
Á Várszínház története. 

Budapest építészeti emlékei között a legkülönösebb története a budai 
Várszínháznak van. E történet a XIII . évszázad utolsó felére nyúlik vissza, 
s azóta falai, sokszor azonban romjai, tanúi voltak a magyar történelem 
dicsőséges és szomorú korszakainak. Eredetileg szerzetesrendi templom 
volt, amelyet a törökök uralmuk alatt mecsetté alakítottak át, majd 
Budavár visszavétele után romjain megint templom épült, és ezt a templo
mot alakították a XVIII. század végén színházzá, mely formájában ma áll. 

A középkorban a népesedő és fejlődőben lévő városokban rend
szerint a szerzetesrendek is megjelentek és a plébánia-templomon kívül 
ők is építettek templomot. A mostani Várszínház helyén először a XIII . 
században épült szerzetesrendi templom. 

A ferencrendi szerzeteseknek, akik a XIII . században Magyarországon 
nagy népszerűségnek örvendtek, IV. Béla nemcsak a letelepülést enge
délyezte, hanem 1269—70-ben templomot és zárdát is alapított számukra. 
A szerzetesrendek a templom és a zárda felépítésére leginkább azokat 
a helyeket választották, amelyek távolabb estek a sűrűn lakott területektől. 
A ferencrendi szerzetesek is a Várnak legkevésbbé lakott déli részét válasz
tották ki és ott építették fel templomukat és zárdájukat, amely evan
gélista Szent János tiszteletére volt szentelve. Ez a templom volt a tatár-
dúlás után a két plébániatemplom mellett, amelyek a Vár középső és északi 
részén épültek, a harmadik temploma a rohamosan fejlődésnek induló 
Budának. 

A templom alaprajzát, elrendezését és stílusát nem ismerjük. Sem 
építészeti leírás, sem rajz nem maradt fenn sem a templomról, sem a kolos
torról. Egyetlen képen, egy 1541-ben készült metszeten, Meldemann 
nagy budai látképén látható a ferencesek templomának tornya kúpalakú 
tetejével. Építészeti szerkezetét azonban a kép után nem lehet megálla
pítani. A templom tornyáról mégis látható, hogy mint a korabeli templomok, 
ez is csúcsíves stílusban épült, de a templom korábbi eredete miatt feltehető, 
hogy más építészeti stílust követett. A kép azonban fontos bizonyíték 
arra vonatkozólag, hogy a Szent János-templom tényleg àzon a helyen 
állott, ahol most a Várszínház van. Meldemann képén a torony mellett 
a következő felírás olvasható : »S. Johannes Parfuser Closter«. Tehát csak 
ezen a helyen állhatott a templom. 

Schier foglalkozott először Buda középkori hely rajzával Buda Sacra 
című munkájában, mely csak halála után 1774-ben jelent meg. Ő tévesen 
a Boldogasszony kisebb egyházát helyezte a mai Várszínház helyére, 

ia* 
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a ferencrendiek Szent János-temploma helyett. Ebből közel 100 éven át 
tar tó tévedés származott. 

1866-ban a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Bizottsága 
a Várszínházat emléktáblával látta el, és arra, felhasználva Schier téves 
megállapításait, a következő szöveget vésték : »Itt állott a b. szűznek 
u. n. új vagy kisebb egyháza, mely a sz. Zsigmond prépostsághoz 
tartozott s először 1471. említtetik, midőn Horogszeghi Szilágyi Erzsébettől, 
Mátyás k. anyjától gazdagon megajándékoztatott. A törökkorban 
(1541—1686.) leromboltatván 1692-ben a kármeli szerzet által sz. József 
tiszteletére ismét felépíttetett. I I . József császár alatt pedig 1784. német 
színházzá alakíttatott át. A M. T. A. R. B. 1866.« Ezen téves megállapí
tásokat tartalmazó emléktáblát leszedték a Várszínház faláról és jelenleg 
a színház pincéjében találtam meg. 

Schier téves megállapításait 1854-ben Haeufler, 1868-ban pedig 
Rupp is átvette és felhasználta Buda hely raj zárói írt munkájában. 
Különösen Rupp okozott nagy zavart Buda középkori helyrajza terén. 
Művében lévő térképén Budavárának területén két Szent János-utcát és 
két Szombathelyi-utcát tüntet fel. Meghatározásait azonban semmiféle 
írott bizonyítékkal nem tudja támogatni. Ezen ellentmondások okozta 
kételyeknek először Rómer Flóris ad kifejezést »Adalék a budai várnak 
a török foglalás előtti hely színleléséhez« с tanulmányában (Archeológiai 
Közlemények 1877). Meldemann metszete alapján ő állapítja meg először 
helyesen ,a középkori budai egyházak fekvését. Az 1885-i Archeológiai 
Értesítőben pedig Némethy Lajosnak »Buda várának régi hely rajza« címen 
jelent meg egy tanulmánya, amelyben mindmáig elfogadhatóan a következők
kel bizonyítja be annak helyességét, hogy a Szent János-egyház a mai 
Várszínház helyén állott : »A budai káptalan 1352-ben kiadott eredeti és 
a káptalannak függő pecsétjével ellátott okmányában Werner gróf budai 
bírónak palotája így iratik le : Fekszik az evangélista Szent János egyház 
mellett, két homlokzata van, keletre a Duna felé és nyugatra.« Werner 
kettős házából később Szapolyai János, utóbb Werbőczy István háza lett, 
amelyről Turnschwamb János, a Fuggerek és Thurzók ügynöke így emléke
zik meg: »Az öreg Werbőczy István Szerecsin János özvegyét vette el és 
Budán a vajda (Szapolyai János) atyjának házában lakott Szent János 
temploma mellett, amely a sarutlan szerzetesek zárdájáé. A vajda atyjának 
házából az utca felett fafolyosó vezetett át a sarutlan szerzetesekhez. 
És mivel Werbőczy István nagy pápista volt, a sarutlan barátoknak naponta 
kellett házában misét mondaniok.« Werbőczy halála után Szülej mán basa 
költözött ide Fráter György házából. Számos térkép és látkép tünteti fel 
a basa házát az egykori Werbőczy-ház helyén, a Szent János-templom, 
akkor mecset közvetlen tőszomszédságában. 

Mindez elég bizonyíték arra, hogy a Szent János-templom állott 
a mai Várszínház helyén. 

A török uralom alatt Budavárában egyetlen keresztény templom maradt 
meg : a Mária Magdolna-templom. így a ferencesek itt tar tot ták istentisztele
teiket, mivel Szent Jánosról elnevezett templomukat a törökök mecsetté 
alakították át. Ebből származott az a tévedés, hogy a Mária Magdolna 
(mai Helyőrségi) templomot tar tot ták a ferencesek Szent János-templomának. 
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Érdekes megnéznünk Alt Jakab helyreállítási rajzát a Mátyás kora
beli Budáról, melyet a XIX. század első felében készített és ezen csúcsíves 
tornyokat tüntet fel, de sajnos rajta kiigazodni nem tudtam. 

A törökök uralmuk alatt nagy pompával rendezkedtek be Budán, 
ahol a meghódított terület kormányzósága, a basának székhelye volt. 
Tizennégy mecsetet építettek vagy alakítottak át keresztény templomból. 
A Várszínház helyén az úgynevezett Basa-dsámi állott az akkori Bizánci
utcában. Érdekes, hogy ezt az utcát mindig a templom után nevezték el. 
Az 1440-es években Szent János-utcának, a karmeliták ott-tartózkodása 
idején pedig Karmelita-utcának nevezték. A színház megnyitásától mai 
napig Színház-utca a neve. A Basa-dsámi volt az első temploma a törökök
nek. Az oka annak, hogy először a ferencesek Szent János-templomát 
alakították át, az lehetett, hogy a basa székhelyének közvetlen szomszéd
ságában állott. így aztán a ferencesek a Szent Magdolna-templomba 
kerültek. (Dr. Rechner Jenő kéziratából.) 

A török templomok kétfélék voltak ; az egyiket dsáminak, a másikat 
mecsetnek nevezték. A dsámi és a mecset között a különbség az, hogy 
a mecset lehetett kisebbszerű imahely is, míg a pénteki hivatalos imádságot 
az uralkodóért csak a dsámiban mondhatták. A Basa-dsámi a budai basa 
temploma volt és lakóháza mellett állott. Helyét Buda 1686-i ostrománál 
az ostromló seregben működő Juvigny császári mérnök is pontosan meg
határozta az általa összeállított térképen. Feljegyzéseink vannak a Basa-
dsámiról : »Pascha Dschamisi«-ról Gerlach Istvántól, aki Ungnád Dávid 
császári követnek udvari prédikátora volt és vele Budán át Konstanti-
nápolyba utazott. 1577 június 18-án megszemlélte Buda nevezetességeit és 
a Basa-dsámiban is benn volt. Ideírja, hogy a templomban gyönyörű szőnye
gek borították a földet és a keleti falat. A falban boltíves fülke volt, amely
ben a pap ült és imáit mondogatta. Nem messze ettől à fülkétől egy rácsokkal 
körülvett, meglehetősen magas szék állott, amelyen a pap mohamedán 
szokás szerint a lábain ülve szokta beszédét tartani. 

A török korból a templomra vonatkozólag csak ezekre a feljegy
zésekre tudunk hivatkozni. Bővebb leírás nem maradt fenn, melyből 
építészeti szerkezetére következtethetnénk. Az 1686-i ostromnál a basa 
lakóhelye mögött álló puskaporos torony felrobbant, olyan erővel, hogy 
kövei még a pesti oldalra is áthullottak. A dsámi és a basa lakóháza teljesen 
rombadőlt. Anyagát vagy az új templom vagy más épületeknek felépítésénél 
használták fel, mert hiszen Budán az ostrom után alig maradt épület 
épségben. 

A törökök kiűzése után Iyipót király több szerzetesrendnek ad 
engedélyt a letelepülésre, hogy a katolikus vallást és kultúrát terjesszék. 
Ekkor jönnek Budára a jezsuitákkal egyidőben a felsőnémet tartomány béli, 
szigorúbb rendszabályt követő karmeliták is: Patres В. Virg. Mariae de 
Monte Carmelo. A rendet Calabriai Berthold alapította a XIII . században 
II. Honorius pápa beleegyezésével Palesztinában a Carmel-hegyén. A rend 
annyira elterjedt volt, hogy a XVIII. században már 7500 fölé emelkedett 
kolostorainak száma. A császári udvartól 1687 május 2-án leirat érkezett 
a budai kamarai igazgatósághoz, amelyben engedélyt adtak a karmelitáknak 
Budavárában való letelepedésére. Az Úri-utcában a várfalak felé eső 
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kisebb telket, amelyet először kaptak kolostor és templom építésére, 
a karmeliták nem találták alkalmasnak és el is adták a Klarisszáknak 
szavatosság mellett 1350 forintért. 

A jelenlegi Várszínház helyét először a jezsuiták kapták lakhelyül 
és javították meg a volt basa lakóházát. A jezsuiták azonban csak egy évig 
laktak itten, ekkor megkapták a Nagyboldogasszony templomát, amelyet 
saját részükre megfelelőbbnek tartottak. Helyüket a karmelita szerzetesek
nek adták át. Ezt a helyet, ahol kolostor és templom állott, eredetileg 
a ferenceseknek lett volna joguk magukénak nyilvánítani, azonban 
nem tudták, hogy a Basa-dsámi és a basa lakóházának helyén eredetileg 
az ő templomuk és kolostoruk állott. A jezsuiták előtt a Nagy boldogasszony 
templomát használták, majd azon okra hivatkozva, hogy a török uralom 
alatt csak ők végeztek egész Budavárában istentiszteletet és azt a Mária 
Magdolna-templomban tartották, úgy vélték, hogy ez a IV. Béla által 
a rend részére alapított templom. Ámbár az egész templomból csak a torony 
törzse állott, mégis ezt nyilvánították magukénak, a megszerzését kérelmez
ték és meg is kapták- a mai Helyőrségi templomot. 

A karmeliták pedig, miután a részükre kijelölt helyet törvényesen 
megkapták, elhatározták a templom építését a Basa-dsámi romjaira. 

Időrendi sorrendben a következőképpen alakult a helyzet : 1687 
május 2-án Lipót király engedélyt ad a letelepedésre három szerzetesrendnek 
a Várban, éspedig a jezsuitáknak, ferenceseknek és karmelitáknak. 
Területileg azonban nem nagy terjedelemben, mivel arra a Vár kicsi lett 
volna. Az engedély az Úri-utcát jelölte ki a letelepedésre. Ezt a területet 
a karmeliták alkalmatlannak találták. Ezért a budai kamarai adminisztráció 
1692 február 2-án az Udvari Kamarától a Vizi-kapu mellé való áthelyezésüket 
kéri. Kérésüket a karmeliták azzal támogatják, hogy mivel nemcsak 
a lakosság, hanem katonaság részére is tar tanak istentiszteleteket, nagyobb 
templomra és kolostorra van szükségük. Az Úri-utcában pedig az erődítések 
nagyobbítása miatt a hely szűk lenne számukra. Ezért az adminisztráció 
javasolja a basa házát és a mellette levő, romokban heverő Basa-dsámit, 
mely azelőtt szintén istentisztelet tartására szolgált. 

Erre a feliratra 1692 július 1-én adja meg a választ az Udvari Kamara 
a budai kamarai adminisztrátornak. Ebben a válaszban meg is kapják 
a karmeliták a volt basa házát és dsámiját, amennyiben erődítési akadály 
nem áll fenn. Az ezt követő év, 1693 december 20-án az új telket felmérik 
és átadják a karmelitáknak. 

A telek, amelyet kaptak, a Herdegen János Leonhardt örököseinek 
házától a kaszárnyákig tartott . Telekkönyvezye először 1703-ban lett. 
Helyrajzi száma napjainkig többször változott. Összeírási száma 1696-ban 
251 volt. Ez volt a kolostor száma is, mert a két telek egy ingatlanként 
szerepelt. Egész nagysága 1154 négyszögöl volt, maga a templom területe 
egész a városfalakig ebből csak 270 négyszögöl volt. Helyrajzi számai : 
1706-ban 255, 1779-ben 189 y2, 1786-ban és 1794-ben 225, 1804-ben 217, 
1823-ban 219, 1844-ben 216, 1853-ban 209, 1856-ban 24, 25, 1895-ben 2127. 
Jelenlegi helyrajzi száma 6459, maga az épület pedig Színház-utca 1—3. 

. A telekhez tartozik még egy sáv, mely közterület volt a Sándor
palota felé és egészen a városfalig húzódik. Az egész területnek részletes 
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leírása a Székesfővárosi Levéltárban Budai Telekkönyvi Iratok II. 89. szám 
alatt található meg. A leírást helyszínrajz egészíti ki, mely azonban némi 
eltérést mutat Tallherr József kamarai építész későbbi pontos terveivel 
szemben. 

Ugyancsak itt találunk a templom méreteire vonatkozó adatokat. 
Homlokzata 8 öl szélességben húzódott a kívülálló pillérek nélkül, a templom 
kapuzata pedig két ölnyire előre ugrott, amint ezt az ott talált romok 
mutatták. A terület baloldali vonala, a templom mellett harminc öl hosszú
ságban, jobboldali vonala pedig egész a városfalig harminckét öl hosszúság
ban futott. 

Budavárában a törökök kiűzése után a templomépítkezés elég 
vontatottan indult. Több templomnak a felépítéséhez hozzáfogtak, de 
befejezésük, különösen a belső berendezés tekintetében, nagyon sokáig 
elhúzódott. Ugyanez áll a karmelita templomra is. A telket már 1693-ban 
megkapták, hozzá is kezdtek az építkezéshez, azonban a munka megakadt. 
Ennek oka az volt, hogy az újonnan kinevezett szentzsigmondi prépost, 
Putanich azt állította, hogy a karmelitáknak átengedett terület hajdan 
a prépostságé volt, és rajta a prépostnak és a kanonokoknak lakásai állottak. 
Ezen okból kifolyólag az építkezés megkezdése elé akadályokat gördített. 
Csak 1715-ben Keresztély Ágost szász herceg, bíbornok és érsekhez be
nyújtott folyamodás után engedték meg a munka folytatását. Ebben 
a folyamodványban a nekik adományozott területről a karmeliták kimutat
ták, hogy a szentzsigmondi prépostságtól nyilvános kocsiút, több magánház 
és a víztorony választja el. 

Az ünnepélyes alapkőletétel csak 1725-ben történt meg. 
A templom első kövét 1725 március 4-én Koháry István gróf és Berkes 

András püspök és váci nagyprépost tették le az építendő főoltár helyére. 
Ez alkalommal a Szentháromságról elnevezett Pater Cherubinus imájában 
megköszöni a Szentháromságnak, hogy végre megengedte eljönni azt az 
időt, amikor a felhők elvonultak a nap elől és sikerült eljutni ezen napig, 
amidőn új.templomot kezdenek építeni. 145 évig kellett várni erre a napra. 
Ez alatt az idő alatt mind a hat kolostort : a budait, az egrit, a kassait, 
az eperjesit, a pribitzeit és a pécsit felgyújtották és lakóit kiűzték hajlékuk
ból. Azonban a császári fegyverek és az oroszlánbátorságú harcosok 
dicsőséges győzelmével felszabadult Buda a török iga alól és visszaadatott 
neki a keresztényi szabadság. A karmelitákat ért nagy veszteségért 
kárpótlásul I. Lipót király a jelenlegi helyet jelölte ki, ahol már 1372-ben 
állott templom. Az egykori templom helyén égett kapuk, megszentségtelení
tet t oltárok, rom és gaz vannak. — Majd felkérik Koháry István grófot, 
mint a templom patrónusát, hogy adjon nevet a templomnak. 

Koháry saját nevének kezdőbetűivel nevezte el a templomot Josef 
Kloster-пек. Addig még nem volt Szent Józsefről elnevezett templom 
Budán. A rend elhatározta, hogy Szent Józsefnek a nevét méltóan fogja 
megőrizni. 

A templom felépítése meg is kezdődött Koháry István gróf alapít
ványának és Széchényi György likavai ajándék-uradalmának segítségével. 
Felépítése aránylag nem tar tot t sokáig, belső berendezése és díszítése 
azonban évtizedekig elhúzódott, s így csak 1763-ban szentelték fel. 
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Az 1734-ik évben elkészült templom a Wiennerisches Diarium 1734. 
évi 55. száma szerint szépségben felülmúlja a többi templomot. Jelenleg 
csak a színpadon és a padláson fedezhetők fel az átalakított templom 
barokk ízlésű pilléreinek és boltozatának részletei. 

Alaprajzát tekintve egyhajós templom volt. Boltozatát kétoldalt 
négy-négy pillérköteg tartotta. Az egyes 
pillérek közötti részeken voltak a mellékol
tárok elhelyezve. A homlokzati fal és a 
diadalív közti rész négy szakaszra volt osztva, 
melyek a szentély felé fokozatosan széle
sedtek. Az egyes szakaszokat a pilléreken 
nyugvó dongaboltozatok fedték, kivéve az 
első szakaszt, amelyet keresztboltozat fedett. 
Ez alacsonyabb is volt a többinél, mert fölötte 
volt a kórus. A kolostorból, az alaprajz után 
ítélve, lépcső vezetett a kórushoz. Bzt az 
alaprajzot Tallherr kamarai építész készítette 
a templomról és a kolostorról 1786 október 
9-én. — A szentélyt keresztboltozat fedte. 
A torony a szentélytől balra volt. Az alap
rajzon ugyan nincs jelölve, azonban a 
sekrestye falainak vastagabbra építése vilá
gosan mutatja, hogy a torony egyik fala 
erre volt építve. Még ma is jól felfedezhető 
a toronynak a helye a Várszínház színpadának 
hátsó részén. A szentély mögött volt még 
egy helyiség, melyet szintén keresztboltozat 
fedett. Kz valószínűleg a szerzetesek részére 
épült, ahol szerzetesi szertartásaikat végez
ték. Ilyen szentély mögötti helyiségek gyakran 
szerepelnek az olasz templomoknál. A szentély 
hátsó falának jobb- és baloldalán az oltár 
mögött ajtó vezetett ebbe a helyiségbe. A 
szentély alapja magasabb volt a templom 
hajójának alapjánál és ezért lépcső vezetett 
a szentélyhez. Az egyes pillérkötegekben két-
három méter magas ajtónyílások voltak, 
amelyek a pillérek közt levő oltárfülkéket 
kötötték össze egymással. 

A templom külsejét azon a képen láthatjuk legjobban, amelyen 
az 1741. évi villámcsapás útja látható. Ezt a Wiennerisches Diarium 
1741. évi 68. száma a következőképpen írja le : 

»Buda augusztus 19. Előző nap délután hatalmas vihar pusztított. 
A villám belecsapott a karmelitáknak a rendházába és lefutott a kéményen. 
Átfutott a prior szobájának a falán ; akkor éppen egy asztalos volt nála, 
aki az ijedtségtől elájult, de szerencsére más baja nem történt. A villám 
négy helyen belecsapott a lőportoronyba is, amely éppen a jezsuiták 
mögött fekszik, de szerencsére itt sem okozott tüzet.« 

7. A karmelita-templom alaprajza. 
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A kép a Duna felőli homlokzatát mutatja az összeépített templomnak 
és kolostornak, amelyek tetőpárkányzata egy magasságban van. A hátsó 
homlokzat falán egy kétemeletnyi magas ablak van félköríves lezárással, 
alatta egy a földszinti ablaknál valamivel alacsonyabban fekvő szintén 
félköríves lezárású ablak, amely valószínűleg a kriptának a megvilágítására 
szolgált. Az ablaktól jobbra és balra a falat tükrökre osztott vakolat 
díszítette. 

Ebben a kriptában és nem a Helyőrségi templomban — egyes^ téves 
megállapítások szerint — temették el 1301-ben III . Endrét, utolsó Árpád
házi királyunkat, 1309-ben János kalocsai érseket és Temesvári Pelbártot, 
aki e zárda lakója volt. 

A torony egyik fala a kolostoron, a másik kettő pedig a szentély 
mögötti részen és a sekrestye falain nyugodott. Párkányzata két részre 
volt tagolva, sarkain féloszlopok voltak, az alsó részén dór, a felsőn ión 
stílust követve. Ablakai félkörös lezáródásúak. Teteje tipikusan barokk 
stílusú, melyen gömbre erősített kettős kereszt állott. Mind a templomnak, 
mind a toronynak a teteje bádoggal volt fedve. 

A toronyban négy harang volt elhelyezve. Az utolsót, amelyet újonnan 
öntöttek és a legnagyobb volt, az 1735. évi szeptember 25-i vasárnap 
szentelte meg gróf Patachich Gábor Ármin kalocsai érsek, belső titkos 
tanácsos, hétszemélyes táblai ülnök. A harangot Zechenter Antal ágyúöntő
mester készítette, súlya 26—27 mázsa, egyik oldalán a Szentháromság, 
másikon a pazzisi Mária Magdolnának a képe látható, ki zivatartól, boszor
kánytól és varázslatoktól óv. A néphit szerint ez mentette meg a templomot 
az 1741-i nagy viharban a villámcsapástól. A harangot még német és latin
nyelvű felirat is díszítette. A négy harang közül a szintén Zechenter Antal 
által készített Szentháromság — Szent Teréz-harang volt a legértékesebb : 
840 forintra becsülték és 1350 forintért adták el. Súlya 24 mázsa volt. 
Utána következett a Nepomuki Szent Jánosnak és Illésnek szentelt harang, 
amelyet Zechenter öntött 1723-ban. Becsértéke 385 forint, eladták 415 
forintért. Harmadik a Jézus, Mária és Szent Józsefnek szentelt harang, 
szintén Zechenter műve. Becsértéke 245 forint, eladták 264 forint 15 
krajcárért. A legkisebb a Szent Keresztnek és a Fájdalmas Szűznek szentelt 
harang volt. Ez is Zechenter műve, 3 és % mázsa volt. Becsértéke 122 forint 
30 krajcár, eladták 132 forint 7 és fél krajcárért. Mind a négy harangot 
a becsértékükön felül vásárolták meg. Végül szerepel a leltárban egy 
harangszív is, amelynek súlya egy mázsa volt. Ezt a nagyharang részének 
készítették. 

A templomban a Szent Józsefről elnevezett főoltáron kívül még 
kilenc mellékoltár volt. Az oltárokra és általában a templom berendezésére 
vonatkozólag az Országos levél tárban a Helytartótanácsi Levéltár E. 24. 
Budai Karmeliták No. 10 jelzésű iratában a következő leltári adatokat 
találjuk: Először 1-től 159 számig a sekrestye berendezései szerepelnek. 
Voltak benne miseruhák, oltárterítők, vecsernye-palástok, egy ezüstveretű 
misekönyv, arany és ezüst szentségtartók, ciboriumok, kelyhek, keresztek, 
sőt az adományok között mint érdekesség meg van említve egy aranyozott 
szemfog is. A sekrestyében volt elhelyezve még arany keretben a Carmel-
hegyi Boldogságos Szűznek a képe. 
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Ezután következik 160-tól 170 számig az oltárok leltára. A Szent 
Józsefről elnevezett főoltár (No, 160) volt a legdíszesebben megalkotott 
oltára a templomnak. Lépcsőzetes talapzaton állott, három puhafalépcső 
vezetett hozzá. Részei a következők voltak : egy aranyozott oltárkép, 
mely egy darabból állott, egy egész tabernákulum, belül aranyozva, 
figurákkal, cirádákkal díszítve, egy elég ügyesen megfestett Szent Józsefet 
ábrázoló oltárkép. Kétoldalt két-két márványoszlop, két pápának, két 
püspöknek és két szerzetesnőnek aranyozott szobrai, a Szentháromság 
ovális keretbe foglalt képe és több aranyozott angyalszobor szétterjesztett 
szárnyakkal. 

Ezután következik a kilenc mellékoltár. Az első a Skapulárés Boldog
ságos Szűz Máriáról elnevezett oltár Mária szobrával. Ez a szobor ma dara
bokban van. Két puhafából készült lépcsőfokon állt, oltárlapja színes és 
aranyozott volt. Két márványoszlop!áb között állott a Boldogságos Szűz 
Máriának festett képe arany keretben, továbbá egy karmelitának szintén 
arany keretbe foglalt képe. Az oltár fölött faragott baldachin állott, mely 
belül aranyozva volt, kívül pedig piros alapon kis angyalkák aranyozott 
szárnyakkal voltak festve. Második a Nepomuki Szent Jánosról elnevezett 
oltár, melyen a Szent János-szobron kívül a Boldogságos Szűz Máriának 
is volt szobra. Harmadik a Szent Anna-oltár Szent Anna képével és Krisztus 
szobrával. Majd következnek : a Szent Kereszt-oltár, Szent Illés-oltár és 
Szent Albert-oltár, a szentek képével. Ezenkívül Kis Jézus oltára két nagy 
angyallal, Mihály arkangyal, amint a dölyfös Lucifert megöli és Isten anyja, 
Boldogságos Szűz oltára. Utolsó az Ecce Homo-oltár. Ezt az egy oltárt 
a karmeliták megtartották, midőn II . József feloszlatta rendjüket és a 
templomból és kolostorból el kellett hurcolkodniuk. 

A főoltárt és a Skapulárés Boldogságos Szűz Mária oltárát a Magyar 
Királyi Udvari Kamara egyenként 16 forintért vette meg. Az Udvari 
Kamara ezenkívül még hét mellékoltárt vásárolt meg összesen 16 forintért. 

A főoltár 1788-ban Sárospatakra került és jelenleg is ott van. 
A templomban 20 darab templomi pad és a következő táblaképek 

voltak : Szent Angélus, Szent Gellért, Szent Telesphor, Corisini Szent 
András és Szent Ferenc ; Pazzisi Szent Mária Magdolna és ismeretlen 
karmelita szentnek a képe, végül egy Szűz Mária-kép. Ezeket a 
képeket a karmelita rend feloszlatása után 1786 április 25-én bocsátották 
áruba. 

A kórus leltárában szerepel 172-es szám alatt az új állapotban levő 
szép orgona, amelyet, ha valamely templomnak adnának át, akkor 900 
forintra becsülnék, ha orgonakészítő vásárolná meg, annak 500 forintért 
adnák el. A vízivárosi plébános vásárolta meg a Kamarától 430 forintért 
és egy ócska orgonáért. Jelenleg a Szent Anna-templomban van, ahol 
1784-ben a zenekarzat mellvédje mögött helyezték el. Azonban az itt 
elhelyezett orgona, magassága és szélessége miatt a hajó megvilágítását 
akadályozta, ezért 1800-ban szétbontották és másképen állították fel. 
Puchner Jakab »Synopsis«-a szerint az orgonát 1800-ban három részre 
szedték szét. A két magas, széles szárnyát kétoldalt a fal mellé helyezték, 
a középső alacsonyabb és kisebb részt a karzati mellvéd középső részében 
helyezték el. í g y ' a z orgona egységét megbontották. Ezen elhelyezés 
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folytán egyrészt megcsonkították a karzat mellvédjét, másrészt az 
orgona párkányzatát díszítő angyalok nem érvényesülhetnek. A magas 
sípládák fölött elhelyezett angyalok — két-két nagy angyal és két-két 
puttó — lebegő tartásukkal és széles mozdulataikkal csaknem teljesen 
elvesznek a templom bolthajtásának félhomályában. 

A mellvédben elhelyezett középső részben álló hárfázó Dávid, az 
üstdobot verő és harsonázó angyalok hátulról kapják- a megvilágítást és 
így csak árnykép hatását keltik. Az orgona mesterét nem ismerjük. 
Míg az Anna-templomban az orgona szétszedett részeivel zavarja a templom 
egységes hatását, addig valószínű, hogy a karmelita-templom nagyobb 
és tágasabb kórusán teljes szépségében kibontakozhatott. A fenti 
leírásból és az itt közölt képből fogalmat alkothatunk az orgona alakjáról. 
A kóruson volt még két keményfa lambrida (falburkolat) és két kemény
fából készült szék. 

A szószékről és szószék szobrászati díszeiről nincs szó a leltárban. 
Alkotójuk Bebo Károly szobrász volt, aki 1712 körül született. Születési 
helyéről, művészi képzéséről semmit sem tudunk. 1740-ben már Óbudán 
tartózkodott és gróf Zichy Péterné szolgálatában állott, mint szobrász. 
A karmelita-szószék fából faragott szobordíszeit 1743 szeptember 13 
és 1744 február 7-e között készítette el. Ezeknek az elkészítése a perjellel 
kötött szerződés alapján történt meg (Schoen Arnold : »A budai Szent 
Anna-templom« 140-ik lap). 

A szószéket a rend feloszlatása után eladták : holléte ezidőszerint 
ismeretlen. 

A templom boltozatára a freskót Falkoner György, az akkori budai 
festőiskola feje és fia Henrik József festették. Falkoner Henrik József 
1708-ban született, szorgalmas tanulás után a legszigorúbb budai szerzetes
rendbe lépett be. A szerzetben Fráter Julianus nevet vette fel. Festészetben 
való jártassága miatt igen kedvelt egyéniség volt. Éppen szerzetesi fogadalma 
letétele után, mikor működését megkezdte a rendben, fejezték be a templom 
építését. О készítette a boltozat freskójának tervét, melyet az ő közre
működésével atyja, Falkoner György kivitelezett. Kgy festmény a templom
ból a ferencrendiékhez került, egy másik az Erzsébet-apácákhoz. (A karme
liták szóbeli közlése alapján.) 

A karmelita-templom csak 1763-ra készült el teljesen, mivel belső 
berendezése hosszú évtizedekig tartott . Ugyanezen év szeptember 18-án 
szentelte fel Zbiskó Károly József püspök. (Dr. Schoen Arnoldnak, a Székes
fővárosi Történeti Múzeum igazgatójának szóbeli közlése alapján.) 

Azonban alig 21 évig működhettek a karmeliták benne. I I . József 
1784-ben ugyanis a rendet feloszlatta és őket a kolostor és templom 
elhagyására kényszerítette, berendezéseit eladatta. 

Ez a határozat a következőképpen szólt : 
»Előadatván, hogy az osztrák provinciához tartozó karmelitáknak 

a budai Várban lévő rendháza (moríasterium) kevésbbé szükséges, leg
kegyelmesebben elhatározzuk, hogy ezen rendház megszüntettessék és 
annak tagjai a számukra megállapított nyugdíjak mellett, más klastromokba 
helyeztessenek át, maga az épület pedig nyilvános árverés útján eladassek 
és annak eredménye feljelentessék.« 
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Az árverést november 9-re ki is tűzték, azonban gróf Majláth József, 
későbbi udvari kancellár közbenjárására elejtették. Az el nem adott templomi 
berendezést egyideig a királyi palota egyik hegységében őrizték. Hogy 
innen hová kerültek, nem tudtam megállapítani, kivéve az orgonát, fő
oltárt és két festményt. 

A templomot ezután katonai raktárnak, a kolostort lakásoknak 
használták fel. 

A karmelita-templom színházzá való átépítésének előzményei a 
következők vol tak: II. József császár 1783 november 28-án kelt leiratával 
Pozsonyból Budára helyezte a Magyar Királyi Helytartótanácsot, a Magyar 
Királyi Udvari Kamarát és a Királyi Hétszemélyes Táblát (Curia). 
E rendeletet 1784-ben végre is hajtották és a királyi tisztviselők nagy száma 
jött Budára. A város a Pozsonyból jött tisztviselők szórakozási igényeit 
nem tudta kielégíteni, akik a közeli Bécsbe jártak szórakozni. 

Maga II. József császár, aki talán egyedül Buda lakosai között örven
dett népszerűségnek, gondoskodni akart a tisztviselők szórakozási lehető
ségeiről. A Városmajort is az ő kezdeményezésére fásították be és adták át 
a közhasználatnak. 

Az üres karmelita-templom színházzá való átépítésének gondolatát 
először Bulla Henrik Ferenc vetette fel. Ő volt a budai »Vörös Sün« és 
a »Fehér Kereszt« fogadók és a pesti Rondella bérlője, s mivel ezek a helyi
ségek eredetileg nem színháznak épültek s így színielőadásokra nem voltak 
a legalkalmasabbak, szeretett volna egy rendes színházat építtetni. Folya
modványában a zárdabeli refektórium vagy templom helyiségét kéri 
budai színház számára. Bzen kérését a kancellária II. József elé terjesztette. 
A császár azonban 1785 szeptember 9-én nem adott helyt e kérésnek, hanem 
azt a helyet jelölte ki színház építésére, ahol később a budai népszínház 
épült. A színháznak ezen a helyen való felépítését el is határozták. Tervét 
és a költségvetést Hillebrand udvari építész elkészítette. Ennek alapján 
az épület felépítése 50.000 forintba került volna. Már a pénz hitelezésére 
is utasítást adott József császár, de 1786-i budai tartózkodása alatt ezt 
az utasítást visszavonta. Ekkor hozza szóba Tuschl Sebestyén, későbbi 
színházbérlő ismét a karmelita-templom színházzá való átalakításának 
kérdését. József császár ezt az ajánlatot most elfogadja és gróf Niczky 
Kristóf helytartótanácsi elnökhöz intézett kéziratának 4. pontjában 
elrendeli, hogy a karmeliták temploma és kolostora kiüríttessék, a szobák 
és helyiségek és a refektórium kaszinóvá, a templom pedig színházzá 
átalakíttassék és hogy Kempelen Farkas udvari tanácsos terv és javaslat 
tételére utasíttassék. 

Ezen császári parancs, mely a templomnak színházzá való átalakítását 
elrendeli, gondoskodik a felmerülő költségekről is. 

Ezek után megkezdődtek a tárgyalások Buda városával. Mivel 
a karmelitákat kártalanítani kellett, a templomot és kolostort egy városi 
küldöttség és Tallherr József kamarai építész becsülték meg. A város 
részéről kiküldöttek voltak : Pavianovich, Szlatiny és a városgondnok. 
A templomot 5082 forint 16 krajcárra becsülték, a kolostort pedig 10.000 
forintra. Végül is kerek 20.000 forintért vette át a város, mely összeget 
20 éves részletekben tartozik megtéríteni. Ezt a javaslatot a város csak 
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5 év múlva fogadta el. Tekintettel arra, hogy Buda város segítség nélkül 
ezeket a költségeket nem tudta volna viselni, a városnak a Királyi Kincstár 
a főfizetö hivatalnál 6000 forintos részletekben utalta ki a szükséges 
összeget. Ezeket a részleteket Pogner Károly számadó vette fel, aki a város
nak volt kiküldötte. 

Időközben Kempelen Farkas a tervet és költségvetést elkészítette és 
az általános udvari építési igazgatósághoz felterjesztette. A terveket 
felülvizsgálták és elfogadták. Gróf Pálffy Károly udvari kancellár javas
latára Kempelen Farkas a munkát megkapta, mivel az átalakítást a leg
olcsóbban vállalta. 

A költségvetést a következőkben állapította meg : 

a) A templomnak színházzá átalakítása 20.992 frt 
b) A szomszédos klastromépület alsó helyiségeinek 

kaszinóvá leendő átalakítása, három tekepálya elő
állítása 4.985 « 

c) Egy ruhatár előállítása a színházi kellékeknek 2.000 « 

Összesen 27.977 frt 

d) Amennyiben azt kívánnák, hogy a színház farsang ide
jén a földszint felhasználásával táncteremnek is szolgál
jon : ezzel a költségek 385 forintra rúgnának, így 
az egész építkezés költsége 28.362 frt 
lenne. 

Kempelen Farkas hajlandó volt a fenti összegért az átalakításokat 
elkészíttetni és 1787 januárjában, miután a templomot szentségtelenítették, 
hozzákezdtek az építkezéshez. Az átalakítási munkálatokat Kempelen 
Farkas, majd Schönstein udvari tanácsos irányította. 

A régi templom harangjából ágyút öntöttek, a szentély alatti kripta 
egy részét süllyesztőnek használták. Az ide temetett holtakat a közeli 
temetőben hantolták el, a kolostori cellákból öltözők lettek, és az egykori 
főoltár helyét a színpad foglalta el. Kempelen átépítési tervei egyedülállók 
voltak e nehéz feladat megoldásánál, mivel az épületnek templom jellegét 
teljesen el kellett veszítenie. Sajnos ezen átalakítási tervek Bécsben vannak, 
és így azokhoz hozzájutni nem tudtam. 

1787 őszére a színház elkészült és az előadások megkezdődtek. 
Schönstein tanácsos a megnyitás napjának október 16-át említi, s így 
az első előadás október 17-én volt. Az előadott, természetesen német
nyelvű darabnak a címe : »Der Mönch von Berge Carmel« volt. 

A Várszínház homlokzata nagyon hasonlít a bécsi Josefinus épületekre, 
a schönbrunni park egyes pavillonjaira s így magán viseli a bécsi mester 
kezenyomát. A XVIII. század végén uralkodó copf-ízlés tipikus jelleg
zetességei láthatók középrizalitos homlokzatán. Az átalakításnál a karmelita
templom szép barokkívelésű homlokzatát egy síkba építették át és talap
zatát kváder-kövekből rusztikusán képezték ki. 
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A félköríves lezárású főbejárattól jobbra és balra két kisebb bejárat 
is van. A főbejárat fölé erkélyt építettek, az oromzatra a város címere 
van elhelyezve. Kempelen Farkas a színház homlokzatára és a színpad 
feletti részre a következő felírást akarta tétetni : 

Ubi missae 
Nunc musae 
Ubi tabernaculum 
Nunc spectaculum. 

Ez a vers Pauler Tivadar, volt igazságügyminiszter hagyományából 
származik. A felírást azonban alkalmatlannak találták és ezért elhagyták. 

A bejárat egy elég tágas előcsarnokba nyílik, jobbra és balra lépcső
sor vezet a páholyokhoz. A fordulók oldalán levő fülkékbe vázák vannak 
elhelyezve. 

A színház belső tere 25 bécsi öl hosszú (47 m 30 cm) és 9 bécsi öl 
széles (17 m 6 cm). Ebből 10 öl jutott a színpadnak, amely elől 6 öl, a hát
térben pedig 4 öl 1 láb és 6 hüvelyk széles. A földszint 8 öl 7 hüvelyk 
hosszú, ovális alakú. A színház 1200 néző befogadására volt alkalmas. 
Három emelete közül kettőn voltak páholyok : összesen 33. A harmadik 
emeleten középen zártszékek voltak, oldalt karzati ülőhelyek. 

A földszint jobb- és baloldalán 5—5 páholy volt. Az udvari páholy 
az első emeleten, a színpadtól balra volt elhelyezve. A nézőtér függőleges 
tagoltságát pillérek adták, amelyek ízlésesen díszítették a nézőteret. 
A páholyok mellvédfalai nem túlzott ívelésűek. A harmadik emeleten 
sima, festett ballusztrád-sor van, ami meglehetősen kiütközik a nézőtér 
összhatásából. A proszcénium architektúrája egyszerű, egészen fehér, 
aranyozott lécekkel díszítve, középen a magyar címerrel. Ugyanígy van 
festve az oszlopfő, a lábazat és rozetták is. A mennyezet művakolattal 
van ellátva, szürke és kékre festett mezőkre van osztva, melyeken a külön
böző művészetek jelképes képei voltak, középen Apollo feje szürke alapon. 
A páholyok ívelése kékszínű volt szürke széllel. 

Az átépítésnél egész sereg budai iparos dolgozott. A kőművesmunkákat 
Hikisch Kristóf kőműves végezte. Az épületen dolgozott még Gelinet 
Ferenc festő, Hoff József üveges, Seybaud Mihály lakatos, Ibiéin János 
kárpitos, Bonnir Mátyás ácsmester, Stelzer Péter kádármester, Herbka 
Antal bádogos és három kályhásmester : Hinterauer János, Bleicher 
József és Mesch András. Belső berendezésén a következő asztalosok dolgoz
tak : Regele József és Heyne József. Díszítésén Messerschmidt János 
szobrász, Endl Ferenc kőfaragó, Lässer Willibaldus faldíszítő, Tanzinger 
Mátyás, Wunsch Lőrinc és Meichl Pál festők és mázolok dolgoztak. 
Gyertyaöntőjük Killender Ignác, szerszámkészítőmesterük Langer Antal, 
kötélverőjük Hoffbauer József és műszerészük Westhoff er Ignác volt. 

A színház belsejét többször átfestették és helyreállították. Legelőször 
1815-ben gróf Ráday bérlő, 1854-ben Buda városa és 1884-ben Budapest 
főváros. Ugyancsak 1884-ben építették az elsőemeleti erkélyt. Ekkor az 
egész színház belsejét fehérre festették, arany díszítésekkel látták el. 
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A mennyezet festményei eltűntek, és helyüket teljesen kifejezéstelen, a 
romanticizmusba hajló aranyozott díszítések foglalták el. 

Ismételten átépítésre, illetőleg restaurálásra került sor az 1917—18. 
években. 

A színház egész nézőtere a XIX. század romanticizmusának értel
metlenül másolt renaissance formáit mutatja. A főfüggöny 24 láb magas 
és 25 láb széles, egészen egyszerű, ami meglehetősen elüt az allegorikus 
képekkel és dús díszítésekkel ellátott második függönytől. A vasfüggönye 
egy függönyt ábrázol, amely ízléses és egyszerű. Vörös alapon elhintett 
arany virágokkal, középen Apollo hárfával. A színpadot Maar pozsonyi 
gépész egészen újszerű, könnyen és gyorsan kezelhető gépekkel látta el. 

A színpad mögött voltak a ruhatárak és a rendező szobája. Öltözőkül 
a kolostor-cellák egy részét alakították át. A szomszéd épületből, a Sándor 
gróf palotájából még ma is egy fedett folyosó vezet a főúri páholyba. 

A Várszínház a magyar színészet történetében igen fontos szerepet 
töltött be. »A Várszínház falai között hangzott el az első magyar színi
előadás, melyet az úttörő Kelemen László magyar játszó színitársasága 
tartott 1790 október 5-én.« Ez alkalommal Simái Kristóf kegyesrendi 
szerzetes »Igazházi« című darabját adták elő. 

»Az innen virágba szökkenő magyar színművészet másfélszáz éven át 
nyelvünknek gondos őrizője, a nemzeti szellem áldozatos, hű munkása volt.« 

Sokat küzdött ezután a magyar színészet, részint a német hatóságok 
akadékoskodásaival, részint a polgárságnak a magyar színészet iránt 
tanúsított közönyössége miatt, annak ellenére, hogy a Várszínház szín
padán játszottak a régi magyar színészet legnagyobb művészei : Megyeri, 
Bgressy, Lendvayék, Déryné, Szigligeti és I,aborfalvy Róza. I t t játszott 
Kántorné is, akinek nagy érdeme, hogy Budán először itt adták elő 1835-ben 
február 27-én a Bánk bán-t. 1800 május 7-én Beethoven játszott a Vár
színházban. Ennek emlékét Beethoven halálának százéves évfordulójára 
emelt emléktábla hirdeti. 

A Várszínházban a színielőadások egészen 1924-ig tartottak. Ekkor 
a rendőrség, mivel a karzat egy része leszakadt, hivatkozva a nézőtér 
rozoga voltára és tűzveszélyességére, az előadásokat betiltotta. 

Jelenlegi formájában színháznak nem alkalmas és most ugyancsak 
katonai raktár, mint volt a karmeliták kiköltözése után.* 

A nézőtér faburkolata alatt azonban eltemetve húzódnak meg a régi 
karmelita-templom falai, melyek várják újjáéledésüket és azt a pillanatot, 
amikor régi harangjai ismét megkondulnak, és másfél évszázad után 
egykori hivatását betöltve ismét Isten igéjét fogja hirdetni. 

Clauderné Vladár Margit 

*Az 1943. év folyamán a nézőtér és zsinórpadlás teljes berendezését a 224.378/ 
1943—XI. sz. polgármesteri határozat alapján tűzvédelmi okokból lebontották, 
xígyhogy'az épület belseje most ismét a teljes templomteret mutatja. Szerk. 
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7. A karmelita templom és kolostor képe az 1741. évi villámcsapás alkalmából. 

8. A karmelita templom és kolostor alaprajza (Tallherr) 



9. A Várszínház padlásán ma is lá tható barokk pillérek és boltozat. 

10. A karmelita templom 
Szent Józsefről ^elnevezett 
főoltára, jelenleg 
Sárospatakon. 



11. A karmelita templom orgonája, jelenleg a felsővizivárosi Szent Anna-plébániatemplomban. 



12. A Várszínház nézőtere. 


