-páholy eltérő kialakításával, és a pá-
holyok feletti, valamint az erkély hátfalára helyezett félköríves nyílások díszítésével.
Az ezt követő években több kisebb átalakítás történet az épületben, amelyek elsősor-
ban a díszletraktárt, valamint az új funkciójához igazodó, filmvetítésekhez szükséges
gépház kialakítását érintették.

Az épületben további két, nagyszabású átalakítás történt, amely nagymértékben
megváltoztatta a színház arculatát. Elsőként a Városi Színház továbbra is rossz akusz-
tikája miatt a nézőtér teljes átalakítását végezték el 1949 és 1951 között, amelyet Tar-
nóczy Tamás akusztikai vizsgálatára támaszkodva Kaufmann Oszkár tervei alapján
kiviteleztek. Tíz évvel később, 1959 és 1962 között a közönségforgalmi helyiségek
bővítése érdekében az épület homlokzati tömbjét Kotsis Iván tervei szerint építették
át. Bernáth Aurél két falképe, Az ember tragédiája és Szentivánéji álom az Erkel
Színház büféjének két oldalára 1973-ban készült.

Az 1911-ben megvalósított Népopera Budapest művészeti életében száz évig
meghatározó szerepet töltött be, ugyanakkor a kezdetektől magában hordozta építé-
szeti, építési és fenntartási problémáit. A színházi vállalkozás nehézségei és az épület
kivitelezésének hiányosságai sajnos szükségszerűen vezettek az intézmény 2006-os
bezárásához és a 2008-as bontási határozathoz.

210 211



(Corvin mozi, Városligeti Varieté, Király kabaré, Hungária fürdő művészszínháza). Föl nem
épült színházak. Vágó László művészi színháztervei, Művészeti Almanach. A színházi élet év-
könyve, 1922, 88–94.
67. Déry Attila: Budapest VIII. kerület Erkel Színház, 2002, 18.
68. Budapest Főváros Levéltára, tsz. XV.17.d.328., K25/6, Vágó László további terveiről
fotómásolat: OSZMI Topográfiai Gyűjtemény, Népopera, 72.24, 72.26.

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

A budapesti Népopera II.
Épít�Ipar, 1912. március 31.

Angyal 1907.
Angyal Armand Dr.: A népopera jövője, Zenevilág 1907. március 21.

Bródy 1906.
Bródy Sándor: Egy építész ötletei, Művészet, 1906, 5.szám

Járosy 1913.
Járosy Dezső: A Népopera zenekulturális hivatása, Zeneközlöny, 1913. április 15.

Nagy 2001.
Nagy Ildikó: A Népszínház, In.: Magyar Színháztörténet 1873–1920, Szerk.: Gajdó Tamás,
OSZMI, 2001.

Járosy 1913.
Járosy Dezső: A Népopera zenekulturális hivatása, Zeneközlöny, 1913. április 15.

Komor 1904.
Komor Marcell: Színházépítés, Művészet, 1904/1. szám,

Komor 1912.
Komor Marcell: Márkus Géza, Vállalkozók Lapja, 1912. december 11.

Komor 1913.
-r (Komor Marcell): Márkus Géza, Művészet, 1913/1. szám,

Komor 1933.
Komor Marcell: Visszaemlékezés, 1933. január, kézirat, MTA Művészettörténeti Kutatóinté-
zet, Lexikon-gyűjteméy, Jakab Dezső címszó

Várallyay 2006.
Várallyay Réka: Komor Marcell, Jakab Dezső, 2006

213

33. Várallyay 2006, 23.
34. Az eredeti terv Wagner barátjától, Gottfried Sempertől ered. Mayer, Hans: Richard Wagner
in Bayreuth 1876–1976, Stuttgart und Zürich, 1976, 31.
35. Komor 1904, 11.
36. Medgyaszay István: A vasbeton művészi formája, Művészet, 1909/1.szám, 30–37.
37. Várallyay 2006, 144.
38. Várallyay 2006, 35.
39. A budapesti Nemzeti Színház tervpályázata, Magyar Építőművészet 1913, 11.évf., 1.
szám, 11–13.
40. A budapesti Nemzeti Színház tervpályázata, Magyar Építőművészet 1913, 11. évf., 2.
szám, 5–9.
41. Várallyay 2006, 187.
42. Várallyay 2006, 188.
43. Bródy 1906, 304.
44. Komor 1913. 11. 45., Bródy Sándor: A színpadi festészetről, Művészet, 1904/5. szám,
330–334.
46. Schöpflin Aladár: Magyar Színművészeti Lexikon, III. kötet, 206.
47. Komor 1912. december 11, 9.
48. Várallyay 2006, 86.; A zsinagóga terve: Magyar Pályázatok 1904/05. 12. szám, 26.
49. Bródy 1906, 303–310.
50. Moravánszky Ákos: Versengő látomások, Esztétikai újítás és társadalmi program az Oszt-
rák-Magyar Monarchia építészetében 1867–1918, Vince Kiadó, 1998, 323.
51. Komor 1933.
52. Ödönfi László: Az épülő Népopera, Vállalkozók Lapja, 1911. augusztus 23, 5. Erre rea-
gálva: Komor Marcell: Az épülő Népopera, Vállalkozók Lapja, 1911. augusztus 30, 5.
53. Komor 1913, 13.
54. Vasárnapi Újság 1903. november 8, 752., Király-Színház, Budapesti Hírlap, 1903., no-
vember 6, 9., Vágó László terveinek fotómásolata: OSZMI Topográfiai Gyűjtemény, 72.6.
55. Főpróbán – A Népopera megnyitása, Az Újság, 1911. december 7, 11.
56. A békéscsabai színház kibővítése, Békés 1906. június 3, 38. évf., 22. szám, 7.
57. Szilágyi István: Szombathely városépítés- és építészettörténete a dualizmus korában,
Szombathely, 2005, 50., A színházterv: Bródy 1906, 305.
58. Az állandó kőszínház ügye, Szombathelyi Friss Újság, 1907. április 14, 7. évf., 86. szám,
2–3.
59. Szombathelyi Újság 1908. március 22, 14. évf., 12. szám, 4.
60. Komor 1933. 61., A Zene 1911. november, 249.
62. Bálint Aladár: A Népopera első estéje, Nyugat 1911. december 16, 1112.
63. Prikopa, Herbert: Die Wiener Volksoper. Die Geschichte eines notwendigen Theaters,
1999, 54–55.
64. Fővárosi Közlöny 1913. júl. 21.
65. Budapest Tanács XVI. ügyosztály előterjesztése a Népopera ügyében Budapest Szé-
kesfőváros Tanácsához, 3, 1915.
66. Vágó László az 1910-es, 1920-as években számos budapesti színház és kabaré átalakítását
tervezte (Magyar Színház, Vígszínház, Parisiana mulató) és több színházterve maradt papíron

212



EDIT PÁLINKÁS

„THERE IS NO JOY IN ITS PAST, NO HOPE IN ITS FUTURE”
THE ARCHITECTURAL HISTORY OF THE PEOPLE’S OPERA BUDAPEST

SUMMARY

The essay focuses on the social-cultural significance of the foundation of the Népopera as well
as its exceptional role in theatre life in Budapest, also covering the first decade of its archi-
tectural history spanning the 20th century. Back in the first years of the century there had alre-
ady been several attempts to found a new institution open towards social strata in the wider
sense. The most successful of these was the Népopera established in 1911 on the initiative of
Dezső Márkus, conductor of the Royal Hungarian Opera. Géza Márkus, Marcell Komor and
Dezső Jakab made the designs of the building standing in the square named after Kálmán Tisza
then.

The largest theatre of Budapest, the Népopera was an amphitheatre-like structure without
the typical dress-circle auditorium design. It was a venue of opera, operetta, popular art-music
play performances and a wide variety of concerts. The necessity and the successfulness of the
institution had already been questioned at the time of its foundation. With a modest budget
compared to its dimensions, the building had been constructed with serious defects problems
ensuing soon. With a relatively small stage and huge auditorium, it had acoustic shortco-
mings, which resulted in a series of reconstructions. Despite this, the structure functioned as
a venue of performances till its closing in 2006 on and off. From 1953 on it was once again
an opera house as it had been originally, named after Ferenc Erkel.
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