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TISZTELT
ÜNNEPLŐ KÖZÖNSÉG!

Engem ért a megtiszteltetés, hogy a m. 
kir. vallás՜ és közoktatásügyi minisz
térium és illetőleg annak fenkölt lelkű 
vezére Zichy János gróf vallás՜ és köz՜ 
oktatásügyi miniszter Úr Ő Nagyméltó՜ 
sága megbízásából és képviseletében itt 
megjelenjek. Annak a férfiúnak meg
bízásából, aki minisztersége alatt minden
kor állandó rokonszenvvel és jóakarattal 
támogatta a magyar művészet és ezek 
sorában a magyar színművészet ügyét is· 

A miniszter Úr Ö Nagyméltósága meg
bízott engem azzal, hogy ezen lélek
emelő ünnepélyen köszönetét fejezzem 
ki a szolnoki színpártoló egyesület fárad
hatatlan elnökének, az építési bizottság 
elnökének, nemkülönben a vármegye és 
Szolnok város közönségének, valamint



mindazoknak és ezek sorában a szín
házat építő munkásoknak is, akik mun
kásságukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 
ezen színház felépülhessen. De köszön
tőm a színház szellemi munkásait, a szín
művészeket is, akik mindjárt legelsőkul 
be fogják mutatni művészetüket az itt 
megjelent díszes közönségnek.

Lélekemelőnek neveztem mai ünne
pélyüket. Mert lehet-e valami szebb és 
lélekemelőbb, mint látni felgyűlni az első 
tiszta lángot itt a magyar művészet 
oltárán ?

Szolnok városa a mai nappal az igazi 
kullúrvárosok sorába lépett. Büszke lehet 
és boldog, hogy elérhette azt, hogy e 
városban nemcsak a festőművészet, de 
most már a színművészet számára is 
díszes épület létesüljön. Ez pedig nem 
kisjelentőségű, különösen ha meggon
doljuk azt,hogy a művészetek örökéletűek. 
Városok, országok, birodalmak tűnnek 
el, de művészetük megmarad- Ezt a fenn
maradást pedig csak a művészek bizto
síthatják, akik mindenkor csak örök
becsűt alkothatnak. Mi csak érezzük a



szépet, de ezt megvalósítani nem tudjuk. 
Ezt a művészek tudják megvalósítani, szo
borban, képben, zenében szónoklatban. 
De megvalósítják a színművészek is, 
akik, mihelyt a deszkákra lépnek, azok a 
deszkák megelevenednek, mert a szí
nészek színt derítenek a deszkákra. Innét 
van az, hogy minden korban, minden 
időben az igazi művészeket meg
becsülték.

Ez a színház csak úgy lesz örökké élő, 
ha mindenkor meg fog felelni igazi hiva
tásának. Abban a reményben, hogy e 
színház mindenkor az igazi magyar mű
vészetet fogja ápolni, fejleszteni és ter
jeszteni, átadom e színházat rendelteté
sének azzal a hő óhajtással, hogy fejlőd
jék és virágozzék a magyar színművészet 
dicsőségére 1
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