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A londoni Lyceum színház épülete 1878-1898 között 
- épületértelmezés -

A színház mint műfaj, komplex társadalmi esemény, egyike a mindennapok 
legfontosabb nyilvános eseményének. Nem pusztán csak egy hely, ahol előadá-
sok láthatók, de jól szervezett alkalom: a társadalom találkozásainak színtere. 
„A színház - a közönség elrendezésével, egyéb nyilvános helyeivel, fizikai meg-
jelenésével, még városon belüli elhelyezésével is - , minden elemével fontos része 
annak a folyamatnak, amely által a közönség színházi tapasztalatát értelmezi."1 

Ezek az elemek a színház szociális funkcióinak a szimbólumai, arról árulkodnak, 
hogy egy bizonyos társadalom mit gondol önmagáról és a szórakozásnak erről 
a fajtájáról. A színház belseje és külseje reflektál a társadalomra és önmagára a 
színházi folyamaton keresztül; és természetesen ezt az intézményt úgy formál-
ják, hogy kielégítse az adott társadalom elvárásait. 

A hely elrendezése a színházban és a színház körül fontos lenyomata az 
éppen aktuális társadalmi hierarchiának. A hasonlóságok és a különbségek a 
színház külső és belső szerkezetében bizonyítékul szolgálnak arról a szerepről, 
amelyet a színház betöltött egy korszak társadalmi életében. „Egy ilyen analízis-
nek nemcsak szinkronikusnak kellene lennie (figyelembe véve a kapcsolatokat 
az elemek között egy bizonyos időben), de diakronikusnak is (figyelembe véve 
az időleges változtatásokat az elemekben vagy az elemek kombinációiban)."2 

A nézőtér3 beosztása (az elválasztott üléshelyek, páholyok, folyosók, előterek, 
bejáratok... stb.) nemcsak bizonyos fizikai konstrukciót muta tnak (hogyan lehet 
a legtöbb embert elhelyezni a legkisebb helyen), hanem bérlőik gazdasági, po-
litikai és szociális helyzetét és kapcsolatait is. A színház alkalmazottainak szo-
ciális hierarchiáját a színpad4 területének fizikai elrendezése is kifejezi. Ezeknek 
a helyiségeknek (öltözők, tárolóhelyiségek, Green Room... stb.) térbeli elhelye-
zésében kifejeződik birtokosaik szerepeinek befolyása és fontossága a színházi 
esemény létrehozásának folyamatában. 

A következő oldalakon - London századvégi társadalmi életével összefüg-
gésben - a londoni Lyceum színház belső és külső szerkezetét, elrendezését és 
díszítését szeretném tanulmányozni, abban az időszakban, amikor a színház 
vezetője Henry Irving volt, 1878-1898 között. A dolgozatban arra keresem a 
választ, hogy (1) a közönség összetételének változása hogyan befolyásolja egy 
épület struktúrájának, elrendezésének, díszítésének átalakítását; (2) az épület 
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adott tulajdonságait hogyan használhatja ki a színház vezetője színházi-kultu-
rális koncepciójának megvalósításához. 

A Lyceum térbeli helyzete a városon belül 
„A londoni újgazdag és vagyonos burzsoá rétegek egyöntetűen a város nyugati 
részében telepedtek le, a keleti részt hagyván a szegényeknek és a dolgozóknak, 
a város közepe és nyugati része kedvelt területe lett a főbb színházaknak, ame-
lyet azóta is West Endnek hívnak."5 Carlson állításai Charles Booth Descriptive 
Műpjének állításaival is igazolhatók. Eszerint a színház a felsőbb osztályok lakó-
körzeteinek szélén található, mely az 1880-as években a Hyde Parknál és a 
Regent's Parknál végződött. így, bár a színház mindig is a Strandtői északi 
irányban, a Wellington utca első telkén állott, eredetileg „a város legközpontibb 
részén feküdt",6 s anélkül, hogy egy tapodtat mozdul t volna, az 1880-as évekre 
a város nyugati felének legkeletibb részén találta magát , a környező kontextus 
változásának következtében, mivel a nyugati részek beépítése miat t „a város 
központja szintén nyugatabbra tolódott".7 így 1880-ra a színházat közvetlenül 
a középosztály középső és felső rétegeinek lakóházai vették körül, de nem esett 
távol sem a gazdag rétegek, sem a város kevésbé tehetős, a keleti részen elhe-
lyezkedő rétegek negyedeitől. Térbeli elhelyezkedése szempontjából a Lyceum 
nem volt kiszolgáltatva egyetlen réteg speciális igényeinek sem, sőt ki tudta 
szolgálni a társadalom legszélesebb körű elvárásait is. 

A színházat közvetlenül a Burleigh, az Exeter, a Wellington Street és a Strand 
vette körül. A Burleigh Street merőlegesen helyezkedett el a Strandre, eredetileg 
csak a Miner's Hall épületéig tartott,8 de az 1830-as tűzvész u tán ez az út is 
elérte a Covent Garden piacot. Átmenő forgalma ellenére ez az utca volt a ház 
egyik legnyugodtabb része. Az utca nyugalma és viszonylagos nagysága lehetett 
az ok, amiért a színház hátsó részét ide építették, mely rendelkezett a szükséges 
térrel a színpadi ajtó körül, a színházi eszközök mozgatására. Az utca csendes-
sége és nyugalma szintén megmagyarázza a magánpáholyok és a királynői pá-
holy bejáratainak elhelyezését is. így a királyi család és a felsőbb osztályok tagjai 
élhettek azzal a lehetőséggel, amely megengedte nekik, hogy kerüljék az érint-
kezést az épület más látogatóival. Az Exeter Street a színház jobb oldalánál 
található, párhuzamos a Stranddel és egyik vége a Wellington Streetbe torkollik. 
A színházat körülvevő utcák közül az Exeter a legkeskenyebb, így megközelítés 
szempontjából a legrosszabb. Talán ez a magyarázat, arra, hogy a színház leg-
rosszabb helyeinek (gallery) bejárata található itt. Mindkét utcát (Burleigh és 
Exeter) csak a környező házak lakói és üzleteinek, éttermeinek fogyasztói hasz-
nálták, de ezek az utcák nem kötöttek össze zsúfolt utakat, tereket, vasútállo-
másokat, vagy egyéb fontos magán- vagy nyilvános épületeket. A Wellington 
Street, amely az Oxford Streettől, a Waterloo Bridge-en keresztül, a Strandet is 
keresztezve húzódott, a város déli partjáig tartott. így lehetett a legegyszerűbben 
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elérni a Covent Garden piacot, a Drury Lane színházat, a Royal Opera House-t 
és a St. Paul's templomot déli, a Somerset House-t, a Waterloo h ida t és a Wa-
terloo pályaudvart északi irányból. A Strand kötötte össze a Cityt - London 
kereskedelmi és bankközpontját - és a Westminstert - a kormányzati és a királyi 
negyedet - a tizenhetedik század óta, így ettől számítva ez az út különlegesen 
fontos társadalmi szerepet játszott London mindennapi életében. Sőt, a tizen-
hetedik század óta a Strandnek és a környező utcáknak még egy alapvető funk-
ciója is létezett. Napközben a legfőbb kereskedelmi körzetként működött, 
összekötvén a város keleti részét a nyugatival, a délit az északival, éjszakánként 
pedig mint az úgynevezett szórakoztató negyed, mely híres volt színházairól, 
fogadóiról, tánctermeiről és szállodáiról. Az összekötő funkció miat t mindig 
rengeteg ember, szekér, magán- és bérkocsi járt a színház előtt és a Strand felőli 
oldalon. A fenti szerepekből következően a környék sűrűn lakott és gyakran 
látogatott volt minden napszakban. Az állandó tömeg a Stranden és a Welling-
ton Streeten lehetett az oka annak, hogy Irving sohasem változtatta meg a Wel-
lington Streeti főbejáratot, és mindig hadakozott azért, hogy megtartsák a Strand 
felőli bejáratot is. A négy bejárat szimbolizálta, hogy Irving színháza jelen le-
hetett ezeknek az utcáknak, s rajtuk keresztül a negyed, mindennapi és mentális 
életében is. 

Az utazás szempontját figyelembe véve e terület életében a legfontosabb utak 
szintén a Strand és a Wellington Street. Az 1880-as években „London közép-
pontja gazdagon ellátott vasúti pályaudvarokkal",9 ezeket a Central Under-
ground Line kötötte össze, melynek egyik megállója a Strand nyugat i felén a 
Charing Crossnál, másik a Temple-nél, a Strand keleti végénél volt található, 
mindkettő közel a színházhoz. Simmons véleménye szerint, mivel London nem 
rendelkezett hatalmas központi pályaudvarral, mint a nagy európai városok 
(„hauptbahnhof"), így „az utazók általában, ha keresztülmentek Londonon, leg-
alább egy éjszakát eltöltöttek itt".10 Naponta emberek ezrei jöttek és mentek 
Londonból, maradtak egy vagy több éjszakát a fővárosban, meglátogatva a lo-
kálokat, kocsmákat, klubokat, kávézókat és a színházakat. A növekvő érdeklődés 
az utazás mint szabadidős program iránt, és a vasútrendszer egyszerűsége fon-
tos kapcsolatban álltak a színházi szériaelőadások rendszerének (long-run-
system) kialakulásával, jelen esetben Irving sikereivel is, a The Bellsben, a 
Becketben, és a Faustban. 

London már a századfordulón (is) túlnépesedett nagyváros, hiszen több mint 
ötmillió lakossal rendelkezett,11 s noha ez a szituáció nem mondható a legjobb-
nak az egyénre nézve, de tökéletes a színházi szériaelőadások számára. A Ly-
ceum épületének földrajzi helyzete elérhetővé tette Londonból és vidékről egy-
aránt, magán- és bérkocsival, tömegközlekedési eszközökkel, vagy éppen gya-
log. A lehetőséget biztosította a színház körüli u tak tökéletes állapota, jó 
világítása és tömegközlekedés-rendszerének kiépítése. Tehát Henry Irving szín-
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házának térbeli elhelyezkedése tökéletesnek mondható, mivel lehetőséget nyúj-
tott arra, hogy a társadalom minden rétege elvileg minden nehézség nélkül a 
színház közelébe juthasson. 

Az épület maga házakkal volt körülvéve minden irányban. Földszintjük és 
első emeletük általában üzletet vagy éttermet rejtett, felettük lakásokkal. A szín-
ház nem emelkedet ki magasságával a környező házak közül, és nem is volt 
független épület egy tér közepén, mint ahogy a Párizsi Operaház, ezért is volt 
szükséges négy kijáratának és homlokzatának az egyik legforgalmasabb helyen 
való elhelyezésére. Az 1830-as tűzvész után hasonló stílusban építették újjá, 
mint a környező házakat, de a századfordulóra, alkalmazkodva a viktoriánus 
társadalom megváltozott ízlésvilágához, a környező épületeket emeletekkel tol-
dották meg, díszítőelemeiket átépítették. Kivéve a színházat. Ez megőrizte ere-
deti stílusát. Különleges jele csupán oszlopcsarnokának arányai, mert a Wel-
lington Streetnek ebben a részében egyetlen magán- vagy nyilvános épületnek 
nem volt ilyen egyszerű homlokzata, amely csak néhány elemet tartalmazott, 
mégis feltűnő, mivel teljesen elütött a környező épületek együttesétől. Esténként 
„amint befordultunk a Strand felől a Wellington utca irányába, a Lyceum szín-
ház oszlopcsarnoka felett lévő három kokszkosár bocsátott vöröses fényt a sür-
gölődő tömegre".12 Ez az effektus még több figyelmet szerzett ennek az intéz-
ménynek. 

Az épület homlokzata 
A tipikus tizenkilencedik századi, nyugati, burzsoá színház homlokzata „három 
vízszintes egységre bontható. Az első a bejáratokat és gyakran ennél többet nem 
is tartalmazott, a második a legimpresszívebb építészeti díszítést, amely abla-
kokon, íveken, oszlopokon és pilasztereken alapult, míg a harmadik sokkal egy-
szerűbb ablakelrendezést alkalmazott, gyakran megtoldva egy timpanonnal 
vagy más tetőelemmel."13 Ez a hármas osztás alkalmazható a Lyceum homlok-
zatára, de lényeges különbségekkel. Szerkezete klasszikus stílusban épült, a járda 
szélén álló hat korinthoszi oszloppal, fölötte timpanonnal. Alatta, és ez a Carl-
son-féle első egység, hatalmas bejárati ajtók találhatók, amelyek a nézőtérre 
vezettek, kivéve a Pitét14 és a Galleryt.15 

Eredetileg, 1834-ben, a későbbi főbejáratok egy része a színház épületében 
lévő, de teljesen önálló lakásokhoz tartoztak, amelyeket üzletként használtak. 
Gazdasági és mentális okai lehettek ennek az építészeti megoldásnak. A gazda-
sági ok az, hogy a vezetésnek mindig szüksége volt többletkiadásainak fedezé-
sére, s a lakások bérleti díjából ez meg is történhetett. A mentális ok egy kicsit 
bonyolultabb. Amikor a színház 1834-ben újjáépült, a színház mint morális in-
tézmény társadalmi státusza nem volt túl előkelő, így az építő megpróbálta 
eltitkolni igazi funkcióját. A tizennyolcadik és a korai tizenkilencedik században 
a színházak hasonló homlokzatokkal rendelkeztek, mint a körülöttük lévő há-
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zak, így az első Lyceum (1809) is. 1834-ben az építész már nemcsak el akarta 
titkolni az eredeti funkciót, azzal, hogy homlokzatát egy lakóházról mintázta, 
hanem megpróbálta társadalmi státuszát is emelni azzal, hogy külsejét egy görög 
templomhoz tette hasonlóvá. így a színházi lakások egy korábbi folyamat re-
likviáiként maradtak csak meg, későbbi eltűnésük pedig arra bizonyíték, hogy 
mentális funkciójukat elvesztve, fölöslegessé váltak. így az 1834-es átépítéskor 
alkalmazott módszerrel, a színház impozáns külsőt nyert, melyhez magasabb 
morális státusz csatlakozott, mint ami egy színháznak járt, mert ezáltal a Lyceum 
a British Museumhoz, a National Galleryhez és más nyilvános épületekhez vált 
hasonlóvá. Ezeknek az épületeknek az általános célja az lehetett, hogy magas 
szintű képzésben részesítsék látogatóikat. A görög templom szerkezetét és dí-
szítését vették mintául, annak konnotációit használva ahhoz, hogy felidézzék a 
klasszikus Görögországot, a klasszikus görög társadalmat, amely a késő tizen-
nyolcadik és korai tizenkilencedik század véleménye szerint, minden tekintetben 
az iskolázottság és kifinomultság mintájának számított. Ez lehetett a magyarázat 
arra, hogy a felvilágosodás korában miért lett az általánosan elfogadott stílus a 
privát és nyilvános épületek számára is a klasszikus. Tehát a színház a korszak 
nemzeti intézményeihez hasonlított. (E konnotációt Irving is kihasználta nemzeti 
színházi gondolatai kapcsán.) 

A Lycem homlokzatának második egysége különbözik a Carlson-féle általános 
leírástól. Nincs ablak, ív vagy pilaszter, oszlopok és sima fal található itt, min-
denféle dekoráció vagy szegélydíszítés nélkül. Ugyanez mondható el a harmadik 
egységről. Csak egy egyszerű, figurák és emblémák nélküli t impanon és egy 
kupola került ide. A színház nevét a „színház" szó nélkül, az ajtók fölötti keretbe 
vésték. A „Lyceum" szónak számos jelentése létezik, de szempontunkból kettő 
lehet igazán fontos: (1) 'kulturális épület (egy épület, amely előadások és kon-
certek szervezésével asszociálható',16 és (2) 'az a hely, ahol Arisztotelész tanított 
Athénban'.17 A név első interpretációja arra utal, hogy az épületet eredetileg 
mint koncert-, illetve előadóhelyiséget használták a tizenkilencedik század ele-
jén. A második interpretáció az iskolázással, a klasszikus világgal és a drámai 
műnem első teoretikusával függ össze. Az épület homlokzatának és nevének 
konnotációi Irving idejében is ,,reflektált[ak] a építők és a vezetők feltételezett 
»morális kereszteshadjáratára«, [...] és mind emlékeztetők voltak a klasszikus 
elődökre és a tudományos igényű műveltségre".18 Az olyan elvek, mint „morális 
kereszteshadjárat" és „tudományos műveltség", Irving legfontosabb színházi 
célkitűzései közé tartoztak. Részletesen kifejtette őket már első előadásában, 
amelyet az Oxfordi Egyetemen tartott. 

Irving céljainak megvalósításához az épület neve és külső megjelenése töké-
letes volt, mivel felépítése nem tartalmazott sem figurákat, sem emblémákat, 
sem semmilyen írásos jelet, amely színházra utalhatott volna, kivéve az aktuális 
darab plakátjait a főbejáratoknál. így a színház külső képe eltért a korszak 
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színházként definiálható intézményeinek homlokzatától, melyek akkor is felis-
merhetők voltak mint színház, ha nem tartalmaztak semmilyen írásos jelet.20  

Irving átalakíthatta volna színházát - mint ahogy a belsőt át is alakíttatta há-
romszor - , hogy kortársai az épületet, külseje alapján, színházként azonosítsák, 
de nem tette, mert így ki tudta használni konnotációit saját céljainak megvaló-
sítására. Az épület külső képe, különbözvén más nyilvános szórakoztató intéz-
ményekétől, azt szuggerálta, hogy ez egy különleges hely, egy mentális vagy 
pszichológiai templom, a szó klasszikus értelmében. 

Épületbelső 
A tizenkilencedik századi színházbelső két jól megkülönböztethető részre osz-
lott: a színpadra és a nézőtérre. E belső terek átalakításai láthatók egy színház 
épületének történetében, így a Lyceuméban is, mivel szerkezete természetesen 
átalakult a színház változó funkciója és más kulturális rendszerekkel való kap-
csolata miatt.21 Ebben az esetben a Lyceum szerkezetének átalakításai tükrözik 
a társadalom kulturális rendszerének és a színházi előadás befogadói magatar-
tásának változását. 

„1878 őszén bejelentették, hogy Henry Irving veszi át a színház vezetését,"2" 
aki ekkorra a hetedik szezonját töltötte a színháznál, s személyisége összefonó-
dott az intézménnyel. Húszéves irányítása alatt az épületet három ízben építette 
át, 1878-ban, 1881-ben és 1885-ben." „A lecke, amelyet már megtanultam, az, 
hogy a gyakori változtatás kívánatos elem egy színházban - olyan elem, amelyet 
a közönség hálásan fogad."21 Irving első szezonja után nyilatkozta ezt, 1879-ben. 
A „gyakori változtatás", a nézőtéren és a színpadon egyaránt, a Lyceum egyik 
különlegességévé vált, de a kérdés az, hogy mi lehetett az oka annak, hogy a 
harmadik átalakítás után az épületet nem módosították többé Irving vezetése 
alatt? 

Hogy megtaláljuk a választ, az épületen történő változtatásokat kell nyomon 
követnünk, melyhez a kiindulópont az 1878-as állapot elemzése. így megálla-
píthatjuk, hogy Irving milyen elemeket vett át és mit vátoztatott a későbbiekben. 
Először az épületbelső szerkezetével kezdjük vizsgálódásainkat, majd a deko-
ratív elemek elemzésével folytatjuk. 

A Lyceum színház 1867-ben készült alaprajza szerint a már említett két lakás 
található az épület mindkét oldalán. Később eredeti társadalmi konnotációjuk 
elvesztése, a színház megnövekedett nézőszáma és a földszint megváltozott tár-
sadalmi igényeinek következtében, földszinti helyiségeiket átalakították a Stall-
hoz24 vezető bejáratokká, első emeleti részeiket pedig a Dress Circle25 szalonjához 
csatolták. 

A főbejárat, amely három hatalmas ajtóból állott, a Wellington Streeti oszlop-
sor alatt, egy előcsarnokon keresztül vezetett a Dress Circle üléseihez. Az elő-
csarnokban volt még két másik lépcső, szimmetrikus elrendezésben, a második 
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emeleti ülésekhez, és két folyosó is, amelyeken keresztül a magánpáholyokhoz 
lehetett eljutni. Tehát a főbejáraton keresztül csak bizonyos előkelő rétegek tud-
ták megközelíteni helyeiket, jól szeparálva a közönség többi tagjától. így a szín-
ház helyiségeinek nagy részét kizárólagosan ezek a rétegek használták. Ez a 
tény arra a jelenségre hívja fel a figyelmet, hogy a Lyceum nézőterének térbeli 
beosztása az adott társadalom erős hierarchiáját követi. Az elkülönülés a szín-
házjegyek árában mutatkozó különbségen alapult. A nézőtér helyei tisztán meg-
mutatták bérlőik gazdasági helyzetét, vagyoni állapotát, társadalmi presztízsét 
és kapcsolatát más rétegekkel is. 

Az épület bal oldalán a Pitre vezetett egy bejárat, míg az Exeter Streetről a 
Galleryre vezető bejáratot találhatjuk. Ezeknek a helyeknek az ülései voltak a 
legolcsóbbak, így közönségük a dolgozókból és az alsó középosztályból állott. 
Egy szalont csatoltak ezekhez a helységekhez, így bérlőik szociális cselekvése 
csak ezekre a helyekre korlátozódott. Izolációjuk teljes volt a ház, azaz az adott 
közösség többi részétől. Aktivitásuk nem állt másból, mint az előadás és az 
előkelőbb helyek gazdagabb bérlőinek szemléléséből, hiszen a színház volt majd-
nem az egyetlen hely, ahol a társadalom minden rétege láthatta egymást, anél-
kül, hogy bármilyen fizikai kontaktust létesítettek volna egymással. Az 1867-es 
nézőtér beosztásában tükröződik ez a társadalmi állapot. A nézőtér formája 
ekkor majdnem teljesen kör alakú, mely a nézőtérből és csak a színpad kis 
részéből, az úgynevezett előszínpadból állott. Csak néhány páholy, emeleti ülés 
és a Pit nézett közvetlenül a színpadra, legtöbbjük azonban a nézőtér másik 
oldalával volt szemben. így a társasági élet szempontjából kiemelt helyek a 
nézőtérről is jól látható helyek lettek, azaz a páholyok és az első és második 
emeleti ülések, amelyek megegyeztek az előkelő rétegek elhelyezkedésével. 
Ezeknek a helyeknek a bérlői jól láthattak és egyszerre jól is látszhattak, ezért 
az előadás és a társasági élet egyaránt a ház fő nevezetességének számított. 
A világítási rendszer sem engedte meg a sötét nézőtér és a világos színpad 
elhatárolódását, mint napjainkban, így az egész előadás ideje komplett társa-
dalmi eseményként játszódhatott le, jobbára a nézőtéren, és kevésbé az egyéb 
nyilvános helyeken. Ezek a mindennapos társadalmi események a nézőtéren így 
négy vagy öt órát tartottak, s ez lehetett az oka annak, amiért az előterek, 
folyosók, lépcsőházak kisebbek 1867-ben, mint 1885-ben, a harmadik átalakítás 
után. 

A Burleigh utcai különbejárat vezetett a királynő páholyához és a magánpá-
holyokhoz. A királyi család és az arisztokrácia tagjai ugyanarról az oldalról 
közelítették meg a színházat, mint a színészek. A gyakorlati ok az lehetett, hogy 
a háznak ez a fele volt a legnyugodtabb, de még elég nagy ahhoz, hogy a 
járművek elférjenek. Az arisztokrácia tagjai így védve voltak mindenféle inzul-
tustól. Ez a jelenség azonban azt is szimbolizálja, hogy: nézni az előadást és az 
arisztokráciának a tagjait, azonos attrakciónak számított. A Lyceumban a ki-
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rálynő páholya megőrizte térbeli pozícióját 1834-től 1889-ig. Amikor a színház 
épült, egy előszínpad (apron) létezett a zenekari árok és a színpad között. A vi-
lágításrendszer és a színészi játék konvencióinak következtében a színészek fél-
kör alakban játszottak ezen a keskeny helyen. A színpad hátsó része majdnem 
sötét, a díszlet funkciója csupán az, hogy általánosan jelezte az aktuális történet 
helyszínét. így a színészek és a nézők ugyanabban a térben helyezkedtek el, s 
a királynő ült fizikailag a legközelebb az előszínpadhoz, és páholya a legjobb 
hely volt a színházban ahhoz, hogy hallja és lássa a színészeket. „A század 
második felében a »doboz-színpad« bevezetésével az előadók teljesen integrá-
lódtak a szcenikai képbe",26 így a színpad hátsó része és szélei egyenlő mérték-
ben váltak hangsúlyossá. Ezzel egy időben, az úgynevezett „képkeret" (picture 
frame) bevezetésével, az előszínpad eltűnt, s ez azt is jelentette, hogy a színé-
szek-nézők térbeli helyzete is megváltozott. A színészek így már a „képkeret" 
mögött játszottak, tehát nem ugyanabban a fizikai térben, mint a nézők. A két 
tér különválásával az előadás befogadása (lásd később) és a királynői páholy 
jelentése is megváltozott. Többé a királynő páholya már nem a legjobb hely, 
hiszen onnan már csak a színpad egyik felét lehetett látni. Az angol királynői 
és a magánpáholyoknak az 1880-as évekre már csak reprezentatív funkciójuk 
maradt, mint „a proszcénium dekoráció kiterjesztései",27 hiszen ezeket a helyeket 
mindig is az arisztokráciával és a gazdagsággal definiálták. Ennek a funkciónak 
a továbbélése és az eredeti konnotációknak a későbbi bérlőkre való átruházha-
tósága védte meg ezeket a helyeket a teljes eltűnéstől. A legjobb helyek azonban 
1880-as évekre a színpaddal szemben kaptak helyet: a Stalls, a Dress Circle és 
az Upper Circle.28 A királynő pozíciójából ekkorra vagy csak a színpadot, vagy 
csak a nézőteret lehetett látni, míg a nézőtér legnagyobb részéből, egyszerre, az 
előadást és a királynőt is, hiszen ugyanabban az irányban voltak. Ez a repre-
zentatív funkció a színházban tökéletesen elárulta a királynő és a királyság 
intézményének szerepét az akkori (valóságban) Egyesült Királyságban. Ezek az 
intézmények együtt az egyik legfontosabb szimbólumként éltek, minden defi-
niálható gazdasági és politikai erő nélkül. A kontinens azon országaiban, ahol 
a királyság intézménye erős hatalommal bírt (Németország, Oroszország, Olasz-
ország, Osztrák-Magyar Monarchia), a nemzeti intézményekben (Nemzeti Szín-
ház, Nemzeti Operaház) a királyi páholy szemben a színpaddal, az első emeleten 
volt található, körülvéve más privát páholyokkal. A főpáholytól való távolság 
szimbolizálta a színházban a politikai és gazdasági távolságot a társadalom 
legerősebb elemétől. Az egész előadás és a nézőtér szerkezete ebből a központi 
perspektívából készült, így a királyi páholy helyei voltak a legjobbak, ahonnan 
a legtökéletesebben lehetett élvezni az előadást. Ebből a pozícióból az uralkodó 
láthatta az előadást és a nézőközönséget egyaránt, mert mindkettő előtte foglalt 
helyet. Ez szimbolizálta, hogy az uralkodó pillantása mindig az alattvalóin nyu-
godott, a színházban is és a valóságban is. A királyt politikai és gazdasági ereje 
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predesztinálta vezető szerepre ezekben a társadalmakban, melynek egyik kife-
jeződése, hogy neki ajánlották a legjobb helyeket a színházban. Politikai és gaz-
dasági ereje abban is megmutatkozott , hogy ezeket az intézményeket még pénz-
ügyileg is támogatta. A Lyceumot az 1840-es években anyagilag nem támogatta 
az uralkodó, de a színházi törvények miatt - amelyek Londonban csak két olyan 
játékhelyet engedtek, ahol komoly darabokat lehetett játszani - , a színháznak 
szüksége volt az ura lkodó befolyására és támogatására. A színház neve ekkor 
Royal Lyceum Theatre, és a királynői befolyás és védelem szimbólumát (Royal 
Arms) a proszcénium ív fölé festették. Az 1880-as években a királyi család 
megjelenése különleges alkalom, amely emelte a ház eleganciáját a társasági 
körökben, de a színháznak sem gazdasági, sem politikai, sem kultúrpolitikai 
kapcsolata nem függöt t szimbolikus vagy valóságos jelenlétüktől. így a nézőtér 
beosztását sem személyeik fontossága határozta meg, hiszen a színházat anya-
gilag legnagyobbrészben a Stalls, a Dress és az Upper Circle, valamint a Pit 
közönsége támogatta. A színház mindennapi működését rájuk építette, melynek 
következtében a nézőtér legkényelmesebb helyeit, a legjobb kilátással a szín-
padra, nekik ajánlották. Ez a változás lehetett a legfontosabb, melynek eredmé-
nye a nézőtér formájának, bejáratainak és ülőhelyeinek megváltoztatása lett. 

1867-ben a színpad jobb oldalára a díszlettárolókat telepítették. Ezzel szemben 
nyílt a négy színészöltöző. A társulat minden tagja ezekben a helyiségekben 
készülődött az előadásra, s ekkor m é g nem volt külön rész az úgynevezett 
sztárok számára, mint ahogy a későbbiekben lett. A társasági érintkezés köz-
pontja, ahol a közönség befolyásosabb tagjai a színészekkel előadás előtt, alatt 
és közben találkozhattak, az úgynevezett Green Room volt. Ez egyfajta szalon-
ként szolgált, a magánöltözők hiánya miatt. 

Irving első szezonja előtt, 1878-ban, „színház belső részeit szépen felújították, 
az egyetlen változtatás az volt, hogy új színrendszert alkalmaztak".29 A színház 
ezelőtt az 1840-es években lett renoválva, de már „a kortársak is úgy emlékeztek 
a Madame Vestris-féle30 dekorációra, mint egy öreg Wedgwood süteményre, s 
már az első szezon u tán általánosan ú g y tekintettek rá, mint hibára, amely nem 
színházhoz illett".31 Ez a túldíszített hely mókusaival, gyümölcseivel és mada-
raival talán összhangba hozható Madame Vestris pantomimjaival és extrava-
ganzáival, de abszolút mértékben elfogadhatatlan volt az új direktor számára, 
mivel teljes ellentmondásban álltak céljaival. Az első, bár időleges lépést az 
eredeti színek átfestése jelentette divatosabbra, komolyabbra és ünnepélyesebb-
re, mely zsályazöldből és tengerkékből állott. Irvingnek valószínűleg pénz és 
idő hiányában nem futo t ta radikálisabb változtatásra, mivel új társulatot és szín-
padi személyzetet is kellett szerződtetnie. Az épület felújítása az új irányításnak 
az előzőtől való elhatárolódását is szimbolizálta. 

Három évvel később, 1881 végén, a színházat a nézőtér szerkezeti átépítése 
miatt öt hónapra bezárták. Az átalakítások a nyilvános helyeket kényelmeseb-
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bekké és nagyobbakká tették, így egy széles és új előcsarnok, lépcsőház és előtér 
épült. A helyek számát hetvennel növelték a Dress Circle-ön és kétszázzal a 
Píten. Egyidejűleg a színpad láthatóságát is jobbá tették, azzal, hogy megna-
gyobbították a Gallery és a proszcénium ívét, és azzal, hogy a nézőtér kettős 
oszlopait egyesekre cserélték. Ezeknek a fejlesztéseknek két fő oka lehetett. (1) 
A vezetésnek, mivel a Lyceum - magánszínház lévén - nem számíthatott sem-
milyen állami, királyi szubvencióra, szüksége volt bevételeinek növelésére. Az 
ebből származó profitból tudta fizetni a műsoron lévő előadás költségeit, az 
alkalmazottak bérét, és a következő előadásokba is invesztált. „Azért, hogy pénzt 
tudjanak szerezni, pénzt kellett költeni a helyekre és a komfortra, (így) a tizen-
kilencedik századi patrónusok friss, fűtött levegőt kaptak, és kényelmesen ül-
hettek, távol a huzattól, esőtől és nyirkosságtól."32 Ez azt mutatja, hogy a század 
végén a színház, hasonlóan a mindannapi élet más területeihez, egy jól szerve-
zett, szabadversenyes, burzsoá vállalkozássá vált, annak minden előnyével és 
hátrányával. Ezzel egy időben azonban nem vesztette el művészeti funkcióját 
sem: a közönség és a vezetés számára is üzlet és művészet volt egyszerre. (2) 
Összefüggésben a fenti elvekkel, a vezetésnek növelnie kellett a színpad látha-
tóságát a ház minden irányából. Mindenki, aki képes volt megfizetni ezt a fajta 
szórakozást, egyúttal megvásárolta a jogot, hogy ugyanazt az árut kapja. Ez a 
folyamat szimbolizálja a színház liberalizációját és kommercializálódását. Azt 
is jelenti azonban, hogy a felvonások ideje alatt legfontosabb elemmé a színházi 
előadás vált, nem pedig a társadalmi szereplés. Következésképpen a nézőtér 
formája körről ellipszisre változott, és a képkeret (picture frame) bevezetésével 
a nézőtér térbelileg elválasztódott a színpadtól. így a nézőtér és a színpad közötti 
interakciónak az iránya is megváltozott. Azok a helyek váltak a legértékeseb-
bekké, amelyeknek közvetlen kilátása nyílt a színpadra, mert a nézőtéren min-
denki tanúja akart lenni az előadásnak. így a színpadnak is át kellett alakulnia, 
hogy kielégítse a közönség effajta érdeklődését. 

A másik következménye ennek a folyamatnak az lett, hogy a színész társa-
dalmi státusza is növekedett, mert ők váltak a ház fő látványosságaivá. Ez a 
státusznövekedés a színpadi terület térbeli elosztásában is megmutatkozott, mi-
vel Irving ekkor kapott saját öltözőt,33 s ezáltal térbelileg is elkülönült a társu-
lattól. A nyilvános társadalmi elismerés Irving lovaggá ütésének szándékában 
mutatkozott meg, mely ekkor még udvarias visszautasításra talált.34 

Az előbb említett változások miatt a társadalmi esemény a szünetekben kapott 
nagyobb jelentőséget, ezért a nyilvános helyeket megnagyobbították, és a szü-
netek is hosszabbak lettek, mint az 1860-as években. A hosszabb szüneteknek 
még egy oka lehetett, mégpedig az az „elv, amely szerint megfelelő díszlet és 
jelmez szükségeltetik minden darabhoz",35 jelenethez, hiszen a közönséget le 
kellett kötni a felvonások idejére, s ehhez látványos elemeket használtak. így a 
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színházi személyzetnek több időre volt szüksége ahhoz, hogy a díszleteket és 
a jelmezeket cseréljék. 

A Pit átalakítása is a fenti okokkal volt összefüggésben. 1840-1880 között a 
Pit csak egy részből állt, mely a zenekari ároktól a Dress Circle-ig tartott. A má-
sodik átalakításkor azonban a Pitét kettéosztották. Meghagyták az eredeti egy 
részét, és új helyiséget nyitottak, olcsó helyekkel a Dress Circle alatt, minden 
más helyiséghez vezető átjáró nélkül. Az új Pit bejárata is ugyanarra az utcára 
nyílt, mint előtte. Az eredeti Pitből pedig egy új, divatos részt alakítottak ki, a 
Stallst, kényelmes, kárpitozott széksorokkal, melyeket a főbejáraton keresztül 
lehetett elérni, a Dress és az Upper Circle nézőinek bejárataival együtt. A Pit 
redukált nézőszáma és az új Stalls helyek miatt, a nézőtér társadalmi összetétele 
megváltozott. A nézők nagyobb része a felső és a felső középosztályból állott. 

A harmadik átalakítás céljai megegyeztek az előzőkkel. Ismét növelték a be-
vételeket a helyek és a kényelem kiterjesztésével és a kilátás javításával, még 
az addig nem szeretett helyeknél is. A színházat újrarenoválták, és rekonstruál-
ták a színpad mögötti területeket. Az első dekoráció (1878) csak egy új szín-
rendszert adoptált, de érintetlenül hagyta a díszítéseket, míg 1885-ben egy tel-
jesen új dekorációt vezettek be.36 Ez az új szisztéma két különleges célt szolgált: 
(1) tegye fizikai értelemben elfogadott és vágyott területté ezt az intézményt, 
(2) körvonalazza a színház mentális céljait is. 

(1) A nézőtér és a nyilvános helyek gazdag díszítése természetes élettere volt 
az arisztokráciának és a gazdag burzsoáziának, mert ők megengedhették ma-
guknak ezt a gazdagságot magántulajdonaikban is. Házaikat, villáikat és laká-
saikat a korszakban divatos XIV. Lajos és az olasz reneszánsz módján festették 
és bútorozták. így ez a stílus lett az elvárt modellje egy olyan nyilvános intéz-
ménynek, mint például egy színház, belső dekorációjának, ha a vezetés azt 
akarta, hogy a divatot, ízlést és társasági életet meghatározó rétegek látogassák 
a színházát. Azok számára, akik nem tartoztak a felsőbb osztályokba, a színház 
díszítésének gazdagsága „lehetőséget nyújtott, hogy rövid időre részt vegyenek 
a világ magas kultúrájában, amelyet a valóságban gazdasági helyzetük nem 
engedett meg nekik".37 

(2) A mennyezet arcképei kifejezték a legfontosabb metafizikai célt, hogy a 
vezetés megpróbálta összekötni színházát a századokkal előbb létezett klasszi-
kus színházzal. Homéroszt kivéve, mindegyik figura görög, illetve római szín-
darabíró volt, s őt pedig úgy ismerték, mint a klasszikus irodalom és művészetek 
„apját". Ez a szimbólumrendszer utalhatott azokra az elvekre, amelyeket a szín-
ház vezetője közösnek érzett elődeivel, és arra is, hogy szeretné elérni ugyanazt 
a művészi, színházi és morális minőséget, mint példaképei. 

A harmadik átalakításkor a királyság intézményének emblémáját (Royal 
Arms) eltávolították a proszcéniumnyílásról. Eredetileg ezt, mint az új dekorá-
ciós séma részét, Madame Vestris és Charles Mathews számára készítették, akik 
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Viktória királynő kedvenc színészei voltak az 1840-es években, mikor a királynő 
még látogatta a színházakat. így a királyság intézménye a Royal Arms emblé-
májával és a királynő személyes jelenlétével szimbolikusan kiterjesztette befo-
lyását és patronáló erejét a Lyceum színház színpadára. 1885-ben, a királyi szim-
bólumok helyére egy fiúcsoportot festettek, „emblematikusan megszemélyesítve 
a tánc, a zene, és a színészet funkcióit".38 Ez egyrészt annak a ténynek lehetett 
a következménye, hogy Viktória királynő sohasem lépte át színház küszöbét 
uralkodásának utolsó negyven évében, miután 1861-ben édesanyja és férje is 
meghalt.34 Másrészt pedig annak, hogy az 1843-as színházi törvény megszüntette 
a színházak monopóliumát, tehát már mindenki mindenfajta színházat nyitha-
tott és üzemeltethetett. Lord Chamberlain engedélyével. így 1885-ben már a 
színházat nem határozta meg és nem is védte meg az uralkodó szimbolikus 
vagy valóságos jelenléte, annak ellenére, hogy a királyi pár, a walesi herceg és 
felesége sűrűn látogatta. A színház saját szempontjai alapján határozta meg 
önmagát. Egy fiúcsoportot választott öndefiníciójának emblémájául, különböző 
elemeit megszemélyesítve az intézménynek. így ezek a jelek a színpad helyett 
állhattak, annak funkciójáról beszélve, reneszánsz mitologikus falfestmények 
formájában. 

Végül a harmadik átalakításnál a belső és a külső átalakítás elvei találkoztak. 
Bár a reneszánsz belső dekoráció gazdagsága és a klasszikus külső dekoráció 
egyszerűsége azt a benyomást is kelthette, hogy ellentmondás van közöttük, de 
emblematikusan és mentálisan mindkettő ugyanazt az elvet szolgálta, mégpedig, 
hogy ezt az épületet azért alakították így át, hogy kiemeljék azt, hogy ez egy 
különleges hely. így az előadások időtartamára a nézők is részesedhettek a 
klasszikus világ konnotációiból, tehát képletesen a klasszikus társadalom akkori 
jelentéseiből származó előnyök részeseivé válhattak. így, ha a Lyceum a 
klasszikus kort és színházat idézte fel, nézői a klasszikus társadalmak polgárait. 

A Lyceum színpadának átalakítása szükségszerű következménye a nézők 
megváltozott előadásbefogadási magatartásának. A színház fő eseményévé ma-
ga az előadás lépett, ezért majdnem az egész nézőtér a színpaddal került szembe, 
és a jegyek árai is a színpadtól lévő távolságtól és a színpadra nyíló kilátástól 
függtek. A színpad területe elhatárolódott a nézőtértől a proszcéniummal, de 
Irving „egyik legjelentősebb változtatása a Lyceumon az volt, hogy a jeleneteket 
egy fekete »ál-proszcéniummal« keretezte, és a színpadi akció izolációjának be-
tetőzéséül a nézőteret elsötétítette".41 így a nézők passzív tanúi lettek egy titkos 
„másik világnak". A vezetés újramodellezte a színpadot, azért, hogy képes le-
gyen kielégíteni ezeket az igényeket. A rekonstrukció már 1881-ben megkezdő-
dött, mikor a színpad alatti, fél évszázad szemetével telített,42 nagy pincéket 
kitisztították. Az átalakítás 1885-ben folytatódott a tető megemelésével, melynek 
az lett a következménye, hogy „a díszleteket ki tudták emelni a nézők szeme 
elől, (így) a színpadmester területének működése nem találkozott a néző látó-
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mezejével, de még gondolatával sem".43 Ezek után a színpadi rendezés már a 
színpad alatti és feletti részeket is használni tudta ahhoz, hogy különböző gépek 
segítségével a díszleteket és a színészeket süllyessze, vagy éppen emelje. Ezek 
voltak azok a nagyon fontos fizikai alapok, amelyek lehetőséget adtak a Ly-
ceumban a historizáló stílusú díszletek és illuzionisztikus színpadi effektusok 
létrehozatalához. 

A Lyceum épületében mindenhol a legmodernebb technikai találmányokat 
vezették be, a színpadi világítási rendszer kivételével.44 Irving nem használta 
az elektromos fény adta lehetőségeket, mert ez megtörte volna különleges szín-
padi effektusait azzal, hogy felfedi a különbséget a kétdimenziós, festett dísz-
letek és a háromdimenziós színpadi kellékek között. A gázvilágításnak még egy 
fantasztikus előnye létezett, amint azt „W. Bridges-Adams, végül is újra felfe-
dezte: »hogy gáz rivaldavilágítás használatával, a színész a meleg levegő fel-
foghatatlan vibrálásán keresztül látható, amely mágikusságot kölcsönöz neki, 
és az elektromos ívfénynek nincs az a lágy csillogása, mint a gázfénynek«."45  

Irving kihasználta a gázvilágításnak ezeket a tulajdonságait, amelyek misztikus-
ságot kölcsönöztek színpadon megformált szerepeinek. A fények ilyetén hasz-
nálata is arra enged következtetni, hogy Irving színházi koncepciójához tuda-
tosan választotta ki az eszközöket. 

így 1885 végére, a színpad területét is átalakították egy olyan hellyé, ahol 
különleges színpadi képeket lehetett készíteni kettős képkeretben, a nézők illú-
ziójának megtörése nélkül. A nézőteret is rekonstruálták a nézőközönség meg-
változott befogadói ízlése és komfortigénye szerint. Következésképpen „1886 
januárjában W. H. Hudson a Dramatic Reviezuban jelentette, hogy olyan férfiakat 
és nőket láthattak a nézőtéren, akik pár évvel ezelőtt sokkos állapotba kerültek 
volna arra a gondolatra, hogyha színházban látják őket".46 Ez pedig részben 
annak az eredménye lehetett, hogy Irving az olcsóbb helyek számát csökkentette, 
részben pedig annak, hogy bevezetett „egy reformot, amely a Pit és a Gallery 
helyeinek előrefoglalására vonatkozott, mellyel a színházlátogatók nagy aránya 
azonnal ki volt zárva a színházból".47 Ez volt az utolsó állomása annak a fo-
lyamatnak, amely a Pit kettéosztásával és a kényelmes helyek bővítésével kez-
dődött. A harmadik átalakítás végére a Lyceum színház közönségének nagy 
része az „elegáns, jó hírű, arisztokratikus és felső középosztálybeli nézőkből 
került ki".48 Közvetlenül az átalakítás után a Faust bemutatóján az új színház-
ban,49 Percy Fitzgerald jelentése szerint egy peer volt látható a Galleryn, és több 
mint elégedett volt helyével.50 

1885 végére sikerült összeegyeztetni a divatos társadalmi igényeket az Irving 
színházi koncepciójának megvalósításához szükséges fizikai körülményekkel. 
A társadalom is elfogadta ezt a helyet, ahol egyedülálló „mozgó-képeket" lát-
hatott, különleges körülmények között mind a nézőtéren, mind a színpadon, és 
ahol társasági életet is folytathatott az esték hátralevő részében. Ezek lehettek 
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azok az okok, (1) amiért a Lyceum belső és külső szerkezetét nem alakították 
át többet Irving vezetése alatt, (2) és amiért Irving Faust-előadása a legnagyobb 
anyagi sikere, színpadi és művészi újításainak összefoglalása lett.51 Irving szín-
házépületének elemzéséből az is következik, (a) hogy a színház mint művészeti 
forma, egyúttal társadalmi cselekvés is, és így más, társadalmi, szociális célokat 
is ki kell elégítenie a művészetieken kívül; (b) hogy egy színház vezetőjének, 
alkalmazkodva a közönség igényeihez, színházi koncepciója megvalósítása so-
rán tudatosan kell megválasztania nemcsak partnereit, de eszközeit is, az épület 
díszítésétől kezdve egészen a színház működtetéséhez szükséges feltételekig. 

1 „The entire theatre, its audience arrange-
ments, its other public places, its physical 
appearance, even its location within a city, are 
all important elements of the process by which 
an audience makes meaning of its experience." 
Marvin CARLSON, Places of Performance, Ithaca 
and London 1989, 9. 

2 „such analysis should be not only 
synchronic (considering the relationship bet-
ween elements at a particular time), but also 
diachronic (considering temporal changes in ele-
ments or in combinations of elements)." M. 
CARLSON, i. т., 90. 

3 A nézőtér kifejezés ebben az értelemben 
nemcsak a konkrét nézőtér, de a színházi ese-
mény alatt a nézők által használatos összes he-
lyiség. 

4 A színpad kifejezést a közönség által hi-
vatalosan nem látogatható részekre értem. 

5 M. CARLSON, i. т., 87. 
6 The Mirror, Szombat, 1834. augusztus 2. 
7 Descriptive map of London poverty, London, 

1889; by Charles BOOTH (1984). 
8 John Tallis's London Street Views 1838-

1840, London, 1969, 74-75. 
9 „The centre of London was enriched by 

series of terminal stations." Jack SIMMONS, 
„The Power of the Railway" The Victorian City, 
ed. by H. J. DYOS and Michael WOLFF, Lon-
don, 1978, 280. 

10 „travellers generally chose, if they were 
passing through London, to stay at least a night 
there." J. SIMMONS, i. т., 280. 

11 20.5 percentage (5,634 in thousands) of 
the total population of England lived in 1891, 
in London. P. J. WALLER, Town, City and Nation; 
England 1850-1914, Oxford, New York, 1983, 25. 

12 „as we turn out of the Strand up Wel-
lington Street the three braziers over the portico 
of the Lyceum Theatre throw ruddy gleams over 
the surging crowds." J. H. BOOTH, Lyceum 
Theatre Building File, Theatre Museum, London. 

13 „It is normally devided into three hori-
zontal units, the lowest containing entrances, 
and often little else, the second containing the 
most impressive architectural elaboration, based 
upon windows, arches, columns, and pilastres, 
and the third offering much more modest fe-
nestration, often topped by a pediment or other 
roof element." M. CARLSON, i. т., 118. 

14 Az angol színházak pit kifejezése a föld-
szintet jelentette. Azért használom mégis az an-
gol szót, mert később a pit átalakítását a magyar 
terminológiával, kifejezés hiányában, nem tu-
dom megfelelően érzékeltetni. A kétféle termi-
nológia összezavarodásának elkerülése végett, a 
továbbiakban az angol kifejezéseket használom. 

15 Az angol színházak legfelső emelete, ál-
talában padokkal bútorozott helyei a szegé-
nyebb rétegekkel asszociálhatok. 

16 „a literary institution; (a building of an) 
association for organising lectures, concerts." 
Oxford Advanced Dictionary ed. by A. S. 
HORNBY, Oxford, 1992, 113. 

17 ORSZÁGH László, Angol-Magyar Szótár, 
Bp., 1990, 1123. 

18 „reflected the supposed 'moral crusade' 
of the developers and managers [...] were all 
suggestive of all classical precedent and scho-
larly erudition." Hugh MAGUIRE, C. J. Phipps 
and the Nineteenth Century Theatre Architecture, 
PhD Thesis, London, 1990, 35. 
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19 „A színház, mint egész, sohasem süllyed-
het az általános morális szint alá, s ez igazabb 
most, mint valaha. [...] A színpad többé nem 
kiterjesztése az udvari életnek, de a tanult em-
berek tulajdona. Ki kell hogy elégítse vagy só-
várogva elhagyatottá kell tennie őket. [...] A 
színpad úgy tűnik felemelő, s nem lealacsonyító 
befolyással van a nemzeti morálra." („The 
theatre, as a whole, is never below the average 
moral sense of the time: and this is truer now 
than ever it was before. [...] The stage is no 
longer a mere appendage of court life, but the 
property of the educated people. It has to satisfy 
them or pine in neglect. [...] The stage is now 
seen to be an elevating instead of a lowering 
influence on national morality.") H. IRVING, 
i. т., 7, 9, 15. 

20 „In facade theatres of the late eighteenth 
and early nineteenth century, the middle unit 
was almost invariably the most ornate, making 
the strongest architectural statement... In Lon-
don, Paris, ...these arrangements were so com-
mon as to identify the building possessing them, 
...as a theatre, even if it possessed no externel 
sign. The two most common arrangements for 
this place were a colonade, a row of ornate win-
dows, or a combination of the two, usually three 
arched windows and four columns." M. CARL-
SON, i. т., 119. 

21 „naturally changed according to changing 
ideas about the function of theatre and its rela-
tionship to other cultural system." Uo., 130. 

22 „In the autumn of 1878, it was announced 
that Henry Irving had assumed the management 
of the Lyceum." A. E. WILSON, The Lyceum, 
London, 1952, 111. 

23 „The lesson that I have learned is that 
frequent change in a theatre is a diserable ele-
ment - an element gratefully accepted by the 
public." Austin BRERETON, The Life of Henry 
Irving, London, 1908, vol. 1, 287. 

24 Az angol színházaknak a Pitből átalakí-
tott, a színpadhoz közel eső része, amely kényel-
mes széksorokkal volt ellátva. 

25 Az angol színházak első emeleti elegáns 
ülései. 

26 „In the second half of the century with 
the introduction of 'box-sets' performers became 
fully integrated into the scenic picture." George 
TAYLOR, Players and Performances in the Victo-
rian Theatre, Manchester, 1989, 47. 

27 „only an extension of the proscenium de-
coration." Donald C. MULLIN, The Development 
of the Playhouse, Berkeley and Los Angeles, 1970, 
139-140. 

28 Az angol színházak második emeleti, a 
Dress Circle felett lévő ülései. 

29 „the interior of the theatre had been at-
tractively renovated, the only alteration was the 
system of colour adopted." A. E. WILSON, i. т., 
1 1 1 - 1 1 2 . 

30 Madame Vestris férjével, Charles James 
Mathewszal, a színház bérlője volt az 1840-es 
években. 

31 „the contemporaries remembered the 
style of Madame Vestris's decoration as an old 
Wedgwood bisque, it was out of place in the 
theatre, and before the first season, it was uni-
versally acknowledged to be a mistake." A. 
BRERETON, i. т., vol. 2, 83. 

32 Donald C. MULLIN, i. т., 135. 
33 A. E. WILSON, i. т., 119. 
34 George ROWELL, Queen Victoria Goes to 

the Theatre, London, 1978, 112. 
35 G. ROWELL, Theatre in the Age of Irving, 

Oxford, 1981, 37. 
36 „There was now introduced an Italian 

scheme of decoration of the period in which 
Raphael the beautiful Loggia of Vatican; the 
paintings being executed by hand on a flat 
ground, panelled in with massive mouldings. It 
was from the Vatican Loggia, from the Cloister 
of the Monastery of St. Paolo at Parma, from 
the Mazzini Palace, and from the Villa Madama 
at Rome, that the forms of ornaments were... 
adapted. [...] In accord with the box-fronts, the 
circular ceiling was in Raphaelesque taste, and 
had division each containing a medallion, the 
subjects severally being Homer, Sophokles, 
Aristophanes, Meander, Euripides, Plautus, 
Aeschylos, and Terentius. [...] Over the prosce-
nium arch were groups of boys, emblematically, 
personifying, on a background of blue sky and 
fleecy clouds, the various function of acting, mu-
sic and dancing." A. BRERETON, i. т., 83-85. 

37 M. CARLSON, i. т., 191. 
38 „emblematically, personifying the various 

functions of acting, music and dancing." A. 
BRERETON, i. т., 85. 

39 George ROWELL, Queen Victoria Goes to 
the Theatre, London, 1978, 9. 

40 Uo., 96. 
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41 G. ROWELL, Theatre in the Age of Irving, 
Oxford, 1981, 38. 

42 Percy FITZGERALD, Henry Irving, Lon-
don, 1905, 180. 

43 „by twenty feet, by which improvement 
the scenery could be taken out of sight of the 
audience (so that) the stage manager's sphere 
of operations, does not come within view or 
even thought of the public." A. BRERETON, 
i. т., 83. 

44 G. ROVVELL, i. т., 39. 
45 Uo. 
46 H. MAGIURE, I. т . , 40. 
47 A. BRERETON, i. т., vol. 2, 72. 
48 William WEAVER, Duse, a biography, Lon-

don, 1984, 105. 
49 GOETHE, Faust (bem.: 1885. december 

19.) 
50 A. E. WILSON, i. т., 127. 
51 Uo. 
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