
 

Theatrum  

 

 

 

Hölgyek, Urak csodálatos napra virradtunk, 1837 évének Augustus hónap 

huszonkettedik napján, hiszen kinyitotta kapuit a közönség előtt a Pesti 

Magyar Színház!   

A történelmi építkezés 1835-ben kezdődött meg, tegnap este pediglen először 

emelkedett fel a nagy színpad bársonyfüggönye, s Vörösmarty Mihály 

Prológusa - mely az „Árpád ébredése” címre lett légyen elnevezve - kelt életre 

a színpadon.   

Eme Előjáték megírására eredeti tervezet szerint Fáy András urat kérték fel, 

ki azonban rejtélyes okok miatt a nemes felajánlást nem fogadta el, s maga 

helyett jószívvel Vörösmarty urat ajánlotta.  

Már egy órával az előadás kezdete előtt folyvást érkeztek a lovaskocsik, s 

fogatok a színház főbejárati lépcsőjéhez. Az urak barna vagy fekete frakkjai 

alól némelykor előtűntek az arannyal hímzett selyem mellények, a fekete atlasz 

és taft bélések, miközben leszálltak a kocsikról, hogy lesegíthessék az 

úrhölgyeket.  



Pompázatos ruhakölteményekben jelentek meg az előkelő asszonyságok, kik 

gyöngyökkel ékesített fehér selyem-és tüllruhákat, csipkékkel díszesített 

égszínű moire-ruhákat,s musselin chenillel hímzett organdi ruhákat viseltek. 

Az egyre sűrűsödő tömegben hömpölyögtek a fehér tollak, tüll kalapok, 

és blonde csipke kalapok. Sok hölgyön láthattunk Pest legújabb divatjaként 

feltűnő, keskeny nemzeti szalaggal díszített fehér kalpagokat.  

Sűrű kézfogások és ismerős üdvözlések közepette indult meg a közönség a 

nézőtér és a páholyok felé. Várakozással teli izgatottság volt érezhető a 

levegőben, hiszen most tekinthettek meg először magyar nyelvű előadást a 

színházkedvelők Pesten.  

A Prológus igen figyelemreméltó szereposztása szerint Árpád szerepében 

Lendvay úrat, a Sírszellem szerepében László úrat láthattok feltűnni, míg a 

költőt Egressy Gábor úr játszotta. Dériné asszony az első hölgy szerepében 

remekelt, ám ki kell emelnünk a nemrég Kassáról 

átszerződtetett Laborfalvi Róza asszonyt, ki szavaló tehetségével a második 

hölgy megformálásában kiemelkedőt nyújtott.   

A színészek káprázatos játékát olykor hangos, s sűrű tapsvihar szakította 

félbe. Pesti közönségünk áhítattal hallgatta az újonnan megírt magyar 

darabot, melynek csodálatos nyelvezete letaglózta őket.  

 

Az előadás folytatásaként Eduard Schenk öt felvonásos „Belizár” című  

szomorújátékát  élvezhette a nagyérdemű közönség, mely darabban Belizár fő 

hadvezér szerepében Megyeri úr,  Justicián keletrómai császár 

szerepében   Szentpétery úr,  Alamir Beilzár’ fiaként Elessi Gábor úr volt 

látható.  

Külön megemlítést érdemel Laborfalvi Róza művésznő e műben nyújtott újabb  

alakítása,  ki  kifejező tekintetével, mélyzengésű hangjával, valamint sudár 

alkatával tökéletesen formálta meg Belizár feleségét, Antoninát.  

A már régebb óta működő, nagybecsű színházainkban szokás volt, s a jövőben 

is szokás marad, hogy a színház iránti szenvedélyes szeretetet és tiszteletet 

tápláló hölgyek és urak régi ismerősökként köszöntik egymást, s folynak bele 

csoportos fesztelen társalgásokba, mintegy újszerű és különleges társadalmi 



egységet hozva létre. Reményeink szerint a Pesti Magyar Színházban is sokáig 

örvendezhetünk e vidám társalgások hasonló hangulatának.  

Kegyetek számára a feljebb feltüntetett tevékenység, tehát a 

színház alkalmankénti meglátogatása kiváló program lehet.   

Az elkövetkezendő időben nem kisebb műveket láthat majd a közönség, mint 

a Gioachino Rossini által megkomponált Sevillai borbély című operát, 

Augustus hónap huszonkilencedik napján, s Vincenzo Bellini két felvonásos 

Norma-ját, October hónap huszonkilencedik napján.  

 
 

Budai Szüreti Festivitas  

 

Ha esetlegesen nem nyújtana boldog perceket, s nem válik ínyére a 

színházi szórakozás, akkor október tájt rendeződik meg az ősidők 

óta szokásos Budai szőlőszüreti mulatság.  

Buda lakóinak a szőlőművelés ősfoglalkozás, s a régi emberek munkájának 

érdeme, hogy az 1800-as éveknek esztendeiben átlagosan már 

több mint 230.000 akó bort termett Buda város hegye. Az asszonyok, sváb 

lányok kékszoknyát és pirosblúzokat vesznek magukra, míg serényen 



vagdossák a megérett szőlőfürtöket fehérvári bicskáikkal. Sashegy déli 

lejtőjétől, Budaeőrsnek vidékén, avagy a sasadi dűlő környékén pompás 

termés leledzik: kékesfekete kadarkát, oportót, szagos otellót és vörös 

dinkát szedetik le. A hordók, kádak,lajtos szekerek a mesgyéken rendeződnek 

sorba, melyekre a kocsmárosok szekerei várakoznak, hogy végre 

hazahordhassák.  A must mámoros s mézédes illatát lehet érezni a levegőben, 

mely azonnal felpezsdíti a fáradt ember vérét. Énekszó, muzsika és hegedű 

hangja csendül fel ilyenkor mindenfelűl, kielégítve a zeneszó utáni vágyódás 

igényét. Délidőben bikkfanyárson és venyigeparázson sülő szalonnára 

vigyáznak a lepihent hegymesterek és vincellérek,  s a présházak előtt 

rotyog a fölséges birkagulyás, a szolgafára felakasztva, melynek leve a víz 

hiányában borból készül. A Fölsőparancsolat nevében a falu, avagy város 

plébánosa áldást bocsájt a fakádba helyezett szőlőre, majd zeneszó 

mellett kezdődik el a ritmikus tapsolás, egyben a szőlő taposása is. Mindezek 

után Óbudán, Újlakon, Krisztinán és Rácvároson lelkes,  jókedvű, s hangos 

táncosmenetek jelennek meg, melyek késő éjszakáig tartanak, s szomszédok, 

jókomák, cimborák szegődnek hozzá a mulatsághoz.   

 
Karneváli Festivitas  

 

Február havában pediglen farsangi bálok várják az összes táncoskedvű 

högyet, leányzót, uraságot, s legényembert Pesten, melyet szokás szerint a 

Jóltevő Asszonyok Egyesülete nyit meg.  

A nobel bálok és nyilvános bálok örökös versengése hosszas ideje lázban 

tartja a vigadni vágyó népet, hisz míg  a  nobel bálok nemesi 

szervezői magasztos külsőt, s fénylő pompát varázsolnak báljaikhoz, addig  a 

nyilvános bálok mindennemű középnemesi, polgári résztvevőivel roppant 

mókás és szórakoztató eseménynek ígérkeznek.   

De akármilyen maszkabálon jelenjen is meg, tegye azt meg 

tisztességesen, mert ennek megszegése esetében biztosan kivezettetik a 

farsangi teremből. Abban az esetben, ha nem leledzik otthonában báli 

maskara, a Budai Vár földszintjén megnyílt jelmezkölcsönző kiváló 

lehetőséget biztosít a divatos öltözék beszerzésére.   



Értesüléseink szerint az elkövetkezendő farsangi idényben az elegáns 

Redoute-ban is várható fényes báli összejövetel, így kedves nemesi, s polgári 

olvasó, készülj az díszes jelmezzel, hogy összegyűlvén ezen az elegáns helyen 

remekül mulatozzunk, s táncoljunk együtt! 

 
Kelt: Budán 1837. év, Augustus’ 23. napján 
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