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1.  Az operaház adatai

Az eszterházai operaház 1780-81-ben épült, 1860 után bontották le. Anyagából semmi 
sem maradt meg. Tervei: alaprajza, főhomlokzata, egy hossz- és két keresztmetszete meg-
jelent nyomtatott könyv, a Karl Gottlieb Windisch által írt Beschreibung mellékleteként 
1784-ben. Részletes leírását közölte a Beschreibung 1784-ben, Rotenstein 1783-ban és 
1793-ban, anyagokat és színeket is. Külső összképét, s homlokzati színezését G. Pesci 
1780-ban készült festménye ábrázolja. Megjegyzendő, hogy a festmény készítése idején 
az opera még épült, a festmény e részlete tehát a tervek színes adaptációja. Alaprajzát 
felmérte 1789-ben Josef Ringer. 

Az opera építésének valamennyi számlája rendelkezésre áll – a kőműves, kőfaragó, 
kőszobrász, asztalos, lakatos, üveges, kályhás, stukkátor, műmárványkészítő, festő, kárpi-
tos számlái, s a berendezés egyes darabjait szállító kerekedők számlái. Mindezekből anya-
gok és részméretek állapíthatók meg. 

A munkában résztvevő mesteremberek és művészek többsége rendszeresen dolgo-
zott Eszterházán, más munkáik ott tanulmányozhatók: A színház rajzokról és ábrázolásról 
megismert részletformái ugyanis abban a – Louis XVI. – stílusban készültek, amelyeket 
Eszterházán ugyanezek a mesterek 1775 óta alkalmaztak a kastély második emeletén és a 
belvederén, a képtáron és a télikerten.

2.  Az opera épületének mintája 

Az eszterházai opera építői – egyik tervezőjének hiteles beszámolója szerint - a 
schönbrunni kastélyszínház terveit adaptálták. A schönbrunni kastélyszínháznak kül-
ső architektúrája nincs, az azonosság a belső kialakítására vonatkozik. Tekintve, hogy 
a két építmény méretei szinte centire megegyeznek, az eszterházai belső összhatása 
Schönbrunnban ma is tanulmányozható, ha eltekintünk attól, hogy Schönbrunn két íz-
ben is alapos tűzkárt szenvedett, anyagában tehát az ottani színház is replika csupán.

1   Az eszterházai opera rekonstruálhatóságának kérdéséről részletesebben lásd Galavics Géza írását a jelen 
folyóiratszámban. Dávid Ferenc kiérlelt állásfoglalása 2009-ben Haydn ünnepségek alkalmából íródott, s 
ezt egészítette ki 2017-ben a kormányzat által összehívott szakértő testület, pontosabban a bizottság ismert 
építész tagja, Marosi Miklós számára. Ő az MMA képviseletében vett részt a munkában, míg Malina János 
zenetörténészt szakértőként az MTA delegálta a testületbe. A bizottság több illetékes minisztérium magas 
rangú képviseletével a térség turisztikai fejlesztésének részeként vizsgálta a fertődi Esterházy és a nagycenki 
Széchenyi kastélynak és környezetének lehetőségeit. (Malina János) A közlés engedélyezését Geskó Juditnak 
köszönjük. (A Szerk.)
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3.  A tervek mai ábrázolásai

Az eszterházai terveket Baliga Kornél belsőépítész vetette össze a Ringer-féle fölméréssel, 
amely megvalósulási alaprajznak tekinthető. E két rajzi forrás alapján készült rekonstruk-
ciós alaprajzait 1:50 léptékben, a homlokzat és a metszetek rajzait 1:25 léptékben dolgoz-
ta föl, s ezek a részletező felülvizsgálatom során helyesnek bizonyultak. A rajzok alapján 
Madarassy Valter készített modellt (lásd képünkön), a Műegyetem rajzi tanszéke pedig 
számítógépes feldolgozást. A modell és a számítógépes feldolgozás felhasználta az épület 
színleírásait is, s bár részleteiben nem ellenőrzött, de összhatásában elfogadható képét 
nyújtotta a hiteles forrásokból megismert operaháznak. A modellen kidolgozott részletek 
egy nagyobb léptékű terven tovább pontosíthatók.

Az előzetes vizsgálatok alapján tehát megállapítható, hogy az eszterházai operaház 
részleteiben hiteles utánzata, replikája elkészíthető, csupán a – jórészt eget ábrázoló – 
nagy belső mennyezetkép megfogalmazásához és egyes berendezési tárgyak megformá-
lásához nem áll rendelkezésre forrás.

4.  Az opera méretei

Az operaház szélessége 10 öl, hossza 25 öl, homlokzata a főpárkány tetejéig 6 öl magassá-
gú, azaz alaprajza mintegy 19 ´ 47,5 m kiterjedésű, épített tömege 11,5 m magas, amihez, 
vele egybeépítve és átjárási lehetőséggel, jelmezraktár csatlakozott, további 9 öl (összesen 
35 öl, mintegy 66,5 m) hosszúságban.  

Az eszterházai opera öltözőit a színpad alatt helyezték el. A közönség számára kü-
lön kávéház állt rendelkezésre, a parter mentén húzódó, több helyiségből álló, keskeny, 
földszintes épület. A színház egyéb üzemi létesítményeinek helyét nem ismerjük, a rájuk 
vonatkozó adatokat még senki se válogatta össze, bár bizonyára ezek is föltárhatók.

5.  Az opera helye

Az operaház helyét Alföldy Gábor határozta meg a 19. századi felmérések segítségével. 
Ezek szerint az opera a régebbi színház helyén állt, a ma is álló bábszínházzal szemben. 
Pontos helyét régészeti feltárás határozhatja meg. 2002-ben László Csaba kisebb feltárást 
végzett az opera feltárására, de nem azon a helyen, ahol az egykor állt, hanem attól délre, 
ahol a régebbi szakirodalom sejtette azt. Érthető hát, hogy nem járt eredménnyel. 

Az opera helyén puszta mező van, rajta nemesített bogyós növények néhány mara-
dékával. Ez a mező a 20. század elején létrehozott angolkert és rózsakert közötti terület, 
rajta ösvény vágott keresztül, amely a rózsakert lugasának középtengelyébe torkollott. Az 
opera-replika megépítése tehát megszüntet egy helyreállítható vizuális kapcsolatot az an-
golkert és a rózsakert között. 

Magam úgy vélem, hogy az opera-replikának az a sajátsága, hogy ott áll, ahol egykor 
(s ez most nem méterpontos állítás) nagy virtuális érték, s nagyobb, mint két helyreállít-
ható kert terület létrehozható vizuális kapcsolata. 

***
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(2017)
6.  A másolat elkészítésének célja
A másolat azért készülhet, hogy újra létrejöjjön az az akusztikus doboz, amelyben Haydn 
zenekari darabjai és operái, valamint Eszterháza pontosan ismert, s gazdag operareper-
toárja elhangzott. Az erről tudhatók egyedülállóak: tudjuk, mi hangzott el, tudjuk, hogy 
hány, s milyen képzettségű énekes volt az együttesben, tudjuk mekkora, s milyen összeté-
telű volt az eszterházai zenekar.

(Eszterházának olyan új funkcióra van szüksége, amely európai vonzerejű, s meg-
állja a helyét az osztrák–szlovák–magyar határterület kulturális-műemléki kínálatában. 
A kastély – akár szépen helyreállítva, s ügyesen berendezve – nem elégíti ki ezt a funk-
ciót. Gondoljuk meg: Eszterházától néhány mérföldre áll Kismarton, Fraknó, a Bruck 
a.Leitha-i Harrach kastély, s valamivel odább Schönbrunn és a bécsi Burg.) E két szem-
pontnak felelhet meg Eszterháza azzal, hogy Haydnt állítja középpontba, s a hajdani 
eszterházai opera-repertoárt korhű előadásban. Támaszul szolgálhat ehhez a historikus 
operajátszás Európa-szerte hiányolt főiskolájának megteremtése. 

Az operaház utánzatának elkészítése tehát olyan koncepció középpontja lehet, 
amely az eszterházai együttes épületeinek és kertjeinek legtöbbjét képes a maga szolgála-
tába állítani, helyreállításuknak és használatuknak okot és célt adni. 

7.  Az eszterházai másolatkészítés egyedisége
Külső hasonlóságok reprodukálása a rendelkezésre álló adatok alapján nem nehéz fel-
adat, az akusztikus doboz újraalkotása azonban korántsem egyszerű. Az szükséges ehhez, 
hogy a rendelkezésre álló adatok mindegyikét fölhasználják, azaz az épületet az eredeti-
hez legközelebb álló anyagokból, s a megmunkálásukról tudott valamennyi ismeret fel-
használásával építsék meg. Ilyen építésre csak néhány példa van, többségük magánkezde-
ményezéssel épül s az egykori építési technikák újraélesztésével jár együtt.

A legritkább s legtöbb ismeretet követelő munkarész a színpad berendezéséé, fölsze-
reléséé. Az írott adatok helyes interpretációja itt követeli meg a legtöbb, s legspeciálisabb 
ismeretet, amelynek támaszául a kevés autentikus 18. századi színpad és színpadi gépezet, 
valamint a korabeli szakirodalom szolgálhat.   

8.  Fenntartások és megoldásuk
A koncepció ütközik a műemléki szakembereknek a replikákkal-utánzatokkal kapcsola-
tos, történetileg is megalapozott idegenkedésével. Az idegenkedés oka, hogy a replikák-
másolatok-utánzatok mintegy helyébe léphetnek az anyagukban megőrzött eredetiek-
nek, kiváltják, s úgyszólván fölöslegessé teszik azokat.  

E vélekedéssel szemben a másolatoknak az utóbbi évtizedekben megszületett ko-
moly irodalma (itthon Szilágyi János György, Radnóti Sándor) kimutatta, hogy a máso-
latok készítésének a másoló kora által indokolt oka, önálló célja van; hogy a másolat és a 
hamisítvány egyaránt a kultúra története megélésének egyik módozata; s hogy a máso-
latok mint technikai-technológiai emlékek is külön értékkel bírnak. Bizonyítják, hogy a 
másolatok mintegy kiegészítői az eredeti emlékek sorának, s nem helyettesítői azoknak. 
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Az eszterházai operaház-replika ilyen céllal készülne, szolgálva valami az épület kül-
ső-belső formáinál fontosabbat. S hogy a majdani alkotó, legfontosabb föladata teljesítése 
mellett hogyan jeleníti meg a maga nyomát az épület külsejének, vagy belsejének megfo-
galmazásában, az önálló építészi invenció tárgya. 

2017. október 7.                                                                       Dávid Ferenc

Az eszterházai opera belső terének rekonstrukciós modellje (készítette: Madarassy Valter)


