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Rend szerént ezeket ki egybe foglalta,
70 Neue vers feiben ninczen el titkolua,
Ezer, őt ßaz, kilentzuen kettőre fordulua,
Euel fiolgallattyát Wránac aiánlya.
Soli DEO Gloria.
Közli: DÉZSI LAJOS.
A MAGYAR SZÍNÉSZET TÖRTÉNETÉHEZ KASSÁN ÉS
MISKOLCZON.
Az alább következő tizenegy okmány szerű kézirat — egy szerző
désen és egy hivatalos jelentésen kívül kilencz levél — melyeket Kassa
város levéltára őriz, nagyobb részt az 1818. évből valók, és érdekes,
új világot vetnek a Pestről 1815-ben vidékre szoruló második magyar
színjátszó társaság vándorútjára, küzdelmeire. Eddigi ismereteinket, melyeket
nagy részletességgel és pontossággal összefoglalt színészetünk történeté
nek nagybecsű monographiája, Bayer Józsefnek A magyar
játékszín
története ez. műve, ezek az új adatok egy fontos epizóddal egészítik ki.
Bayer műve alapján, rövidre fogva, adjuk az előzményeket. A helytartó
tanács ridegsége, melylyel 1915-ben »ad acta« tette Borsod vármegye
kérését, hogy a fővárosi »Nemzeti Theatrom« nevével ékeskedő színházban
a magyar társaság a némettel fölváltva játszhassak * — elűzte magyar
színészeinket, s azok épen Borsod vármegye jóindulatából egy időre
Miskolczon telepedtek le. Itt a Murányi és Benke vezetése alatt álló
színtársulatot, a melynek tagjai között volt Déryné is, Szrógh Sámuel városi
tanácsos, Miskolczy György főpénztárnok és Eröss József főszolgabíró igaz
gatták, nagy lelkesedéssel és önzetlenséggel; buzgóságuknak s a társaság
igyekezetének meg is volt hatása: nemcsak anyagi ellátásuk volt biztosítva,
hanem kedvező fogadtatásra találtak a város úri családainál is.2
Miskolczról 1816-ban, majd 1817-ben rövid vendégszereplésre átrándult
a társaság Kassára, s itt is oly szeretettel fogadta a nagyrészt németajkú
lakosság, hogy a kassai színház bérlője, gr. Péchy József, 1818 közepén el
határozta, hogy a német színészek helyett a téli évadra megnyeri
Kassának a miskolczi magyar színtársulatot. Még áldozatoktól sem
riadt vissza: a színházat ingyen akarta rendelkezésükre bocsátani.
Erre a tervre vonatkozik a közölt okiratok közül az első kilencz.
A mint a 4. számú bizonyítja, a gróf és a társulat igazgatósága a
vendégszereplés ügyében megegyezett s megállapodásaikat szerződésbe is
1
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foglalták, a terv azonban mégis meghiúsult. A színészek burkolt formá
ban ugyan, de a grófot vádolták, hogy nem akarja ígért kötelezettsé
geit vállalni, a- gróf viszont a színtársulatot tette felelőssé, ha a vendég
szereplés elmarad. A mennyire az egymásnak ellentmondó állításokból kE
lehet hámozni az igazságot, úgy látszik, a kamara és az osztrák tisztikar
megütközött azon, hogy a gróf az egész télen magyar színtársulatot kíván»
szerepeltetni ; ezért egyfelől Péchyt akarták rábirni, hogy juttasson to
vábbra is szerepet színházában a német múzsának, másrészt Kassa váro
sának tanácsát bírták rá, hogy gördítsen akadályokat a magyar színé
szek vendégszereplése ellen. A sok huzavona, akadékoskodás elvettea miskolczi igazgatók és színészek kedvét s lemondtak a kirándulásról.
A magyar művelődés nagy kárára ez a körülmény az idegen nyelvű^
de hazafias érzésű kassai közönséget megfosztotta 1818-ban a magyar
színielőadásoktól, sőt a közviszonyok kedvezőtlen alakulata miatt még;
egy évtizedig nélkülöznie kellett a magyar színpadot.
A 10. levél erre az újabb időpontra vonatkozik, mikor 1828-ban»
a kolozsvári színtársulat, s újra Miskolcz közvetítésével, megkezdi vendég
szereplését Kassán. A levél tanúsága szerint »pár napig« készültek Kas
sán játszani. A pár napból azonban hosszú évek lettek, Kassának és a
magyar színészetnek nagy szerencséjére, mert az 1828-ra következő öt
esztendő nemcsak Kassa színészetének fénykora volt,* hanem ez idő alatt
a kassai színtársulat az ország első társasága. 2
Az utolsó okirat Komlóssy Ferencznek, az ismert nevű színigaz
gatónak, kérvénye 1844-ben Kassa város tanácsához a kassai színház,
ügyében. A kérvény sorsát nem ismerjük, de az eredményt igen: a,,
tanács nem teljesítette Komlóssy kérését.
Az okiratok, melyeket Kemény Lajosnak, Kassa város főlevéltárosának másolatában közlünk, mind a kassai városi levéltárban vannak, még;
pedig az 5., 10. és 11. számú eredetiben, a 4. és 7. számú egykorú
hitelesített, a többi egyszerű másolatban. Mivel az 1—3., 6—8. levélnél
nincs kitéve a czímzett neve, a hiányt pótoltam.
Császár Elemér.
1. Gr. Péchy József— Miskolczy

Györgyhöz.

Spectabilis ac generöse domine, Domine mihi colendissime. Különös»
környülállások miatt kényteleníttettem a német játszótársaságot széjjel
ereszteni; arra való nézve erős czélom az, hogy a magyar
társaságot
a jövő télre Kassára meghívjam oly feltételek alatt, hogy majd előre
jövendölhetem a tekintetes Urnák, hogy a fentemlített társaságnak Kassán*
1
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nagy divatja és szeretete lészen; mindazonáltal nagyon szükségesnek azt
találom, hogy a játszótársaság valamennyivel megnagyobbíttassék, úgy
hogy gyakorta operák is játszódtathassanak és első novembertől fogva egész
húsvéti ünnepig bátran Kassán való lakásokat meghatározhatják. Kérem
azért tekintetes Urat ezen dologról bodókői físcálisommal, Zaborszky
úrral otthon nem létem esetére becses vélekedését közleni és úgy vég
zéseiket minél hamarább nekem tudtomra adni. Én a játszóházat minden
arenda nélkül arra az időre általeresztem, a társaság mindazonáltal oly
módon és azon kormány alatt leszen, mint ennek előtte, midőn tavalyi
-esztendőben Kassán mulatott légyen. A ki is szives indulatában bezárt
minden tisztelettel vagyok Tekintetes Urnák Kassán 13-a Augusti 1818.
-Alázatos szolgája
Gróf Péchy József.
2. Zaborszky János — Miskolczy

Györgyhöz.

Teljes bizodalmú Tekintetes Úr, Főperceptor Úr! A tekintetes
Urat a társaság küldöttjeivel együtt szívesen elvárjuk, azt az egyet alá
zatosan kikérvén, hogy eljöveteleknek idejét előre méltóztasson megírni,
hogy a méltóságos grófom is idehaza lehessen; addig is a társasággal
méltóztasson minden jó véget érni és oly tagokat, ha még hibáznának,
vélek szereztetni, hogy egy valódi állandó s a született nyelvünk s er
kölcsünk pallérozódását eszközlő társasággá formálódhasson; kiváltképpen
pedig fejér személyeket és énekeseket mennél jobbakat, hogy a kassai
ipallérozottabb publikumnak is kedvét megnyerhesse. A mi a garderobot
és opera darabokat illeti, minden kérdésen kivül reménylem, hogy a méltó
ságos grófom nemcsak némely részében, de egészen is által fogja a társaságnak
adni, kivált ha a társaság a még talán szükséges jó tagokat magához meg
szerzi. A Tekintetes Ur a társaság küldöttjeivel személyesen minden
j ó véget érhet. Én magam is igyekezni fogok a társaság javára az
grófom kára nélkül mindent jó móddal véghezvinni; addig is pedig szi
ves úri indulatiba ajánlott egész tisztelettel maradok Boldogkőváralján
-augusztus 18-án 1818 alázatos szolgája
Zaborszky János
fiscális.
3. Zaborszky János — Miskolczy

Györgyhöz.

Teljes bizodalommal tekintetes Úr, Főperceptor Úr! Minek utána
•előre látnám, hogy a tekintetes úr által jövendőben praefigált [időben ?]
itthon sem a gróf, sem a méltóságos grófné nem lehet, nem is leszen;
mintsem a tekint. Urat egynehány tagokkal ide [Bodókő] Váraljára fá
rasztanám, magam személyesen minden ahhoz tartozandó Írásokkal elké
szült pro tempore tekint. Úr által praefigendo et mihi notificando által
fogom Miskolczra jönni, a hol mindennek kétség kivül jó végét szabjuk.
Midőn áztat az tekintetes Urnák megjelenteném, magamat tapasz
talt szives indulatiban ajánlván vagyok tekintetes Főperceptor Urnák
-Bodókőváralján die 23 Augusti 1818 alázatos szolgája
Zaborszky János
fiscális.
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4. A miskolczi színtársulat

szerződése Péchy

gróffal.

Pár. Alábbirtak egy részről én Zabojszky Jósef (helyesen : Zaborszky
János) úgy mint méltóságos gróf Péchujfalusi Péchy Jósef úrnak ezen
tárgyban meghatalmazott vagyis plenipotentiált fiskálisa, másrészről pedig
ím Szrogh Sámuel, Miskoltzy György és Erős Jósef mint Miskolczon
levő Nemzeti Játszó Társaságnak tekintetes nemes Borsod vármegye által
kineveztetett s rendeltetett kormányozói, directorai adjuk tudtokra, a
kiknek illik, hogy mi e következendő szerződésre s kötésre léptünk lé.gyen egymás között, tudni illik:
Én Zabojszky Jósef fenttisztelt grófomnak mind előttem, mind
pedig a mondott társaság directiójához intézett Írásában kinyilatkoztatott
abeli hazafiúi nemes maga eltökéléséhez képest, mely szerént az ő nagy
sága igazgatása s használása alatt mostanában levő szabad királyi ne
mes Kassa városa játékszínét az említett Nemzeti Társaságnak a honi
nyelv nagyobb kiterjesztése és a némelyeknél elkorcsosodott magyar ízlés
«és erkölcs felelevenítése s öregbítése tekintetéből a mindjárt megszaba
dandó időre használhatás végett minden hozzátartozókkal úgy mint
•decoratiókkal, garderobbal, musikálékkal s bibliothecával az alább
előadandó módok és feltételek szerént ingyen s a maga részére
teendő legkisebb fizetésnek megkivánása nélkül általengedni magában
elhatározni méltóztatott. Ugyanazoknak általadása eránt a társaság
directióját s ez által a társaságot tökéletes biztossá teszem ily feltéte
lek mellett:
1. A játékszín és hozzátartozói a következő november hónapnak
1-ső napjától fogva a jövő húsvétnak bekövetkezéséig fogván az érdek
lett társaságnak használására szolgálni, köteles leszen a társaság mind
j á r t az írt holnap elején a maga játékait elkezdeni és folytatni.
2. A publicum nagyobb-nagyobb kedvességének és eddig is volt
saját jóhirének öregbítése ösztönözéséből is azon lesz a társaság, hogy
a maga számát mennél több alkalmatos tagokkal és énekes személyek
kel nevelje.
3. A garderobból kiveendő öltözeteket köteles lészen a társaság
minden játékok bevégezésével magok helyére visszatenni s az arra ren
deltetett felvigyázónak kezéhez adni és azt, a mennyiben az a ruháza
toknak következhető hibáit is helyre fogja hozni, a társaság jövedel
méből a megállapítandó mennyiség szerént holnaponként megjutalmaztatni
avagy fizetni.
4. Az idegen nyelven találtató operákat és könyveket jorditás és
használás végett azokról adandó megismerés reversalis mellett foghatják
-a társaság tagjai kezekhez a méltóságos gróftól avagy megbízottjától
venni. Végre
5. Igértetik, sőt köteleztetik a méltóságos gróf úr nevében és sze
mélyében, hogy a megirt időközben semminemű más szinjátszó vagy
theatrális társaság a most ő nagyságával szerződőn kivül ennek abból
származható kárának megtérítése terhe alatt nem fog Kassa városában
megszenvedtetni; ide nem értvén más egyéb productiókat, melyeknek
Irodalomtörténeti Közlemények. XXV.
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valamint megengedése, úgy azok saját részére lehető taksálása ő nagy
ságának hatalmában és szabadságában fog állani.
Mi is megnevezett Nemzeti Játszó Társaságbeli directorok méltó
ságos gróf Péchy Jósef úr ő nagyságának a többször mondott társaságés ez által önmaga a nemzet eránt az itt előladottak szerént bizonyí
tani méltóztatott s kiárasztandó kegyességét, példátlan nagy hazafiúságát
háládatos érzékenységgel fogadván s tisztelvén, azoknak, melyek a tár
saságot az előre bocsájtódtak között illetik, megtartására, különösen pe
dig arra, hogy felül az 1-so pontban kiszabva levő időre meg fog a.
társaság Kassán jelenm s játékaihoz hozzálátni; azon társaságot ma
gunkkal együtt a legszorosabban kötelezzük; egyszersmind a méltó
ságos gróf úrnak teljes just adván a társaságnak a feltett húsvéti
határidőig Kassán leendő megtartóztatására. Melyekről kétszeresen ki
adjuk egymásnak ebeli szerződő levelünket saját nevünk aláírá
sával és nemzetségi czimerünk reányomásával megerősítve. Kelt Miskolczon 23-ik szeptember 1818. Zabojszky Jósef e tárgyban méltó
ságos gróf Péchy Jósef által rendeltetett plenipotentiált fiskális m. p~
(L. S.) Társaságbeli directorok: Szrogh Sámuel m. p. (L. S.) Erős Jósef
(L. S.) Miskoltzy György m. p. (L. S.)
Hogy ezen pár az maga eredeti Írásával mindenekben megegyezik*,
bizonyítom. Miskolczon 23<iik szeptember 1818.
Tekintetes nemes Borsod vármegye táblabírája
Lőtsey Károly*
(Eredetije papiroson, rányomott piros pecséttel.)
5. Miskolczy György — Kassa város

tanácsához.

Tekintetes Nemes Magistratus!
Különös tisztelettel való nagy és jó Uraim !
Folyó Szent-Mihály hava 23-ik napján a theatrum dolgában hoz
zám utasítani méltóztatott nagybecsű úri hivatalos levelét a Tekintetes
Uraknak alázatos tisztelettel vévén, alázatosan akképen teszem jelentése
met, amiképen a dolog fekszik. Méltóságos gróf Péchy Jósef ő nagysága
azt adván értésünkre, hogy a nála tudva levő okokból a gondviselése
alatt volt theatrális társaságot széjjel eresztette; azért is, ha akarnánk,
a jövő télre bocsájtanánk Kassára az itt levő társaságunkat és ez iránt
lépnénk bizonyos Írásbeli kötelezésre a méltóságos gróf fiscálisával.
Fiscális úr ide Miskolczra megérkezvén ezen hónap 23-ik napján, a kö
telezés mind a két részről végrehajtatott. A kötelező levél foglalatja
abból áll, hogy a méltóságos gróf jövő sz. András hava első napjától
fogva a húsvéti ünnepekig a játékszint, a garderobot és a bibliothékát
minden fizetés nélkül a mi társaságunknak ingyen, nagylelkűségből által
engedte s ajándékozta, de csak a jövő húsvétig. Én a kötelező levél
hiteles párját nagy készséggel és mély tisztelettel megküldeném, de
táblabíró Szrogh Sámuel úr lévén az első director, minden iroványok

ADATTÁR

ezen úrnál szoktak állani. Tisztelt Szrogh -Sámuel úr pedig tegnap reg
gel Miskolczon alól 3 mértföldre fekvő Mező-Nyárád helységébe tekin
tetes Majtényi Pálné asszonyom dolgába, kivel is Szrogh úr plenipotentiáriusa elutazott és onnan holnap estére fog ide visszajönni; ezen okon
tehát lehetetlen a tekintetes Urak parancsolatjának eleget tennem: ha
nem azonnal, mihelyt a tisztelt director társam visszajön, hiteles formába,
postán, lévén énnekem egyébaránt is szabad postám, okvetetlen meg fo
gom küldeni. így lévén a dolog fekvése Tekintetes Uraim, alázatos vé
lekedésem szerint a gróf semmit se subarendált, csupán csak engedelem
az ő nagysága részéről a dolog; a mi részünkről pedig engedelmesség
és tisztelet. Tekintetes Uraim ! az egész édes hazánk nevébe reményke
dem alázatosan, méltóztassanak nemzeti társaságunkat kegyesen s ke
gyelmesen a jövő húsvétig megszenvedni. Ám hiszen a theatrális társa
ság főcharactere a moralitás; ezzel pedig teljes mértékben birnak a mi
igen becsületes actoraink; azonban közönségesen tudatik, mennyi baj
volt mind a tavalyi, mind a harmadévi kassai theatrális
társasággal.
A mi több, én becsületemre mondhatom, mert láttam a tavalyi szép
társaságát a grófnak, hogy mind a mellett is a mi actoraink, kivévén
az énekes darabokat, ámbár ahhoz is jól értenek, a néző, vig s szomorú
darabok előadásokba erősebbek a tavalyiaknál; de akár mibe légyen is
a dolog, most egyedül a Tekintetes Urak grátiájától függ a hazai literaturának nagy része; méltóztassanak csak egyedül ezen az egy télen
kebelükbe és kegyelmükbe fogadni nemzeti actorainkat, méltóztassanak
áztat is kegyesen megfontolni, hogy mi már a tegnapi napon minden
felé megtettük a rendeléseket a legjobb énekesek megszerzése iránt, és
hiszem, hogy oly jó tagokkal fogunk előállani, a kikbe megnyugovásokat
fogják a Tekintetes Urak találni. Néhány betanult operáink készen van
nak betanulva, a gróf bibliothecájából pedig a legjobbakat fogjuk lefor
dítani ; ezek felett több mint 800 darab válogatott néző, vig s szomorú
játékaink vannak betanulva, melyekkel kegyességük szerint parancsol
hatnak a Tekintetes Urak. A mi bibliothecánkban a legjobb darabok
vannak, mert a ki fordított, az mindig a javát kereste s azt fordí
totta; e mellett a mi darabjaink között semmi sértegető darabok sin
csenek, azoknak fundamentuma a jó erkölcs.
Utoljára is alázatosan esedezvén a hazába leendő megszenvedtetésünkre, addig is, míg a kötelezés párját által küldenem, nagyúri ke
gyességükben ajánlott, különös és állhatatos tiszteletem mellett vagyok
Miskolczon, Szent Mihály hava 25-ik napján 1818-ik esztendőben
a Tekintetes Nemes Magistratusnak
alázatos hiv szolgája
Miskolczy György
borsodi főperceptor.
Kívül: Szabad királyi nemes Kassa városa tekintetes, nemes, nemzetes
és vitézlő magistrátusának különös nagy tisztelettel és egyszersmind hivatalbeli kötelességből ajánlva
Kassán.
7*
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6. Gr. Péchy József — Jabróczky

Gáborhoz.

Tekintetes Consiliarus Úr, nekem különös tiszteletre való jó
Barátom!
Éppen ebben a pillanatban kaptam az kassai városnak fenyegető
levelét, melyet itten bezárni el nem mulattam; abból ki fogja Consiliarius Úr nézni, mily csalárdul és igazságtalanul akar velem bánni az fent
emiitett város; annak elhárítására kénytelen vagyok az tekintetes Consiliarius Urat, mint egyedül való igaz barátomat kérni, hogy ezen fontos
káromnak elhárítására az én nevemben mindent elkövetni méltóztatna.
Én procátort Sigmond Tóth szolgabíró úr előtt már vallottam, csak arról
testimoniálist kivenni szükséges lészen, egy szóval mindennel tökéletesen
megelégszem avval, a mit a tekintetes Consiliarius végezni bátorságos
nak látni fogja lenni. A ki egyéb iránt feleletét óhajtva elvárván, min
den tisztelettel maradok az tekintetes Consiliarius Urnák Bécs dato 5
Octobris 1818
alázatos szolgája
Péchy József.

7. A miskolczi

színtársulat

igazgatói

— Zaborszky

Jánoshoz.

Teljes bizodalommal való Fiscalis Úr !
Drága jóakaró Urunk.
Közelget, sőt szinte jelen van már azon időpont, melyben a Nem
zeti Játszó Társaságnak a mi contractusunk értelme szerént Kassa felé
indulni kelletik. Melyhez képest valamint eddig, abbéli magunk s a tár
saság lekötelezésének az alkalmatos tagok meghívása és szerzése által
mi részünkről eleget tenni kívántunk s tovább is kívánunk: ugy most
arra fordítjuk gondunkat, hogy a társaságnak a kiszabott 1-ső novem
beri határidőre Kassán leendő megjelenését és a contractus szerént ottan
egyedül folytatandó játékbeli előadásainak elindítását eszközöljük. Hanem
minekutánna egyrészről a velünk Fiscalis Úr becses személyében kötött
méltóságos gróf úr felől némely bátor, — a mint mi hisszük —, csak
mende-monda s fundamentum nélkül való hír fülünkbe jött, másrészről
pedig hitelesen tudósítva vagyunk azeránt, hogy a nemes Kassa városi
magistratus mindazon szíves hajlandóság mellett is, melyet hozzá tulaj
don kívánságára küldött társaságbeli jegyzőnk előtt a társaságnak con
tractusunk szerént leendő befogadására nézve kimutatott, a nagyméltó
ságú Királyi Magyar Kamarához ellene remonstrátiót tett és a hely
beli garnison részéről is tétetett s a dolog oda kivitetni intéztetik, hogy
a gróf, — ha a czél szerént arendájától általában el nem mozditódna
is —, avagy csak az általa Kassára beviendő Magyar Társaság mellett
német tagoknak és társaságnak tartására is kényszeríttessen, tehát mint
hogy ilyen környülállásokban s bekövetkezendő esetben contractusunk
maga erejéből ki fogna vetkezni s társaságunk Kassán a megszabott
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időt magára várható kisebbség s a méltóságos grófra a contractus sze
rént háramlandó kár nélkül ki nem töltheti, ezekre való nézve, minek
előtte a társaságot inneni költséges és netalántán hiába teendő útjára
inditanánk, szükségesnek láttuk a helyett inkább ezt megadó társaságunkbeli tagunkat Drága Fiscalis Úrhoz ilyen előterjesztésünkkel utasí
tani s kiküldeni, hogyha váljon az érdeklett környülállások s követ
kezhető illetlenségek és nagyobb károk elhárításuk tekintetéből nem
fogná-é Fiscalis Űr is mind a két részre nézve illendőbbnek s méltósá
gos principálisára nézve jobbnak és hasznosabbnak találni azt, hogy
Társaságunk Kassáról elmaradván, a contractus következésében tétetett
kevesebb s kiküldöttünk által előmutatandó eddig való költségeink téri
tessenek meg a többször tisztelt gróf úr részéről?
Melyre s mindenesetre bennünket megnyugtatandó és ugy elhatá
rozandó úri válaszának kikérése s elvárása mellett tapasztalt szívességé
ben állandóul ajánlottak szokott tisztelettel maradunk Miskolczon 23-ik
October 1818. Teljes bizodalommal való Drága Fiscalis Úrnak alázatos
szolgái a Magyar Nemzeti Színjátszó Társaság directorai Szrogh Sámuel,
Miskoltzy György, Erőss József.
Hogy ezen pár az eredeti írással általam összevettetett és azzal minden
részben megegyezik, hitelesen bizonyítom. Miskolcz 1818 Mindszenthava 24-én.
Szeghi Kiss László tekintetes nemes Borsodvármegye hites első vicenotariusa.
8. Jabróczky

Gábor — a miskolczi

színtársulat

igazgatóihoz.

Bizodalmas nagy jó Uraim, szíves Barátim! Szint azon esetre, mi
dőn másnap reggelre méltóságos gróf Péchy József úr maga dolgaiban
hosszasabb útra bocsájtkozott el innen, engem arra kért, hogy ezen na
gyon összezavart és pörös theátrom árendájának ügyét a legjobb móddal
igazgatnám és rendelném; én noha a csendes magánosságot és nyugo
dalmat a világ fényes csalfaságainak és csábitásinak előbb becsülném,
mégis egy oly szives barátomnak, a melyet én gróf Péchyben gyermek
ségemtől tiszteltem, annyiban engedtem, hogy tőle el nem tagadtam ké
rését, megvallom az én szives barátimnak, nem keveset aggódtam s töpren
kedtem azon, hogy az idő utolsó perczenetcn folydogálván, mégis semmi
jelentést, annál inkább valami lengedező hírt nem nyertem a felől, ha
váljon a Magyar Játszó Társaság a gróf s közte kötött egyességet az
itt tartandó játékok eránt megtartani s végrehajtani azon akadályok
közt is, a melyek fenforognak eltökelett szándékába tartja, ezen fogva
tehát, hogy a kassai közönség a játékok hiányosságával ne küzködjön
és a gróf urat rágalmazó nyelvével ne szopja, a helyben levő német
tagokat megszólítottam tegnapi nap 9 órakor, hogy magát kinyilatkoz
tassa, ha váljon a játékok folytatására nem lenne-é kész ezen társaság,
a melynek kipótolására nagyon kevés hija kapva kapott az előadáson
s azért ezen új zavar nem egyebünnen származott, hanem csupán azon
bizonytalanságból, hogy már eltűnt a reménység a magyar atyafiaknak
ide való jövetelére. Ha tehát mi hiba és hátrálás esett a dologban, nem
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gróf Péchyn, de magán a társaságon fekszik a teher s nem is lehet
semmi igaz követése a társaság vezéreinek a gróf Péchy szava s köte
lezése ellen. Ezen felelet mellett itt közlöm a társaság elöljáróinak a
Magyar Kamara rendelését, ebből kitetszik, hogy a magyar játékok nin
csenek megtiltva vagy akadályoztatva és én holnap beadom az iránt a
magistratusra a protestátiót, hogy minthogy a contractusba nincs vilá
gosan meghatározva, mi nyelven adasson a theatrom, a gróf ebben
•magának nem parancsoltat, de ha a város a contractus ellen iparkodik,
mind a gróf, mind pedig a játszó társaság kára eránt jótálljon, a többi
okokat itt le nem írhatom, mert máskép a levelemmel kész nem lennék,
de valóban azok olyan fontosak, hogy a városi tanácsnak minden igye
kezetét annál inkább ledöntik, a mennyivel bizonyosabb, hogy nem a
tanács akaratja a magyarokat innen eltávoztatni, sem mint némely em
bereké, a kik a grófot meg akarnák ütni. Ezekből az én jó s szives
Barátim tökéletesen s környülállásosan meglátják a dolog mibenlétét;
szabad akaratjukra bizom vagy az eljövetelt vagy az elmaradást; de
ha eljönnek, minden pártfogást és kímélést, ugy a kimondható s telhető
segítséget ígérjük a társaságnak, reménylvén, hogy a többi hazafiak is
egy iparkodással lesznek és bizonyára, ha a társaság a publicumot meg
nyeri, itt állhatatosságot is reménylhet. Mivel tehát a társaságon fek
szik a hiba, az eddig történt dolgon a grófot semmiben se lehet vádolni
s rajta követeléseket tenni. Egyébaránt az ide küldött kém, a mit sze
mélyesen tapasztalt és látott, önnön szájával megteszi a társaság fejei
nek a jelentést és mégis minden akadályok mellett én nagyon és nagyon
reménylem, hogy nem olyan rosszul fog a bajunk kiütni, valamint gon
doljuk; a ki semmit sem ereszt a szerencse koczkájára, az nem is szo
kott nyerni. Egyébaránt az én jó barátimnak, szomszédimnak és atyám
fiainak szives hajlandóságiba s szívességében ajánlott tökéletes tisztelettel
állhatatosan maradok szives barátjok, atyafiszolgájok Jabróczky Gábor
Kassán Mindszenthava 29-kén 1818 nagyon sietve és sebesen.
9. Benke József jelentése Kassa város

tanácsához.

A méltóságos gróf Péchy József úr ő nagysága és a Pesti Nem
zeti Szinjátszó Társaság közt történt összeszövetkezésnek mivoltát tekin
tetes Ferder senator úr, mint a tekintetes magistratusnak a mostani
theatralis coliisiónak elintézésére kinevezett egyik deputátusa hiva
talosan megtudni kívánván, az említett társaság részéről ilyen elő
adás tétetik :
A fent tisztelt gróf úr e folyó esztendő kisasszony havának 13-dik
napján kelt becses levelének értelme szerint megszólitatik tekintetes Miskoltzi György, mint tudvalevő egyik directora a társaságnak, hogy Kas
sáról a német színjátszók elbocsátatván, a magyarokat oda általplántálni
eszközölje, amint azt az idemellékelt A levél mutatja.* Ez a levél a
társasággal közöltetvén, azt tisztelettel fogadta; mindazonáltal hogy a
1

Lásd az itt közölt 1. számú iratot.
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jövendőbeli egyenetlenségnek eleve gátat vethessen, azt kívánta előre
értésére adatni a méltóságos grófnak 1-ször. Hogyha Kassán az ő itt
mulatása alatt semmi német társaság nem lesz. 2-szor. Mindenféle theatrumi
eszközöket szabad használásképpen ingyen általadja. 3-szor. Hogy a ta
goknak szerfelett való megszaporít ásat nem kivánja és 4-szer Hogy
mindezekre magát a gróf úr kötelezésképpen ajánlja, igenis ezen nagy
lelkű meghívását köszönettel és örömmel elfogadja. Ezen nehézségek az
említett director úr által a méltóságos gróf úr és plenipotentiárusa Zaborszky József úr eleibe terjesztetvén, annak következésében két rendbeli
levelek a fiscális úrtól B és C írattatva * és általküldettetve, a dolog
nak folyamatját bővebben megvilágosítják és végtére a sz. Mihály hava
23-dikán történt contractualis egyezés D 2 nyilvánvalóvá teszi a kérdésben
forgó tárgynak tökéletes elintéztetését.
A kassai tekintetes magistratus ugyan sz. Mihály hava 23-dikán
kelt és hivatalosképpen a miskolczi helybeli egyik theatrális directorhoz
tekintés Miskoltzy György úrhoz intézett levelében, ahoz mellékelvén
gróf Péchy ő nagysága és a nemes város között levő arendális egye
zésnek főbb punctumait, a dolognak mivoltát hitelesen tudni kívánván,
annak következtében a directio szeptember 27-dikén a társaság részéről
ajánló és bizodalmas levelét megküldötte E 3 együtt a szerközött egye
zésnek párjával. Azután többé semmi akadály hivatalból a társaságnak
nem tétetvén, mindenféle készületeket és költségeket jókor megtétetett,
hogy magát ide által helyheztethesse.
Azonban holmi fundamentum nélkül való hirek és kedvetlen tudóstiások a miskolczi directorátust és a társaságot megzavarták és kétségeskedővé tették. Azért is hogy a dolgot környülállásosan megtudja és
netalán vagy egyik vagy másik az egyező felek közül tetemes kárt és
hátramaradást szenvedne, először ugyan a társaság jegyzőjét, másodszor
egy biztos tagot barátságos megszólító levéllel utasított' a tekintetes
gróf úr plenipotentiáriusához Zábojszky úrhoz, a mint azt az F mu
tatja. 4 Ennek jelen nem léte miatt csakugyan ezen tárgyban teljes meg
hatalmazott biztos Jabroszky consiliarius ő nagysága a levelet kezéhez
vévén, oly sürgető és kedvező választ küldött G 5, melyre e társaság
mindjárt October 31-ik napján útnak eresztetett.
Melyeknek e szerint lett folyamatjokról adom ezen hiteles és hi
vatalos előadásomat. Kassán November 11-dik napján 1818.
Benke Jósef
a Németi Színjátszó Társaságnak
jegyzője.
1
2
8

L. az itt közölt 2. és 3. számú iratot.
L. a 4. számú iratot.
L. az 5. számú iratot. A Benke közölte dátum nem pontos : a levél
nem szept. 27-én, hanem 25-én kelt.
* L. a 7. számú iratot.
5
L. a 8. számú iratot.
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10. Miskolczy György — Fischer

Károlyhoz.

Tekintetes Főbiró Úr!
Különös tisztelettel való Drága Nagy és Jó Uram !
Az Erdélyi Énekes Szinjátszó Társaság néhány hetek óta az ide
való publicum nagy megelégedésével itt mulatván, néhány napokra
Kassára kivánkoznak. Ezen Társaság mind az énekes, mind a néző já
tékokra nézve az, mely minden hazafi várakozását felülhaladja. Kérem
azért alázatosan a Tekintetes Urat, méltóztasson kegyes pártfogása alá
venni őket, méltóztasson a theatrumot jutalmas taxa mellett nékiek által
engedni s engemet erről tudósitani. Egyébaránt úri becses jóvoltaiba.
ajánlott szives tisztelettel vagyok Miskolczon, Szent György hava 5-ik
napján 1828-ik esztendőben. A Tekintetes Főbiró Urnák
alázatos szolgája
Miskolczy

György.

Kívül: Tekintetes nemes Borsod vármegye főperceptorától MiskolczróL
Tekintetes, Nemzetes és Vitézlő Fischer Károly urnák, szabad királyiKassa városa nagyérdemű főbirajának megkülömböztetett, tisztelettel ajánlom
hivatalbeli kötelességből
Kassán.
11. Komlóssy Ferencz folyamodványa

Kassa város

tanácsához.

Tekintetes nemes tanács! Méltóságos, tekintetes Úri Rend! és t. tnagyérdemű Közönség!
Legmélyebb tisztelettel nyújtom be alázatos folyamodásomat a
tekintetes nemes tanács, a méltóságos, tekintetes uri rend és az egész t. t.
Közönséghez, esedezvén, hogy azt kegyesen fogadni méltóztassanak..
Sz. kir. Kassa városa színháza a hírlapok által négy évre kiadandó lé
vén s minthogy az általános hirdetés a magyar színészetnek is megengedé a nyilatkozás általánossága értelmében a folyamodást, alulirt, ki
négy éven által, mint az tekint, nemes Abaujvármegye tek. választmá
nyától nyert s ide mellékelt bizonyítványaim mutatják ezen diszes mű
velt közönség elégülését megnyerni szerencsés valék, de színész igazga
tási ismereteim bizonyításául bátor vagyok tek. nemes Pest vármegye
színi választmányától nyert ajánló és bizonyító levelemet is bemutatni,,
hol egy nagyobb kiterjedésű szinház vezérlete reám vala bízva; mely
okból szerény bizalommal folyamodom a tek. nemes tanács, méltóságos,
tekintetes úri rend és egész t. közönséghez, hogy nemzeti nyelvünk ter
jesztésére oly czélirányosan munkáló nemzeti színészetnek részére, ha a
kitett négy évi határidőre nemis, de próbául két egymás után követ
kező évekre, ugy mint folyó évi október első napjától kezdve bárha két
évre is a szinházat kegyesen általadni méltóztassanak; nem személyes
érdek, haszon, de a nemzeti ügy szentsége, édes honi nyelv terjesztése
bátorít e kérelemre, annyival is inkább, hogy jelenleg Pozsonyban is
közakarattal magyar színészet alapitatott.
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Kötelezem magam a lehetőségig jó opera és dráma társaságot
tartani, mely jelenleg annyival könnyebb, minthogy a pesti országos
színháztól egyéneket, úgy szinte a legújabb franczia műveket, olasz
operákat nyerhetünk minden díjfizetés nélkül. Kötelezem magam másod
szor téli pályaszakban legalább két vendég szerepjátszót Pestről hozatni,,
úgy szinte díszes ruhatárral és más kellékekkel megjelenni.
Ezen legalázatosabb folyamodásomat a tek. nemes tanács és min
den rangú t. t. Hazafiak kegyébe és pártfogásába ajánlva s kegyes
határozatát mély tisztelettel esdve vagyok
a Tekintetes nemes tanácsnak, Méltóságos, tekintetes Úri rendnek
és az egész t. t. nagyérdemű közönségnek
Kassán Mártius 28-án 1844
legkisebb és alázatosabb szolgája
Komlóssy Ferencz
színész igazgató.
Kh^l: Szabad királyi Kassa városa tekintetes Tanácsához, ugyanazonnemes V&ÍÚS Méltóságos, tekintetes Uri Rendéihez és az egész t. t. nagyérdemű;
Közönséghez nyújtandó alázatos folyamodása a belülirtnak.
Közli: KEMÉNY LAJOS.

ÁNYOS PÁL KIADATLAN PRÉDIKÁCZIÖJA.
Ányos Pálnak mindeddig csak költői művei vannak összegyűjtve
a maguk teljességükben, a RMK. 23. kötetében — egy, később fölfödözött versét közli az Irodalomtörténet,
1 9 1 2 : 390—393. 1. Prózai
művei szétszórtan jelentek meg: két elmélkedése — egy erkölcsi é&
egy társadalmi — két előszava vers-gyűjteményeihez, négy prózai levele
a RMK. id. kötete függelékében olvasható; 1783-ban Abán tartott prédikáczióját Csaplár Benedek tette közzé 1888-ban; ugyanő adta ki két
vallásos elmélkedését az Egyházi Közlönyben 1889-ben (önállóan is meg
jelent); végül egy ötödik levelét én közöltem az IK. 1907 : 3 6 0 — 3 6 1 . L
Nyomtatásban eddig két prózai dolgozata nem jelent meg. Mind a kettő
prédikáczió; közülük az elsőt Nyitrán, az 1782-dik év Szentistván-napján
mondta, ez azonban elveszett, a második ránk maradt ugyan, még pedig
a költőnek sajátkezű fogalmazásában, de ennek viszont sem a rendelte
tését, sem a keltét nem ismerjük. Ezt az utóbbi művet, melyet maga
Ányos Beszéd az Örök kárhozatról czímmel látott el, közöljük alább, az.
Ányos-család nagyesztergári levéltárából.
Közlésünk természetesen betűhív; a sietve, gondatlanul írt eredetit
minden helyesírási fogyatkozásával, pontatlanságával, következetlenségé
vel, sőt tollhibáival együtt adja.
A beszédnek pusztán irodalomtörténeti értéke van; jelentőségéről
Ányos többi theologiai dolgozataiéval kapcsolatban Ányos-életrajzom x
202—203. lapján röviden megemlékeztem.
1

Ányos Pál, Budapest, 1912.

