
S Z E M L E 

A százéves miskolci kőszínház. 
(Gróf Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszternek a miskolci állandó 
színház centenáriuma alkalmából 
Borsod vármegye díszközgyűlésén 
mondott emlékbeszéde.) 

Abban a tartalmas emlékalbum-
ban, melyet a miskolci kőszínház 
centenáriuma alkalmából a város kö-
zönsége kiadott, szépen meg vagyon 
írva, hogy miként vetődtek el Er-
délyből Debrecenen át Miskolcra 
1800-ban Wesselényi színészei, hogy 
miként küldte Pest megye dajka-
ságba 1815-ben Borsod megyéhez a 
Pesten akkor már másodízben haj-
léktalanná vált társaságot, hogy mi-
ként lelkesedett a miskolci közön-
ség Dériné művészetéért, hogy Ra-
gályi István borsodmegyei alispán 
és társai miként építették meg a 
huszas években az első színházat 
Szemere Bertalan, a későbbi mi-
niszterelnök pedig miként kezdemé-
nyezte a második színház megépí-
tését. Fölösleges munkát végeznék 
tehát, ha mindazt, ami ebben az 
emlékalbumban részletesen meg van 
írva, itt kivonatosan megismételném. 

Túl a helyi eseményeken, meg 
akarom mutatni azt, hogy Borsod 
vármegye karai és rendei akkor, 
mikor a magyar színészet ügyét 
olyan nemes lelkesedéssel és áldo-
zatkészséggel felkarolták, egy nagy, 
általános emberi mozgalomba kap-
csolódtak bele. Ki akarom fejteni, 
hogy a jó táblabírák fölismerték 
vagy legalább is megsejtették azt a 
feloldhatatlan kapcsolatot, amely a 
kultúrák fejlődése és a színi-iroda-
lom és a színészet felvirágzása kö-
zött minden időkben fennállott. 

A világirodalom öt nagy színhá-
zat ismer: a görögöt, az angolt és a 
spanyolt, a franciát és a németet. 

Az ókorban a görög nép hatalmas 
és sikeres erőfeszítést tett, mikor 
Athén vezetése alatt visszaverte a 
perzsákat és ilyen módon megvédel-
mezte a fejlődni kezdő európai civi-

lizációt az ázsiai barbársággal szem-
ben. Amikor Athén így politikai ha-
talmának csúcspontjára jutott, akkor 
a már korábban is virágzó görög 
epikának és lírának mintegy betető-
zéseképen kifejlődik az attikai 
dráma. Egymásután föllép a három 
nagy tragikus költő: Aischylos, So-
phokles és Euripides, meg Aristo-
phanes a derűs vígjátékíró. Az 
Akropolis tövében van Dionysos 
színháza, ahol az athéni nép három 
tragédiát hallgat meg egymásután s 
ráadásul még egy satyr-játékot, hogy 
derűsebb hangulatban térjen haza. 
Hogy Athén népe az a művelt kö-
zönség lett, amely a maga érdeklő-
désével kísérte, táplálta, fejlesztette, 
fönntartotta a görög irodalmat, 
abban nagy része volt az első világ-
színpad művelő hatásának. Íme a 
görög dráma kifejlődése összeesik a 
görög nép politikai virágzásával és 
egyik leghathatósabb tényezőjévé 
válik a hellén kultúra elterjedésének 
az egész akkor ismert világon. 

Már az újkorban, a XVI. század 
második felében két nemzet izmoso-
dik meg különöskénen, a spanyol és 
az angol. A spanyoloknak Kolumbus 
fölfedezte Amerikát, kik így szert 
tettek az új világ aranyára és ezüst-
jére s ez a gazdagság nagy politikai 
és művelődési erőfeszítésre tette a 
spanyolokat képessé. Anglia ugyan-
ebben az időben tengeri kereske-
delme révén szerzett nagy nemzeti 
vagyont, amely művelődését is meg-
élénkítette. Ennek a két tengereken 
járó és a tengereken versengő hata-
lomnak össze kellett csapni és össze 
is csapott a spanyol II. Fülöp és az 
angol Erzsébet idején. S midőn 
e két uralkodó alatt magasra 
emelkedik a spanyol és az angol ha-
talom, akkor mindkét nemzet kebe-
lében kifejlődik az újkornak első két 
színháza: a spanyol és az angol. 
Mily jellemző, hogy az első nagy 
spanyol tragikus: Lope de Vega ott 
küzdött II. Fülöp győzhetetlen ar-
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madájában az angolok ellen és osz-
tozott a vereség fájdalmában. Lope 
de Vegát nyomon követte Guillen de 
Castro, Tirso de Molina, Alarcon, a 
nagy Calderon és Moreto, kik csu-
dás termékenységgel a drámák ez-
reit írták, melyek közül több 
örökös darab a világ nagy színpad-
jainak műsorán. Erzsébet királyné 
Angliájában pedig feltünik a nagy 
Shakespeare, minden idők tragiku-
sainak legnagyobbika. Szemmelát-
ható megint a kapcsolat a nemzetek 
belső erejének föllendülése és a drá-
mai költészet kifejlődése között. 

A XVII. században a politikai és 
szellemi vezetés Spanyolországról 
Franciaországra száll át. Richelieu 
kardinális államművészete túlszár-
nyalta Olivarez gróf politikáját, a 
spanyol és a német Habsburgokat 
háttérbe szorítja a Bourbon-ház, Né-
metország elvérzik a harminc éves 
háborúban, amely reá nézve éppen 
akkora katasztrófa volt, mint a mos-
tani világháború. És megint nem 
véletlenség, hogy XIII. Lajos nagy 
minisztere: Richelieu saját palotájá-
ban karolja fel a francia színésze-
tet, ott adják az első nagy francia 
tragikus: Corneille drámáit. Midőn 
Franciaország hatalma XIV. Lajos 
uralkodásának első felében még 
magasabbra emelkedik, akkor föl-
lép Racine és a legnagyobb vígjá-
tékíró: Molière, kiknek darabjait a 
Napkirály versaillesi tündérpalotá-
jában hozzák színre először. A fran-
cia történelem fénykora is összeesik 
tehát a francia dráma aranykorá-
val. 

Már mondottam, hogy Német-
ország a harminc éves háború folya-
mán szinte elvérzett. Nemcsak poli-
tikai hatalma zsugorodott össze, ha-
nem művelődése is. A német udva-
rokban a XVII. század második fe-
lében és a XVIII. század folyamán 
a francia nyelv és művelődés terjedt 
el. II. Frigyes, a nagy porosz király, 
műveit és leveleit francia nyelven 
írta. Az uralkodók francia írók tár-
saságát keresték, kastélyaikat fran-
cia művészekkel építtették, udvari 
színházaikban olasz operákat és 
francia drámákat adtak elő. S ekkor 
föllép a nagy Lessing, kritikai, dra-
maturgiai dolgozataival bizonyít-
gatja, hogy a francia klasszikus 
dráma szabályai elhibázottak s a 
latin Racinenal követendő példaké-
pen szembeállítja a germán Shakes-

pearet és Hamburgban német nem-
zeti színházat igyekszik létesíteni. 
Függetlenségi háború indul itt meg, 
kulturális függetlenségi háború, 
amelynek során a német szellem 
függetleníteni igyekszik magát a 
francia kultúra befolyása alól. Új 
német irodalom támad és Schiller és 
Goethe drámái visszahódítják a né-
metségnek a németországi színpado-
kat. A mannheimi és weimari ud-
vari színházak, meg a II. József ala-
pította bécsi Burg-színház a német 
nemzeti művelődés elsőrangú fóku-
saivá válnak. A német szellemi re-
neszánsz egyengeti az utját. Harden-
berg és Bismarck hercegek politiká-
jának és Blücher és Moltke tábor-
nagyok kardjának. 

A lelkesedés nemességét és az 
erőfeszítés nagyszerűségét tekintve 
a német szellemi függetlenségi 
harc mögött nem marad el az a 
gyönyörű szép mozgalom, amelyet 
a magyar irodalom megújhodásának 
nevez történetünk. Mindnyájan tud-
juk, hogy a magyar irodalomnak ez 
a megújhodása a bécsi magyar test-
őrségből indul ki, melynek tagjai: a 
nemes magyar testőrtisztek Besse-
nyei György bajtársuk vezetése mel-
lett kis irodalmi kört alakítottak. Ez 
a fiatal magyar tiszt irigykedve 
nézte Bécsben és az Eszterházy her-
ceg eszterházai színpadán az idegen 
színészetet s megint nem véletlenség 
az, hanem öntudatos cselekedet, hogy 
1772-ben egy színdarabbal: Agis 
tragédiájával lép fel először Besse-
nyei. Tisztán látta ő azt, hogy a 
színi-irodalom találja meg legköny-
nyebben az utat a nagyközönséghez, 
bár a magyar színészet hiányában 
drámájának előadását alig remél-
hette. Mikor azután 1790-ben II. Jó-
zsef összbirodalmi kísérlete össze-
omlott, akkor nyomban megalakult 
Pesten Kelemen László első magyar 
színtársulata, amely 1790-től 1796-ig 
fenn is tudta magát tartani. A mis-
kolci színészetet az a második hul-
lám vetette föl, amely Wesselényi 
Miklós kezdeményezésére Erdélyből 
indult ki. És ezekben az időkben 
Magyarországon szakasztott olyan 
szellemi függetlenségi háború fo-
lyik a német nyelv, szellem és szí-
nészet ellen, mint aminőt félszá-
zaddal előbb Lessing indított meg 
Németországban a francia kultúra 
visszaszorítására. És ha Bessenyei 
és Kazinczy, Csokonai, Berzsenyi és 



100 
a két Kisfaludy és Vörösmarty nem 
teremtik meg a magyar irodalmat 
akkor elképzelhetetlen lett volna a 
reformkor, Széchenyi István és Jó-
zsef nádor nem találták volna meg 
a kellő szellemi atmoszférát politi-
kai alkotásaikhoz, melyek a török 
háborúból vérszegényen kikerült 
Magyarországból ismét európai ál-
lamot alkottak. 

Ime a drámai irodalomnak min-
den nagy föllendülése velejárója 
vagy előkészítője volt a népek álta-
lános, különösen politikai föllendü-
lésének s ennek a világtörténelmi 
törvénynek szellemében cselekedtek 
Borsod vármegye karai és rendei, 
amikor a reformkor előestéjén fel-
karolták a magyar színészetet és 
vendégszeretően állandó hajlékot 
biztosítottak annak. Igen, méltán 
ünnepeljük ma Borsod vármegyét, 
azt a régi tekintetes vármegyét, 
amely a magyar nemzetnek a maga 
csekély erejéből nyujtani igyekezett 
azt, mit más boldogabb és szeren-
csésebb népeknek a fejedelmek 
nyujtottak. Athén nagy államférfia : 
Perikies öntudatos művészeti poli-
tikát folytatott. Augustus római 
császár a művészetet és irodalmat 
egyaránt pártolta. A Mediciek nél-
kül szegényebb lett volna nemcsak a 
firenzei művészet, hanem az egész 
quatrocento. Az Esték ferrarai lo-
vagias udvara nélkül nem született 
volna meg az olasz hősköltemény. 
Csak a reneszánsz pápák tették 
lehetővé Bramante, Michel An-
gelo és Rafael művészetének tel-
jes kifejlődését. Shakespeare szín-
darabjait Erzsébet királyné ud-
varában adták elő, Racine és 
Molière darabjait XIV. Lajos 
karolta fel. s ő alapította a Comé-
die Francaiset is. A német dráma a 
pfaltzi Wittelsbachok mannheimi 
színházából, a weimari udvari és a 
bécsi Burg-színházból indul dia-
dalmi útjára. Minden kis német ál-
lam székhelyén hatalmas fejedelmi 
kastély, udvari könyvtár, fejedelem 
alapította egyetem, udvari múzeum 
és udvari szinház áll fenn, s a tudo-
mányos és művészeti akadémiákat is 
a fejedelmek létesítették. Minálunk 
még a budai királyi várat is közada-
kozásból építették, Grassalkovich her-
ceg gödöllői palotáját a nemzet vá-
sárolta meg fejedelmi nyaralónak. 
Nemzeti Múzeumunkat Széchenyi 
Ferenc, az apa, Tudományos Akadé-

miánkat Széchenyi István, a fiú ala-
pította. Szépművészeti Múzeumunk 
alapjait a herceg Eszterházy nem-
zetség képvásárlásai vetették meg. 
Nemzeti Színházunk szintén nemzeti 
alapítás. A reformkorban a nemzet-
nek, a karoknak és rendeknek kellett 
pótolniok azt a munkát, amit a feje-
delmek és az államférfiak elmulasz-
tottak — nem egyszer szembe-
szállva az osztrák érdekektől. veze-
tett államhatalom akadékoskodásá-
val. Örök dicsősége marad Borsod 
vármegyének, hogy azt a műpárto-
lást, amelyet másutt öntudatos mű-
vészeti politikával fejedelmek vet-
tek a kezükbe, a saját csekély erejé-
vel igyekezett ellátni, hogy nekünk 
magyaroknak is legyen nemzeti 
drámairodalmunk és nemzeti színé-
szetünk. 

És én remélem, hogy Borsod vár-
megye és Miskolcnak immár nem 
mező-, hanem törvényhatósági vá-
rosa száz év után a magyar nemzet-
nek ugyanolyan sorsdöntő pillana-
tában ismét teljesíteni fogja haza-
fias kötelességét. Száz évvel ez-
előtt is a lét és a nemlét kérdése 
előtt állott a magyar nemzet. Ha 
nem tudtunk volna művelt európai , 
nemzetté válni a reformkor idején, 
akkor 1848/49-i szabadságharcunk bu-
kása után meg tudott volna ben-
nünket semmisíteni az osztrák ön-
kényuralom. Minthogy azonban az 
Alkotó világtervével jut összeütkö-
zésbe az, aki értékes kultúrákat 
meg akar semmisíteni, azért Bach 
összbirodalmi kísérlete is összeom-
lott, mikor a magyar művelődés 
léte ellen tört. Ma megint a lét-
kérdés elé vagyunk állítva. Súlyos 
helyzetünkben csak az menthet meg 
bennünket, ha felszívódik az em-
beriség köztudatába az a meg-
győződés, hogy Európa keletén az 
emberi művelődés nagy munkájá-
ban nélkülözhetetlen munkások va-
gyunk s hogy kidőlésünk esetén az 
emberi kultúra pótolhatatlan veszte-
séget szenved. Az államhatalom 
most nemzeti alapon áll ugyan, de 
mostoha pénzügyeink minden na-
gyobb akciót megbénítanak. Ismét a 
társadalom segítségére van szüksé-
günk, mint a reformkorban, mint 
száz évvel ezelőtt, midőn Borsod 
vármegye az első magyar kőszínhá-
zat építette. Most jövök Prágából, 
saját szememmel láttam, hogy a 
cseh fővárosban több a könyv-
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kereskedés és gazdagabbak kiraka-
taik, mint Budapesten. Tudomá-
nyos irodalmunk bámulatos szívós-
sággal tartja magát, tudósaink hi-
hetetlen önfeláldozással dolgoznak, 
de a szépirodalom élete csendesebb, 
különösen vidéki színházainkat pe-
dig a mozgó versenye fojtogatja. 
Szépirodalmi és színészeti téren 
élesztő, bátorító munkára van szük-
ség. 

Midőn Borsod vármegyét és Mis-
kolc városát gyönyörű centená-
riuma alkalmából az egész magyar 
művelődés nevében melegen üdvöz-
löm, annak a sziklaszilárd meg-
győződésemnek adok kifejezést, 
hogy az unokák méltók lesznek 
nagyapáikhoz s hogy a magyar 
nemzetnek mai példátlan válságá-
ban ma is meglesz a jövőbe vetett 
hit, az akarat, az erő és áldozatkész-
ség, hogy a mi szerencsétlen nemze-
dékünk egy jobb jövőbe átmentse a 
magyar művelődést, a magyar színi-
irodalmat és a magyar színészetet. 

Adja a népek igazságos Istene, 
hogy úgy legyen!” 

SZÍNHÁZI SZEMLE. A Nemzeti 
Színház december 1-én, Vörösmarty 
Mihály születésének évfordulóján, 
matinéval áldozott a nagy költő em-
lékének. Csongor és Tündé-nek a hár-
mas úton játszódó két részletét ját-
szották, ez előtt meg Vörösmarty-
költeményeket szavaltak. 

Örvendetes jelenség, hogy az 
utóbbi években egyre sűrűbben van 
részünk szavalásban. Az előadómű-
vészetek e gyönyörű ága több évti-
zeden keresztül mostohagyermek 
volt, s úgyszólván csak az önképző-
körök dobogóin talált otthonra. A 
Nemzeti Színház, úgy látszik, abban 
is igyekszik hű lenni a régi nagy 
magyar színészi hagyományokhoz, 
hogy művészi feladatai közé sorolta 
a szavalás kultiválását is. Kissé 
azonban megrettentünk, amikor azt 
olvastuk, hogy a szavalatok díszle-
tezett színpadon fognak lefolyni s a 
színeszek korhű jelmezbe öltöznek, 
— mert attól tartottunk, hogy a 
költeményekből afféle kis kabaré-
aramák válnak, s a szavalás átsik-
lik színjátszássá. Pedig, ha rokon-
művészetek is egymással, igen lé-
nyeges különbségek vannak közöt-
tük. A színész a költő valamelyik 
teremtett alakját testesíti meg, bele 

van helyezve a drámai cselekmény-
sorba, és részese egy szakadatlanul 
folyó dialógusnak, — míg a szavaló 
magát a költőt helyettesíti, leír, el-
beszél egymaga, s a párbeszédeket 
egyedül szólaltatja meg. A színész-
nek éppen ezért rendelkezésére áll 
az arcjátékon és a hangon kívül a 
mozgásnak, helyváltoztatásnak vég-
telen sok kifejező árnyalata; a sza-
valónak azonban szinte csak a 
hangja és az arcjátéka érvényesül-
het, mozgási lehetőségei a lehető, 
legszerényebbek. 

Szerencsére a Nemzeti Színház, 
bár a dekorált színpadot csakugyan 
használta, a díszleteket a legkeve-
sebbre csökkentette, csak éppen 
hangulati aláfestésnek alkalmazta, 
s a színészt nem kényszerítette, hogy 
szavalóból színjátszóvá, legyen. 
Egyedül A merengőhöz c. költemé-
nye beállítása rejtett némi vesze-
delmet magában, amennyiben a 
rendezés a szavaló mellé néma sze-
mélynek odatett egy hölgyet is, 
akihez a költemény szavait az elő-
adónak intéznie kellett. De itt is 
Abonyinak diszkréciója megőrizte 
a szavalás korlátait: egy helyben, 
maradt szinte mozdulatlanul, s csak 
tekintete irányult — nem a közön-
ség, — hanem társnője felé, s karja 
csak a legvégső sorokban lendült 
ki kissé mozdulatlanságából. — Rá-
kosi Szidi A szegény asszony köny-
vét mondta el kedves közvetlenség-
gel, Jászai Mari hatalmasan zendí-
tette meg a Jóslatot, ós igen nagy 
művészi élvezetet szerzett Váradi 
Aranka Szép Ilonka elszavalásával. 
A költeményt melodramatikusan 
zongora-kíséret festette alá, s a mű-
vésznőnek éppen az volt a legnehe-
zebb feladata, hogy a zenei része-
ket, mikor ő hallgatni kénytelen, 
valamiképen kitöltse. E feladat 
megoldása kitünően sikerült. A ze-
nével kitöltött közöket megját-
szotta, de akkora finomsággal, hogy 
a szavalás határait seholsem lépte 
át. Mozdulatai — különösen fejének 
és vállának mozgásai — igazán ki-
egészítőivé váltak Vörösmarty szö-
vegének, s ki volt bennük fejezve 
Szép Ilonkának egész szemérmei 
bája, első szerelmének sodró ereje, 
csalódása, bája és lassú összemor-
zsolódása. — Ódry Árpád Az embe-
rek-et mondta el kitünő arcjáték kí-
séretében, megrázó erővel és olyan 
fűtött drámaisággal, hogy a hallga-
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