
MAGYAR KIRÁLYI OPERA. 

NEM közönséges örömnap az , melyen a 
m. kir. operaházat a király megnyitja. 
A király, a ki azt magánpénztárából 

épitteté. 
Ott sem közönséges esemény ez, a hol a 

rég megbonosult állandó opera csak egyik — 
régi — palotájából egy újba költözik. Mert 
vajmi drága növény ez, melynek évi ápolása 
százezrekbe kerül. De nálunk valósággal egy 
főállomást képez kulturai haladásunk utján, 
több egymást keresztező művészi ág csomó-
pontján. Mert ez az első magyar állandó dalmű-
szinház, e fényűző, előkelően magas szépmű-
vészeti czikk e házzal lesz fölavatva a haza fő-
városában, mely ezzel az ünnepélylyel a mai 
nagy városok diszes sorába lép. 

Mert nem a terület,sőt még nem is a lakos-
ság számának nagysága adja meg mai fogalmak 
szerint a nagy-városiasság rangját. A lélekszám 
és kiterjedés nagysága még szinte szégyenletes, 
ha nem foglalja magában ama kellékeket, melye-
ket a mai nyugoti műveltség igényel. Hasonló 
az olyan erős, egészséges kamaszhoz, a kinek 
aránytalan testi nagysága mintegy kirívóbbá 
teszi, gúnyolja szellemi, erkölcsi tekintetben 
való elmaradottságát. 

Olyan az igy elmaradt város, mint a gazdag, 
de műveletlen ember ízléstelen háza; látjuk, 
hogy volna miből áldoznia a komfortnak, gyö-
nyörködtető Ízlésnek, de nincs hozzá szellemi 
emelkedettsége, pallérozottsága. 

Lehetne fővárosunk még egyszer ekkora, 
azért az itt átutazó idegennek, mint ezelőtt egy év-
tizeddel Napoleon berezegnek, joga volna azt 
egy «szép nagy falunak» nevezni. Mert hiányoz-
nék belőle a zene, ének, táncz három testvér-
múzsájának drága temploma, melynek föntar-
tására csakis magasb műveltségű lakossággal 
biró nagy városok képesek. 

Már most e naptól kezdve épen nem tart-
hatunk a «nagymihasznaság» öldöklő komi-
kumának bélyegétől. Ellenkezőleg: inkább ugy 
nézünk ki, mint becsvágyas, tehetséges, föl-
törekvő ifjú, ki egy kissé még eléje is kerül a 
már izmosabb növésű, korosabb vetélytársak-
nak, a kiknek még e mellett nagyobb a stipen-
diumuk is; mint például a szomszéd Bécsnek, 
melynek kétszeres számú lakossága és uralkodói 
központisága roppant előnyöket biztosit. 

Olyan előnyöket, hogy szinte elkomoro-
dunk azok látásán. De csakhamar összeszedjük 
magunkat és bízunk, remélünk. Mert fölfedez-
zük, hogy van valami sajátunk, a mit még sem 
adnánk az ő már elért nagyságáért. Mienk az 
ifjúság törekvő ereje, a folytonos és gyors elő-
haladás, gyarapodás érzetének öröme. A minden-
nap uj virágot hozó tavasz-kor vidám, remény-
teljes hangulata, meg a tudat, a lépten-nyomon 
nyilatkozó tapasztalat , hogy mi előre me-
gyünk, még pedig gyorsan, könnyedén, mig 
amaz, a magát megszedett gazdag, de már éle-
medett matróna a megállapodás pontján is túl, 
talán már a hátramenés szomorú lejtőjén áll, s 

fényes, pompás toiletteben ugyan, de az aggoda-
lom és irigység redőivel arczán szemléli fiatal 
erőnk és természetes bájainknak az érettség mű-
vészetével fokozott hódításait . . . 

E vidám benyomásokkal avatjuk föl köz-
művelődési törekvéseink egyik tündöklő vív-
mányát. 

Nincs egyéb hátra, mint a drága szerze-
ményt meg is tartani, az élet aranyfáját gazda-
gon gyümölcsöztetni. A király megtette a ma-
gáét, most már a főváros, az ország közönségén 
a sor, megmutatni, hogy méltó a diszes, kitün-
tető ajándékra . . . 

39-1K SZÁM. 1884. BUDAPEST, SZEPTEMBER 28. XXXI. é v f o l y a m . 
Ú » M M / H M M * . VASÁRNAPI Ü J S Á O é r T ' e g é . z é ^ e 1 2 í r t ftVAsÍRNApIDJSÁG: , egész évre 8 ír t j P 0 L I T I K A I UJDONSÍGOK : évre 6 Irt I Külföldi előfizetésekhez a p o s t a i d 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együt t : 1 félévre . . . 6 « * f é l é v r e . . . 4 • | \ f é l é v r e . . - 3 • | meghatározott viteldíj is csatolandó. 

BÁRÓ P O D M A N I C Z K Y F R I G Y E S . 



5 614 

BÁRÓ PODMANICZY FRIGYES. 
A közjó hűséges szolgálatának szentelt élet 

megérdemli a polgártársak elismerését még 
akkor is, ha csak szerényebb körben ér-
vényesül. A mely államnak fölös számmal 
vaanak olyan polgárai, kik a reájuk háramló 
kötelességet komolyan veszik s azt hiven teljesi-
tik, az olyan állam fönmaradása biztosítva 
van, haladása, fejlődése bizton vezet szebb jövő 
felé. Megszokott dolog nálunk szemrehányást 
tenni a magyar államot századokon keresztül 
föntartó egykori olygarchia utódainak, hogy a 
mióta nem karddal, nem csatatereken, hanem 
a békésen alkotó munka mezején, a művelődés, 
tudományok, művészet, ipar fejlesztésében kell 
keresnünk hazánk fönmaradásának és boldo-
gulásának föltételeit: arisztokrácziánk nem veszi 
ki a nemzeti nagy munkából a maga számára 
azt a részt, mely őt nagy múltjánál , társadalmi 
kiváltságos állásánál s kedvező anyagi helyzeté-
nél fogva méltán megilletné és bizony valljuk 
meg, hogy e szemrehányás nem mondható 
«nagyban és egészben» jogosulatlannak. Főúri 
osztályunk egy jelentékeny kontingense még 
ma is idegen a nemzeti czéloktól s nagyúri tar-
tózkodással viseltetik amaz aspirácziók és tö-
rekvések iránt, melyeknek a nemzet egész testét 
vi l lamáramként kellene átjárni, az egész nem-
zetet a közös czélra egyesíteni és tettre s kitartó 
munkára lelkesíteni. 

Szerencsére ez a szemrehányás u jabban 
mindinkább vészit jogosultságából, egyre ki-
sebb lesz ama főuraink tábora, kik léha élve-
zetekben , áldatlan ernyedésben, a nemzet 
többi részétől elszigetelve, annak vágyai, 
törekvései iránt érzéketlenül töltik el napjai-
kat s költik vagyonukat ; ellenben egyre nő 
azok száma, a kik egyik vagy másik téren oda 
állanak a nemzeti munka élére, s mint őseik 
ha jdan a csatamezőn azt a másik zászlót, ugy 
viszik előre a czivilizáczió zászlaját. Egyik 
mintagazdaságot állit örökölt lat ifundiumain s 
jó példával megy előre az észszerű gazdálkodás 
mezején, jólétet alkotva a ha jdani tengés he-
lyén ; másik gyárakat épit, száz meg száz család-
nak nyúj tva kenyeret, fölvirágoztatva egyes 
iparágakat , melyeket már-már elnyomandó 
volt a külföld versenye; ismét egy másik a 
politika terén játszik szerepet , termékenyítő 
eszmékkel járulva a közérdek emeléséhez; vagy 
kiválaszt magának egyet a tudomány ágaiból, 
melyet aztán buzgón, odaadással mivelni és 
előrevinni törekszik; vagy az állami szolgá-
latok terén tölt be hasznos helyet, vagy a szép-
művészetek fejlődését mozdítja elő részint 
mint maga is művész, részint mint pártfogó, 
részint mint olyan, ki személyes szolgálatait 
szenteli a kiválasztott ügy fejlesztésének. 

Ez utóbbiaknak keresve sem találhatnék 
meg hivebb typusát, mint báró Podmaniczky 
Frigyest, kinek arczképét a magyar királyi dal-
színház megnyitása alkalmából bemutatjuk, 
melynek létesítésében neki ugy is mint a 
közmunkatanács elnökének, ugy is mint a nem-
zeti színház intendánsának fő-fő érdeme van. 

Születésére arisztokrata, már régen meg-
mutatta, hogy főúri állását nem tekinti jogczim-
nek, csöndes merengésben tölteni el egy életet a 
mult emlékein, hanem kétszeres kötelességnek 
állást foglalni a haladó kor munkásai között, s 
az elvállalt föladatok lelkiismeretes teljesítésé-
vel, ha szükség, áldozattal is megmutatni , minő 
legyen az arisztokrata a mai demokrata korban, 
melynek jelszava: «a munka az, a mi nemesit». 

S ha végigtekintünk a jelenleg szerepet 
játszó ama férfiak során, a kiknek nevéhez hasz-
nos alkotások érdeme fűződik: el kell ismer-
nünk, hogy Podmaniczky Frigyes báró azok 
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legelső sorában áll s akár tevékenységének 
intenzivitását, akár sokoldalúságát, akár sikereit 
tekintsük, be kell val lanunk, hogy ő egyike most 
ama «fehér verebek»-nek, a mely jelző ellen 
más körülmények között és más összefüggésben, 
mint a hogy azt most mi veszszük, egykor oly 
határozottan tiltakozott az országgyűlésen. 

Báró Podmaniczky Frigyes 1824 jun . 20-án 
született Pesten. Atyja, Károly, tudományosan 
képzett bányász, a József császár korabeli esz-
mék értelmében véve teljesen szabadelvű férfi 
vol t ; vagyis nem sokat bizott a magyar nemzet 
életrevalóságában, s mint gyakorlati ember, in-
kább óhajtá gyermekeit német szellemben nevel-
tetni. Atyjának 1833-ban bekövetkezett halála 
u tán az özvegy édesanya , született Nosztitz-
Jánkendorf Erzsébet, daczára, hogy maga is 
német születésű hölgy vala, átvévén gyermekei 
gondozását, elhunyt férjével ellenkezőleg, tel-
jesen magyaroknak kívánta neveltetni s e vég-
ből Miskolczra küldé fiait, hol azok oly hirtelen 
s oly tökéletesen megtanulták a magyar nyelvet, 
hogy teljesen az lett anyanyelvükké s midőn 
három év múlva hazatértek, már édesanyjukkal 
is alig tudtak német nyelven közlekedni. 

Frigyes Miskolcz után Pesten folytatá, ma jd 
Kézsmárkon végzé iskoláit, mely utóbbi helyen 
a tudós Hunfalvy Pál volt nevelője. Az iskolai 
élet után, az akkori szokás szerint, mint gróf 
Ráday Gedeon pestmegyei követ írnoka, a po-
zsonyi országgyűlésre ment , de a politikai pá-
lyára még ekkor nem látva teljesen előkészült-
nek magát, Berlinbe és Bonnba ment egyetemre 
s onnét Dán-, Svéd- és Oroszországot beutazva, 
visszatérte után épen uti élményeit és tanulmá-
nyait akará kidolgozni, midőn a rohamosan 
megindult események a nyilvános élet terére 
ragadák. A nemzetet átölelő szabad eszméket 
megértve, a lelkes i f jú az u jonan szervezkedő 
ellenzékhez csatlakozott, s mint a mozgalmak 
egyik buzgó szervezője nem csekély szolgálato-
kat tett pártjának, kivált a választásoknál. 

1847-ben Pozsonyba ment, hol a főrendi-
ház tagjai közt foglalt helyet, s midőn ott az 
adminisztrátori kérdésben először fölszólalt, 
ezt oly tűzzel, oly hangon tevé, hogy a beszéd 
után István elnöklő nádor ezt irta neki egy 
levélben: «Tehát van nálam erősebb hangú 
tagja is a felsőháznak.» A következő évben 
a már Pesten ülésező országgyűlés főrendihá-
zának választott jegyzője volt s az is maradt, 
mig a honfiúi kötelesség nagyobb áldozatot 
követelő tevékenységre nem hivta, a mikor is 
fegyvert fogott s mint vitéz honvéd, ki a ma-
gyar hadseregben a Károlyi-huszároknál a ka-
pitányságig vitte, szolgált Schwechattól egész Vi-
lágosig. 

A szabadságharcz után a császári seregbe 
sorozták be közkatonának, s Olaszországba vit-
ték ; de innét egy év múlva hazabocsáttatván, 
az irodalomnak kezdte szentelni nemesebb becs-
vágytól és ellenállhatatlan munkaösztöntől sar-
kalt nem közönséges tehetségeit. Irodalmi mü-
vei : Uti naplója, továbbá a «Fekete dominó», 
«Az alföldi vadászok tanyája», «Tessék ibolyát 
venni» czimü regényei két év alatti időközben 
(1853—54) láttak napvilágot s elegáns irályuk-
kal annyira felköltötték a figyelmet az i f jú 
tehetség iránt, hogy a magyar tudományos aka-
démia 1858-ban levelező tagjává választotta. 

1859-ben országos jelentőségű s egész 
nemzeti polit ikánkra kiható mozgalom indult 
meg a protestáns egyház életében: a császári 
pátens elleni küzdelem. E küzdelemben Pod-
maniczky, mint buzgó protestáns s ugy az egy-
házi, mint a politikai szabadság fáradhatat lan 
«mozgó ügynöke», nem közönséges bátorságot 
föltételező elszántsággal fáradozott, a protes-
táns gyülekezeteket lelkesítve békekötésekkel, 
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királyi hitlevelekkel biztosított autonómiájuk 
sértetlen megőrzésére s az abszolút kormány 
által a szabadság fejében fölajánlott húsos 
fazekak visszautasítására. S hogy az ágostai 
hitvallású evangélikus protestáns egyházban 
nagyobb számmal nem lettek az úgynevezett 
potentális egyházak, nagyrészt az ő fáradozásá-
nak tulaj donitható. E működése elismeréseül 
választotta 1860-ban a békési tekintélyes espe-
resség segédgondnokává s az egyház körül szer-
zett érdemei tették őt Szarvas polgárai között 
oly tiszteltté, hogy az 1861-ben összeült ország-
gyűlésre képviselőjüknek választották. 

Ez országgyűlésen Podmaniczky a határo-
zati párt kebelében foglalt helyet s a képviselő-
ház őt, Tisza Kálmánnal együtt, másodelnökévé 
választotta. Az országgyűlés föloszlatása s a 
politikai tevékenység ú j r a beállott szünetelése 
u tán ismét az irótollhoz nyúlt s politikai czik-
keken kivül több szépirodalmi munkát irt, 
többi közt «A kék szemüveges nő» czimü re-
gényt. 

Az egyházi és nevelésügyi téren kifejtett 
további munkálkodásáért a bányakerület a fő-
gondnoki diszes állásra választotta meg az egye-
temes főfelügyelővé választott b. Prónay Gábor 
helyére 1865-ben. 

Ugyanez évben ismét összehivatván az 
országgyűlés, Szarvas városa ismét őt küldte 
föl képviselőjének s Podmaniczky ekkor is az 
egykori határozati párt többi megválasztott tag-
jaival az ellenzéken foglalt helyet. Midőn az 
országos ellenzékben a rendesen külön állónak 
tekintett balközép és szélsőbal mellett még az 
u. n. derékbal is ki kezdett válni Jókai Mór és 
gróf Keglevich Béla vezetése mellett, — a bal-
közép, melynek Ghiczy ós Tisza Kál n á n voltak 
vezérei, külön közlönyt alapított «Hazánk» czim 
alatt s annak szerkesztését Podmaniczky Frigyes 
vállalta el. 

1869-ben Szarvas harmadízben is meg-
választotta képviselőjének. Ugyanazon év végén 
az észak-keleti vasút igazgatóságában foglalt 
helyet, melyet egész 1873 elejéig viselt, a midőn 
közhasznú tevékenységének u j a r á j a kezdődött. 

1872-ben kezdett jelentkezni a későbbi 
fúzió előszele. Többen az irányadó politikusok 
közül meddőnek tartván azt a merev állást, 
melyet a pártok egymással szemben elfoglal-
nak, elhatározták, hogy a közjogi kérdés mellőz-
tével a kormányzat és törvényhozás gyakorlati 
kérdéseire nézve alkotnak ellenzéket, mely a 
kormányt a szabadelvű reformok terén hala-
dásra kényszerítse. Báró Podmaniczky Frigyes 
és Prónay József, a nemrég elhunyt belügyi 
államtitkár, voltak a párt első tagjai, mely akkor 
nagy reményekkel indult meg, de még akkor a 
pártok közötti éles ellentétek folytán kevés 
sikert arathatott . 

1873-ban negyedízben lett Szarvas városá-
nak országgyűlési képviselője, a mikor is a fő-
városi közmunkatanács alelnökévé neveztetett 
ki, melynek előbb is tevékeny tagja volt. Már-
czius 13-án foglalá el uj állását, a mikor is ki-
fejté azokat az eszméket és elveket, melyeket ez 
u j munkakörében követni óhajt , s melyeknek 
ma annyi szép eredményét látjuk, mint élesen 
szóló bizonyítékait buzgó működésének. 

1875-ben, a fúzió esztendejében miniszteri 
biztos minőségben a nemzeti színház ügyeinek 
vezetésével bízatott meg. Nemsokára, a mikor 
Szigligeti Ede lett a dráma, Erkel Sándor pedig 
az opera-igazgatójává, kinevezték a nemzeti 
színház intendánsává. It teni sikeres működésé a 
közelebb múltba esik már s bővebb méltány-
latra nem szorul. Ennek következtében nevez-
ték ki a mult óv október 1-étől a nemzeti szín-
ház és az u j dalmüszinház intendánsává, minisz-
teri tanácsosi ranggal. 
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Mint a fővárosi közmunka-
tanács alelnöke, az ellentétes 
érdekeket kiengesztelő modo-
rával, s a főváros emelkedésére 
törekvő igyekezetével a köz-
ügynek kiváló szolgálatot tesz. 
Ami egy főváros külső rendezé-
senél első rangú tényező, a 
számozások, utcza és térelne-
vezések rendezése, legnagyobb 
részt az ő érdeme. Az ő ügy-
buzgalmának lehet tulajdoní-
tani, hogy a főváros átalános 
szabályozási terve a papirosról 
lekerült, és az életbe átvitetett. 
0 mozdította meg legújabban 
a nagy körút kinyitását, melyre 
oly sokáig várt a közönség; a 
várkert kiegészítését, és pedig 
oly módon, hogy ez a közön-
ségnek is hasznára válik, ő 
rendelte el. S ő az, a ki a fő-
várost nem szűnik meg arra 
sarkalni, hogy a lakosság 
egészségügye érdekében oly 
rendkívüli fontosságú nagy 
vízvezetéket és csatornázást 
munkába vegye. 

Az u j operaház, az első 
épület, melyet magyar király 
a magyar fővárosnak ajándé-
kozott, szintén azon emlékek 
közül való, melyet Podma-
niczky nevétől elválasztani 
nem lehet. És ha sikerül az a 
terve, hogy a budai királyi 
várpalotát akkép egészítse ki, 
hogy a magyar király és a magyar nemzet mél-
tóságának megfeleljen, s az előbbinek a ma-
gyar hazában állandó és kedves otthont te-
remtsen : akkor Podmaniczky Frigyes olyat 
cselekedett, a mivel a magyar nemzet régi so-
várgását s mondjuk ki, hogy egyúttal jogosult 
igényét elégítette ki. 

Mint a színházak intendánsa s a közmun-
katanács alelnöke egyike a leginkább elfoglalt 
embereknek. Amott folyóügyek mellett a dráma 
és opera különválasztásának előmunkálatai, 
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emitt a főváros rohamos haladásával együtt 
járó teendők: megkívánták a magok egész 
embert. Podmaniczky tettereje ki birta állítani 
az egész embert mind a két helyre egy időben 
s egyik szakmája sem panaszkodhatik, hogy a 
másikért hátramaradást szenvedett. Sőt tevé-
kenységét még e két fontos állás sem meriti k i : a 
mellett még országos képviselő is. 

Tartsa meg őt a gondviselés még szá-
mos évekig, páratlan buzgalmával, munka-
erejével. 

Fővárosunk megnyerte a 
világvárosok egyik jellemző 
föltételét i s : az operaszínhá-
z a i Csak nagyvárosok és elő-
kelő müizlésü közönség ki-
váltsága a külön operaszín-
ház, melyet a pezsgő élet-
ből fejlődő forgalom ós bizo-
nyos fényűző hajlamok képe-
sek csak fentartani, de még 
igy is rá vannak utalva feje-
delmivagy állami támogatásra. 
A dal, a zene, elszakítva a sza-
való művészettől, pazarlóvá 
lesz. És ezt a tulajdonságát 
még fejleszteni szokás. Az ope-
raszínházak a fényűző luxus 
csarnokai, de a művészi luxusé, 
mely a zene és dal körül annyi 
különböző művészetet foglal-
koztat : építészetet, szobrásza-
tot, festészetet, diszitési Ízlést, 
elegáncziát. 

A színházak az építészet-
ben soká nem jelentettek egye-
bet, mint közönséges nagy 
épületeket, melyek alkalma-
sak bizonyos nagy számú tö-
meg befogadására. Mintha a 
rómaiak sohasem építettek 
volna amfitheatrumokat, any-
nyira nyoma sem maradt en-
nek színházainknál. Nem vál-
tak a színházak építészeti al-
kotásokká, csakis az ujabb idő-
ben kezdenek azokká emel-

kedni. Az utolsó évtizedek színházaiban nyilat-
kozik csak öntudatos irány, hogy ez a korszak, 
mely annyi színházat emel, e csarnokokban 
állítson maradandó arkhitekturai emléket. Mo-
numentális szinház nem sok van még. 

Az operaszínházaknál jelentkezik imponá-
lóan a színházi styl, s az építészeti és képzőmű-
vészeti együttes hatás. Ebben az értelemben 
vett színházi palota ma még csak három van: a 
párisi, a bécsi és a budapesti operaszínház. A 
párisiről rendkívül bőkezűn gondoskodott a 

AZ OPERASZÍNHÁZ. 

E R K E L F E R E N C Z . E R K E L S Á N D O R . 
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Napoleon kormány; az méltó a világ legelső 
szinház-városához. A bécsinél sem kellett taka-
rékoskodni. A budapesti aránylag jóval keve-
sebb összegbe került. De két dologban fölül-
múl ja amazokat : a tűzvész elleni biztosságban 
és a színpad berendezésében. 

A magyar főváros rendkívüli emelkedését 
ma már visszatükrözik színházi viszonyai is. 
Félszázad előtt még állandó haj léka sem volt 
Magyarország fővárosában a hazai színészet-
nek. Alig mult negyven éve, hogy a fölépült 
színházat az országgyűlés nemze' inek nyilvání-
totta. A hatvanas évek még meglehetős szerény 
körülmények közt érték a nemzeti színházat, 
mikor a ki az opera különválasztását emlegette, 
azt értette alatta, hogy azzal tehertől szaba-
dulna meg a nemzeti szinház és biztosabban 
gyarapodhatnék. Tizenöt év előtt kezdtek nép-
színházát is emlegetni, mint magyarosító inté-
zetet. 

Ma van virágzó nemzeti szinház, diszes 
népszínház, a budai várban külön szinház, és 
van pompás operaszínház. Hazai, magyar inté-
zet mindenik. Ötödik szinház is van német elő-
adásokra. Ez is hozzá tartozik Budapest nagyvá-
rosi voltához, mert szintén a lakosság igényeit 
szolgálja. 

Az operaszínház építéséhez 1875. szept. vé-
gén fogtak. Annyira nem volt sürgős még (hisz 
az 1873-iki krach után voltunk, s akkoriban nyilt 
meg egy u j szinház is), hogy az épités megkez-
dését azzal indokol ták: ugy sem igen építenek, 
a tégla és a munkabér fölötte olcsó. Hadd épít-
sék hát lassanként. 

Gr. Andrássy Gyula miniszterelnöksége alatt 
érlelődött intézkedésig az eszme, hogy a drá-
mától külön színházba költöztessék az operát. 
A miniszterelnök megnyerte a terv számára 
ő felsége érdeklődését is. A czivilliszta magyar 
művészeti czélokra szánt részéből évenként je-
lentékeny összegeket tett félre a miniszter, ki a 
sugárut létesítésével a főváros jövendő szép fej-
lődésének oly merész serkentést adott. Négy-
százezer forintnál nagyobb összegért kelt el a 
Dunapar ton az a telek, melyet a harminczas 
években Pest városa ajándékozott a nemzeti 
színháznak, de nem oda épült. Most a Thonet-
ház áll ra j ta . A telek értékét is az operaház 
alapjához csatolták, miután a főváros készség-
gel elismerte, hogy az a telek a nemzeti szinház 
tula jdona lenni meg nem szűnt. 1873-ban 
jutott oda az operaház ügye, hogy a valósulásra 
kezdtek intézkedni. A közmunka - tanácshoz 
a kormány kérdést intézett, hol lehetne tel-
ket találni. Ez nem volt könnyű kérdés. 
A fővárosban nagyon kevés a tér. Olyan helyet 
szerezni pedig, mely be van épitve, rendkivül 
fokozta volna a kiadásokat. Mégis volt egyetlen 
egy oly szabad tér, melyért nem lehetett kár, 
ha színházzal építik be, mert épen a széles sugár-
utra nyilt. A város oda is ajándékozta, épen 
szinház építésére, de a népszínháznak. Ez volt 
a Hermina-tér, a régi Pest egyik szurtos piacza, 
a zsibvásár. A tért megvették félmillióért a nép-
színháztól. Ez pedig vett olcsóbb telket; az ő 
számára könnyebb volt találni, mert nem 
táplált oly igényeket. Abból a félmillióból épült 
a népszínház. Ennek építése is benne van tehát 
az operaszínház történetében. 

A Hermina-tér semmi esetre sem volt alkal-
mas egy nagy operaszínház helyéül. Nem elég 
lág arra nézve, hogy az épület körül kellő 
térség maradjon . De ez ismét takarékoskodás-
sal kecsegtetett, mert az épületnek nem szük-
séges mind a négy oldalát fényessé t enn i ; elég 
a főhomlokzat maga. A mi operaszínházunknak 
mindenesetre hátránya, hogy nem tágas téren 
áll, hanem három oldalról szűk utcza maradt 
körülte. Más egyéb tekintetben is éreznie kellett 

az építésznek, hogy nincs szabad keze a tér be-
osztásában. Csak egy pillanatot kell vetnünk a 
mellékelt alaprajzra, hogy lássuk, mily sok 
mellékhelyiség szükséges egy nagy, fényes szín-
házhoz, hogy abban voltaképen nem a nézőtér 
és nem a színpad (tulajdonképen azt vették 
eddigelé a sajátképeni színháznak) foglalja el a 
legtöbb helyet. 

Báró Podmaniczky Frigyes elnöklete alatt 
külön színházi tanács vitatta meg az operaszín-
ház építési föltételeit. 

Az építési programm alapján a belügy-
miniszter a legkiválóbb építészeket szólította 
föl, mindeniket 2500 frt tiszteletdíj mellett, hogy 
tervet nyújtsanak be. Ybl, Szkalniczky, Steindl, 
Linczbauer budapesti építészek mellett felszó-
lítást nyert a bécsi Fellner, ki színházépítés-
ben tekintély, és a gothai Bohnstedt. A juta-
lomdíj 20,000 frt volt. 

Ybl Miklós, a kitűnő magyar építész ter-
vét fogadták el 1874 elején. Időközben a terv 
módosításokon ment keresztül. A mesternek első 
terve díszeiből engedni kel le t t , s nem egy 
imponáló tulajdonai maradtak el. A belső 
berendezés pedig csaknem egészen megváltozott 
a bécsi Ring szinház katasztrófája következté-
ben. E katasztrófa szomorú tanulságait mind 
fölhasználták színházunknál. Jelentékenyen 
emelte az a költségeket. A tűzbiztonsági 
intézkedések minél tökéletesbbé tételére ő fel-
sége külön 330,000 frtot engedélyezett. 

Az opera-színház építési költségeit ere-
detileg 2.300,000 frtra számították. De három 
millióba került. (A bécsi opera 7 millióba.) 
A tűzbiztonság nagymérvű berendezése után a 
fölszerelésekre, jelmezekre, színpadi villamos 
világításra még 255,000 frt volt szükséges. A ki-
rály áldozatkészsége épité föl a színházat. 

Ugyszólva az épités közben is folyvást 
történtek változások, a miket Ybl nagy szeren-
csével tudott beleilleszteni a monumentális jel-
legbe. Innen van, hogy az operaszínházról eddig 
megjelent képek nem teljesen hű másai az el-
készült háznak. Az a kép, melyet most adunk, 
sem az még, de a legjobban megközelítő. A szin-
ház körül csak az utolsó napokban bontot ták 
el az állványokat. A homlokzat két bemélyedő 
sarkában még csak e hó 22-iken állították föl a 
második sphynxet is. Uj és egész hű képet föl-
venni tehát csakis most lehet. Ezt a képet szin-
tén bemutat juk közelébb. 

Az operaszínház építését vezető bizottság a 
következőkből a l aku l t : elnök b. Podmaniczky 
Frigyes; e lőadó: dr. Országh Sándor ; tagok: 
Ribáry József miniszteri tanácsos a belügy-
minisztérium részéről; Szupp Ferencz kor-
mánytanácsos és budai várkapitány az udvar-
mesteri hivatal részéről ; Gerlóczy Károly pol-
gármester a főváros részéről; Weber Antal épí-
tész a mérnök- és építész-egylet részéről; Szur-
mák Pál középitési felügyelő a közmunkatanács 
részéről; Szigligeti Ede, majd pedig ennek ha-
lála után Erkel Sándor operai igazgató a nem-
zeti szinház részéről. 

Ybl mellett kiváló szakerőkből alkotott 
egész táborkar működöt t : Szilágyi Lajos mi-
niszteri mérnök, mint építési műszaki ellenőr, 
s Ybllel együtt az építést vezető bizottságnak is 
tagja, kinek a megnyitás előtti napokban még 
egyszer összetornyosultak a dolgai, mert ő érint-
kezett a látogatókkal, a hirlapirókkal és egysereg 
kíváncsi, kérdezősködő emberrel ; SchmahlHen-
rik építész, mint építésvezető, ki végig segédke-
zett a mester oldala mellett az operaszínháznak 
papirra tett első vonásától kezdve. Továbbá 
Schikedanz Albert, Györgyi Géza, Souheitl La-
jos, Keller Ottó, Medetz Lajos, Hans Gyula 
építészek. Főpallér volt Hafner Anta l ; másod-
pallér Miehl Alajos. 

A szinház olasz renaissance-stylben épült. 
Az arkhitekturai szépségek homlokzatán vannak 
összegyűjtve. A homlokzat egészen faragott kő ; 
de a többi három oldal tégla és vakolat. A ne-
mes stylben emelkedő homlokzat könnyed, de-
rült, s a többi résznek is megvan nyugodt 
határozottsága és abban ereje. A homlokzat 
diszitménye sokféle, de vidám összhangba egye-
sülnek a könnyű oszlopok, a faragványok, a 
loggiák (fülkék) tündöklő szines majolika-belsői, 
ragyogó czirádái, melyek az utczára mintegy 
kimutatják a falak túlsó oldalának, a belső csar-
nokoknak ékes ornamentáczióját, gazdag szín-

vegyületét. A főhomlokzatot a gazdag szobrá-
szati disz is emeli. Mindjárt lent, a följáratoknál, 
jobbról-balra egy-egy nagy nyugvó sphynx, 
fehér márványból faragva, Stróbl müve. A föld-
szint egy-egy fülkéjében, a főbejárat két oldalán, 
két jeles zeneköltőnk életnagyságú sikerült ülő 
szobra: balra Erkel Ferencz, jobbra Liszt Fe-
rencz; mindkettő Stróbl vé-ője alól került ki. 
Az emelet fülkéit múzsák foglalják e l : Erato és 
Terpsichore, Feszler Leó szobormüve; Thália 
Donátli Gyulától, Melpoméne Brestyánszkytól. 
A homlokzat felső párkánya piedesztál gyanánt 
szolgál tizenhat nagyhírű zeneköltőnek. Ott van-
nak Arezzo, Pergolese és Orlan di Lasso; készí-
tette Donáth Gyula. Palestrinát és Jacopo Peri-t 
pedig Kiss György. E régi olasz maestrok után 
következik a német Weber, az olasz Rossini, a 
franczia Lully. Ezek Brestyánszky müvei. Szász 
Gyula mintázta Gluck, Meyerbeer és Mozart 
szobrát; Stróbl pedig Cherubinit és Spontinit. 
Huszár Adolfnak jutott Beethoven, Haydn és 
Wagner. Mindenik álló szobor. A magasban igen 
jelentős diszt szolgáltat ez a nemes gárda. 

A színházba három oldalról lehet bejut-
hatni ; középen és kétoldalt. Oldalt még külön 
föl járók is vannak : balra az udvari páholyba, 
jobbra pedig az igazgatósági hivatalokba, a 
színpadra. A két oldalnak hivatalos neveket 
adtak. A balra eső, mely a város felé néz, «vá-
rosi oldal», a jobbra eső, minthogy a városliget 
is arra van a sugáruton menők számára, «ligeti 
olded». Ez az elnevezés van fölírva a díszlet-
darabokra is. A harmadik emelet szintén külön 
följáróval bir. A följáró helyek mindenikében 
van pénztár. Nappal a ligeti oldalon lehet jegyet 
váltani. A városi oldalon a másnapi előadásra. 
Délután 6 óráig ugyanaz napra való jegyeket 
árulnak mind a két helyiségben, a pénztár fek-
vése szerinti oldalokra eső helyekre. Hat órakor 
nyilik meg az előcsarnokban levő két pénztár. 
A négy pénztár felállításával a tolongások és 
kellemetlenségek elhárulnak. A kétoldalt levő 
pénztár és lépcsőzet is elég tágas és csinos pit-
varokba nyilik. De az ízléses fény a főbejára-
toknál várja a közönséget, az épület homlok-
zatán. Az oszlopok alatt a kocsik állnak meg, 
oldalt (szintén a homlokzatnál) ezenkívül még 
két-két ajtó áll nyitva. 

Az oszlopos terrasz rejti magában a pitvart, 
honnan a lépcsők húzódnak föl a földszinti és 
emeleti helyiségekbe. Innentől kezdve mindig 
mozaik-padozaton já runk,s megkezdődik a már-
ványburkolás a falakon, a gazdag ékités a bol-
tozatokon, a falfestmények, a szines dekoráczió 
e kellemes vegyüléke. Bronzcsillárok a menye-
zeten, karos lángtartók az oldalokon. Hata lmas 
boltivek borulnak a pitvar felé, s a boltozatot 
domború czirádák ékítik. A közöket girlandos 
festések és fali képek töltik be. 

Mindjárt a pitvarban kell megmondanunk, 
hogy az egész operaszínház hazai erők közre-
működésével épült. A mi idegen benne, az a 
finom márvány, melyet itt annyi vegyülékben 
használtak a falak burkolására, oszlopderékul, 
oszloptalapzatul, oszlopfejül, lépcsőpárkányul. 
Aztán idegen a színpad gépezetének szerkesz-
tése, ez az eddigelé párat lan mű, mely egy bécsi 
társulat találmánya, s nálunk van először be-
mutatva, itt kell kiállania a próbát. 

A falak díszítésében a festő- és mázoló-
munkát Scholtz Róbert készítette, a diszitményi 
szobrászatot Marchenke Vilmos végezte. Az ő 
művök mindaz, a mi a falakat ékesíti, a dom-
ború lombozatfüzérek, a jíompéji festések, me-
lyek kivált az udvari páholyhoz tartozó lépcső-
zetben, csarnokokban, a nagy lépcsőházban oly 
üde és derült hatással vesznek körül. A márvány-
munkák, a mozaikok Depol Luigit dicsérik. Az 
asztalos munkákra Neuschloss Ö. és M. az ács-
munkákra Neuschloss K. és fia, a föld-, kőműves-
és elhelyezési munkákra Hofhauser La jos ; az 
összes vasszerkezeti munkákra és színpadi be-
rendezésre, valamint a bádogos - művekre a 
Schlick-gyár, a tömérdek öntött vasmunkákra 
az Oetl-gyár, a vaslemezekre Winniwarte, a szel-
lőztetési, vízvezetéki és fűtési készülékekre Zel-
lerin Mátyás vállalkozott, ki diszes csillárokat 
is készített; a menyezet nádazási és diszvakolási 
(stuccatur) munkáit Fink Péter teljesítette. Az 
alakzati szobrászat és fresko-festós pedig művé-
szeink egész sorát foglalkoztatta. A belső dí-
szítés maga három év munkája . 

A szinház helyiségeit részletesen csak kü-
lön kötetben lehetne leű-ni. Tömérdek sok a 
külön helyiség. Egyik része a fény és pompa 
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keretét adja, a másik része a hivatalokat, mű-
helyeket, raktárakat , öltözőket, stb. Mily táplá-
lékra van szüksége egy elsőrendű színháznak, 
mily függelékek tartoznak egy nagy színpadhoz ! 

Operánk királyi szinház, melyet a fej edelem 
épített, melyet a fejedelmi család bizonyára 
sokszor fölkeres, melybe elviszi fejedelmi ven-
dégeit is. Két nagy páholyt rendeztek be az udvar 
számára. A városi oldal egyik nagy részét a 
valóban királyi helyiségek foglalják el, külön 
lépcsőzettel, melyen más, mint az uralkodó-csa-
lád tagjai, nem fog följárni. Társalgó termek, 
toilette szobák, kényelem és fény az udvari pá-
holyok kiegészítője. 

Elvül kimondták, hogy mindent, a mi a 
színházhoz szükséges, ott készítenek. A gépeket 
is ott javítják ki. Mennyi műhely kell csak ehhez, 
nem is említve azokat a helyiségeket, melyekre 
egy színháznak okvetetlen szüksége vari, me-
lyeknek közvetlen közelben kell lenni. A tűz-
biztonságra való tekintetből lépcsők lépcsők 
mellett húzódnak. Ki van számítva, bogy egy-
egy lépcsőre, vész esetén, 120—150 embernél 
több ne jusson. 

A színpadon működő személyzet csak ki-
sebb része annak a tömegnek, melyet a színház-
ban jól el kell helyezni, külön helyiségekről 
gondoskodni számára. A munkások, az igazgatás, 
az ügykezelés sokfejű. Csak egy pár adatot em-
iitünk erre nézve. A gazdasági ügykezelésnél 
ötven alkalmazott van, a szolgák, ajtónállók 
száma 30, a ruhatár i személyzeté (mely a kö-
zönség rendelkezésére áll) 24, a diszlettáré 27; 
a világítás, szellőztetés 16 embert foglalkoz-
tat, stb. 

Ez magyarázza meg, bogy a nézőtéren ki-
vül egész labyrinthnak kellett még hely. Ennek 
beosztása egészen eltér az emeletek rendes be-
osztásától. Egy részök apró emelet. A szin-
pad melletti szárnyak csupa traktus, csupa 
lépcső, csupa ajtó. 

A diszes pitvart Székely Bertalan freskói 
ékitik, a múzsák es géniuszok allegoriai cso-
portjai. Oldalt, medaillonokban négy bazai zene-
költő f éldombormüvü arczképe van elhelyezve: 
Mosonyi, DopplerFerencz, Hummel János és 
Goldmark Károly. Mindenik Sefcsik Antal 
müve. 

I t t már megkezdődnek a tájékozást nyújtó 
föliratok, melyek a közönséget utasítják. A pit-
varból nemcsak a főlépcsőzet nyílik, hanem 
oldallépcsők is. A közönség nem egy helyről 
megy a nézőtérre, hanem különböző helyekről. 
A ragyogó lépcsőzet a földszinti és első emeleti 
nézőhelyre, a páholyokba visz. A lépcső csak-
hamar jobbra és balra kanyarodik. A lépcsőház 
falai tündökölnek a márványtól. Pazar ékítmény 
mindenfelé. Építészetileg is vonzón van be-
rendezve. Egyik legszebb, legkedvesebb helye a 
színháznak, hol a fölfutó puha szőnyegeken 
gyönyörködve fog megállni mindenki. Menye-
zetén Thán Mór fes tménye: a zene ébredése 
és a zene diadala, az oldalfalakon pedig Or-
pheus és Ampion története. 

A támlásszékek bejáratai előtt van a ru-
határ tölgyfa-ruhatartóival, hosszú asztalaival. 
Szintén diszes helyiség. A második emeleten 
szintén van. Az emeletek beosztása átalában 
ugyanaz, csak a fény kisebb. 

Kendkivüli fénynyel rendezték be az első 
emeleti foyert, mely a homlokzatot foglalja el. 
Ez az elegáns világ társalgó helye, itt van a 
ezukrász is. A mennyezeten Vastagli György 
három freskója, mindeniken Bacchussal. A két 
kisebb «Bacchus neveltetése» és «Bacchus ifjú-
sága». Középen, nagy képen pedig «Bacchus 
diadalmenete». A művész egyik legjobb müve, 
eleven színekkel. A falak felső részére Feszty 
Árpád festett hangulatos képeket, nagy stylben, 
kitűnően sikerült tájképeket, egy-egy jellegzetes 
alakkal. A foyer az egész épület szélességét el-
foglalja, s ékes pihenőhely a felvonásközökre. 
Az operaszínházban mindig lesz oly felvonás, 
melyet husz pereznyi szünet követ. 

A foyerből több ajtó folyosókra vezet. Ezek 
falát tölgyfa burkolja. Divánok a fal mentében. 
Szintén kellemes berendezésű helyek pihenőre. 

A fényűzés egész tündöklése összesül az 
udvari páholyhoz tartozó helyiségekben. A vá-
rosi oldalról nyílik feljárója. Márványozott min-
den fal. A boltozati díszítésekben Scholtz, a 
famunkákban Neuschloss mesterileg jelesked-
nek. A famunkák alatt a termek burkolását kell 
érteni. A vestibülből jobbra nyílik a lépcső, 
fehér márvány-fokaival. Először egészen zárt 

boltozat alatt visz, aztán kettős sorú márvány-
oszlopsor közé jut . Az oszlopsorok vörös csi-
kuak, a fej fehér, korinthusi ékitménynyel. 
A lépcsőház felső részét Kovács Mihály tizenhét 
képcsoportja élénkíti, tánezoló, zenélő amoret-
tek. A mennyezet arabeszkjei alatt félkörű me-
zőkben eszményi tájképek, halvány festésben. 
Azután jön a királyi szalon, faragványoktól 
diszes tölgyfa oszlopokkal, ódon stylii burkola-
tokkal. A fal burkolat nélküli mezőit sötét-vörös 
tapéta fedi. Ezt a Haas-czég szolgáltatta. Nem 
volt könnyű a régi stylhoz illő tapétákat találni. 
A fal felső részét Székely Bertalan freskója 
övezi, a négy évszak. Mindenik falnak külön-
külön évszak jutott, kedves, vidám gyermek-
sereggel, mely játszik, dévajkodik, virágot, gyü-
mölcsöt szed, az évszak szerint. Két udvari 
páholy lévén, két ily szalon van. Ennek mennye-
zetére Thán Mór festette «Páris ítéletét» és a 
grácziákat, meg a «reggel» és «éj» allegóriáját. 
E termekhez kisebb szobák csatlakoznak. 

A színházi épület három főrészre oszlik. 
Első' a közönség számára fentartott rész, mely-
hez öt lépcsőzet visz, tizenegy kijárással; az 
udvari följárót nem számítva. A második rész a 

' nézőtér, egyik oldalán udvari, másik oldalán az 
igazgatósági épületekkel. A harmadik a szinpad, 
az öltözők, a hátsó szinpad, raktárak. 

A nézőtéren váró első benyomás az, hogy 
nagyobb nézőtérre voltunk előkészítve. Valóban, 
opera-színházunk belső világa nem tartozik a 
nagyok közé. Egy megrázó színházi katasztrófa 
hatása alatt épülvén, a tűzbiztonságnak egész 
gyűjteményét, ugy szólva muzeumát létesítet-
ték. De még az igy maradt helyen is előbbre 
valónak vették a szép szempontokat, mint a 
jövedelmezőséget. A földszinten négyszáz ülő-
hely, a harmadik emeleten 500, s ezenkívül a 
páholyok összesen körülbelől 1200 nézőnek 
nyúj tanak helyet. A nézők egy nagy részét 
rendesen a színházzal szemközti emeleti része-
ken szokás elhelyezni. A népszínháznak is ez a 

1 legnépesebb része. Az operaszínházban ezt a 
helyet az udvari páholy foglalja el. E fölött van 
még a harmadik emelet, amphitheatrálisan 
emelt széksoraival, de nem mélyed be, s nem 
igen szélesebb, mint az oldalt eső rész. Csakis 
ülőhelyek vannak a színházban. Minden pont-
ról látni lehet a színpadot. A harmadik emeleten 
volt néhány szék, melyekről a szinpad nem 
látszott eléggé; ezeket el is szedték. 

A földszintre jobbról és balról tág bejára-
tok vezetnek, s ezeknek megfelelőleg a zárt-
székek sorait jobbról is, balról is egy-egy siká-
tor szeli át. Van kijárat a zenekar felé is, de 
ez csak veszedelem esetére szolgál. A közönség 
hátulról érkezik a székekhez. 

A nézőtér félkör-alaku, három sor páholy-
lyal övezve. Zártszék a középső részen, hol leg-
hosszabb a nézőhely tengelye, 18 sor áll 432 
üléssel. Földszinti jiáholy J9 ; az első és má-
sodik emeleten 20—20. Ezekhez számítandó 
két nagy páholy a színpadtól jobbra és balra, 
továbbá a középső udvari páholyok. Az udvari 
páholyok az első és második emelet magasságát 
töltik be. 

Harmonikus, fölötte tetszetős az egész néző-
tér. A legkellemesebb, legderültebb hatású szin-
ház ez keresett luxus nélkül, művészi mérsék-
lettel, finom ízléssel. Szinei, formái, egész 
benyomása jótékonyari uralkodik a belépőn. 
Bágyadt halványszin az alap-tónus. Aranyos 
arabeszkek elevenítik. A páholy sorok falai, kö-
nyöklői domborművekkel diszitvék. A páholy-
nyílásokban a meggyszinvörös drapéria a benn-
üiőknek is ép oly alkalmas háttér, mind az egész 
nézőtérnek változatos sorozat, nehéz aranyroj-
tozattal. A páholy közönsége egészen nyíltan 
ülhet az előtérbe. Öltözék és szépség nem 
vész el. 

Az udvari páholy, szemközt a színpaddal, 
külön építészeti rész, oszlopzatok közt, előre ki-
nyomulva. A négy oszlopon a quartett négy 
allegóriája, Donáth Gyula mintázása szerint, 
czinkből öntve és aranyozva. 0 felségének ma-
gánpáholya is van, balra a szinpad mellett. 
Ezzel szemközt József főherczeg páholya. Ez a 
két utóbbi nagy páholy a szinpad keretét, prosz-
czeniumát foglalja el kétoldalt. A proszczenium 
széles, hatalmas rámája a színpadnak, ékes a 
díszítésekben. Elfér benne oldalán az emiitett 
ket nagy páholy. E szélességnek megfelelő alól 
a zenekar helye. 

A világosság felülről árad szét, nagy ma-
gasságból. A mennyezet közepén óriás bronzcsil-

lár hinti le sugarait. A maga nemében igazi 
remekmű ötszáz lánggal , melyet villamos 
készülék gyújt föl. Idegen készítmény, s Mainz-
ból hozták. Súlya 30 métermázsa, s 12,000 frtba 
került. A páholyok sorai közt is helyeztek el 
gázlámpákat. De ezek csak különös ünnepélyek-
nél égnek. 

Főékessége a nézőtérnek a mennyezet fres-
kója. A mennyezet egészen vas. Arra festette Lötz 
Károly körívben az Olympust. A kolosszális 
méretű kompoziczió hat összefüggő csoportból 
áll, s ugy helyezve, hogy akárhonnan alkalma-
san nézhetni. A hat csoportozat főalakjai : 
Apollo, Venus, Neptun, Bacchus, Pluto, Jupiter. 
Habozás nélkül elismerte mindenki , hogy e 
nagy festmény ékesen és meggyőzőleg hirdeti a 
magyar festészet erejét és Lötz művészetének 
szép emléke marad. 

A nézőtér minden részének berendezésénél 
nyilatkozik az az aggodalmas gond, hogy egy-
másra tömve ne legyen a közönség. Az ülőhe-
lyek kényelmesek, a kijárat sok. Egymásra hal-
mozott fejeket e szinház nézőterén nem láthatni. 
Itt nincs alkalom hagyva torlódásra. Az amű 
theátrális harmadik emeleten szintén könnyű a 
mozgás. 

A földszint támlásszékeinek karja, háta vö-
rös bár -ony; az ülőhely nádfonatú. Minden üles 
alatt külön szelelő rostély, valamint minden 
páholyban kettő. A légfűtés melege és a ventil-
láczió hűs levegője itt árad szét. A szellőztetés 
olyan, hogy minden órában háromszor változ-
tat ja a levegőt. Minden ember számára télen 
600 köblábnyi friss levegő, nyáron még egy-
szer annyi árad be óránkint. 

A szinpad nyílása két méternyi vastagságú 
falba van vágva. Ez tehát eléggé külön vá-
lasztja a páholyok épületét és a mennyezetet a 
nézőtértől. Az elválasztás további eszköze a 
nagy vasfüggöny, melyet csak azért neveznek 
függönynek, mert az első függöny helyén van, 
és felhúzható, lebocsátható. De voltaképen egész 
kapu az, hullámos vasból. Felvonásközökben 
ezt bocsátják l e ; veszedelem esetén szintén. 

A szinpad nyílása 28 méter széles, magas-
sága pedig 22 méter. Csak kevéssel kisebb a 
bécsi operaszínházénál. Melységére azt lehet 
mondani, hogy tetszés szerinti, mert mögötte 
van még egy másik szinpad is. Ezt is külön vas-
függöny zárja el. Ez közlekedik a diszletraktá 
rakkal, honnan a díszleteket elmés gépezet szál-
lí t ja alá, itt rendezik, s innen viszik a nagy 
színpadra. 

A szinjiad fölött óriás ür. A szinpad alatt 
Vulkán birodalma, csupa vas. Fent lebegnek a 
díszletek; alól az óriás gépezet. Ez bámulatos 
látvány, valami titokzatosság. 

Bécsben alakult egy szinpadépitő társaság, 
az «Asfaleia».Ez tett a jánlatot az operaszínház 

1 színpadjának az ő terve szerinti építésére, 
olykép, hogy felügyeleti és tiszteletdiját csak 
akkor kapja meg, ha gépezete kiállta a pró-
bát. Épített is vasból. Csupán maga a szin-
pad fa. A színpadot vaserdő tartja, oszlopok 
méternyi távolságra. Minden oszlop külön gép, 
misztikus kerekekkel, csigákkal. Minden oszlop 
magában, vagy egyszerre t ö b b , avagy vala-
mennyi mozog, emelkedik, sülyed, meghajlik, 
mint a könyök és a szerint mozog, hajlik, emel-
kedik a szinpad. Beláthatatlan e szövevényes 
gépezet, s mégis elég egy vagy két ember, hogy 
ezt az óriási erőt működésbe hozza. Víznyomás 
igazgatja, s egyetlen csap megnyomása oda ve-
zeti a mozgató erőt, a hová szükséges. Mintha 
csak zongora billentyűin játszana a gépész. Az 
egyik csap leereszti a vasfüggönyt, a másik csap 
kinyitja a sülyedőket, a harmadik a szédítő ma-
gasságból bocsátja le a diszletet. A mekhanika 
bámujatos vívmánya itt minden. 

Óriás kut van a nézőtér alatt. Abból szi-
vattyúzzák a vizet. Viz sok kell. Az elválasztó 
közfal mellett, két oldalon, oly víztartók állnak, 
melyek 2000 köbméter vízzel telnek meg. On-
nan csőhálózat fut szerteszét a szinpad felső 
üregébe. Veszedelemkor egy pillanat alatt zu-
hogó zápor omlik szerteszét. 

Egész külön világ még a sok raktár, a festő-, 
az asztalos-, a díszítő műhelyek; aztán lent a 
pinczék, a légszesz által hajtott motorokkal, 
légszivattyúkkal, fütő kemenczékkel, légszesz-
órákkal, stb. A légszesz nem vízen, hanem gli-
czerin-folyadékon megy át. Igy a láng égése 
tisztább, nyugodtabb. Másik külön világot alkot-
nak az öltözők, a próbatermek, a ruhatárak, a 
estő-terem, a hangszertár, a hangoló-terem, stb. 
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Az épület tervrajzát is közöljük. Nemcsak 
az épitészeket érdekelheti, hanem a laikust is. 
A tervrajz az első emeletet tünteti föl, hol a 
szinház beosztása a legteljesebben érvényesál. 
Minden külön helyet számmal lá t tunk el, s a 
számok alatt felsorolvák, hogy emeletenkint 
mily helyiségek felelnek meg egymásnak. Itt föl 
van jegyezve az 52,416 négyszöglábnyi épület-
nek minden helyisége. 

Budapest az operaszínházban a fejedelem 
bőkezű ajándékát birja. A jobbra változott idők 
emléke is az, mely hirdeti, hogy a trón szintén 
közrehat a főváros emelésére és a hazai művé-
szeteket fejedelmileg gyámolítja. Közintézeteit 
eddig a nemzet maga emelte. Adakozásokból 
ily fényes csarnok soha sem épülhetett volna. 

«A sors nemzetünknek csak az utóbbi év-
tizedek alatt engedte meg, hogy kulturföladatai-
nak is éljen.» Ezt mondá a magyar mérnökök 
és építészek egyesületének elnöke, Hieronymi 
Károly, a mikor a magyar építészek két évvel 
ezelőtt megünnepelték ötvenedik évfordulóját 
annak a napnak, hogy Nesztoruk, Ybl Miklós, 
az alkotások ama terére lépett, a hol az ihletett 
művész életet lehel az élettelen kőbe és azt oly 
alakba önti, hogy mialatt megfelel a jelen szük-
ségletnek, az örökszép eszmének is kifejezője 
legyen. 

Ybl Miklós ezen a pályán kultúrtörténe-
tünkben eddigelé a legkimagaslóbb alak. Nem 
mintha nem lettek volna ő előtte is, a kik e té-
ren hazánkban szépet és maradandót alkottak. 
Voltak ilyenek már századok előtt ; de azok 
idegenek voltak, olaszok, németek, francziák s 
alkotásaik nem a magyar nemzet eszmekörének 
voltak szüleményei. Az u jabb kornak volt fön-
tartva, hogy a magyar nemzet középületeit a 
magyar nemzet fiai alkossák. Ezeknek volt út-
törője, mestere s köztük ma is a legkimagaslóbb 
alak az az Ybl Miklós, ki most a dalmüszinház-
ban egy u j műemléket emelt nemzetének, uj 
monumentumot önmagának, mely a nemzet 
dicsősége mellett az övének is hirdetője legyen. 

Ybl Miklósról nem ez alkalommal emlék-
szik meg lapunk először. Ismételve volt már 
módunkban méltányolni több mint félszázad 
óta fáradhatat lan működését, geniusának alko-
tásait, melyekkel tele van az ország, kivált a 
főváros. A fóthi templom, egyike a legszebbeknek 
az egész országban, a Wenckheimok kastélya 
Kígyóson, e párat lanul álló tündérpalota, fő-
uraink legelőkelőbbjeinek kastélyai, templomok, 
stílszerű sírboltok, megyeházak stb. a vidéken, 
— a Margitsziget keleti fényű fürdőháza, a 
nagyszerű vámház a pesti Dunapar ton, a Fe-
renczváros temploma, a budai várkert alatti 
gyönyörű építkezések, a lipótvárosi bazilika, a 
muzeum körüli főúri paloták egész serege, s 
minden előkelőbb utczában egy-egy kiváló 
ízlésre valló épület Budapesten, — ezek mind 
az ő alkotásai. A merre csak tekintünk, minde-
nüt t megtaláljuk nyomát az ő alkotó kezének, a 
hatalmas müveket, melyekkel egy u j korszakot 
indított meg ugy a főváros szépülése, mint ha-
zai építészetünk történetében. S most ez alko-
tásokat szaporította az operaházzal. 

De működésének sora ezzel még befejezve 
nincs, még sokat várhatunk az erőteljes, fiatal 
lelkű aggastyán kezétől s a nemzeti kultura 
érdekében csak óhaj tanunk lehet, hogy a leg-
főbb építőmester még messzire távoztassa azt az 
időt, a mikor azt fogja mondani öreg legényé-
nek : «eleget építettél, im fejezd be immár, el-
bocsátalak». 

* 

A fenyes épület áll tehát. Most még az 
szükséges, hogy a diszes keretnek megfeleljen 
a belső tartalom is, mely azt betölteni van 
hivatva. 

E felől is megnyugtat bennünket a két 
Erkel neve. 

Valamint Ybl az építészetben, ugy Erkel 
Ferencz a magyar dalmű terén az úttörő, a ve-
zérlő s mind a mai napig a legmagasabban, 
fájdalom, versenytárs nélkül álló alak. Mikor a 
nemzeti színházat, melynek műsorán az opera 
is ott állt, megnyitották, már ő akkor azon gon-
dolkozott, hogy a nemzeti műintézetnek ezt a 
részét is magyarrá tegye, a mi hogy lehetséges, 
abban az ő sejtelmes lelke nem kételkedett. 
Fölismerte ő már pályája kezdetén, mily vég-
telen gazdagságú kincs rejlik azokban a szív-
facsaró magyar hallgatókban, vérforraló tobor-
zókban, azokban az édesbús népdalokban, me-
lyeket még akkor csak Lavotta, Bihari, Cser-
mák ihlett nyirettyüje után ismert a világ; föl-
fedezte azt a gazdag eret, mely, magasabb irány-
ban fejlesztve, egy magyar zenei u j világot van 
hivatva teremteni. Ő volt az első, a ki a magyar 
zene végtelen tengerébe alámerült , hogy föl-
keresse benne az igaz gyöngyöket s azokat a 
nemesebb műizlés verőfényes világára fölhozza 
s a magasabb művészet sugarainál ragyogtassa. 

Negyven éve elmúlt annak, hogy «Hunyady 
Lászlóját» a nemzeti szinház deszkáin először 
előadták, azt a művét, melytől a magyar dalmű 
életét számithatjuk, s melylyel bebizonyitá, 
hogy sejtelme nem csalta meg. Az akkor leírha-
tatlan lelkesedést keltett opera nem tünt le 
többé a repertoirról s harmincz év alatt kétszáz 
előadást ért meg. A nemzeti szinház megünne-
pelte e napot (1874. február 24-ikén), s a már 
akkor megőszült zeneszerző, k i t«a nemzeti szin-
ház fejér hattyújának» neveztek, megbizonyosod-
hatott róla, hogy maradandót alkotott, melynek 
értékét nem csökkenti a haladó idő. Joggal 
mondhat ta akkor az ősz zeneköltő pályatársa, 
if júkori barát ja , az azóta elköltözött Szigligeti, 
hozzá intézett üdvözlő beszédében, hogy «meg-
értük, a mit kezdetben remélni is merészség 
volt, megértük teremtő lángeszed egyik szülötté-
nek kétszázadik megjelenését, harmincz év u tán 
is if jú erőben, ragyogó varázsfényben, hódító 
üde bájjal, milyennel csak a halhatat lan égi 
lények, a halhata t lan művek szoktak megje-
lenni. » Igaza volt, a midőn azt mondá, hogy 
«áldás emlékükre, kik a múzsáknak e templo-
mot építették; de a fényes csarnok a művészet-
nek csak az, a mi a porhüvely volt Prometheusz 
emberének az égi szikra nélkül.» «Te, — mondá, 
— ez égi szikrával akkor voltál éltető szelleme 
ez intézet operájának, midőn maga az intézet 
is a lét és nem lét kérdése volt.» 

Nem lehet itt czélunk ismételni, mije volt 
a magyar dalműnek Erkel Ferencz, Az a műve, 
melynek már kétszázadik megjelenése is ese-
mény vala, most tiz u jabb év után átköltözik a 
régi csarnokból a sokkal díszesebb újba is, hogy 
emelje annak megnyitási ünnepét, s az ősz mes-
ter, mint negyven évvel ezelőtt, maga fogja ve-
zényelni első művének előadását. Igy lesz a 
megnyitás a kegyeletnek s egyúttal a magyar 
dalmű megszületésének emlékünnepe is. 

S nincsen benne kétségünk, hogy a «Hu-
nyadi László», «Bánk bán», «Dózsa György», 
«Brankovics» szerzőjének magyar szelleme 
lesz az irányadó az u j csarnokban is. Nem-
sokára meg fogjuk láthatni az öreg mester i f jú 
lelkének legújabb alkotását, «István király»-tis 
itt először, es talán, ha a gondviselés kedvez a 
zeneköltő életének és egészségének, még többe-
ket ÍB. 

Hogy a nemzeti irány nem lesz elhanya-
golva az u j műintézetben, arról kezeskedni lát-
szik az, hogy a magyar dalmű megalkotójának 
kitűnő zenei kepzettségü fia, Erkel Sándor áll 
művezetésének élén, ki zenei alapoktatását 
atyja házánál nyerte, a hol csak klasszikus és 

magyar zenét hallhatott . Tizenöt éves korában 
lett előadó művész, ki elsajátította a zenekari 
hangszerek legtöbbjével való bánást, még a 
czimbalmot se véve ki, s ki mint a női, majd az 
összes énekkar vezére, alaposan megismerkedett 
a dalmű-előadás minden részleteivel a gyakor-
latból, mely ismereteit nem késett egy Erkel 
Ferencz, egy Mosonyi Mihály vezetése alatt s 
később önállóan a legnagyobb mesterek müvei 
tanulmányozásával elméletileg is kiegészíteni, 
ugy, hogy elmondhatni róla, hogy e téren való-
sággal egyetemes tehetség, ki a zeneszerzés, 
hangszerelés, ének, előadás technikájának min-
den csinját-binját ugy ismeri, mint kevés zenész 
a külföldön is. 

Jó kezekben van tehát az u j dalműszinház 
sorsa. Csupán egy óhaj tásunk lenne még : az, 
hogy ha Erkel Sándor, a mennyiben operaigaz-
gatói és karnagyi teendői engedik, kezébe venné 
azt a zeneszerzői tollat, melyet Erkel Ferencz 
oly sikerrel kezelt, s «a mit az a j j a n e m dicstele-
nül kezdett, folytatná a fiu teljes dicsőséggel.» 

Reméljük, ez is meglesz. A kik ismerik, 
tudják, hogy tehetsége nem hiányzik hozzá. 

FORSTER DORA. 
Angol regény. 

Irta B E S A N T W A L T E E . 
TIZENHARMADIK F E J E Z E T . 

K é t e l y e k — s e l h a t á r o z á s . 

A csöndes, elzárt életben, mely rám Bam-
boroughban várt, elég időm volt olvasgatni a 
Howard ur által adott könyveket (melyek, mon-
danom sem kell, mind a római egyház igazát 
vitatták a protestáns vallással szemben) s elmél-
kedni azok tar ta lma és érvelései fölött. De azok 
engem meg nem győzhettek; nem mintha ér-
veik ellen hasonló érveket tudtam volna állítani 
— sőt épen, mert semmi érvelésre nem érez-
tem képesnek vagy hivatottnak magamat, de 
megvoltam a magam hitében, melyet gyermek-
korom óta vallottam, melyet apám, anyám, Ta-
más bátyám, Dóra néném, Hilyard ur, s még 
oly bölcs és tudós ember is, mint a durhami 
püspök ő méltósága, vallottak. É n az okosko-
dásban csak ennyire tudtam menn i : «Ha mind 
az igaz, a mi ezekben a könyvekben van, hogy 
van még is, hogy a durhami püspök , a ki 
ezeket kétségkívül olvasta, mégsem tért meg ? 
ha pedig nem igazak ezek, hogy van mégis, 
hogy a római pápa nem lett protestánssá? Oh 
istenem, milyen boldog is lenne a világ, ha 
egyszer a római pápát ki lehetne téríteni!» 

Magam nem tudván boldogulni — s 
az előmbe föltett életbevágó kérdésben biztos 
megállapodásra j u t n i , — mivel Tamás bá-
tyámtól ily dologban tanácsot nem kérhet-
tem, mert ő, a ki maga soha sem volt sze-
relmes , azt sem volt képes fe l fogni , hogy 
az ő húgába valaki szerelmes lehessen, — Dóra 
nénémhez és a püspökhöz fordulni magamtól 
nem mer tem: elhatároztam, hogy Hilyard úrhoz 
fordulok, a kit vallásos és lelkiismereti dolgok-
ban tekintélynek tartottam. 

Igy tettem föl előtte a kérdést (nem akar-
ván egyenesen elárulni czélomat): vájjon lehet-e 
eset, a melyben a vallás változtatás teljes meg-
győződés nélkül is megengedhető, ha az illető 
meg van győződve, hogy ezzel valami nagyobb 
jót eszközöl ? például egy hittérítő, hogy az 
általa megtérítendők gyöngeségébez alkalmaz-
kodjék? vagy egy fejedelem, hogy népének 
kívánságát teljesíthesse, vagy hogy népét boldo-
gíthassa? — vagy egy szeretett és szerető 
hölgy, hogy ez által a kedves férfi óhajtásának 
s közös boldogságuknak tehessen eleget s talán 
még abban a reményben is, hogy férjét utóbb a 
maga hitének nyerheti meg. 

Hilyard ur, ámbár kétségkívül egyszerre 
átlátta, hova czélzok — először a két első kérdést 
tárgyalta, szokása szerint számos, a történe-
lemből vett példákkal, melyek a kérdés mellett 
és ellen csak felhozhatók voltak, mint például 
a IV. Henrik franczia királyéval, a ki protestáns 
s a hugenották vezére létére azt mondta, hogy 
Francziaország koronája mindig megér egy 


