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Széchenyi és a pesti állandó magyar színház. 
(Elnöki megnyitó beszéd a M. Irodalomtörténeti Társaság 

1936. évi közgyűlésén.) 
I r t a : VISZOTA GYULA. (I .) 

Művében először is rámutat ar ra , hogy eddig sokan fára-
doztak ez ügyben, nagy volt a buzgóság, de annál nagyobb és 
hosszabb az elhidegülés az ügy iránt. Sokan és több ízben töre-
kedtek a színészet állandósítására, de szintén sikertelenül. 
Az erdélyi és a székesfehérvári színtársulatra például egyesek 
sokat áldoztak, de nem bírták sokáig és a pillanati felbuzdulást 
sok évi sötétség követte, mert a legjobb egyesítő a siker, a leg-
nagyobb szétbontó a sikertelenség. Csak abba szabad belekez-
deni, ami hihető sikerrel jár. Ha tehát Pesten állandósítani 
akar juk a színészetet, pontosan annak ellenkezőjét kell tennünk, 
mint amit eddig tettünk. Eddig felbuzdultunk, tervezgettünk, 
gyűj töt tünk mindenfelé, sokat tanácskoztunk, de mivel nem 
volt egyesítő terv, sőt ellenkezőleg rendszertelenül já r tunk el, 
azért nem is volt sehol és sohasem siker. Egyetlen színházat 
alapítani, az törpe kívánság, a végső cél az, hogy minden 
nagyobb városban legyen magyar színház. Ezt azonban csak 
úgy érhet jük el, ha nem — mint eddig — egyszerre többet segí-
tünk, hanem egyesülünk egyetlen színésztársaság fenntar tására 
és csak aztán, ha ez sikerült, segítünk egy másikat. Kétség-
telen, hogy először az ország szívében, Pesten kell színházat 
létesíteni, hogy azután innen, a központból sugározzék az eszme 
a vidékre, ha már főhelyre emelkedett. A színház nem anyagi, 
hanem csak erkölcsi sikerrel jár. Tetemes áldozatokat kell hozni, 
ha sikert akarunk. A külföldön ily célokra áldoz a fejedelem 
vagy a kormány, erre azonban mi most nem számíthatunk; 
nekünk viszont sem pénzünk, sem hitelünk nincs, azért Buda 
és Pest népességét, központi fekvését és azt, hogy az első váro-
sok az országban, kell felhasználnunk a sikerre. Eddig nem 
volt központ, tegyük azzá a két várost, de ne j á r j u n k el úgy, 
mint eddig, tudniillik, ha volt egy kis alapunk, a jó reménység 
fejéhen azonnal munkához fogtunk. Ezek a fellobbanások nem 
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tar to t tak sokáig. Csak akkor fog junk tehát munkához, ha ele-
gendő pénz áll rendelkezésünkre; ha ezt a pénzt a legnagyobb 
biztonságba helyeztük, továbbá, ha olyanokra bíztuk az ügyet, 
akik nemcsak hallomás és képzelet szerint értenek az ügyhöz, 
hanem azt prakt ikusan képesek vezetni. 

Széchenyi ezeket az elvi kijelentéseket gyakorlat i kivitel-
ben is előadja. A pesti játékszín felépítésére aláírást kell meg-
indítani részvénytársasági alapon. 400 részvényt tervez 500 
ezüsforintjával, ami 200 ezer for intnak felel meg. H a ez az ösz-
szeg az utolsó fi l lérig biztosítva van, egybegyűlnek a részvé-
nyesek (annyi szavazat van, ahány a részvény), megalakul a 
társaság, hogy egy igazgatót és hét megbízottat válasszon, s 
ezeknek pontosan megállapítja teendőit. Ezek felelet terhe alatt 
a tőke felét biztos helyre kiadják kamatra, hogy a játékszínnek 
legyen a veszteség pótlására fenntar tási alapja. A tőke másik 
feléből kicsi, de csinos és alkalmas színházat építtet, berendezi 
és ruhatárra l is felszereli; de ebből az összegből mindig csak 
annyi t tartson a pénztárban, amennyi a folyó kiadásokra szük-
séges, a többit 14 napi felmondásra biztos helyre adja ki. Ha 
elkészült a színház, ezzel megszűnik az egy igazgató és hét 
megbízott munkája , megint egybegyűl az egész társaság és 
három felügyelő tagot választ a színház vezetésére. 

A gyakorlati kivitel fejtegetésére és megvilágítására pél-
dákat sorol fel és az ország pénzügyi rendszerére, a nemesi 
privilégiumok visszásságának feltüntetésére valóban keserű 
kar r ika túrá t rajzol viszonyainkról. így például nem tar t ja elég-
nek, hogy az alapösszeg aláírással biztosítva legyen, meg kell 
azt is vizsgálni, hogy biztos-e az aláírás, mert, mint írja, minél 
több nemes vagy mágnás van az aláírók közt, annál bizonytala-
nabb az aláírt összeg, minthogy őket törvényeink szerint fize-
tésre senki sem kötelezheti; éppen azért szükségesnek ta r t ja , 
hogy minden nemes és mágnás valamely nem privilegiált keres-
kedővel vagy külföldivel biztosítsa az aláírt összeget. A pénz 
biztonságba helyezésére azt a ján l ja , hogy ne nemesnek vagy 
mágnásnak adassék kölcsönként — mert ha be is táblázzák bir-
tokára, a végtelenségig liúzódhatik a per —, hanem nem-nemes 
polgárnak vagy városnak. Ezekkel a példákkal kívánja bizo-
nyítani a nemzet nyomorult pénzügyi rendszerét és nevetséges-
nek tar t ja , hogy ily rendszer bilincseit nem tör jük azonnal 
ketté, sőt inkább képzelt szabadságunk oszlopának tart juk. 
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A terv végrehajtásáról szólva, fontosnak tart ja, hol épül-
jön a színház és milyen legyen. A lehető legjobb helyre kell 
építeni, a leghelyesebb ízlés szerint, hogy a város szépségét 
előmozdítsa, mert a példa vonz. Különös figyelemmel kell lenni 
a tisztaságra, mert ez is vonz. E tekintetben Széchenyi szintén 
a koncentrikus eljárást a jánl ja . Egy városban először egy 
városrészt kell ily elvek szerint építeni, s csak azután a többire 
térni. E szempontból a József-teret a ján l ja , mert ez m á r a 
tisztaság bizonyos lépcsőjén áll; legrosszabbnak tar t ja a kecske-
méti kapunál levő városrészt. 

Az ízlést a pénz határozza meg, s mivel kevés áll rendel-
kezésre, szerényen (bocskorban) kell kezdeni. Fényes színház 
ugrás volna a természetben, itt is összhang kell: a színészek és 
közönség számához, az előkészületekhez kell alkalmazkodni. 
Az építést hozzáértőkre kell bízni, sőt tanácsos volna valaki t 
Párizsba küldeni, hogy hozzon onnan megfelelő rajzokat válasz-
tásra. Széchenyi kijelenti, hogy akar áldozni e célra, de két 
feltétele van: teljes személyi (itt egy megtörtént botrányból 
kifolyólag az i f júság lármás viselkedését rója meg) és vagyoni 
biztonságot követel a tá rsaság pénzére, s ha e két elvből csak 
egy is elmarad, semmit sem ad. 

Ha figyelembe vesszük, hogy Széchenyi ezt Pest megye 
nemes rendeinek írta, tisztában lehetünk, hogy művét nagyon 
vegyes érzelmekkel fogadták. Ezt érezte maga is. Amikor nyom-
tatás alá ad j a művét, azt jegyzi naplójába, hogy műve sok 
ellenséget szerez majd neki, de Isten neki, úgy sincs bará t ja . 
Széchenyinek ily feljegyzéseit általában félreértik, ideges-
ségére, határozatlanságára következtetnek belőle, holott ezek 
természetes, a dolog lényegével összefüggő megnyilvánulások. 
Széchenyinek minden műve támadó jellegű vagy az országnak 
elavult állapota, vagy egyesek ellen, akiknek működése az 
ő véleménye szerint az országra nézve káros. A Magyar Játék-
színrül írt műve kettős célt szolgál: a pesti állandó színház 
érdekében í r ta és a magyar pénzügyi rendszert támadta. Nem 
alap nélküli sejtése szerint valóban sok ellenséget szerzett neki 
Pest megye rendei közt, és nagy része volt abban, hogy a pesti 
állandó színház nem az ő tervei szerint valósult meg. 

A megye színházi küldöttsége ugyanis albizottságot kiil 
dött ki a Széchenyi művében kifejezett elvek célravezető-
ségének elbírálására, hogy mit lehet felhasználni tervéből. 
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1832 decemberében azonban változás állott be a színházi bizott-
ság vezetésében, mert az országgyűlésre távozó Dubraviczky 
Simon alispán helyett Földváry Gábor másodalispán lett az 
elnöke. Minden jel arra mutat , hogy a büszke, ha j tha ta t lan 
Földváryt, aki Széchenyinek az éppen akkor napirenden levő 
hídmozgalmát is ellenezte, éppen a nemességre rótt fizetés elve 
miatt, a színházi mozgalomban is sértette Széchenyinek táma-
dása a nemesség ellen. Egyál ta lán nem tetszettek neki Szé-
chenyi elvei. A hídnál nem tudta megakadályozni Széchenyi 
sikerét, tehát a színháznál próbálkozott meg, hogy megmutassa, 
nem Széchenyi valósít meg egyik eszmét a másik után, nem-
csak ő, más is tud alkotni. Ezenkívül még egy körülmény 
játszott közre arranézve, hogy Földváry, mint Pest megye al-
ispánja r agad ja kezébe a színházi mozgalom irányítását. Több 
megye (így Borsod, Fejér, Somogy, Gömör és Kis-Hont, Vas, 
Nógrád, Heves) Pes t megye felhívására a pesti állandó m a g y a r 
színház létesítésére régebben pénzt gyűjtött és küldött a megyé-
nek. Ezt a pénzt Pest a színház számára vásárolt házba fektette, 
de később eladván a házat, ennek hírére, és mivel Pest nein tudott 
állandó magyar színházat létesíteni, a megyék egymásután 
számadásra szólították Pest megyét, sőt annyi év után vissza-
követelték pénzüket. Ez mindenesetre kellemetlen volt Pestnek.. 
Ez a sikertelenség is buzdította Földváryt, hogy ő, mint a 
megye exponense létesítse a pesti magyar színházat, ne más. 

Tervéhez 1834 február jában fog hozzá. Ismét napirendre 
kerül az 1832-ben felvetett kérdés, hogyan lehetne a magyar 
színészetet Pes ten állandósítani. Abban állapodtak meg, hogy 
részvénytársasággal vagy sorsjáték út ján szerzendő nyereség-
ből igyekeznek a célt megvalósítani, belevonván mozgalmukba 
Pest városát is, amelytől a színházra ingyentelket vártak. Ezek 
a tervek azonban csak átmenetiek voltak, részvénytársaság nem 
alakult, a sorsjátékot a kormány nem engedélyezte, telket Pes t 
városa nem adott , mert maga akart magyar színházat építeni. 
A telek kérdése mégis hirtelen elintézést nyer t olyképen, hogy 
hg Grassalkovich Antal odaajándékozta a ha tvani kapun kívül 
fekvő fa rak tá rának egy részét. Erre Földváry és követői már 
elérkezettnek lá t ták az időt a r ra , hogy a magyar színház épí-
téséhez fogjanak, de éppen Széchenyi felszólalására — amely-
nek veleje az volt, hogy há tha még más, jobb és szebb telket 
lehetne szerezni és össze lehetne gyűjteni annyit, amennyi az 
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építésre szükséges — elhalasztotta a Grassalkovich-telken való 
építés megkezdését 1835, vagy legkésőbb 1836 tavaszára. Szé-
chenyi naplója (1834 aug. 22 és 27) azt bizonyítja, hogy éppen 
ezidőben volt a két férf i közt a viszony a legfeszültebb. Föld-
váry ridegen és gőgösen viselkedett Széchenyivel szemben, 
Széchenyi viszont érezvén a megyei hatalmas tisztviselő ellen-
szenvét (lehetőleg ki akar ta Széchenyit rekeszteni a kiildöttségi 
tanácskozásból), naplójába jegyzi, mennyire megalázkodott az 
ügy érdekében a hatalmaskodó alispán előtt. Egyelőre azonban 
csak annyit ért el. hogy az építést elhalasztották. 

Ekkor már Széchenyi terve is ismeretes volt. Ö nagyobb, 
díszesebb színházat akar t Pestnek nem külső, sáros, poros 
részén, hanem központjában, a Duna mellett, hogy Pest város 
szépítéséhez is hozzájáruljon. Ilyképen három színházi terv 
kezdett kibontakozni: Széchenyié a Dunaparton, Földváryé a 
Grassalkovich-telken és Pest városé, amely szintén a Duna-
parton akart egy kisebb színházat építeni. így bonyolódott a 
helyzet. Széchenyi egyelőre nem foglalkozhatott az üggyel, 
mert az Alduna-szabályozás foglalta el, de azért voltak hívei 
(Fáy András, Szőgyény László), akik résen állottak és híven 
tudósították az ügy állásáról. A megyTe 1834 november 11-i ülé-
sén végül azt határozta el, hogy ha 1835 tavaszáig Széchenyi 
nem kezd a, díszesebb vagy Pest város kisebb színháza építé-
séhez, megkezdi az ő magyar játékszínének építését a Grassal-
kovich-telken. 

Pest városa tényleg előterjesztést tett a nádorhoz, hogy 
egy dunapart i telken magyar színházat építhessen. Széchenyi 
viszont hazatérve, többször tájékoztatja a nádort a magyar 
színházi mozgalomról és kéri, jelölje ki az ügy érdekében az 
Ullmann-házzal szemben levő telket a Dunaparton, amelyen az 
ú j 30-ad épület mellett egy díszes magyar színház épülhessen,5 

mert csak ezzel lehet a kerepesiúti színház felépítését meg-
akadályozni. Ezt azonban Széchenyi nem tudta megakadályozni, 
mert a megye az 1835 augusztus 26-i ülésen, azzal a megoko-
lással, hogy az építésre szükséges pénzt kölcsön útján meg 
lehet szerezni, szeptember 28-án hozzákezdett az építéshez, azt 
is okul adva, hogy ezzel nem gátolja az országosan tervezett 
díszesebb és nagyobb színház létesítését. Így azután a nádor 

5 1835 á p r . 16., m á j . 21., j ú n . 28. l e v e l e . 
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döntése a dunapar t i telek ügyében megkésett. Széchenyi még-
sem adta fel eszméjét. Sürgetésére azután a nádor október 15-i 
iratában tud tá ra adta, hogy a kért dunapart i telket a Pesten 
e s e t l e g építendő magyar színház részére ingyen engedélyezi. 
Rendelete azonban később kételyekre adott okot. A város azt 
vitatta, hogy a nádor a város felterjesztésére a városnak adta 
a telket; másrészről meg az esetleg szó adott kételyre alkalmat. 
Széchenyi a nádor rendelete birtokában Dubraviczky és Fáy 
pestmegyei követek út ján azt akar ta elérni, hogy Földváry az 
építést függessze fel. Földváryval egyébként, ennek felszólítá-
sára, kész volt megegyezni. Hozzáfog az előmunkálatokhoz. 
Maga 10.000 p. f r to t a jánl fel e célra, kieszközH gr. Teleki 
József tudós társasági elnöknél, hogy ő is 1000 fr tot aján-
lott, sőt kilátásba helyezte, hogy a Tudós Társaság is néhány 
ezer frtot áldoz e célra; fe lh ív ja t i tkárát , Tasner Antalt, 
adjon ő is és buzdítsa a magyar írókat és pestieket az adako-
zásra. Reméli, hogyha Pest nem ron t ja meg, 1836 tavaszán 
hozzáfoghat a dunaparti magyar színház felépítéséhez. Hild 
József építészt szemeli ki e célra, gr. Apponyi Antal párizsi 
követet meg felkéri, készíttessen valamely párizsi művésszel ter-
veket. A kibékítés érdekében cikket is közöl október 31-én a 
Társalkodó ban (Néhány szó a magyar játékszín körül), amely-
ben mentegetőzik és felfedi, miért lett 1832-ben írt könyve oly 
keserű, megdicséri a megyét és tisztviselőit buzgóságukért, de 
a jobb megfontolás érdekében felveti a kérdést, mi tanácso-
sabb: a mostani -pillanatot tekinteni vagy a jövőt is számba 
•venni, mert ha a Kerepesi-úton épül a színház, ez félszázadra 
visszaveti a nádor által engedélyezett telken épülő színházat. 
Cikkével a megegyezést szolgálja, de Földváry és pá r t j a nem 
akar t megegyezni. 1835 október 28-án azt í r j a Széchenyi Tasner-
nak, hogy Földváry megcsalta őt. El volt keseredve, már arra 
gondolt, hogy felhagy tervével, de még bízott abban, hogy a 
Társalkodó ban megjelent cikkének meglesz a kellő hatása. 
Álhírek is ter jengtek, hogy a dunapart i telken ő maga akar 
építeni színházat (október 30), de Széchenyi hallgatott, meri 
nem akarta, hogy ily kelepcébe csípjék. A város sem hallga-
tot t a telek kérdésében, úgy nyilatkozott a megyei színházi 
küldöttség ülésén, hogy az engedélyezett telken a város épít 
magyar színházat. Erre Széchenyi ú j ra a nádorhoz fordul 
(november 6 és 9) és kérésére a nádor megengedi, hogy nevében 
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kijelenthesse, hogy a telket nem a városnak, megyének vagy 
valamely pártnak adta, hanem az ügynek, t, i. a magyar szín-
háznak adta és az esetleg szó azt jelenti, hogyha van pénz, terv, 
azonnal hozzá lehet fogni az építéshez. Széchenyi Ráday 
Gedeont akar ja felkérni, hogy a megyegyűlésen e nyilatkozatot 
előterjessze. Tasner út ján azonban értesül a pesti helyzetről, 
hogy általában ellene vannak, színházi cikkét bántónak tar t -
ják, sőt azt híresztelik, hogy a magyar színház megakasztására 
törekszik. Er re nem nyilatkozatot, csak jelentést kiild, s ezt 
Ráday Pest megye gyűlésén be is mutatja. 

Az 1835 nov. 17-i gyűlésen m á r a követi jelentésből köztudo-
mású volt a terv (erre izgatott Széchenyi), hogy a dunaparti tel-
ken országos költségen díszes, a nemzethez méltó színházat kell 
építeni és erre 400.000 p. frtot kell megszavazni. Pest megye pár-
tolta e tervet és ilynemű utasítással látta el követeit, de emellett 
Földváry és p á r t j a izgatására a Grassalkovich-telken épülő 
színház folytatását és mihamarabbi befejezését is kívánták és 
e r re a helyszínén kezdett gyűjtéssel kb. 8000 v. f r to t adtak össze. 

Ezalatt a magyar színház ügye az országgyűlésen is elő-
térbe került. A sérelmek összeírására kiküldött országos kül-
döttség még 1834 március 15-én beterjesztett munkájában 
(V. osztály, 7. p.) foglalkozik a magyar színházzal. Felsorolja 
Szabolcs megyének fentebb ismertetett javaslatát, amelyet 
Arad, Zemplén, Veszprém, Borsod, Csanád, Torontál, Krassó 
megyék is pártoltak, de a Pes t részére régebben gyűjtött ado 
mányok hovafordításának tisztázását is kérték. Torontál kérte 
Pest városának kérdőre-vonását, hogy a magyar színház a 
némettel legalább egyenlő igazba helyeztessék hazájában, de az 
elnök felvilágosítása után, hogy itt szerződésről van szó, ame-
lyet nem lehet felbontani, odamódosította javaslatát, hogy a 
magyar színház felépítéséig, hasonló feltételek mellett, a ki-
bérlésnél a magyar előnyben részesíttessék. E sérelmek egye-
lőre háttérbe kerültek és csak 1835 második felében kezdtek a 
rendek a színházzal foglalkozni. Széchenyi állandó össze-
köttetésben volt a rendi tábla tagjaival. Sikerült is neki Beöthy 
Ödön bihari követ út ján 1835 november elején követi konferen-
ciát egybehívni. I t t elhatározták, hogy gyorsfutár útján megyé-
jüktől utasítást kérnek, hogy a Dunaparton országosan épí-
tendő színház számára 400.000 p. frtot ajánlhassanak fel. Ennek 
eredménye az volt, hogy csakhamar 29 megye ily utasítást kül-
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dött követeinek. Hozzájárult ehhez, hogy gr. Apponyi Antal 
elkiildötte Széchenyinek Ciceri f rancia művész színházterveit, 
ami Széchenyit a Pest megye november 17-i határozata ellenére 
is reménnyel töltötte el. 

A m a g y a r színház ügyét az 1836 j anuá r 30-i kerületi ülés 
tárgyalta legelőször. 33 megye 8 ellen 400.000 p. fr tot szavazott 
meg a Dunapar ton építendő színházra. A rendi tábla 1836 feb-
ruár 17-i ülésén izenetbe foglalta és kifejtet te, hogy a színház 
nemcsak a nép pallérozását, erkölcsi fejlesztését, hanem a 
magyar nyelv nagyobb kiművelését és terjesztését eszközli, 
azért a Dunaparton, a nádor által kijelölt telken, a nemzethez 
méltó színházat kíván felépíttetni; erre a munkára országos 
választmányt kíván kijelölni azzal, hogy hallgassa meg a pesti 
színházra adományozott és kezelésében levő összegekre nézve 
Pest megyét, az egyes ajánlókat, egyesítse a két tervet és 
mindezekről tegyen aztán jelentést. A választmány elnökségére 
a nádort kérték fel és kifejezték azon óhajukat , hogy Széchenyi 
István jeles és gyakorlati ismeretei és általánosan ismert haza-
fiúi buzgósága miatt a választmány t a g j a legyen. A vi ta folya-
mán Pest követe kérte a város és adakozók meghallgatását is, 
Fejér, Bács és Borsod többet is hajlandók voltak megszavazni. 
A követek érdekelt része viszont Pest megyéből számadást kívánt 
a küldött összegekről. 

így ke rü l t az ügy a főrendekhez. A február '23-i előérte-
kezleten Cziráky és társai (egyúttal a híd elszánt ellenzői) hatá-
rozottan az országos költségen való építés ellen nyilatkoztak. 
Széchenyi lá tván a nagy ellenzést, sorra jár ta azokat, akiket 
meg lehetne nyerni; de gondoskodott arról is, hogy Pest megye 
február 29-i ülésén barátai résen legyenek ez ügyben. Arról 
volt szó ugyanis , hogy az országgyűlési tárgyalás t a r t amára 
felfüggessze Pes t a Grassalkovich-telken megkezdett építkezést. 
Földváry kiaknázta a helyzetet; késznek nyilatkozott az egyez-
ségre, de azt kívánta, hogy az eddigi terheket vegye át az 
országos választmány, a megkezdett színház színészi iskola 
legyen és ennek fenntar tására 100.000 f r t és a működő színészek 
fenntar tására újabb 100.000 f r t évi kamata fordíttassák. E fel-
tételek alat t négy hétre felfüggesztette az építést. Most mái-
Széchenyi abban bízott, hogy ez az állásfoglalás reakciót szül 
és mégis győzelemre viszi tervét. Akit lehetett, rábeszélt a párt-
fogásra, meg is nyeri Py rke r egri érseket, hg Esterházy Pá l t . 
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Március 27-én azt í r ja Széchenyi: „Ha Isten és kis tak-
tikánk nem segít, elbukik a színház." Helyesen állapítja meg, 
mint látni fogjuk, hogy egy-két vokson diil el a dolog a fő-
rendeknél, mert a rendi táblán a többség biztos volt. Éppen 
ezért barátai t levélben hívja az országgyűlésre. Zavarta a hely-
zetet az adó ügye, amelyben éppen a híd, a színház mia t t 
Széchenyi a kormány mellett és a rendi javaslat ellen nyilat-
kozott. A rendek megnehezteltek reá, annál simább volt azon-
ban hozzá a nádor; remélte is, hogy ez úton mégis k ivívja a 
sikert. A főrendeknél azonban az ellenzők kiaknázták Pes t 
megye állásfoglalását. Azzal érveltek, hogy Pest épít színhá-
zat, nem kell még egy magyar színház. Az ápril is 14-i főrendi 
ülés 18 szavazattal 17 ellenében nem fogadta el a rendek javas-
latát. Nem tagadták ugyan, hogy a jól elrendelt játékszín nagy 
hatással van a nemzetiség kifejlődésére, a nyelv kiművelésére 
és terjesztésére, lelkesednek ők is a magyar színházért, de a 
folytonos országos ajánlatok nagyon is igénybe veszik az adó-
zókat, azért a szabad ajánlás mellett foglaltak állást. Hozzá-
járul tak ahhoz, hogy a nádor elnöklete a lat t országos választ-
mány küldessék ki, amely vegye figyelembe Pest megye által 
építés alatt levő színház körülményeit, dolgoztasson ki tervet, 
költségvetést, szólítsa fel a törvényhatóságok útján önkéntes 
adományozásra az ország lakóit, s ha elég pénz gyűl egybe, 
ha j t sa végre a tervet; ha nem gyűl be elegendő összeg, tegyen 
a jövő országgyűlésnek jelentést, hogy hogy7an lehetne a ter-
vet a legcélirányosabban végrehajtani. Igaza volt Széchenyi-
nek, egy-két vokson mult a siker. Ha például gr. Ráday Gedeon 
eljön az országgyűlésre, 18—18 lett volna az arány s az elnöklő 
nádor Széchenyi tervére mondta volna ki a többséget. Csodá-
latos, még ezután is van Széchenyinek reménye! 

Ezzel az ügy visszakerült a rendi táblára. I t t az ápril is 
23-i ülésen a rendek második üzenetükben kifejtették, hogy a 
cél jótékonyságát a főrendek is elismerik, a különbség a két 
tábla közt csak az, hogy a főrendek hosszabb, a rendek rövidebb 
és biztosabb utat mutatnak a sikerre. A szabad a jánla tok 
ugyanis kevesebb sikert ígérnek (látható volt a Ludoviceumnál 
és Múzeumnál), azért a jánlot ták az országos hozzájárulást. 
Bihar követe utal t arra, hogy a főrendek sokszor ellenzik a 
rendi tábla kezdeményezését, de ezt az ellenzésüket veszik leg-
kedvetlenebbül. Senki sem ajánlot t közülök, így nem lesz az 
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ügyből semmi. Pest követe megismételte a megye február 29-i 
határozatát. Több megye vagy a főrendi javaslatot pártolta, 
vagy egyáltalán nem szavazott meg semmit; a többség azonban 
megmaradt az első izenet elvei mellett. 

így kerü l t az ügy ismét a főrendek elé. A nádor, Széchenyi 
kívánságára, külön értekezletet is tar tot t április 26-án, de itt 
Cziráky, mint Széchenyi naplójában feljegyzi, e szavakkal 
mondta ki véleményét: „Ego nolo ex minis constitutionis 
nostrae thea t rum edificare." Az a kellemetlen meglepetés is érte 
Széchenyit, hogy Pyrker is cserben hagyta . A nádor támoga-
tása ellenére az április 28-i főrendi ülés megmaradt előző állás-
foglalása (a szabad ajánlás) mellett. 

Harmadszor a rendek az április 29-i ülésen tárgyal ták a 
színház ügyét. Továbbra is megmaradtak annál, hogy az álta-
luk kijelölt ú t biztosabb, de bizonyítani akarván a szent cél 
iránti buzgalmukat, elfogadták a főrendek előleges lépését. 
Egyesek azonban keserűen kifakadtak a főrendek ellen. Sopron 
követe például kijelentette, hogy a főrendek a rendek minden 
nemzeti jólétre (különösen a nemzeti nyelvre) vonatkozó lépését 
meggátolják; ők a vagyonosak, de zsugoriak, megtagadják a 
pénzt. Kemény beszéde ellen az elnök védte meg a főrendeket. 

A főrendek még az nap hozzájárultak a rendi harmadik 
izenethez, a törvényjavaslatot a király elé terjesztették és 
némi stiláris j av í t á s után, mint 1836 : X L I . t.-c., kihirdettetett. 

Így tehát Széchenyi terve megbukott. Pöldváry ellenben 
tovább folytat ta a Grassalkovich-telken a színház építését és 
1837 augusztus 22-én meg is nyitotta. Eleinte Pesti magyar szín-
ház volt a neve, majd Pesti nemzeti magyar színház, később 
Nemzeti színház. 

* 

Kétségtelen, hogy Földváry Gábor pestmegyei alispán 
nagy buzgósággal, szívós kitartással valósította meg Pes t 
megyének m a g á r a vállalt kötelességét, hogy Pesten, az ország 
központi városában magyar színházat építeen. Becsületbeli köte-
lesség volt ez azon megyék iránt, akik e célra adományokat 
küldtek. Fö ldváry előtt egyik tisztviselő sem tudta a színház 
ügyét előbbre vinni. Földváry lelkesedést tudot t kelteni a me-
gyében, városban az ügy i ránt . Bámulatos az a lelkesedés, 
amellyel a közönség a magyar színház ügyét felkarolta. Több-
ször adakozott a célra, az építésnél meg egyenesen megható az 
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a lelkesség, amellyel több munkás, kézműves igyekezett ingyen-
munkával az ügyet előbbre vinni. 

De mind e körülményeket figyelembe véve bizonyos az is, 
hogy Földváry erélyét, ki tar tását a Széchenyi i ránt érzett 
ellenszenv élesztette és tar to t ta felszínen, és az a dac, hogy 
megmutassa, Széchenyi nélkül is meglesz a magyar színház. 
Nyáry Pá l az egyik pestmegyei' gyűlésen nyersen és gúnyosan 
meg is mondta, hogy igenis meglesz a- pesti magyar színház és 
ézt a nemzet Széchenyinek köszönheti folytonos akadékosko-
dása miatt. 

A pesti magyar színház létesülése pontosan azon terv sze-
rint készült, amelyet Széchenyi a Magyar játékszinrűl című 
művében mint olyat említ, amelynek az ellenkezőjét kell tenni. 
Földváry olyan területen épített, amely a városon kívül sáros, 
poros helyen feküdt.® Pontosan kidolgozott pénzügyi tervről 
egyáltalán nem lehet beszélni. Azt lehet mondani, vakmerően, 
sokszor pénz nélkül végeztette a munkákat, de a megye által 
engedélyezett hitelek nem voltak elegendők, úgyhogy amikor 
a színház elkészült, meglehetős nagy adósság is terhelte. Csak 
ezután kísérelte meg a terheket egy részvénytársaságra hárí-
tani, de ennek oly csekély volt a tőkéje (40.100 v. frt), hogy 
nem sokat jelentett a színház jövőjére nézve. 

így tehát volt magyar színház, de nemcsak jövője nem 
volt biztosítva, de jelene is kétséges volt. Hitelből épült, adós-
ságtól sorvadt. H a nincs Széchenyi, bizonyára kudarc lett volna 
a vége. Pontosan ezt bizonyítják Széchenyi feljegyzései és az 
1839/40. és 1843/4-i országgyűlés iratai . 

A színház megnyitásakor Széchenyi ezt jegyezte fel napló-
jába: „Ismét és u to l já ra el van hibázva." 

1838 november 30-án Széchenyi jelen van a színházban és 
azt í r ja , hogy a színház nem tudja magát fenntartani , nem-
sokára be kell zárni. 

1839 december 7-én az országgyűlésen levő Széchenyi leve-
let kap báró Prónay Albert pestmegyei főispáni helytartótól, 
hogy a magyar színháznak 95.000 v. f r t adóssága van (a fenn-
állás második évében), már agonizál, azért kéri, segítsen ra j ta . 
És Széchenyi, akit annyiszor vádoltak éppen a pestmegyeiek, 

6 Ma ezt nem tudjuk kellőképen értékelni, mert azóta Pestnek ez a sáros, 
poros, igen kevéssé lakott része hatalmas, szép városrész lett, amihez kétség-
telenül hozzájárult a Nemzeti Színház. 
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hogy ő csak azt pártolja, amit maga csinált, azt, amit más, 
nem; rögtön munkához lát. Azt válaszolja Prónaynak december 
10-én: „Nemezis ül színházunkon, mert itt oly hidegen van 
iránta mindenki, hogy alig remélek jó sikert. Legtöbb követnek 
nincs u t a s í t á sa . . . vagy akinek van, nem a mostaninak fenntar-
tására, hanem a Dunaparton építendőre van." Széchenyi fel-
adta sa já t tervét és segítségére sietet t a pesti kész színháznak. 
1839 december 23-án már a pozsonyi Kiskaszinóban (a főrendi 
ellenzék tanácskozóhelye) megteszi előterjesztését, hogy a fő-
rendi táblán támogassák a színházat. 1840 január 16. és 31-én 
mellette agitál. 

Az előző országgyűlésen kiküldött orsz. választmány (tagja 
volt Széchenyi is) azt ajánlotta, hogy vegye az országgyűlés 
a fennálló színházat pártfogásába és jelöljön ki méltányos ala-
pot a fenntartásához. S ugyanitt olvashatjuk Földváry alispán 
jelentését7 1839 augusztus 30-áról, amelyben röviden előadta a 
keletkezés történetét, bevallja, hogy az előleges költségek nem 
voltak elegendők, így a részvénytársaság által egybegyűlt 
40.100 v. f r t sem. A mellékelt számadásból pedig kitűnik, hogy 
a megye még építés közben 40.000 f r t kölcsön felvételét enge-
délyezte, nehogy az építés fennakadjon, de ez az összeg sem 
volt elég, 59.500 fr tot kellett kölcsönvenni. 

Széchenyi fellépésének, pártolásának megvolt a kellő ered-
ménye. Az alsó tábla 1840 április 7-i ülésén rámutatot t , hogy a 
törvényhatóságok gyűjtéséből a pesti magyar színház felépült, 
ez a mostani körülményekhez képest a célnak megfelel, ezt kell 
pár t fogásba venni. 39.882 p. f r tot szavaznak meg az adósság 
kifizetésére, 50000 p. f r to t az első felszerelésre és 400.000-et oly-
kép, hogy a kamatok 2/э része a színház fenntartására, */з-а a 
tőke szaporítására fordíttassék. A pénz kezelésére és a színház 
igazgatására országos választmányt rendeltek ki, hogy ez először 
is az adósságot fizesse ki, a tőkét pedig adja ki biztos kamatra. 
A főrendek 1840 április 21-én ehhez hozzájárultak s így kelet-
kezett az 1840 : XLIV. t.-c. 

Az 1843/4-i országgyűlésen az országos választmány elnöke, 
gróf Teleki József jelentette, hogy Pes t megye és a részvényes 

' A nádor 1838 nov. 9-én felhívta a megyét , jelentse: 1. hogy mibe került 
az általa felépített színház, 2. hogy ebből mennyi fizetetten még és 3. hogy 
miből áll az alap, amely a fenntartásra kívántatik. A megye felhívására e kér-
désekre adott választ Földváry Gábor. 
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társaság pénzhiány miatt nem kezelhette tovább a magyar szín-
házat és sürgette az átvételt. A rendek 1844 november 8-i ülésü-
kön a jelentést és az átvételt jóváhagyták, de megjegyezték, 
hogy Pest megye építő társaságának adóssága 49.700 p. fr t ra , 
a részvénytársaságé pedig 13.000-re emelkedett, s így a kiutal t 
pénz nem volt elegendő. Főfelügyelőnek Széchenyit szerették 
volna kijelölni, de nem vállalta, s így Ráday Gedeon lett. 

Mind e tények beszédes bizonyítékok Széchenyi érdemei 
mellett. Joggal írhatta Ráday Gedeonnak 1839 december 14-én: 
„Emlékezel barátom, mennyire rontotta meg (az) indulatosság 
magyar színházunkat." H a az ő tervei szerint készül el a Duna-
parton a magyar színház, ma is méltó szép színházunk volna. 
A vázolt elkeseredett harcok száz év előtt folytak le, elégtételt 
illő szolgáltatni Széchenyi Istvánnak a magyar színházi eszme 
körüli fáradozásáért. Ezzel a megemlékezéssel nyitom meg a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság közgyűlését. 

Irodalomtörténet 14 


