
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
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egyik vezető és megbecsült műfajává
emelte a színházi képzőművészetet.

Mindehhez járul a jól megszervezett és
kialakított kivitelező műhelyek magas
szintű munkája. A kiállításon bemutatott
makettek ismét felhívják a figyelmet az
ezerszer javasolt, a Színházak Központi
Műterme keretében felállítandó
makettműhely szükségességére. Nem
mentség a makettműhely hiányára sem a
velejáró többletkiadás, sem a tervezés-re
jutó sokszor túl rövid idő, mert egy-részt
gyakorlati haszna rendkívül nagy, másrészt
a külföldi kiállításokon való részvételhez
utólag készített álmaketteket is feleslegessé
tenné.

A legnagyobb tanulságot azonban a
kiállított eredeti kosztümök jelentik.
Technikai megoldásuk szellemes, anyag-
szerű és bravúros. Az applikáció, a go-
belin-beszövés, a kézi festés stb. minden
technikai fortélya rendelkezésére áll a
tervezőművészeknek. Nálunk még a szín-
házhoz közelállók is alig ismerik azokat a
nehézségeket, amelyek a mi díszlet- és
jelmeztervező művészeink életét meg-
keserítik, fantáziájukat megnyirbálják, és
végül eredményeiket meghatározzák.
(Művészi képességük hiányára hárítva a
legprimitívebb körülményeket is.)

Példaképpen saját történetem: Rimszkij-
Korszakov Aranykakas c. operájának
kosztümjeit terveztem. A keleti álom-
hercegnő ruhájához kerestem anyagot -
színhely a beszerzésre kijelölt Divat-
csarnok méterosztálya. Régi jogos kérés:

álljon a színházak részére külön beszerzési
forrás, a szomszéd országok különböző
anyagainak cseréjére is építve. Így
elkerülhető lenne, hogy valaki a harmadik
sorban odasúghassa férjének: „Nekem is
ebből az anyagból van slafrokom".

De más vonatkozásban is nagyszerű
például szolgálnak a kiállított kosztümök.
A közelmúltban Krakkóban egy nagy hírű
tervezőművésznek voltam vendége.
Műtermében éppen Gounod Faust című
operájának jelmezeit tervezte, és ő maga
kivitelezte Mefisztó ruháját. Vas-tag
ponyva alapanyagú tunikát öntött le vörös
viasszal. Egy öreg gyertya hatását érte el
vele. Gyönyörű volt. Megkérdeztem: mit
szól ehhez a Mefisztót éneklő színész,
lehet ebben mozogni? Kérdésemre kérdés
volt a válasz: „Maguknál nem kapnak
fizetést az énekesek?" „De hiszen -
folytattam - ebbe rettenetesen beleizzad az
énekes." „Nos, én is bele-izzadtam, míg
megcsináltam ezt a kosztümöt" - zárta le a
beszélgetést kollégám. Kicsit irigyeltem, de
azért nem adtam neki igazat. S most itt a
jó példa, ugyanaz a nagyszerű rusztikus
hatás, s a kosztüm ugyanakkor
pihekönnyű.

Mi az, ami ebből a kiállításból tanulságul
szolgálhat számunkra: hol kell vál-
toztatnunk, javítanunk? Először is nincs
megfelelő díszlet- és kosztümkivitelező
műhelyünk. Budapest legújabb színháza a
Huszonötödik. Színház nevet viseli.
Pozsony négy színházához korszerű, vi

lágszínvonalon álló műhelyek állnak ren-
delkezésre. A budapesti színházak köz-
ponti műterme a múlt század végéről itt
maradt, elavult, helyhiánnyal küszködő,
korszerűtlen díszletkivitelező intézmény.
Másrészt a jelmezkészítő műhely fele ré-
szében a nagyközönség rendelkezésére is
áll mint esküvői és farsangi Jelmezköl-
csönző Vállalat. Túlórákkal agyonhajszolt
varrodái minden jószándék ellenére sem
tudják hivatásukat betölteni. A kosztümök
kivitelezéséhez feltétlenül szükséges, évek
óta javasolt kiegészítő műhelyek
(kéziszövő, kézifestő, ötvös stb.)
hiányoznak. Időnként mindkét rész-ről ki-
kiutaznak tanulmányutakra, meg-tekinteni
a bevált jó példákat, de az-után minden
marad a régiben. Nem hogy a
kezdeményezéshez, de még az átvételhez
sincs meg a bátorság. S amíg a pozsonyi
műhelyház elérte, hogy ha-táraikon túli ők
készítik a Salzburgi Ünnepi Játékok
kosztüm- és díszletmunkáját, hasonlóan az
NDK-beli Palm Intézethez, amely a hazai
feladatokon kívül a Beyreuth-i Ünnep
Játékok kivitelezője, addig nekünk a saját
szükségleteink kielégítésével is nagy
gondjaink vannak.

Lehet, hogy az illendőség azt kívánta
volna, hogy, a kiállító művészekről írjak
külön-külön méltatást, de miután sajnos
egyetlen kivételtől eltekintve a tervek
valódi beteljesedését jelentő előadásokat
nem láttam, óhatatlanul a magunk gondjai
felől néztem mindent.


