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BÁNOS TIBOR

Színházavatás
a Kerepesi úton *

Földváry Gábor hintója a vámsorompóig
jutott csak el. Pest vármegye alispánja
onnét, a Kerepesi úti (ma: Rákóczi út) új
színház meszesgödrökkel és
homokbuckákkal tarkított udvaráig vezető
utat - amely pár száz méternél
semmiképpen sem lehetett több, ebben a
vásár-napi felfordulásban mégis
hosszabbnak tűnt, gyalog tette meg.

A vármegye makacs és kemény kezű
alispánja mielőtt a vakolatlan főbejáraton
át a színház előcsarnokába lépett volna,
önkéntelenül is hátrapillantott. Mintha
ebben a pillanatban akarta volna felmérni
: vakmerő, nagy ellenfelet is ki-hívó
vállalkozása pár órával a teljes győzelem,
a színház megnyitása előtt, hová is
telepedett.

Amit látott, abban több gond és kétség
feszült, mint egy hatalmas munka
beteljesülésének tiszta és zavartalan örö-
me.

Szemben a színházzal, a Kerepesi út
túlsó oldalán egyemeletes vendégfogadó,
a Fehér Hattyú kopott, időverte épülete
állt, mellette földszintes házacska, előttük
kirakodó falusiak portékáival: sző-

* Részlet a szerző Pártolók és pártfogók (A pesti
színházak regénye) című készülő munkájából.

lővel, dinnyével, zöldségfélékkel megra-
kott bódék és gyalulatlan deszkákból
rögtönzött piaci asztalok sorakoztak. Az
Országút (ma: Múzeum körút) macska-
köveit, a Széna-piac (ma: Kálvin tér) felől
érkező szekerek kerekei kopogtatták.

A Széna-piac Pest legkülsőbb pereme
volt. A vidékiek, akik Üllő irányából az új
színház felé tartottak, előbb a Két
Pisztoly-csárda előtt haladtak el, ezt egy
hatalmas telek követte, ennek egy része a
lovasiskoláé volt, a másikon egy évvel
korábban kezdődött a Nemzeti Múzeum
építkezése. Továbbmenet, jobbfelé a Te-
hénpásztorok utcája kanyarodott be, azt
elhagyva, tornácos nemesi kúria követ-
kezett; pár lépéssel tovább a botanikus
kertet pillanthatták meg, amely egy
hosszúkás alakú üres teleknél végződött.
Ennek a teleknek az Országút felé eső ol-
dalán - a színház tőszomszédságában -
komor épület állt: a granárium.

A Kerepesi úton, jobbra a színház
bejáratától rozoga, nádfedeles épület: a
Griff, a „főváros legrongyosabb,
szutykosabb földszintes csárdája; sze-
kérállással, széna-szalma boglyákkal
udvarán". (Jókai Mór).

Ha valaki a granárium előtt átsétált az
Országúton, riasztó környezetbe cseppent.
Ide nyílt a füstös, nappali világosságnál is
nyomasztóan szürkén ható Zrínyi-kávéház
(ma: Astoria) bejárata. Küszöbét a bátrabb
pestiek is napköz-ben merték csak átlépni.
Szürkülettájt tanácsosabb volt számukra
is, ha egyáltalán nem lopakodnak ki a
városból, különösen pedig ezt a kávéházat
kerülik. A Pestről kiszorult kétes elemek -
rab-lók, tolvajok és hasonszőrű barátaik -
itt ütötték fel tanyájukat.

A Zrínyi-kávéháznál kezdődött egyéb-
ként a Hatvani utca is (ma: Kossuth Lajos
utca). ezen át lehetett bejutni a városba -
Pestre.

Ide színházat álmodni - miképp Föld-
váry Gábor tette - inkább a fiaskót vállaló,
mint a sikerre számító kockázat-nak
látszott.

Tudta ezt jól Földváry is. De ha köz-
ben, a munka lendületében megfeledkezett
volna is erről, gyakran szemére lob-
bantották. Mégis ő győzött, meg azok - a
köznemesek -, akik kezdettől mellé álltak,
vele tartottak.

Nyitásra készen áll a ház - jóllehet
odabentről most is furcsa zajok, a kap-
kodás meg a bizonytalanság hangjai hal-
latszanak -, s ha ma még nem lesz minden
úgy, ahogy szerették volna, a gépe

zet végre megmozdult. Újból nehéz lesz
megállítani.. .

Hat évvel ezelőtt, amikor először röp-
pent fel - igaz, akkor bátortalanul, a sok
kudarc és csalódás után elcsigázottan -,
hogy az első önálló pesti magyar szín-ház
felépítése tovább nem halasztható, a
sikerben kevesen hittek. Akkor is, mint
előtte, de utána is sokáig, a kishitűek
voltak többségben. Hányszor - de hány-
szor is ? - kellett szóval és szusszal győzni
a mindig előnyösebb helyzetből támadó,
lesre kész ellenséget, a saját sorok között
is megbúvó, züllesztő ellenzéket, hogy a
magyar színészet ügye célba jusson?!

S ime, most áll a ház! Alig pár lépés-
nyire Földváry Gábortól, aki - mielőtt
belépne - tekintetét újból körülhordozza a
környező utcákon, házakon. Látja a
nemzetiszínű zászlókat, ahogy az izzó,
augusztusi kánikulában szinte égnek a
levegőben. Elég lenne a legenyhébb
feltámadó szellő, hogy mozgást, életet
támasszon. Az óhajtás ehhez persze nem
elegendő.

Földváry megtörli izzadságtól patakzó
homlokát, ez a mozdulat régi képeket,
emlékeket villant fel benne. Agyában
lepereg annak az őt esztendőnek kusza
krónikája, amely az alapok lerakásától, de
még előbbről, a szándék kimondásától
máig vezetnek. Az első pesti magyar
színház megnyitásáig.

Ezernyolcszázharminchét augusztus hu-
szonkettedike van.

Kelemen László volt az úttörő. A szálak
őhozzá vezetnek. Negyvenhét évvel
ezelőtt Kelemen társulatával Budán, a
Várszínházban és Pesten, a Rondellában
magyar nyelvű színielőadásokat tartott.
Összesen kettőt! A Pesten uralkodó német
színészek indulatos féltékenysége
elháríthatatlan akadályokat gördített
további működésük elé.

Szegény Kelemen László! Mi mást te-
hetett volna - lévén béketűrő természete -,
mint félreállt. Hátat fordított Tháliának és
Csanádpalotán iskolamesteri kán-tornak
állt be. Egyik hivatásától elütötték, a
másiktól még mindig remélhette sorsának
jobbrafordulását. De nem kísérte útját a
szerencse. Karácsony táján történt, hogy
egy temetési menet lovai megbokrosodtak,
fenekestül felfordították a kocsit. Kelemen
is rajta ült, és olyan szerencsétlenül esett,
hogy sérüléseibe nemsokára belehalt.
Ilyen vég-re jutott a magyar színészet első
apostola. Ennek éppen huszonhárom
esztendeje.
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Az igazi ütközet, amelyben Földváryt és
ivő táborát csaknem letarolták, 1808-ban,
z országgyűlésen robbant ki. Ott döntöttek

Nemzeti Múzeum felépítéséről, s ennek
apcsán vetődött fel, hogy a megajánlott
sszeg egy részéből a pesti magyar színház
gyét nem lehet-ne-e előbbre lendíteni. De
át akkor még - akkor ? más országoknak
ár megalapozott, virágzó

zínházművészete, izmos és izgalmas
rámairodalma volt akkoriban! - ilyenféle
angok, ellenvetések hallatszottak lépten-
yomon:

„Nem is látszik illendőnek lenni: hogy a
heátrumról törvény tzikkely hozattasson.

ás nemzeteknél-is nem lehet ennek
yomát találni: hogy ez iránt a törvény
ozó hatalom különös törvényeket hozott
olna. - Aztat is meg kell vallani: hogy
egítéltetjük magunkat, ha nemzeti magyar

ltözetet alakos jádzókra adjuk. Mit használ
felsőbb Magyar Ország részeinek, ha

esthen magyar jádzó szín állíttatik ? -
agy kérdés az, hogy többet használnak-é,
agy ártanak a nemzeti erkölcsöknek a
heátrumok ?"

Hirtelen mégis felsejlett a győzelem
eménysugara. 1808 nyarán hozzáfogtak
esten a színházépítéshez. Nem telt el sok

dő, és kiderült: azt nem a magyar, hanem a
émet színészeknek szánják.

Pest vármegye kezdettől fogva nem csak
rdeklődést mutatott a magyar színészet
étkérdése iránt, hanem - ami
ennmaradásukhoz, körülményeik elvise-
éséhez a legfontosabb volt - anyagi és
rkölcsi támogatásban is részesítette a
estre vetődött társulatokat. Az új szín-ház
írének hallatára nyomban beadvánnyal
ordultak József nádorhoz. Azt kívánták,
ogy a nádor a megüresedett Rondellát
ngedje át végleg és minden bérleti díj
élkül a magyar színészeknek.

Az elképzelés jó volt, s már-már úgy
űnt, hogy tartóssá is válik. Néhány előadás
tán azonban szomorú vége lett:
árosszépítészeti okokra hivatkozva a
agyar theátristáknak ki kellett költözniök

Rondellából, amelyet később le is
ontottak. Így a magyar színészek - hazájuk
ővárosában - megint csak földönfutókká
áltak.

Kulcsár István volt a vezetője ennek az
tolsó, Pesten szereplő magyar szín-
ársulatnak. 1814. június 23-án Kulcsár is
egpendítette az állandó pesti magyar

zínház felépítésének múlhatatlan
zükségességét:

„Mi gyenge vőt a német theátrom ez
lőtt 50 esztendővel azt Lessing vilá

gosan meg mutattya. Mi lehet ellenben a
magyar theátrom tsak rövid idő alatt is,
azt a nyelvnek gyengéd lágyságai, ké-
pekkel s hathatós kiejtésekkel bővelke-
dése; hangjainak a mértékre alkalmatos
volta bizonyítja; tsak némell hazafiak
pénzbeli segedelmekkel, mások theátromi
játék darabokkal gyámolítsák, mellyeknek
számok már most is 600-ra reá megyen.
Sokkal illendőbb a magunkét
gyarapítanunk, mint az idegenekét tsu-
dálnunk."

Ezekkel a gondolatokkal indult útjára az
a mozgalom, amely ha eleinte lassan -
gyakran túlságosan is lassan - haladt,
végül mozgásba hozta az egész országot.
Pest vármegye felhívására az adakozók
pénztárcái Pesten is, vidéken is
megnyíltak. Kulcsár ezt biztató jel-ként
fogta fel; a Hatvani utcában (ma: Kossuth
Lajos utca és Szép utca sarok) telket is
vásárolt, amelyet Pest vármegye szíves
figyelmébe és gondoskodásába ajánlott.

Ez a nemesi származású iparoscsaládból
született író, szerkesztő és színigazgató
különös figurája volt a múlt század
harmincas éveinek. Eredetileg papi pá-
lyára készült, hamarosan azonban műve-
lődésünknek lett jeles harcosa. Írókat
finanszírozott, lapot szerkesztett, min-
denáron látni akarta még - életének, tö-
rekvéseinek központi kérdése volt ez! - a
felépülő pesti magyar színházat.

Sietve megterveztette a színházépülete.
Kaszelik Fidelius és Eberl Károly
építőmesterek keze nyomán két vázlat is
született. Pest vármegye az építkezés
költségeit - amelyek 200 000 forint körüli
összeget tettek volna ki - úgy próbálta
előteremteni, hogy Eberl tervét -

a két terv közül a jobbikat valamennyi
vármegyének megküldte. A tervhez csatolt
levélben szavazásra is bocsátották a
kérdést: a magyar színházat Pesten vagy
valamelyik vidéki városban látnák-e
szívesebben ?

Bizonytalankodás, sőt nagyfokú értet-
lenség tükröződött a beérkező válaszok-
ból. Senki nem akadt, aki szóban vagy
írásban megmagyarázta volna: mit jelent
egy magyar színház az ország fővá-
rosában, az idegen - német - kultúra
környezetében; milyen előnyökkel, sőt
kötelezettségekkel jár a magyar nyelv, a
nemzeti érzés ápolása, gazdagítása
szempontjából, ha az ország első színházát
például nem Debrecenben - ahogyan
Szatmár megye kívánta -, de nem is
Miskolcon - miképp Borsod, Gömör és
Heves megyék szerették volna -, hanem
éppen Pesten építik fel.

Csaknem félresiklatta a színházi moz-
galom esélyeit, hogy - mint utóbb kiderült
- a Kulcsár által félig kifizetett telken 21

000 forint teher volt, amely után évi 1200

forint kamatot és városi adót is kellett
volna fizetni. Ilyen körülmények között a
telket képtelenség lett volna megtartani. A
Pest megyei közgyűlés ebben az esetben is
példásan járt el, egyoldalúan nem akarta
kimondani a döntést, arra hivatkozva,
hogy a telek-vásárlás valamennyi
vármegye adakozásából vált lehetségessé,
s így további sorsáról is közösen kell
határozniok.

A vármegyék erre felhorkantak. Ma-
nipulációt, mi több: huncutságot gya-
nítottak Pest vármegye ügykezelése körül.
Borsod („bánatosan látva a Hazával
együtt, hogy az az óhajtás, hogy Pesten
egy valóságos nemzeti játékszín állí-

A KEREPESI ÚT (MA RÁKÓCZI) ÉS AZ ORSZÁGÚT (MA MÚZEUM KORÚT) KERESZTEZŐDÉSE,

JOBBRA .A NEMZETI SZÍNHÁZZAL, MELLETTE A GRIFF, SZEMBEN VELE AZ ARANY HATTYÚ VENDÉGFOGADÓ

(AKVARELL 1840 KÖRÜL)



tasson föl, újra elenyészett") felkérte Pest
megyét, hogy azon adományokkal együtt,
amelyeket Gömör és Bars vár-megyék is
küldtek, késedelem nélkül juttassák vissza.

Fejér megye („a reménység nélkül si-
kertelen fekvő pénzét") azzal az indokkal
kérte vissza, hogy talán Fejérvárott
megvalósíthatják, amit Pesten elmu-
lasztottak. De Vas megye is visszaperelte
ajándékát; nemkülönben Heves és Külső-
Szolnok vármegyék is, amelyek - rendkívül
pontosan - az általuk 1817-ben és 1829-
ben küldött 1120 forintot és 4 koronát
szerették volna mielőbb viszontlátni.

Ekkor történt, hogy újból vidéki szín-
társulat szerepelt Pesten. Előbb a Kerepesi
úti Arany Hattyú fogadó udvarán, később
a Beleznay park mutatványos bódéi
mellett rögtönzött színpadon léptek fel.
Ennek a társulatnak színészei naponta
átsétáltak azon a Kerepesi úti üres telken,
amelynek az Országút felé eső részén az
ósdi granárium állt. Ez a telek meg a
hozzá tartozó gabonaraktár nemsokára
fontos szerepet játszik majd a magyar
színjátszás történetében...

1831 elején olyan döntés született,
amely újabb bizonyságul szolgált, hogy
Pest vármegye milyen komolyan veszi a
Pesten felépítendő magyar színház ügyét.

Előzménye: a francia forradalom,
amely Bécset is engedékenyebb politikára
kényszerítette. Az országgyűlés ennek
hatására alkotta meg azt a törvényt, amely
a magyar nyelv használatát a köz-
igazgatásban és a törvénykezésben köte-
lezően írta elő. Kidolgozták a Magyar
Tudós Társaság alapszabályzatát is, s
ennek a testületnek feladatául szabták
meg, hogy a magyar nyelv kiművelésé-
ben a nemzeti játékszín segítője legyen.

Pest vármegye is megalakította a „honi
nyelv terjesztésére ügyelő küldöttségét",
ahova Széchenyi Istvánt is beválasztották,
sőt megbízták az állandó magyar színház
részletes tervének kidolgozásával.

Széchenyi 1832 áprilisában tette közzé
röpiratát, amelyben - mint a legfonto-
sabbat - kimondta: a cél, vagyis a nemzeti
játékszín mielőbbi felépítése úgy érhető
el, ha mindannak, amit ebben az ügyben
addig tettek, ettől fogva az ellenkezőjét
cselekszik majd!

Javasolta, hogy a felépítendő magyar
színház országos legyen, vagyis nemzeti,
hiszen az addig elért szerény eredmények
(az adakozók között több volt a

testes, mint a lelkes - írta finom, találó
iróniával), azt bizonyították, hogy a ne-
hézségek és gondok felett csak egy anya-
gilag jól megalapozott részvénytársaság
tud majd úrrá lenni. Széchenyi ehhez 400
000 forint tőke előteremtését tartotta
szükségesnek.

De még előtte törvénybe kell iktatni azt
a rendeletet, amely a pénz- és hi-
telviszonyokat rendezi.

Széchenyi az új színház helyéül a József-
piacot (ma: Roosevelt tér) ajánlotta, ahová
a Magyar Tudós Társaság és a Városháza
épületeit is odaképzelte.

Pest vármegye vezetői - nem is alap-
talanul - alig titkolt csalódással vették
tudomásul, hogy addigi igyekezetüket a
„legnagyobb magyar" egyetlen szóra sem
méltatta, sőt röpiratában olyan célzások is
előfordultak - a gondtalan pénzkezelést
említette Széchenyi -, amelyeket
egyenesen támadásként fogtak fel. Az sem
igen tetszhetett a vármegye ne-meseinek,
hogy Széchenyi egyszerűen át-nyúlt
felettük, szinte igyekezett távol tar-tani
őket egy olyan mozgalomtól, amelyet jól-
rosszul - de inkább jól és talán csak kellő
tapasztalatok híján, olykor kétbalkezes
módjára - évtizedekig egyedül képviseltek.

Széchenyi javaslatait, ha kényszere-
detten is, de végeredményben tudomásul
vették. De nyomban arról is gondoskodtak,
hogy a hivatal útvesztőiben - mert ilyen
labirintus már akkor is volt - a röpirat
előbb elkallódjék, aztán elfelejtődjék.

1833 nyarán Budára érkezett a kassai
színtársulat. Pest vármegye - szokásához
híven - a kor legjobb aktorait, Kántornét,
Megyerit, Barthát, Telepyt magába foglaló
társulatot szárnyai alá vette. Szánalmas
körülményeikről Fáy András nagy
szomorúsággal írta:

„A társulat szegény volt, mint a temp-
lom egere, vagy pár láda rongyból állott
gardrobeja, avit vászon darabokból
dekorátiója, néhány silány fordítású vagy
kikopott színdarabból könyvtára, és üres
zsebekből testületi s magánpénz-tára."

Eleinte nagy volt a tolongás, és zajos a
siker. A karmeliták feloszlatott rendjének
egykori templomából - Kempelen Farkas
tervei nyomán - kiképzett Vár-színház
estéről estére megtelt. A főnemesek
azonban már a második hónapban
elmaradtak. Beköszöntött az ősz, majd a
tél, s ez a jeges Dunán át való
gyalogközlekedésnek nem kedvezett. A
pestiek ugyanis így tudták megközelíteni

csak a budai Várszínházat; Buda magyar
ajkú lakossága elenyészően csekély
számú volt. A kassaiak év végéig 118 al-
kalommal játszottak itt, összesen 128
darabot hoztak színre. Tavasznál viszont
- úgy tetszett - semmiképpen sem bírják
tovább.

Fáy jól tudta: ha most szélnek eresz-tik
a társulatot - márpedig a közönség
távolmaradása éppen ezt a végső kétség-
beesett fordulatot siettette -, akkor hosszú
időre befellegzett a pesti magyar
színháznak.

1834 tavaszán - hogy valamiféle kény-
szermegoldást találjanak - Fáy a társulat
két jeles színészével, Megyerivel és
Telepyvel átsietett Pestre. Megkísérelték
azt, ami eleve lehetetlennek látszott:
alkalmas épületet találni, ahol a következő
szezont esetleg elkezdhetik.

Végigmentek a Hatvani utcán, és ki-
jutottak a Kerepesi útra. A vámsorom-
pónál Megyeri hirtelen felkiáltott: „De
hiszen mi ezt keressük! Ez aztán szín-
háznak való!"

Fáy és Telepy felkapták fejüket, arcukon
mintha átsuhant volna a bizakodás.
Megyeri most már kézzel, lábbal muto-
gatta azt a körülbelül 900 négyszögölnyi
üres telket, amelynek az Országút felé eső
részén a granárium állt. Először csak a
magtár lobbantotta fel fantáziájukat, de
annyira, hogy egyenesen a megyegyűlésre
siettek. Fáy lelkesen újságolta
Földvárynak, milyen becses zsákmányra
bukkantak. Nem is kellett messzire
menniök, hogy kiderítsék, kinek a
tulajdonát képezi a szóbanforgó telek és
magtár. Egy Bujánovics Lukács nevű
képviselő is ott ült közöttük, aki mellesleg
Grassalkovich herceg jószágkormányzója
volt.

Az ingatlan ugyanis a Gödöllőn lakó
hercegé volt, akit azokban a hetekben
hitelezői szorongattak. Pest vármegye
Grassalkovich pártját fogta, nem mondták
ki az elmarasztaló ítéletet ellene. A két
szándék - Fáyé, aki a granáriumot
színházi célra szerette volna megszerezni
és Grassalkoviché, akinek a vármegye
jóindulatára égető szüksége volt - szük-
ségszerűen találkozott.

Fáyék most már Bujanovics társasá-
gában - újból kimentek a Kerepesi útra. A
jószágkormányzó felnyitotta a mag-tárt,
amelynek átalakítása - Fáy szerint - nem
került volna többe 20-25 ezer forintnál.

A megyei közgyűlés azonban ezt a
tervet méltatlannak találta és elvetette.
Helyette a Kerepesi úti telket kérték



Grassalkovichtól, aki azt - mint a szín-ház
ügyében kiküldött bizottság 1843. június
11-én Pest vármegye közgyűlésének
jelentette - át is engedte. A pesti magyar
színjátszás tulajdonképpeni krónikája, a
szervezett és rendezett körülmények közé
települő magyar színművészet története
ezzel a közgyűlési jelentéssel kezdődik
tehát:

„Azon deputátió, melly a magyar
theatrom ügyében állandóul ki küldve
vagyon, teszi tudósítását: Hogy Grassal-
kovich Antal úr ő hertzegsége megyebeli al
ispány úr által a 4042-1833. szám alatt költ
végzés következtében felszóllíttatván: a
Hatvany kapun kívül levő major
házhelyének azon részét: mellyet mint fa
depositóriumot szokott használni a magyar
theatrom fundussául oda ajándékozta
légyen: olly feltétel alatt: hogy az soha cl
ne adattasson, sem más célra ne
fordíttassék: hanem egyenessen magyar
theatrom épüljön rajta; melly adakozását
nevezett az ispány úr az adakozáshoz mint
hálás köszönettel: a vármegye helyben
hagyásának reménysége alatt Salvo Jure
tertii el is fogadott."

A legfontosabb kérdés persze nyitott
volt: miből építsék fel a magyar szín-házat
? Pest megye közgyűlésén szóba került
ugyan egy sorsjáték terve, a sze-
rencsejátékokra azonban igen komoly ti-
lalom volt akkoriban, s ez alól csak a
helytartó tanács adhatott felmentést, kü-
lönlegesen indokolt esetekben.

Széchenyit Pozsonyban érte a hír, hogy
a megye nyugtalan nemesei egyfelől
megszerezték Grassalkovich Antal Kere-
pesi úti telkét, másfelől egy kétes ki-
menetelű szerencsejátékhoz óhajtják kap-
csolni a magyar színház felépítésének sor-
sát. Tüstént Pestre indult tehát, ahova a
megyei közgyűlés megnyitására érkezett.

Ezen a közgyűlésen két párt nézett
egymással farkasszemet. Széchenyi, aki -
Pest megye tisztségviselőinek hiedelmével
szemben - egyáltalán nem mondott le a
Duna-parti színház felépítéséről, sőt
újabban a Lánchíd gondolata is egyre
élesebben körvonalazódott benne, s ez a
színházról alkotott elképzelését is né-
miképp módosította. Kezdetben - röp-
iratában - Széchenyi arról beszélt még,
hogy az első állandó pesti magyar szín-
háznak „szelídvilágú kis bájlaknak" kel-
lene lennie, ezen a vármegyei közgyűlésen
viszont díszes palotát emlegetett már,
amely a tervezett Lánchíddal pompásan
kiegészítené egymást. Tervével szemben
állt az egész vármegye, külö

nösen pedig a Földváry-párt. Ők hala-
déktalanul hozzá akartak látni a mun-
kához.

Heves szópárbajuk közben Széchenyi
olyasmit mondott, amit többé nem tudott
jóvá, meg nem történtté tenni, és örökre
megrontotta a Földváryhoz fűződő
kapcsolatát vele. A pesti magyar színház
ügyét védelmező Széchenyi ezt kiáltotta
Földváry Gábor felé, aki - a maga módján
és vérmérsékletével - ugyanezt az ügyet
szolgálta:

- Akik a Grassalkovich-telken színházat
akarnak építeni, a nemzet egyik
legbecsesebb palladiumát szemétdombra
kárhoztatják!

Széchenyi egyre fokozódó hevességégel
azt a szerény eredményt érte el, hogy a
Karok és Rendek kimondták: ,,... még a
szükséges előkészületek, u. m. tervrajzok,
mellyeknek fontosságát minden
épületeknek, de kivált egy theatrumnak
építésében tagadni tellyességgel nem le-
het, nem mentek tökélletességre, továbbá,
hogy a Lotteria játéknak meg engedése
még felsőbb resolutiótól fügjön és az
actionarius társaságnak planuma sem
légyen még kidolgozva - az építkezést ez
egyszer elhalasztatni rendelték azon
tekintetből leginkább, hogy időközben
talán alkalmasabb helyet is lehetne ta-
lálni, melyen a magyar színház díszes-
sebben állana, mint az melly már most
van a vm. birtokában."

Az építkezés megkezdését elhalasztották
ugyan, de - s ezt a Földváry-párt jókora
engedményként vághatta zsebre - azzal a
kiegészítéssel, hogy amennyi-ben
lehetséges, már a jövő év tavaszán, ha
pedig valami közbejön, és ez nem fog
megtörténni, akkor 1836 „kikelet-

jén" a Grassalkovich-féle telken hozzá
kell fogni az építkezéshez.

A pesti magyar színházért vívott csa-
tározásokat bonyolította, hogy Pest városa
is jelentkezett: ők is szerették volna
felépíteni a maguk. színházát. Kérelmüket
azzal a megjegyzéssel juttatták el az
illetékesekhez, hogy ők persze nem akar-
nak valamiféle pompás hajlékot építeni,
szerényebb épülettel is beérik, csak a
magyar Thália gyors és késedelmet tovább
nem tűrő felsegélyezése mozduljon ki
végre onnét - a holtpontról - ahová a sok
igyekezet taszította!

Pest város küldöttségének bejelentését a
közgyűlés tudomásul vette ugyan, ám
sajnálkozással hozták tudomásukra, hogy
nem járulhatnak egy magánszín-ház
költségeihez. Ekkor érkezett meg a
helytartó tanács átirata, amely a sors-játék
engedélyét elutasította.

Most már nem lehetett tovább várni.
Széchenyi hiába mozdított meg minden
követ, túlfűtött lelkesedésével - amelyet a
tehetetlenségi nyomaték is feszített már! -
egy már-már kétségbeesett ember
benyomását keltette. Tárgyalt, ki-
hallgatást kért a nádortól, kérelemmel
fordult Földváryhoz - „Elmegyek, meg-
alázom magamat ez előtt az ember előtt,
akár ha Isten lenne, de ő hajthatatlan.
 Isten, Isten, mit nem tesz meg az ember
csakhogy hazájának üdvére legyen."

 mindhiába.
Pedig a budai színészek utolsó csepp

erőfeszítése is fogytán volt már. Ezt látva,
Fáy felszólította a társaság mindenesét,
Telepy Györgyöt, aki a legjobban tudott
fogalmazni, hogy készítsen egy tervet,
melynek birtokában a Grassalkovich-
telken késedelem nélkül hozzákezd-
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hetnek a munkához. Olyan olcsó és gyor-
san kivitelezhető színházra gondolt Fáy,
amely ideiglenes lesz, és később konzer-
vatóriummá, vagyis színészképző iskolává
átalakítható.

A vármegye elfogadta a tervet, és az
előkészületekkel megbízták Földváryt. Az
alispán diadalmasan vonult ki a köz-
gyűlési teremből, s híveinek vivát kiál-
tásaira egyetlen - de további célját,
szándékát meghatározó - mondattal vá-
laszolt:

- Már azt majd én látom meg: ideig-
lenest építek-e vagy valami mást!

Ki volt ez a zömök termetű férfi,
akinek kerek arcát, kipödört bajuszát - egy
ismeretlen festőművész jóvoltából - az
utókor is életnagyságban láthatja? Iskoláit
elvégezve megyei szolgálatba szegődött, s
ez egy életen át megszabta tevékenységét.
Nem ismert lehetetlent, és mindig a
nehezebb, a járatlanabb utakat választotta.
Munkatársaitól is megkövetelte, hogy
ugyanígy cselekedjenek. Nem volt
különösebben művelt, az irodalomhoz sem
f űzték kapcsolatok. Amit azonban a
magyar nyelv, a magyar nemzet érdekében
meg kellett tennie, azt késedelem nélkül
és legjobb tudása szerint vállalta és vitte
keresztül. A hivatás - és az elhivatottság -
rabja volt.

Széchenyi is lényegében ugyanezt
akarta. De míg Földváry gyakorlati ember
volt, aki - talán alkatánál fogva - a
szerényebb megoldásokkal, eredmé-
nyekkel is beérte, addig Széchenyit tá-
volabbi célok, a szélesebb perspektívák
kerítették hatalmába. Kettőjük közül
Földváry ért előbb a célhoz.

1835. szeptember 27-én közhírré té-
tette:

„1835-ik sept. 26-án a theatrum fel-
építése iránt az alku Zitterbarth úrral
megtétetett, és az építési előmunkálatok
sept. 28-ik napján elkezdenek."

Nem egészen egy hét múlva pedig:
„Pesten az ideiglenes magyar színház

alapjai szorgalmasan ásattatnak, mi min-
den magyar keblű hazafit legszebb re-
ménnyel biztat. Már is naponként szá-
mosan járnak oda mindkét nemű patrióták
nézni, mennyire haladt elő múlt naptól
fogva a munka s ki-ki az épületet mintegy
oda varázsoltatni óhajtaná a legrövidebb
idő alatt. Ez úttal figyelmeztetjük a
hazafiakat, hogy minden ne-mű
adakozásokat, mellyek ezen épületet
elősegíthetik, materialék, vagy pénz sat.
elfogadtatnak a t.n. megye által; s mennél
előbb küldetnek-be azok, annál ked-
vesebbek lesznek."

Széchenyiben egy halvány reménysugár
még mindig élt, noha - egy barátjához írt
levelében - vereségét már beismerte: „A
magyar Theatrum még a bolondházba
visz."

Ekkor egy levél feltámasztotta régebbi
érzelmeit. 1835 októberében József nádor
- Széchenyi két nappal korábbi sürgető
levelére válaszolva - kijelentette:

.. most már mi akadálya sincsen
annak, hogy a Pest városában eshetőleg
emelendő magyar színház számára ama
Duna melletti területből - mely az Ull-
mann-féle házzal és a börzeépülettel
szemben fekszik - annyi amennyi a mon-
dott építkezésre megbízható vélemény
szerint szükséges, díjtalanul átenged-
tessék."

A Duna-parti színházpalota, amelyet
most már - íme, a nádor hivatalos le-vele -
építhetnének is, Széchenyi képzeletét
újból felgyújtotta. Késedelem nél-kül
felajánlott a magáéból 1 0 0 00 pengő
forintot, továbbá szétküldette a gyűjtő-
íveket is. Az országgyűléssel - ugyan-erre
a célra - 4 0 0 000 pengő forintot kívánt
megszavaztatni.

Felvetődött, hogy a két színházépítési
tervet hozzák összhangba, vagyis egye-
sítsék. A Duna-parti színház legyen az
országos, a Kerepesi úti pedig a konzer-
vatórium, amelyre ugyancsak égető szük-
sége volna a magyar színjátszásnak. Pest
vármegye hajlott is erre a megoldásra, s
hogy a legkisebb zavaró tényezőt is
kikapcsolják: egy hónapra felfüggesz-
tették a Grassalkovich-telki építkezést.
Azt kérték csupán, hogy ez idő alatt üljön
össze az országgyűlés, és döntsenek
véglegesen Széchenyi javaslatáról.

Az ország arisztokráciája és főpapsága -
mint addig is mindahányszor - elvetette
ezt az egész nemzet számára sürgetően
fontos ügyet. Nem szavazták meg
Széchenyi tervét, helyette olyan határozat
született, hogy a következő évi diétán
újból foglalkoznak majd vele.

A vármegye részéről vállalt négyhetes
türelmi idő is lejárt, s Széchenyi számára
sem maradt más, mint hogy színház-
alapítási tervének kudarcából levonja a
maga konzekvenciáját:

„Ugyanis, míg én irka-firkáltam, the-
oriázgattam, gőzhajókon pipázgattam,
henyéltem, addig Pest vármegye tiszti
kara munkált és cselekedett! ..."

szemle

K Ö P E C Z Y B Ó C Z I S T V Á N

A szlovák szcenográfia

öt évtizedének kiállításán

Gondok és gondolatok

A Budapesti Csehszlovák Kultúra kiállítás
rendezésére alkalmatlan, szűk helyi-
ségeiben egy jelentőségénél és rangjánál
fogva sokkal nagyobb helyet és figyelmet
érdemlő kiállítást rendeztek. A ki-állítás
híre megfelelő előzetes híradás hiányában
még a színházi képzőművészekhez sem
jutott el, pedig a kiállított művek
mindannyiunk számára jelentős tanulságul
szolgálhatnak.

A kiállításon a szlovák színházi kép-
zőművészet új eredményei: díszlet- és
jelmeztervek, makettek és - ami a leg-
nagyobb öröm - eredeti kosztümök is
láthatók.

Már a vígszínházbeli vendégjáték, a
pozsonyi Nemzeti Színház Madách Az
ember tragédiája előadásának szín-padi
képzőművészete is - kosztümtervek:
Helena Bezakova, díszletek: Ladislav
Vychodil - meggyőzhetett mindenkit a
helyes és valóban a művet szolgáló,
minden erőltetett álmodernkedést kerülő,
korszerű hangvételről.

Most mindez ilyen tapintható közelről
még meggyőzőbben igazolja a jó véle-
ményt. A szlovák sztenográfia a legjobb
képzőművészeti hagyományokat és a kor-
szerű technikát felhasználva iskolát te-
remtett, és ezzel a szlovák művészet


