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Bényei Miklós:

SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS A NEMZETI SZÍNHÁZ

Több mint félévszázados múltra tekintett vissza a magyar nemzeti színház eszméje 
és terve, amikor Széchenyi István bekapcsolódott e sokakat foglalkoztató művelő
déspolitikai kérdés megoldásába.

A felvilágosodás eszmekörében fogant, majd a nemzeti mozgalom kibontakozása 
és a polgárosodás folyamatának megindulása által felerősített igény kielégítése rendkí
vül lassan haladt előre.1 Viszonylag hamar tisztázódott a magyar nyelvű színjátszás 
társadalmi funkciója. A nemzeti önrendelkezés és a polgári átalakulás híveinek szemé
ben a színház a magyar nyelvművelés és nyelvterjesztés, a nemzeti műveltség bázisa, 
„a nemzeti érzés tolmácsa s a hazai virtus táplálója”2, továbbá az új társadalmi monda
nivaló és a műveltség közvetítésének, az erkölcsnemesítésnek, az ízlésformálásnak és 
a szórakoztatásnak egyik fontos eszköze.3 Megvolt az egyetértés abban is, hogy ez a 
sokrétű társadalmi feladat csak akkor teljesíthető, ha sikerül állandó magyar színtársu
latot létrehozni és felépül egy nemzeti játékszín. A kivitelezés mikéntjéről azonban 
erősen megoszlottak a vélemények. Az elméleti fejtegetések, a gyakorlati kísérletek, 
valamint a vármegyei és országgyűlési viták egész sora ellenére több évtized után is 
számos kérdés várt a végső válaszra.

Hosszú ideig nem tudtak megegyezni afelől, hogy hol legyen az állandó magyar 
színház. Némelyek szerint egyszerre több helyen kellene létrehozni. Mások úgy vélték, 
az egyik magyar nyelvű városba telepítsék, mert csak itt lelhet a fiatal, gyenge lábakon 
álló magyar színészet igazi támaszt. A nyelvterjesztés elsődlegességét vallók viszont a 
nemzetiségi vidékek valamelyikén kívánták felépíteni a játékszínt. Mindezekkel szem
ben többen hangoztatták, hogy az ország központjában fekvő, fővárosnak tekintett Pest 
a legjobb helyszín.4

A nemzeti színház felépítéséhez és működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
előteremtésére is sokféle elképzelés született. Csak néhány kormánypárti vagy kor
mányhű nemes és író hitegette magát a királyi alapítás, esetleg a kincstári támogatás 
reményével. Az 1810-20-as években a rendek többsége megelégedett volna azzal is, 
ha a magyar színjátszó társaság a -  német társulatok által bérelt -  nagy és szép pesti 
városi színházban állandó játéklehetőséget kap. Az 1825-27-es országgyűlésen néhány 
ellenzéki követ tovább akart lépni: az épületet kizárólag a magyar színészek otthonává 
kívánta tenni, kitiltva onnan a németeket.5 A külön magyar színház építéséhez szüksé
ges pénz összegyűjtésére egyik módszernek az önkéntes vagy szabad ajánlás (oblatio 
vagy liberum oblatum) kínálkozott, amelyet más művelődési intézményeknél (pl. a 
Tudós Társaságnál) már alkalmaztak. Ennek keretében ki-ki önként, tetszése szerinti 
mértékben adományozhatott pénzt, ingatlant vagy egyéb értéket a játékszínre. Pest 
vármegye 1808 óta gyűjtött erre a célra és az ajánlatok kezelését is magára vállalta, 
eredményt viszont sokáig nem tudott felmutatni.6 Korán felmerült a kötelező, országos 
ajánlás (subsidium) gondolata is.7 Ennél törvény kötelezte volna a kiváltságos rendeket,
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hogy egy-egy alkalommal vagyonuk, illetve jövedelmük arányában járuljanak hozzá 
egy-egy intézmény megalapításához vagy fejlesztéséhez. Az országgyűlés megszavaz
hatott tőkét -  amelynek kamatait lehetett igénybe venni - ,  vagy egyszeri felhasználásra 
szánt összeget.

Csaknem teljes volt a bizonytalanság a leendő színház felügyeletét, igazgatását 
illetően. A pesti német színház kisajátítása mellett kardoskodók is megtartanák a városi 
tulajdonjogot, a társulatot pedig a bérlő-igazgató irányította volna. Sok példa volt a 
vármegyei pártolásra, hatósági felügyeletre, sőt a vármegyei igazgatásra is. A megyei 
színházak partikuláris jellege miatt azonban a nemzeti színházat sokan országos intéz
ményként, azaz országgyűlési ellenőrzéssel, irányítással képzelték el, a tényleges 
szervezeti formára viszont érdemi javaslatot nem dolgoztak ki.

A magyar játékszín ügye az 1830-as évek elején mozdult el a holtpontról, amikor -  
szoros összefüggésben a reformmozgalom kibontakozásával, a nyelvharc kiszélesedé
sével és a kulturális fejlődés fellendülésével -  jobban az érdeklődés, a politikai köz- 
gondolkodás előterébe került. Széchenyi István gróf is ekkor lépett a nyilvánosság elé 
nézeteivel.

A Magyar Játékszínrül

Széchenyit aktív politikai tevékenységének kezdetétől foglalkoztatta a magyar
színjátszás áldatlan helyzete:.... régóta hordom azon forró kívánatot keblemben »Bár
volna nekünk Magyaroknak is valahára állandó színházunk!«” -  írta 1832-ben. Ugyan
itt „nem csekély” tapasztalataira hivatkozott.8Naplójában az első idevonatkozó bejegy
zés 1826. január 8-án kelt: „Dessewffynél voltam, a magyar színházról beszéltem”.9 
Levelezésében 1827. május l-jéről ismert az első adat. Pozsonyból válaszolt Borsod 
vármegyének, s egyebek között így vélekedett: „Én is azt tartom, hogy a’ Nemzetiség
nek feljebb emelésére semmi hathatósabban nem szólgálhat, mint a’ Nemzeti nyelv ki 
pallérozása: semmi sem fejti ki pedig a’ nemzeti nyelvnek lelkét úgy annyira, mint a’ 
közönséges helyeken elő forduló színjátékok.”10 Semmiképpen sem tartható tehát az az 
állítás -  amely egyébként Széchenyi életművének legszorgosabb kutatójától, Viszota 
Gyulától származik - , mely szerint Széchenyi csak 1830 elején foglalkozott először a 
magyar színház ügyeivel.11 Feltételezhető, hogy a Magyar Tudós Társaság megszerve
zésére kinevezett országgyűlési küldöttség ülésein is megismerkedett a magyar nyelvű 
színjátszás jó néhány problémájával.12

Talán éppen a Magyar Tudós Társaság létrehozásában játszott kimagasló szerepe 
volt az oka, hogy sokan a magyar játékszín ügyében is tőle várták a döntő lépést. A 
hozzá közelálló Felsőbüki Nagy Pálnak írta 1830. január 30-án: „Most Hídról s magyar 
Theatrumról van szó; -  én úgy hiszem, idővel felállítjuk!” Pár nappal később, február 
8-án barátjával, Wesselényi Miklós báróval közölte: „Minden oldalról szólítnak és 
írnak -  Magyar Theatrumot hozzak az életbe!”13 Hasonló bejegyzés található február 
22-ei naplójában is.14 Az események forgatagában azonban egyelőre másra terelődött 
a figyelme. Amikor azonban 1831 augusztusában Pest vármegye közgyűlése a magyar 
nyelv és a nemzeti színészet ügyében állandó bizottságot küldött ki, Széchenyi István 
jelezte Fáy Andrásnak, a deputáció egyik tagjának, hogy szívesen résztvenne a munká
ban. Mivel a vármegyében sem birtokos, sem táblabíró nem volt, csak tanácskozási 
joggal hívták meg. Miután 1831. november 19-én kinevezték táblabírónak, december
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12-én a közgyűlés a bizottság rendes tagjává választotta.15 A bizottmányban Széchenyi 
rögtön kezdeményező szerepet vállalt. Két alapvető, a korábbi tervezgetésekhez, viták
hoz képest újszerű javaslatot tett: részvényes társulat állítsa fel a nemzeti színházat; a 
választmány kérjen felhatalmazást részletes terv elkészítésére. Mindkét indítványát 
elfogadták: előbb a bizottság december 18-án, majd a közgyűlés 1832. január 14-én.16 
A deputáció Széchenyit kérte fel a tervezet kimunkálására. Széchenyi a tőle megszo
kott gyors tempóban dolgozott. Naplójában pontosan nyomon követhető a munka 
menete: a kellő tájékozódás18 után 1832. február 23-án fogott hozzá az értekezéshez, 
március 29-én befejezte, április 9-én nyomdába adta, majd április 18-án megjelent a 
Magyar Játékszínrül c. füzet.19

A Magyar Játékszínrül című, mindössze 95 oldalas röpirat a korszak egyik legje
lentősebb színházpolitikai dokumentuma,20 az első munka, amely önállóan, behatóan 
vizsgálja ezt a tárgyat. „A dolgok minden oldalrul kifejtését”21 vállalta; kiterjedt e 
régóta vajúdó probléma csaknem valamennyi részletére, sőt a társadalmi-jogi, gazda
sági hátteret is vázolta, kemény, ostorozó szavakkal szólva a feudális viszonyok gátló 
hatásáról. A röpirat szervesen illeszkedett Széchenyi formálódó politikai és művelődési 
reformprogramjába is; a Hitel és a Világ számos gondolata ismétlődik a lapjain.22

Széchenyi célja „Magyarországban a’ honi Játékszínnek tartós életbe hozatása.”23 
A színház szükségességét annak kétféle hasznával indokolta: „Legelőször is azon öröm: 
a ’ nemzeti nyelv, ízlés és szokások kifejtéséhez, józanításához ’s nemesítéséhez járulni 
leghathatósblag; ’s aztán azon kellemes időtöltés, mely közvetlenül egy jól elrendezett 
Játékszínbül háramlik a ’ hallgatókra.”24 A színházat nemzeti intézménynek tekinti, 
felállításával „értelmi súlyunk nagyobbítását, magyarságunk kifejtését, tehetségünk 
felemelését” kívánta szolgálni25; tegyük hozzá: összhangban a közműveltség, a kultu
rális élet felvirágoztatására, tágabban a nemzeti szellem kifejlődésére irányuló törek
véseivel. A megoldás módozatait illetően gyökeresen szakítani akart az addigi tétova 
gyakorlattal. Egyenesen kijelentette: a magyar játékszín állandósítása csakis úgy érthe
tő el, „ha annak a’ mit e ’ részben tettünk már, szinte mindenben ellenkezőjét eszközöl
jük!” 6 Bírálatában főként a következőket kifogásolta: hiányzott a rendszeresség, a 
megfelelő előkészítés; nem jelölték ki a helyszínt; kellő anyagi bázis nélkül fogtak a 
dologhoz; rossz a pénzkezelés. Ö az anyagi és szellemi erők koncentrálására, valamint 
a jogi és személyi biztosítékok megteremtésére, egyáltalán a körültekintő, minden 
lényegi kérdésre választ adó tervezet nélkülözhetetlen voltára hívta fel a figyelmet. 
Szükség lenne ugyan minden nagyobb városban magyar színházra -  kezdte gondolat- 
menetét - , de erre még nem érett az idő. Először egy helyen, mégpedig Pesten, áz ország 
művelődési centrumában kell jól elrendezett játékszínt emelni, s ha majd ez megerősö
dött, felépíthető a többi is, egymás után. Bár a kifejezést nem használja, a megyei 
színházpártolást elmarasztaló soraiból arra lehet következtetni, hogy „országos” szín
házra gondolt.

A színház létesítésére és fenntartására új megoldásként az egyesületi utat kínálta. A 
német színház kisajátítását elvetette, nem várt segítséget a kormánytól sem, a'nemzet 
(az országgyűlés) számára pedig kicsinynek tartotta ezt a tárgyat. Ezért azt javasolta, 
hogy részvényjegyek kibocsátásával gyűjtsék össze a szükséges pénzt. Számításai 
szerint egy részvény értéke 500 pengő forint (amelyet többen is kifizethetnek), s ha 
ebből 400 darabot eladnak, kijön a 200 000 pft-os végösszeg. Ennek feléből -  azaz 100 000 
pft-ból -  építenék fel és rendeznék be a színházat, a másik felét pedig tőkésítenék és 
kamatait (évi 5000 pft) a színház működtetésére fordítanák. Többször is hangsúlyozta,
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hogy az általa megjelölt összeg az elengedhetetlen minimum, amíg az együtt nincs, még 
a tervezéshez se fogjanak hozzá. A részvényes tagok egyébként nem kapnának oszta
lékot -  hiszen nyereség nem várható - ,  vagyis az erkölcsi haszon fejében nyújtanának 
támogatást. Elsősorban a köz- és főnemesek ajánlataira számított, de — mivel a magyar 
nemeseken a kötelezvény nem hajtható be -  a nem-nemesek kezességét is előírná. S 
hogy az áldozatok „ne olvadjanak el”, mint oly sokszor történt, a tőkét biztos helyre, 
leginkább külföldre javasolná kihelyezni. Hosszan fejtegette, hogy az egyesületi út csak 
akkor járható, ha előbb törvényekkel biztosítják a vagyon- és személyi biztonságot, más 
szavakkal a törvény előtti egyenlőséget és a hitelviszonyok szabadságát.

Széchenyi végigondolta azt is, hol lehetne felépíteni a magyar színházat. Ezt a 
kérdést is tágabb összefüggésben, a városfejlesztés szempontjából vizsgálta. Egy igazán 
szép városközpont kialakítására vágyott, s a József-piacra (a mai József nádor térre) 
álmodta a színház épületét. Figyelembe véve a szűkös anyagi lehetőségeket, a magyar 
színjátszás kezdetleges állapotát és az egyéb sürgős teendőket, „inkább egy nem felette 
nagy és fényes, de igen alkalmas színház-építést javaslana.” 7 Mégpedig a külföldi, 
elsősorban a párizsi tapasztalatok, tervek hazai alkalmazásával, mérlegelve a színészek 
és a nézők észrevételeit is. ő  az ún. szociális színház híve, amely a társasági életnek is 
színtere lehet.

Új módon képzelte el Széchenyi az igazgatás, irányítás rendjét is. A részvényes 
tagok közgyűlése az építkezés szervezésére, ellenőrzésére választana egy hozzáértő 
igazgatót és egy héttagú bizottságot, az építkezés befejezése után pedig az irányításra 
legalább három -  szintén hozzáértő -  felügyelőt. Utóbbiak teljesen önállóan, de „felelet 
terhe mellett” igazgatnák a színházat, a részvényesek csak a pénzügyek vitelébe 
szólhatnának bele, abba is csak az évi nagygyűlésen. Mindehhez társulna a működés 
nyilvánossága, ami ugyancsak eltérne az addigi hazai gyakorlattól.

A minden részletében átgondolt, reális, több elemében-egyesületi forma, kezesség, 
szakértelem, személyes felelősség, nyilvánosság -  polgárias formát ajánló tervezet 
nagy visszhangot váltott ki, lendületet adott a nemzeti színházi eszme megvalósításá
nak. A politikai vezető réteg egy részének azonban nem tetszett a röpirat kemény 
kritikája. Különösen érzékenyen érintette Pest megye vezetőit, akik közel negyedszá
zadon át képtelenek voltak valami érdemlegeset tenni ebben az ügyben. Széchenyi 
munkáját az őt megbízó választmány is viszolyogva fogadta. Figyelmen kívül nem 
hagyhatta ugyan, de átvizsgálására albizottságot küldött ki, amely arra is felhatalmazást 
kapott, hogy amennyiben a javasolt „princípiumok a célra nem vezérelnének”, másik 
tervet dolgozzon ki. Mindezt 1832. június 15-én a közgyűlés jóváhagyta.28 Egyelőre 
azonban -  a közelesen megnyíló diétára való készülés miatt -  a dolog nyugvóponton 
maradt.

A Pest megyeiek reakciója Széchenyit is elgondolkodtatta. Nem várta a csaknem 
elutasító magatartást, úgy érezte, igazságait félremagyarázták. Mindazonáltal idő telté
vel -  1833. május 3-án kelt sorainak tanúsága szerint -  úgy vélte, 6 sem volt kellően 
körültekintő: „Ügyetlenségem elhibáztatta velem a dolgot.” Ugyanebben a Berzeviczy 
Vince báróhoz intézett levelében azon reményét is megfogalmazta, hogy a játékszín 
ügye a konfliktus ellenére megoldódik, nevezetesen az éppen ülésező országgyűléstől 
várta az előrelépést.29 Ez a remény lehetett az indítéka annak, hogy a pár nappal 
korábban, 1833. április 21-én lediktált végrendeletébe az alábbi pontot is belefoglalta: 
,,15.ször. Egy Pesten építendő ’s fenntartandó magyar színházra alapítok tíz ezer pengő 
for. (10 000 C.P.) oly feltétel alatt egyébiránt: hogy ezen tőke 5-el 100-tul mindaddig
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kamatoljon, ’s kamat kamatra halmoztassék, míg ezen tíz ezer forint vagy maga 
magában, vagy egyéb hozzájárulások által legalább is kétszáz ezer pengő forintra nő 
(200 000 fl.C.M.). Akkor pedig szolgáljon a’ mennyire lehet, a’ tárgy végképi elrende
lésére a’ játékszínrül írt munkátskám terve útmutatóul.”30 Bár nyomtatásban is megje
lent, e dokumentumot a színháztörténeti irodalom eddig mellőzte, holott egyértelműen 
bizonyítja, hogy Széchenyi kitartott tervezete mellett. Mi több -  halála esetére -  
tekintélyes összeget rendelt a színház céljára. Vagy lesznek más adományozók is, vagy 
idővel a kamatokkal eléri a röpiratban megjelölt összeget és így az építkezés megindít
ható.

A következő esztendőben aztán olyan események történtek, amelyek Széchenyit is 
felfogása módosítására késztették, kényszerítették.

A Duna-paríi színház terve

Hosszabb szünet után Pest megye közgyűlése 1834. február 4-én tárgyalt ismét a 
játékszín kérdéséről. Elfogadta a színügyi választmány azon javaslatát, hogy a várme
gye maga építse fel a magyar színházat, mégpedig vagy részvénytársasággal, vagy 
sorsjáték útján szerzendő pénzből, telket pedig Pest városától kérjen.31 Vagyis Széche
nyi István két évvel azelőtti tervezetének két fontos eleme ekkor még élt. Ettől kezdve 
azonban más irányba fordult a dolgok menete.

Pest megye közgyűlése ugyanis még 1832 októberében a rendkívül agilis másodal
ispánt, Földváry Gábort nevezte ki a színházi bizottság elnökévé. Földváry szemben 
állt Széchenyi reformtörekvéseivel és színházpolitikai elképzeléseivel sem rokonszen
vezett. Személyes sértésnek vette a gróf röpiratában foglalt éles bírálatot is. A hagyo
mányos, feudális megoldások híveként -  élvezve a vármegyei nemesség hangadó 
részének támogatását — továbbra is az önkéntes ajánlást tartotta a járható útnak; vagyis 
az addig összegyűlt és újabb gyűjtésből kiegészítendő pénzből akart színházat emelni. 
Megvolt hozzá a társulat is, amely 1833. július 7-től a budai Várszínházban játszott és 
a vármegye anyagi segítségével tartotta fenn magát.32 Mindezek ellenére 1834 elején 
Földváry még nem látta elérkezettnek az időt a Széchenyi-féle koncepció elvetésére. 
Csak miután Grassalkovich Antal herceg -  az 6 ösztönzésére -  a megyének ajándékozta 
a hatvani kapun kívüli, a Kerepesi út elején lévő telkét, vitte keresztül az 1834. június 
11-ei közgyűlésen azt a javaslatot, hogy a telken a korábban begyűlt ajánlatokból 
kezdjék meg az építést.33

Széchenyit ha nem is lepte meg, de elkeserítette a Pest megyei döntés, amely teljesen 
ellentétben állt az 6 felfogásával. Befolyását latba vetve igyekezett megakadályozni a 
szerinte elhibázott terv kivitelét. Megpróbálta Grassalkovichot és feleségét rábírni az 
ajánlat visszavonására, tárgyalt Földváryval, felszólalt a színügyi választmány ülésén 
-  de hiába.34 Az 1834. augusztus 26-ai közgyűlésen Földváry Gábor és társai a rögtöni 
építkezés mellett foglaltak állást. Erre -  Fáy András visszaemlékezése szerint -  „Szé
chenyi terjedelmes, élénk, olykor csípősségekkel is megrakott beszédben adta elő, hogy 
a nemzet méltóságának megfelelő színházat, hevenyészve akarni építeni, túl merész 
gondolat; hogy még sem kifőzött terv, sem célszerű rajz nincs, építési concursus sincs; 
és még ezeken felül a Grassalkovich-féle telek, melyen az építés czéloztatik, egy 
díszben elmaradott külvárosban fekszik stb. Egyszersmind említést tőn a felől, hogy 
neki alapos reménye van egy díszesebb teleknek, nemsorkára leendő kieszközlése
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iránt.”35 Olykor elkapta a hév és kíméletlen, sértő kifejezéseket -  pl. „gazember” -  is 
használt.36 A hosszas, ingerült vitában végül annyit sikerűiét elérnie, hogy az építést 
elhalasztották 1835, de legkésőbb 1836 tavaszáig, a következő indoklással: a sorsjáték 
felsőbb jóváhagyástól függ; hiányzik a részvénytársaság, az építés terve, nincs elegendő 
pénz; talán alkalmasabb telek is szerezhető.37 A tervek elkészítését a színügyi választ
mányra bízták. Széchenyi már aznap sürgette a deputáció összehívását, amire másnap 
sor is került, de Földváry szemmel láthatóan halogatta az érdemi tárgyalást.38

Ezután Széchenyi a Vaskapuhoz utazott és onnan levelezés útján tartotta a kapcso
latot a pest-budaiakkal. Megpróbálta előbbre mozdítani a sorsjáték dolgát, de azt a 
vármegye nem szorgalmazta, a Helytartótanács pedig végül nem engedélyezte s teljesen 
megfeledkeztek a részvénytársaság szervezéséről is.39 Miután Széchenyi 1835 elején 
visszatért az Al-Dunáról, sokat fáradozott a pesti közgyűlésen említett telek megszer
zéséért. Többször járt a nádornál és a városi vezetőknél, hogy a Duna-parton, az általa 
tervbe vett harmincad épület mellett jelöljenek ki szép helyet a színház számára. Több 
hónapos erőfeszítéseinek eredménye azonban egyelőre csak néhány ígéret lett40 s aztán 
megint el kellett utaznia.

Közben Pest városa bejelentette, hogy maga kíván színházat építeni, 1835 nyarán 
pedig a nehéz helyzetbe került budai színész-társaság állt elő tervével: ők maguk 
építtetnének kisebb színházat a Grassalkovich-telken a vármegyétől nekik rendelt 
segedelempénzből és a hiányzó összeget pótló adakozásokból. Telepi György, a társulat 
ezermestere tervrajzot is készített.43 Mindez arra késztette a Pest megyei színügyi 
választmányt, hogy a halasztó döntés évfordulóján, az 1835. augusztus 26-ai közgyű
lésen kezdeményezze a színházépítés megindítását. A közgyűlés megszavazta a javas
latot, s némi módosítással Telepi tervrajzát fogadták el. Interimalisnak nevezett 
(ideiglenes) megyei színházra gondoltak és arra, hogy ha mégis elkészül egy nagy, 
állandó épület, itt kaphat majd helyet a szintén hiányzó színész-, énekes- és zenészkép
ző iskola, a konzervatórium.43 A határozat hírére Grassalkovich herceg aláírta a telek 
adománylevelét,44 s hat nap múlva hozzá is fogtak az előmunkálatokhoz.45 Ezt látva 
Pest városa elállt a tervétől.46

Széchenyi október elején jött vissza a Vaskaputól és Pozsonyba érve azonnal 
tájékozódott a fejleményekről. Kettőzött energiával látott hozzá saját elképzelése, az 
országos, Duna-parti színház megvalósításához. Újabb sürgetésére József nádor — aki 
szintén rosszallóan nézte a vármegyei akciót-október 15-én úgy döntött, hogy „a Duna 
partján [...] telek szakasztassék ki minden fizetés nélkül...” Naplójából és Tasner 
Antalhoz írt aznapi leveléből kiderül, hogy Széchenyi ekkor még arra gondolt, országos 
gyűjtéssel, szabad ajánlással teremtik elő a kívánt összeget-. Hogy példát mutasson, 
mindjárt fel is ajánlott 10 000 pft-ot, ami megegyezett a fentebb idézett végrendeletében 
szereplő summával.48 Nagy lelkesedéssel és bizakodással telve kezdte el a szervező 
munkát; nem zavarták a pesti intrikákról érkező hírek sem. Úgy vélte, az építés 1836 
tavaszán megkezdhető. Október 20-án elhatározta, hogy Hild Józsefet kéri fel a terve
zésre. Két nappal később levelet írt gróf Apponyi Antal párizsi követnek, színházi 
tervrajzok másolatát kérve tőle,49 október 31-én pedig a Társalkodó hasábjain a közvé
leményhez fordult. Néhány szó a magyar játékszín körül c. cikke már a címében is 
emlékeztet a három és fél évvel korábbi dolgozatára, s -b á r  sajnálkozva, mentegetőzve 
emlegeti a röpirat kemény hangvételét -  annak lényegéhez, szellemiségéhez hű maradt. 
A színjátszást változatlanul fontos eszköznek tekinti a „nemzetiség kifejlésében”, az 
általános „nemesülésben”. Felvázolja a játékszín ügyének újabb történetét, jelenlegi
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állását és benne saját szerepét. Elismeréssel szól Pest megye erőfeszítéseiről, a színhá
zépítés megindításáról, bár sejteti, hogy ezt középszerű megoldásnak tartja. Felveti, 
nem volna-e célszerűbb Pest legszebb, legalkalmasabb helyén, a nádor által adott telken 
olyan színházat emelni, amely máris szükségtelenné teszi az ideiglenes épületet, és 
megfelel a célnak is, a nemzet várakozásainak, a század fejlettebb szellemének is. 
Aggodalmaskodva írta: „Ha a hg. Grassalkovich telkén színház épül, azt bár milly 
elhatározóban nevezzük is .időközinek’, bizonyosan legalább is -  hogy többet ne 
mondjak -  fél századra teszi hátra a fenséges Nádor telkén emelendő .Állandó’ színhá
zat.” À Grassalkovich-telket 6 is a Pest megyei határozatban szereplő másodlagos célra 
használná, vagyis azon konzervatóriumot létesítene. Reménykedik a vármegye bölcses
ségében és abban, hogy a nemzet áldozni fog a nagyobb, állandó játékszínre, s cikkét 
erre vonatkozó felszólítással zárja.50

Széchenyi széles körű agitációt folytatott az országgyűlési követek körében is. 
Eleinte a hagyományos önkéntes ajánlást propagálta, ám az ellenzéki követek a korsze
rűbb, a közteherviselés irányába mutató országos, kötelező ajánlást szorgalmazták. Az 
alsótábla 1835. november 6-ai kerületi ülésen Felsőbüki Nagy Pál (Sopron megye) 
sürgette az országgyűlési segedelem megszavazását,51 de ekkor nem tárgyaltak róla, 
mert sokaknak nem volt felhatalmazása tehervállalásra, s nem akarták, hogy emiatt az 
ügy megbukjon. Ezért a november 12-ei magántanácskozáson elhatározták: pótutasítást 
kérnek a Duna-parti színház költségeire; a tervezet elkészítését országos bizottságra 
bízzák és a következő országgyűlésen kérik a benyújtását.52 Pest megye követei novem
ber 14-én tájékoztatták küldőiket a konferenciáról, amely befolyásolhatta a pesti épít
kezés sorsát.53 Noha titkára, Tasner Antal és Ráday Gedeon gróf megpróbálták 
rábeszélni, hogy a közelgő vármegyei közgyűlésen személyesén vegyen részt -  hátha 
megváltoztathatja az érvényben lévő határozatot - ,  Széchenyi nem látta értelmét az 
újabb hadakozásnak. November 10-én csupán nyilatkozatot fogalmazott, amelyben 
lemondott a megyei színügyi választmánybeli tagságáról és az ellene irányuló vádak 
cáfolatául közölte a nádor október 15-ei sorait, valamint azon értesítését, mely szerint 
a Duna-parti telket kizárólag az országos színház építésére szánta.54 Kísérletet sem tett 
tehát a Pest megyei nemesség meggyőzésére.

Pest megye közgyűlése 1835. november 17-én zajlott. Felolvasták a követek jelen
tését, majd Széchenyi nyilatkozatát is. A jelenlevők úgy foglaltak á llást-és ez egyben 
válasz volt Széchenyi István cikkére is - ,  hogy az építkezést mindenképpen folytatják, 
mivel a díszes, országos színház építése több esztendőt vesz igénybe és addig az általuk 
pártfogolt budai társulatot nem tudják együtt tartani, s mert a még hiányzó, viszonylag 
csekély költségek önkéntes adományokból könnyen pótolhatók. Mindamellett a köte
lező, országos ajánláshoz is hozzájárultak.55

A megyékből kedvező utasításokat kaptak a követek. E hírek hallatán Széchenyi 
István újból hozzálátott a Duna-parti építkezés előkészületeihez: sürgette Apponyi 
grófot, költségvetést állíttatott össze stb.56 Amint az várható volt, az alsótábla 1836. 
január 30-ai kerületi ülésén a nemzeti színházra vita nélkül megszavaztak — 33 megye 
8 ellenében -  400 000 pengő forintot.57 Ez tetemes összeg volt -  hiszen ugyanekkor a 
ma is álló Nemzeti Múzeumra csak százezerrel ajánlottak többet - ,  bőven kitelt volna 
belőle egy korszerű és célszerű épület. A követek február 1-jén tanácskoztak arról, 
hogyan használják fel ezt az összeget. A többség olyan színházat akart, „melly a nemzet 
méltóságának még jövendő időkben is megfeleljen.”58 A pénzalap kezelésére és az 
építkezés felügyeletére országos választmányt küldenének ki, azzal a megkötéssel,
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hogy Széchenyi István gróf -  .jeles és gyakorlati esméretei ’s közönségesen elesmért 
hazafi buzgósága tekintetéből” -  okvetlenül tagja legyen.5-9 Bár ezt a passzust a február 
19-ei országos ülésen -  mivel ellenkezik a szokásokkal -  elhagyták, a végzés lényegi 
pontjai a hosszas vita után is érintetlenül maradtak.60

Az alsótábla kívánatosnak tartotta volna a tervezett országos és az épülő megyei 
színház, illetve a pénzügyi alapok egyesítését. Pest megye a február 29-én és március 
1-jén megtartott közgyűlésen látszólag késznek mutatkozott erre, ám csak négy hétre 
függesztették fel az építési munkálatokat. Ez arra enged következtetni, hogy a megye 
vezetői valójában nem akarták a megegyezést és nem bíztak az országgyűlési akció 
gyors sikerében.61 Erre vall, hogy be sem várták az egy hónap leteltét: március 17-én a 
közgyűlés az építkezés folytatása mellett döntött.62 Valószínűleg közrejátszott ebben 
az is, hogy a főrendi tábla egyre halogatta a színházi javaslat tárgyalását. Széchenyi 
február végétől mintegy másfél hónapon át személyesen propagálta mágnástársai köré
ben a Duna-parti színház ügyét. Naplójegyzetei és levelei tanúsága szerint remények 
és kétségek között hányódott. Egyik napon lemondóan írta: „ebül állott a... színház” 
vagy „csuda segíthet csak”, -  máskor viszont bízott a sikerben: „A színház dolga ismét 
nyújt egy kis reményt”, „megnyerjük a csatát” stb.63 Végül is az történt, amitől oly 
annyira tartott: a felsőtábla 1836. április 13-án minimális különbséggel -18:17 arány
ban -  ugyan, de leszavazta a kötelező ajánlást.64 Széchenyi azonban mégsem adta fel 
a küzdelmet: „De száz csatát veszteni -  s új s új erővel kikelni -  s megnyerni az utolsót 
-  ez amire szükségünk van!” -  biztatta már másnap titkárát és saját magát.65 Az 
alsótábla kitartásában bízott és abban, hogy mégiscsak maga felé tud fordítani néhány 
ingadozó főrendet. Ám a követek újabb két üzenete sem hozott eredményt, a felsőtábla 
konzervatív többsége pedig csak a május 2-án kihirdetett 1836: 41. törvénycikk meg
hozatalára volt hajlandó. Ez kimondta a színház szükségességét, pártolta az önkéntes 
ajánlás módszerét, valamint elrendelte országos bizottság kiküldését, amelybe Széche
nyit is delegálták.66 Széchenyi szomorúan vette tudomásul a kudarcot: „Színházi tervem 
eldűlt! Csak nem sirattam” -  vallotta meg Tasner Antalnak.67

A színháztörténetírás általában Pest megye akciójában, a magyar színház építésének 
megkezdésében kereste a Széchenyi-féle terv bukásának okát, mondván: a rendek 
feleslegesnek ítélték egy másik, nagyobb színház felállítását. Valójában ez ekkor még 
éppen csak szóba jött, az alsótáblán mindössze egy követ említette. Mások Széchenyi 
István és Földváry Gábor szembenállására vezették vissza az országos színház létesí
tésének elmaradását. A kortársak a főrendeket marasztalták el. A konzervatív főneme
sek és a főpapok ugyanis megsokallották a kötelező ajánlásokat és nem akartak fizetni, 
de tartottak a polgári eszmék térhódításától is. Voltaképpen az ügy fontosságát sem 
mérték fel, s megtévesztette őket a pesti színházépítkezés is, amelyben ürügyet találtak 
a halasztásra. Mindazonáltal sem az alsó-, sem a felsőtábla üzeneteiben nem fordult elő 
a Pest megyei színházra való olyan utalás, amely emiatt feleslegesnek vagy későbbre 
halasztandónak minősítené az országos, nemzeti játékszín felállítását.

60



A  Pesti Magyar Színház megmentéséért

Széchenyi István elkeseredett ugyan, de nem sértődött meg. Noha a vármegye által 
emelt Pesti Magyar Színházat még a megnyitás napján, 1837. augusztus 22-én is 
elhibázott objektumnak minősítette,68 az intézmény működtetésére alakult rész
vénytársaságban 6 is jegyzett egy részvényt és előfizetett egy páholyra is.69 Feleségével 
együtt elég rendszeresen eljárt az előadásokra. S amikor a színház a kellő költségfedezet 
hiányában bajba jutott és nehézségekkel küszködött, nem a jóslata bekövetkeztén 
kárörvendett, hanem igyekezett megmenteni az intézményt a magyar művelődés szá
mára. Például 1838. október 16-án az országos színházi választmány e tárgyban tartott 
ülésének jegyzőkönyvét kérte, „hogy e részben is, ha lehet, tehetségem szerint segítsek 
a szerencsétlen ügyben.”70 Egyetértett a bizottság azon indítványával, hogy a közelgő 
diétán egyelőre hagyjanak fel az újabb, nagy színház építésének tervével és vegyék 
pártfogás alá a már meglevőt, biztosítsák a fennmaradásához, fenntartásához szükséges 
pénzalapot.71 1840. február 12-én írta Fáy István grófnak: „miután jobbnak tartatott a 
mostani fennálló színházat építeni, Pesten, ítéletem szerint is jelenleg egyedül annak 
országosan leendő biztosításáról kell gondoskodni, minthogy újnak építését mi élők 
legalább alig érjük meg többé.”72 Tulajdonképpen ekkor már lemondott színházépítési 
tervéről, az ügy érdekében azonban még egy ideig tevékenykedett. Pozsonyban ugyan
csak kiállt a javaslat mellett, s magánjellegű összejöveteleken toborzott támogatókat.73 
Bár a hivatalos tanácskozásokon egyetlenegyszer sem szólalt fel, érdemei elvitathatla- 
nok az 1840. május 12-én szentesített 1840 : 44. törvénycikk megszületésében. A 
rendek megszavaztak 50 000 pft-ot a kölcsönök visszafizetésére, 400 000 pft-ot pedig 
alapítványi tőkének, amelynek kamataiból kétharmad rész használható fel a nemzeti 
tulajdonba vett színház fenntartására.74 E törvénycikk emelte a pesti játékszínt az 
országos -  vagy nemzeti -  színház rangjára. Lett tehát nemzeti színház, de korántsem 
úgy, ahogyan azt Széchenyi szerette volna.

Széchenyi István az immár Nemzeti Színház tevékenységét figyelemmel kísérte, 
fenntartotta páholybérletét és továbbra is gyakran járt az előadásokra. A korábbiakhoz 
hasonló intenzitással azonban már soha többé nem folyt be a színházpolitikai kérdések 
megvitatásába. Már-már szabályt erősítő kivételnek számít, hogy a Jelenkorban 1844. 
július 10-én publikál Magyarország kiváltságos lakosihoz c. cikkében az országos 
közpénztár leendő kiadásairól szólva megemlítette a magyar színházat is, mondván: 
állapota nem kielégíthető, nem kellene magára hagyni, nemzeti ápolást igényel.75 
Utolsó reformkori megnyilatkozása a visszahúzódás bizonyítéka. Az országgyűlés 
alsótáblája 1844 novemberében őt javasolta a Nemzeti Színház országos főfelügyelői 
(vagyis intendánsi) tisztségére. Széchenyi István azonban a felsőtábla november 11-ei 
ülésén elhárította magától a megtiszteltetést, gyenge egészségére, számos elfoglaltsá
gára. valamint a pénzkezelésben és a színházigazgatásban való járatlanságára hivatkoz
va.76 Következetes maradt tehát az egykori röpiratában kifejtett elvekhez, a szakértői 
vezetés, irányítás követelményéhez.

Sokszor felvetődött és nyilván sokszor felvetődik még a kérdés: vajon igaza volt-e 
Széchenyi Istvánnak, amikor a Pest megyei rendek ellenében egy másik koncepciót 
képviselt? Nehéz e kérdésre megnyugtató feleletet találni. Hiszen a pesti színház 
mégiscsak felépült, és bár ideiglenesnek szánták, hosszú ideig a magyar színészet 
hajléka maradt, a nemzeti kultúra egyik bázishelye volt. A tények ismeretében viszont 
az szintén bizonyosan állítható, hogy a színházépítés döntő szakaszában, az 1830-as
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évek közepén reális esély volt az országos, nagy színház megvalósítására is, hiszen az 
országgyűlésen csak hajszálon múlott a sikere. Széchenyinek az akkor még városszéli 
színházzal kapcsolatos aggályai részben már rövid távon is igazolódtak, a későbbiek 
pedig egyértelműen őt igazolták: máig nincs olyan Nemzeti Színházunk, amelynek e 
célra épült otthona volna.

(A közlemény az Eötvös József 
Alapítvány támogatásával készült.)
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Miklós Bényei:

ISTVÁN SZÉCHENYI AND THE BIRTH OF 
THE NATIONAL THEATRE

Initiations for putting up a permanent theatre building were as early as the end of 
the 18lh century. However, it was István Széchenyi’s appearance that stimulated further 
efforts. In his deep and thorough pamphlet, On Hungarian Theatre (1832), he suggested 
a modern, bourgeois idea: a share company should be set up for financing the building 
processes in Pest. Later, he thought, the donations of the priviliged nobility (subsidium) 
would be the basis of a large, decent theatre building on the bank of the Danube. In 
1836 the bill was passed by the Lower House, but was rejected by the Upper House. 
Széchenyi opposed the plans of Pest county, because of the bad location (suburban area) 
and the inadequate measurements of the building. When in 1837 the Pest Hungarian 
Theatre opened and soon got into bad financial position, attending the 1839—40 Diet, 
Széchenyi suggested putting this theatre under national protection and raising this 
theatre to the rank of the National Theatre of Hungary.
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