
Végre megnyílt a Pesti Magyar Színház! 

 

  Minden okunk megvan az örömre, ugyanis megépült az oly régen várt első állandó magyar 

nyelven játszó színház Pesten. Már az 1790-es évektől szaporodott a magyar nyelvű darabok száma, 

de állandó épületek hiányában, ahol ezeket előadhatták volna, a társulatok újra és újra német 

színházakban voltak kénytelenek fellépni, vagy vándorlásra kényszerültek. A Pestre látogatók 

esetenként alkalmi játéktereket kerestek, mint például a Hackler-szála, az Arany Hattyúk terme, vagy 

a Podmaniczky-palota átalakított termének szűk színpada, sok társulat pedig nem engedhette meg 

magának, hogy kibéreljenek bármely helyet ezek közül, így állandó hely nem akadt. 

  Tervek egy magyar nyelvű színház felépítésére már 1810-ben is felmerültek, de akkor még 

nem lett belőlük semmi. Az utóbbi években a közélet felélénkült és 1832-ben gróf Széchenyi István 

elkészült a Magyar Játékszínrül című írásával, amelyben sok szempontból megközelítette a színház 

építésének terveit. Beszélt arról is, hogy a Miskolcon, Kassán és Pécsen lévő színházak még gyenge 

lábakon állnak, ezért más taktikával kéne megközelíteni a témát. A gróf úgy gondolta, hogy a több 

állandó társaság felállítása helyett, inkább csak egyre kéne koncentrálnunk, amely önmagát is fenn 

tudja tartani. A Tudós Társaság által kiírt pályázatra számos pályamű (egészen pontosan 18 darab) 

érkezett be.  

  A legfontosabb kérdések a színház helyével és jellegével kapcsolatban merültek fel, illetve, 

hogy miként viszonyuljon a német színjátszáshoz. A helyszín kiválasztásánál hatalmas egyetértés 

született. Úgy gondolták, az szolgálná leginkább a köz javát, ha ez az intézmény az ország 

kereskedelmi központjában, a nagyszerű vásárairól híres fővárosban, Pesten kerülne felépítésre. A 

többi kérdésben már nem volt ennyire egyértelmű a döntés, ugyanis Jakab István és Pekháta Károly 

az operák előadását támogatta, mások vegyes játszást javasoltak- így kielégítve a város kétnyelvű 

igényeit. Ez a vita már sem dőlt még el. Az építkezés finanszírozásában viszont Széchenyi álláspontja 

győzött, aki egy minden uralkodótól független színházat akart megépíteni. 

Ami az épület további pontos helyét illeti, Széchenyi István a röpiratában a József-piacot 

jelölte ki, viszont a nádor úgy döntött, hogy inkább a Duna partján kellene felhúzni ezt a jeles épületet. 

Grassalkovich Antal herceg pedig egy harmadik alternatívát felajánlva adományozott is egy telket, 

ami mind fekvése, mind nagysága miatt megfelelőnek tűnt a célra. Az épület belső kialakítását 

Széchenyi eredetileg a francia színházakéhoz hasonlóan kívánta megvalósítani, ám végül a budai 

színháztársulat darabírója, komikusa és színpadgépész-díszletfestője Teleki György terve került 

felhasználásra, ifjabb Zitterbarth Mátyás kisebb módosítási javaslataival.  

1835. augusztus 22-én Grassalkovich herceg végül aláírta az adományozási levelet, négy 

nappal később Pest megye pedig úgy döntött, megkezdi az építkezést a telken. Nem véletlen, hogy 



annyira siettették az építkezés ügyét, ugyanis a Várszínház az anyagi csőd szélére került, és noha Fáy 

János országgyűlési képviselő gyűjtése egy időre megmentette őket, sajnos további támogatást nem 

kaptak, ezért ’37 áprilisában szétszéledni kényszerültek. 

  És mi lett a másik, Duna partján lévő telekkel? Nos, egyelőre semmi. Fenntartják az ottani 

épületet is, mint lehetséges magyar színház, és noha üresen áll, most nem szándékozzák átalakítani 

másnak. 

  Rengeteg adomány is érkezett az új színház felépítésére pesti polgárok és értelmiségiek 

részéről. Az adakozók között sok olyat is találunk, akinek bérlete volt Várszínházba és nem akartak 

felhagyni a szórakozás és kulturálódás ezen módjáról. Községekből jövő lelkészek, bírók és jegyzők 

is adományoztak, nemcsak pénzt, de anyagokat is. Az egész ország lelkesen támogatta az egyébként 

tervezett tempóban haladó építkezést és az idei nyáron sok pesti polgár szíves időtöltése volt, hogy 

kijött megtekinteni a munkálatokat. Maga Széchenyi István is három ízben jelent meg a helyszínen. 

Már ekkor biztosra vehető volt, hogy elégséges lesz az új színház nézőközönsége.  

 

Az elkészült Pesti Magyar Színház épülete  

(forrás: https://mult-kor.hu/20120822_175_eve_nyilt_meg_a_pesti_magyar_szinhaz) 

 

  Az elkészült épületről – Novák Dániel Honművészben közölt sorozata alapján – elmondható, 

hogy az európai színházak sorai között ugyan átlagos méretű és befogadóképességű, de magyar 

viszonyok között a legnagyobb ilyen építményről van szó. A nézőtér 21,56 méter hosszú, majdnem 

20 méter széles és 14 méter magas lett. A világítást gázlámpákkal oldották meg. 

https://mult-kor.hu/20120822_175_eve_nyilt_meg_a_pesti_magyar_szinhaz


A megnyitó darab megírására először Fáy Jánost kérték fel, aki ezt elutasította, így került 

végül Vörösmarty Mihály kezébe a darab megírása és betanítása. Az egyébként siettetett 

megnyitásnak köszönhetően rosszindulatú rémtörténetek is elkezdtek terjedni a városban. Olyan 

megjegyzéseket lehetett hallani úton-útfélen, hogy a frissen felépített színház nem fogja elbírni a 

nyitásra érkező nézők súlyát, és az épület össze fog omlani. Nos, mivel én és kollégáim még mindig  

élünk, boldogan oszlathatom el ezeket a félelmeket. Az épület belülről épp olyan szép, mint kívülről. 

A színház a stabil szerkezetű tetejétől a talpáig a nemzet színében pompázik. És ugyan a 

mesteremberek még valóban dolgoztak idebent a bemutató reggelén is és a színészek tényleg 

szombaton érkeztek Pestre, de ettől függetlenül kellemeset csalódtunk.  

 

A nyitóelőadás pillanatai  

(Forrás: https://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index1259.html)  

  Írásunk végén vessünk egy pillantást a színészekre is: az Árpád ébredése főszerepét Lendvay 

Márton játszotta, és egyben ő is mondta ki az első szót a Magyar Pesti Színház színpadán. Korábban 

a Várszínházban játszott, úgy, mint Déryné Széppataki Róza, Egressy Gábor, Megyeri Károly, 

Szentpétery Zsigmond vagy akár Laborfalvi Róza. Déryné neve bizonyára ismerősen csenghet az 

olvasóknak Kolozsvárról, ahol a színésznő opera szerepeiről lett híres (például Rossini: A sevilliai 

borbély előadásával ért el kasszasikereket). A második darabból, vagyis a Belizárból pedig Megyeri 

Károly és Szentpétery Zsigmond alakítását volt mindenképp kiemelkedő. 

https://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index1259.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ryn%C3%A9_Sz%C3%A9ppataki_R%C3%B3za
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ryn%C3%A9_Sz%C3%A9ppataki_R%C3%B3za


Vörösmarty darabjával tehát megillette a nézőket, és az utána következő tragédiája pedig egy 

szemet sem hagyott szárazon. A zseniális megnyitó után joggal bízhatunk a további sikerekben és 

nemzeti színházunk tartós fennmaradásában! 
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Egyed Emese: Az Árpád ébredése című embléma 

https://nemzetiszinhaz.hu/magazin/2013/09/az-arpad-ebredese-cimu-emblema 

Magyar játékszín, 1839 – Szigethy Gábor előszava  

https://mek.oszk.hu/05000/05073/html/gmbajza0001.html 

 

 

https://nemzetiszinhaz.hu/magazin/2013/09/az-arpad-ebredese-cimu-emblema
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