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Nyolçz hét hián égy évèt‚tïöltëk a’. pesti ma# 
gyar színház’ kormányzásâban, mòstoha lŕàŕù‘lL 

` vményekv ini'aft kévés sikerreljlgyàń dz intézetè 
ге; de 'ańnál ,többel Inàga'mrav né`zv`è', mert 
tànultam z` es'mb'ereketv isnièŕni ’`s'maga.fmàt' ’è гa; 
pasztalást gyüjték'` azon mezò'n; hol'élöbß снa}: 
elméletileg` Yvoltak. eeszméixń.' Erńbeŕisi'nerìète'm 
nek magam, tapasztalásimnak, `mell'yëkïbö'l Ш 
közlök némellyeket, talán mások is haszńá’t 
vehetendik, kiket а’ Sorg a’ színhávzì igazgatás’ 
vìrágtalan pályájára helyzend. 

Czélom a’ hazafìak’ [îgyelmét a’pesti ma 
gyar Színhâzra fordítaui. 
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‚ 'Nein tetszeni, hanem használrîńî akar'o‚k'çß 
így ha nem lesznelàkedvesek miket; mor'idolg, 
nem ütközöm .meg benna, `Ki a” dolgokut Sa 
ját 'nevökön nevezniv’s ïml'ketlelkének beker 
jében'" igazaknak ШИН ,‚ kimondáni', is szereti ‚ 
anuak, i.1.em vl'xönmyíí,tetszésré szert tenui › an" 
пa]: gondolatain, bár a’ legmézebb szavakba 
burkolva is, csipösvségfog érzeni, mi 1`1çmvmin- 
den ínynek kedves. Pe'svten'; ëeptèmberben; 
183,9. ‚ ' v î ‚ ' 



I. 

Általànos eszmék. 

Vitatkozásol? tárgya volt az valaha, kelljen-e a’ 
szmházakat a’ társaságbaumegszenvedni, „1ieni1i(1 
vösebb volna-e , erkölcsi szempontokból , 'ha azo1: 
nem тeтek, és soнa divatba nem даneк. Mint 
minden életbehatobb tàrgy, úgy ez sem szükü1kö- 
dött ellenzök ’s pártolókban. Rousseau ’s mások 
kárhoztaták a’ játékszmt, Schiller ’s d’Alembert szen- . 
vedélyesen pártolák. Egyik (ё1 erkölcsvesztegetö 
találmánynak lu'rdeté, a’ más, név szerint maga 
d’Alembert, épen ellenkezöleg, a’ „штат jelo-` 
nésekben ábrázolt erkölcsi oktatásnak álliìá. Napo 
leon szerint pedig a’vnafigyszerü szomorújátékok mind 
meg annyi nagy embereket képzö итак , mennyi 
ben azok lelket t'üzelnek, a’ szivet tágitják és eme 
Ш: ’s véleménye szerint, Francziaország ñainak je 
les рeшен: sok részben Corneillenek köszönheti, kit 
ö, ha élne, herczeggé fogna tenni. Igen kedvezö 
nyilatkozás a’ játékszinre nézve a’ világ’ legnagyobb 
szellemei’ egyikének лампы! 

' 1 
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Napjamknan e’ tárgy feletti так megszünte- 
nek, mert a’ mivelt nemzetek’ többsége a’ szinhá 
zak’ pártjára állott; kormányok, testületek segélik, 
azokat tömérdek áldozatokkal ’s most kiirtásuk fe 
löl értekezni, míután a’ közvéleményben annyira 
meggyölgerültek, volna bár kártékonyságuk eldön 
t(Ш igazság, a’vsikeretlen törekedések’ sorába tar' 
toznék. Czél és korszerübb, véleményem szerint, 
arról gondolkodni, miként 1ehetne a’ szinházakat, 
mellyek teщeg fenn állanak és tagadhatatlánúl nagy 
befolyást gyakorolnak a’ népre, úgy rendezni, hogy 
velök a’ társaság pusнa idötöltésen túl és fölött, 
nag'yobb, nemesebb czélokot is érhessen el. Mert a’ 
szinházak’ `«'Su'talmzîiit bövebben fontolónak lehetetlen 
azon végeredményre nem „Шинa, hogy azo1: nem 
lényegesen és szükéégképen, hanem csak ищеtв 
lesen lehetnek kártékonyak, тosz ügyelet alatt, ща 
niillik; de mi van, mi bizmìŕos kürülmények kö 
zött, és föltételek melleatt ne lehetne ártalmas? Mi 
eléggé (лeщ, mivel visszaélni nem lehet? Nem 
tднéм-e már oltыты, vallási szertartásaink’ leg 
széntebb helyéń,'mérgezés? -f А’ játékszin, mint 

`pnsztám mulatsági intézet is,vtagadhat1anúl szellemibb 
és így nemesebb id'ötöltés’ he'lye ’s mint illyen, 
mimlig 1e1' és éraemlena még“ amozamkkal ‚is pár 
шaгаst, meddig a’ világ merö beduinokból nem áll, 
'mert miifelt embernek s`zel1emi mulatságra úgy van 
szüksége, mint miveletlennek anyagíra. 

‚ Nekünk magyaroknak, kik a’ szinházzal nem 
щeй czélokat remélünk és fogunk is egybeköthetni, 

' . 'sokkalfontosabk az‚, mint'a’ német; franczia vagy 
\ 



._ 3 ._ 
' \ 

angol nemzetnek; nekünk az, ha akarjuk, lételünk' 
egyik'alapköŕévé válhatik, ’s ez okból ártalmi ol 
dalai ellen legkevésbbé lehetne józanon panaszkod-' 
nunk, és ha vizsgálatra veszszük napi renden levö 
és gyakran'szóba hozott országos intézeteink’ hasz 

. nait és жажgы , látnunk kell , hogy közöttük ke 
vés van fontosabb és elölegesebb mint e’ játékszini 
ügy. Мég is — mi csodálatos! — valamennyi között 
ez az, minek létesülése legnehezebben megyen, mi 
nek le'gtöbb akadályai, legtöbbféle ellenségei van 
‚iiak. -. Nem szükölködénk ugyan kezdet (Нa apo 
stolokban, kik az ügyért buzgóan hirdették az igét, 
de ezek’ buzgalma nem vala elégséges mind eddig 
a’ köz részvétlenség’ fagyát fölengesztelni. ‚ Csak a’ 
k`isebb szám párto1ja.tettleg mai napig a" szini ügyet; 
a’ nagyobb, szóval, igéreltel szolgál bökezüleg, ta 
nácsol és sopánkodik a’ sopánkodókkal: de midön 
cselekvésre jö a’ dolog, bujósdi ajtót kohol, mellyen 
tisztességesen, nem akarás’ gyanúja nélkül, menekedf 
hessék. ` 

Vannak a’ magyar szinügynek olly ellenzôi, 
kik magokat elvek’ embereinek vallják. Ök elvböl 
minden néven nevezhetö játékszínnek ellenségeí, 
következ'etesen a’ magyaŕnak is. Ök nagy` шаnte 
iü tudós férñak’ munkáiból tanulták , mi kártékony, 
szellemileg ártó befolyású intézetek legyenek a’ sta 
tusban a’ szinházak. Az elvnek e’ sanyarú férñai 
azonban nem mind egy fajúak; nagyobb része kép 
mutató, csak némellyike valódi. Az elsö rendbeliek 
hosszas tanitásokat szoktak és tudnak tartani min 

den játékszín ellen, de minthogy Pesten egy német 
1* 
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van ’s oda jái'ni divat és jó tónhoz tartozik," szor 
galmasan итaк. Ezek Iegkorcsabb дai a’ ha'ìának, ' 
inert erkölcsi elvek’ palástjába burkolva munkálnak 
a’ magyarodás ’s nemzetiség ellen; leghálátlanabb 
madarai azon levegönek, meily (жet táplálja ’s nem 
érdemlik, hogy az шeи’ szent vnapjal rájok vНаgи. 
Merç a’ ki hoпáтa}: ellensége, az senkìnek, még 
ön magának sem barátja, az bujdokolhatik vándor ' 
fecskeként innen vagy túl az oczeánon, sehol sem ' 
Гошa {e1фa1г11пi magát, mindenütt idegen lesz az ' 
élet’ végszélei között. Illyet megvetni kellene, és 
kerülni mint ragályt, ha nem volna olly igen saд 
nálatra méltó. — А’ másik, a’ valódiak’ felekezete, 
öszintén hiszi a’ szinnáz’ ártalmas ищаt ’s hogy el 
veй terjeszsze, divatosakká tegye , legelôször is 
a’ magyar színházellen kél ki , mellynek alapкам 
ról még csak egy pár év (Нa kezdünk komolyan 
gondolkodni, a’ helyett, hogy szónoki fehetségeit 
a’ német ellen forditaná, melly évtizedektöl á11anf ` 
aóvá lön камины; a’ szinнаz’ ¿amok képzelt 
és hirdetett kàrtékonyságain tú1, még nemzetiségünk 
böl is kivetkezvtet. ,',Ront a’ játékszin , i'gy szól Köl 
csey, miért még is a’ némettöl vissza nem irtózni Э. 
Miért a’ gravamenek közé nem tétetni hogy a’ pes 
ti, budai, pozsonyi stb. .német „штык bezá 

. rassanak а“) Mi balgasá'g ’s egyszersmind gyanús 
‘Мoё a’ ',szinházak’ kártékonyságáról csak akkor 
vitatkozni, midön a’ magyar’ megalapitása van ker-. 
désben , a’ németet vpedig , nielly évek .éta таят 

") Lásd: Muzarìo'nNÚj folyam' l. ЕМ. 354. lap. 
‚ 
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közlittünk, мaнgaтa mellözni? Mert vègtére, ha 
romlanunk kellene is, nemzethez méltobb volna i10 
ni, mint idegen intëzet’ martalékivá lennünk. . 

" v Nem kicsiny közöttünk azoknak száma is , kik 
hazañútlanságokat müvészet’ szeretetével palástol# 

‚ják; néme't színházakпa járnak 'magyar létökre, 
mert,` úgy mondanak, oft a’ müvészet va’ tökély’ 
magasabb fokan all. Nem vohia ugyan nehéz meg 
mutogatni, hogy jelenleg bndapesti német 3z11i1:1 

` zaink m'üv'észi tekintetben alig, vagy ha igen, 
kevéssel állanak felebb a’ magyarnál: de okosko 
aásnak a’ fajumi 1ndи10 saját sophisnœn o10s11o11 
sát leszen kénytelen ellenébe tenni, hogy valaho 
gyan igazolja álhtását, mert az önigazlást ott, i1o1 
a’ vád hazañútlanság, még a’ fajúlt is becsületbeli 
dolognak tartandja. Csak arra vagyok bátor az ily 
lyeneket ñgyelmeztetni, hogy ha ör'ökké német szin 
házba fogunk járni a’ müvészet’ szeretete 'miatt ’s 
örökké aж pártolni , mikép fognak a’ magyar szi 
nészet’ tökéletesedésének forrásai megnyilni? Tan 
a’ magyar Szinészet, ellenkezöleg minden tapaszta 
lással, pártoltatás nélkül 'is kifejlendík? Adua a'z 
ég ,. hogy e’ növény istennek` csoda terméke volna, 
mellyr ne szoruljon ápoió kezekre, akkor nem vol 
na szükség elfajult honjiak’` megtéritésében fàradni, 
akkor felŕirulna az înaga erejéböl, megszégyeni 
tésére a’ bünösen tévelygöknek. ’S meg kell valla 
1ii," hogy a’ müvészetnek ez ürügye alatt egy igen 
furcsa indulat is rejtezikt' hazañ'ság, tugìniillik, de 
csak önhaszonért , az azz' ubi bene ibi patria. Miç 
törödünk sokat :nelly hazának ñai vagyunk, csak 

n 
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dolgaink jól folyjanak! mi gondunk вeщи]: a’ ma 
gyar színházra, csak a’ németben jól mulassuk ma 
gunkat! Megvallom, ez olly szép hazañság, melly 
a’ leghaszontalanabb embertöl is kitelnék. Nem le- v 
hetne-e ,valljon néha egy kis áldozatot .is tenni 
azon nemzetért, mellynek tagjai vagyunk, melly 
hez nemcsak vér, hanem nagy érdekek is kötnek, 
mellynek felvirultából unokáinkra is egy jobb lét fog 
felvirúlní? Egy kis áldozatot mondom, mert a’ pes 
й magyar és német színház között nincs olly mü 
vészi különbség, hogy a’ magyarba járni nagy ál 
do'zat legyen.“ 

Némelly nagyobb tekintetü férñak azon állítás 
ban tetszenek magoknak, hogy 'a’ magyar szinészet 
azért nem alapodhatik meg, mert {magyar álta 
lában „nem született komédiásnak és characterével 
nem fér össze a’ komédia." Az elsö, ha jól értem, ` 
azt teszi, hogy a’ magyar nem alkalmas szinészség 
re, a’ második, hogy a’ magyar, characterénél fog 
va, nem kedvelöje a’ szinmüvészetnek. Ezen állítás 
ban némelly magyarjaink hizelkedést találnak ma 
goknak, mintha a’ magyar character férñasabb ’s 
valami nemesebb volna, mint azon nemzeteké , kik 
a’ szinészetnek kedvelöi, de ezen állítás a’ milly 
sértö olly alaptalan is. Mert valljon a’ müvészet 
olly megvetendö valami-e , mit nem kedvelni dicsé 
retes, kedvelni pedig pirulásra méltó? Én azt vélem 
inkább, hogy nemzetnek olly characterrel bírni , 
melly'a, müvészettel nem rokonúl, századunkban 
nem férñasságot, hanem durvaságot jelent, dur 
vastággal pedig nem dicsekednünk'kell, hanem in 

/ 
х 
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1101l11 igyekeznünk azi kürtani magvunkból. Ne igen 
örüljünk tehát a’ dicsöségnek, inelly reánk abból 
háromlik , ha a’ szinészet nem fér össze characte 
rünkkel. — De ezen állítás, toválibá, nem is valo, 
mert valljon a’ pesti német szinház’ számos ‚101o5ai 
tói közöt.t naponként — fajdalom! — nem igen sok 
magyar van-e? ’s ezen sokról lelret-e józanúl a’ fel 
lebbit mondani? vagy azon пagy sereg Debreczenf 
ben és Kolosvárt', melly egyszer ’s másszor Pest 
1'ö1 oda utazott magyar szinészeink’ vendégszerepei 
re összecsoportosi'il, valljon nem magyar-e? _. 
Alaptalan továbbá a’ mondat’ azon része, hogy a’ 
magyar szinészetre nem a1ka1inas,és 11iss0 fonák is, 

. millön a’ magyar szinpadon tagokat látunk föllépni, 
iskola nélkül 05 csnpán gyakorlatílag, ön erejökböl, 
szińészekké képzetteket, kik ha talán udvari szin-' 
házak’ tagjaival nem is, számos német szinészszel 
sok tekin’tetben mérközhetnek. .Ezt 0n merem 011í1a 
ni, kinek itéletében soha sem gáncsoltatott még a’ 
túlbecslés', .de a’ szigorúság 1001›ször. . 

Számlálhatnék még elö egyebeket, beszélhetÄ 
l10k 1103ósdi ajtókról, mellyeken a’ nemakarás me-1 
nekedni szokott, mind annyi akadályairól szinésze 
tünknek, de nem akarván hosszas lenni, mellözöm 
öket, csupàn egyet emlitendö, melly fö 0s küzvet 
len oka annak, hogy még ni0s1; is, 1839-1l00, 1iii—. 
mán egy szinházunk Pesten már két év' óta fölé-' 
pülve és-megnyitva áll,. vitatkoznnnk kell a’ .feletL f’ 
nìíként lehetne a’ magyar szinészetet Pesten 1liz1o 
sitani 05 virágzatba hozni. 
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Ki a; történteket nem tudja , csodálkozni fog, 
ha mondom, hogy épen ezen színház, melly 1837 

' ben fölépült ’s megnyittatott, egyik fö oka annak, 
hogy szinészetünk még mindig. ingatag lábon áll. 
Ezen úgy nevezett ideigleni színházat a’ sors ha 
ragjában gondolta ki‚és bűneink, büntetésére építé“ v 
föl, hogy hátra vessentczéljainkkal ismét több évekre. 
Ha ez ideigleni színház,“ építése olly tüzzel vassal, 
olly eröszakosan nem űzetik akkor, midön az or 
szágosan alapítandó dunaparti színházról Pozsony 
ban. a’ törvényhozás, szava megszendült, sokat mer 
nék tenni rá, ma országosan biztosított szinésze-. 
tünk volna Pesten. De akkor ez ideigleni szinház 
hoz letett‚egy pár alapkö elbődíta bennünket, azt 
mondók: '„Jobb ma egy veréb, mint holnap egy tú 
zok;“ nem akaránk egyetérteni felhevüléseink közt 
a' dunaparti színház, hidegebben, de biztosabban 
számoló barátival; ’s mind a’ mellett, hogy egyetér 

Ctésröl o11y\so1:ai; szeretünk beszélni, az ezektöl ‚ 
egyesülésre barátilag nyujtott kezet el nem ‚foga-v 
dók, hanem dolgoztunk excentrice, az az: kiki ma 
gának, így az akaratok, ereje megoszlott, zürza 
var támada az ügy felett és a’ zürzavarban egy har; 
madik halászott, láthatatlanúl ugyan, de a’ maga 
részére legtöbb sikerrel. Higyétek el nekem, bár 
mint szépítsük is most már a’ dolgot, az ország 
gyűlésen igen hatalmas okúl szolgált ez ideigleni 
színház az országos ellen, még azoknál is, kik azt 
világosan ki nem mondották. ’S bár mint "örültek is 
sokan ez ideigleni színház’ fölépült`ésének 4837-` 
ben, most 1830-ben nem lehet ezen épületre fáj- . 
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da'lom nélkiil tekinteni, тer! ez oka, nem egyedüli, 
de még is fö, hogy szinészetünkkel olly visszasan 
és terinészetlenül vagyunk, hogy magyar létünkre 
Шли a’ juliszélen tanyázunk ’s ha magyar müvé'sze 
tet akarunk látni, télben sárözönben; nyáron por 
fellegek közt jnthatunk be a’ вeщeй Thalia’ sanc 
tuariumába. Ezen ideigleni színház, uraim, az or 
szágosat elbúktatta, magát peф‘; meg nem alapиa, 
még csak fel sem épitette kellöleg, mert наvaта. 
maig ker'ítetlen és puszta, falai meszeletlenek ’s 
bár"beim elég щ és aerün, так ha Noтma’ ew 
adásakor németekkel megtelik: de kivül szomorú, és 
bánkódni látszik, hogy prszágos testvérének .halált 
okozott. . 

` Mielött Pesten házunk volt, sokan aж hШé1‹‚ 
hogy csak ezt kell épiteni, a’ тыл magától megyen 
’s a’ sin.: galamb önkényt röpülena szämkba. Ime v 
ш az épület ’s mit иyш'шик vele? нм зимы}: még 

Megszüntek пища: iranti aggodalmaink? 
`Koránsem, söt minden nap rettegnünk kell, hogy 
a’ milly nyakra före megnyitók aт; forditott шим 
rab'bal, olly pompásan 'bezárjuk eredeti operával. 
’S ez a’ Nemesis’keze lesz rajtunk, makacs egyet- ` 
nem-értésünk’ büne ’miatt. ` 

Ne vélje azonban valaki, mintha állitanám, hogy 
mi ez idei'gleni мышцa} sennnit sem nyertünk. 
Nyertünk igen is! Müvészi'tekintetben sokat; szép 
elöhaladást az operában, és tapasztalást, melly ke 
serü ugyan, de kincsekkel ér fel. Ninos pedig ál 
аoт, апeuye: a’ tapasztalás’ birtokáért oda ne ad 
Мaгадан. ha az áron szerez'hetö ‘oт, de a’ ta 

` 
v 
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pasztalás az élet’ (Щи, mellyet a’ 'sors rendszerint 
hosszas izzadásokért utolsó pályaberí'il nyujt a’ kor 
tól leroskadottnak. Mi a’ szinészet’ dolgában még if 
jak, vagy tán épen gyermekek, köszönjük meg а’ 
végzetnek, ha bukdosásinkból `tapas'ztaláist enged 
gyüjteni. Megtanúltuk, hogy Pesten puszta épitéssel 
nem lehet sz'inészetet mégv most alapitani; шeфa 
nultuk, mit már elöbb is tudhatánk, de шт nem 
akartuk, llogy Мг mellett még a’ pénz sem elég 
biztosítéka a’ szinészeti állandóságnak, hogy ezeк 
hez még müvészi tudomány; rendszeres igazgatás.` 
és, `mi eщek következménye, gazdálkodási taka 
rékosság `is kivaìntatik.v A’jelenleg igazgató rész 
vényes társ'aságnak háza'is van, pénze is volt, de 
nincs és kezdêt 6ta nem volt rendszerezett igazga 
Фаsa ’s ez volt a’ nagy bökkenö, "inde prima mali 
labes. ' d 

. Nem nyúlt ezen ígazgatás bízonyos renddel ’s 
meghatàrozott elvekkel a’ dologhoz. Mind a’ színház’ 
megnyitizàsa,. mind ai’ gép"inozg.zf1sba tétéle igen siet 
тe ’s elkaiuarkodva (днéм, késöbb pedig nem for» 
dittatott rá azon gend, mellyet a’ tán'gy’ szöve'vé 
nyes volta megkiván. Eleinte az igazgalás mindern, 
számolásait csupán színdarabok’ jövedelmeire és ki 
adásim szorita ’s operákba pár évig nem 'szándékof 
zott Кapni. Maga a’ négy pesti vásár mintegy ke 
zességül Виsит 8zo15111ni, hogy vaz igazgatás va 
gyonilag fenn birja maгаt tarmui. Maradt volna meg 
ez elsö föltételénél, most ,más rendben állanának 

"dolga`i. De csakhamar operákba vágtunk és pedд: 
nem amúgy piano, mint kezdetben kellett yolna, 
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haшет mimljárt fortissimo.' Draga énekesnöt fogad-v 
funk fel, ‚км minden hangját garasok нщett 
pe.’ngö vforinmkkal мeня: ’s miaön egyndink mási 
kunk fejét csóválá és kételkedék a’megállhatás felett, 
avval biztatók egymást, hogy az énekesnö’ 16 -- 
17,000 forimjáe alán'as’ útján fogjuk neszerze'ni. 
Iparkodtnnk is, mennyire annyira, alairókat szerezni 
’s nagy uraink biztattak is benniinket az énekesnö’ 
megmarasztására, az aláirásbarí azon‘ban nem igen 
erölteték meg magokat. De mi, mind ennek ellenére ' 
is, szerzödésre Íéptünk az énekesnövel ’s ismét biz 
tattuk egymást, hogy jól fognak menni dolgaink, 
mert a’ szinháza't ez énekesnö ’s az opera fogjak 
megmenteni a’ bukástól. Elsö valék, ki azvállítás’ 
valoságán kételkedni kezdettem, mert annyit tud 
tam, hogy az operàkat német szomszédaink nem jö 
vedelmezö, hanein csak fényüzési czíkkelyi'il tekin 
tik a’ szinházaknál ’s azok legfelèbb a’ zenekóros 
olasznál és francziánál ñzethetik ki magokat, hol a’ 
bemenetidij nagy és egy Щ mü'egymás шёл 15 -l 
20-szor adathatik ’s „шип; tele нашkми. Kételke 
désem azon gondolatra vitt, hogy egy kis számot 
vetnék ’s ime a’ számvetésböl kisült, hogy az opera 
nálunk is, valamint a’ németeknél, nem csak egy 111 
lér hasznot vagyonilag nem tett, haneiи. ezerekre 
menö kart. Erre én ñgyelmesekké tevém annak 
idejében azokat, kiket a’ dologv legközelebbröl ille 
teй, «le szavaim nem nyertenek'hitelt, .ámbár sz11 
mokon alapultak, és heves czáfolatokat szültenek, 
puszta okoskodáson ésv az operai közönség’ nagy 
számán épültekei. De ki nem tudja, ha ilélni elfogu- 



. lás és melléktekintetek nélkül altar, hogy olly szá- ‚ 
molásból, mellyben'csak a’‚jövedelemnek van n.émi 
ingaiag alapja, a’ kiadás pedig nem vétetik ñgye 
lembe, megtudm' lehetet1›en, activ vagy passiv ál 
ïapotban vali-e a’ pénztár. Legtisztább szándékból 
eredt ñgyelmeztetésem neheztelést szült '’s a’nehez 
telök opera-ellenségnek Идиoт!‘ ki. Kit nem tu 
dunk megczáfolni, ~kisebbíteni штык; hoîgy szavai’ 
hitelét rontsuk. Nekem ugyan igen mind egy, opera 
ellenséglnek tartatom-«в vaдy opera-barátuak, mert 
emez úgy mint amaz sem szégyen sem szerencsét 
lenség ’s ha ища. is, én még mindig vigasztalf ' 
haшaт magam, hogy n'agyobb zivatarokat láttam 
mаr, mellyek még is elsodorni nem итaк,' ’s hi 
szek istenben, hogy' ezen kis opera-csetepaté sem 
fog elhiorzsolni. ' Az idö mindent rendbe hoz, ’s ez 
meg fogja ‚mтaны, mellyikünk tette áldozatát az 
istenek’ oltárára öszinte szivvel.. Engem azonban 
sem illyetén` apró hirkoholmányok; sem semmi, 

' maga a’ Damocles’ kardja sem fog soнa is шт 
tatni, hogy kimohdjam, mit kimondani szükségesnek 
‘гagy legalább hasznosnak vélek; azért itt ismét 

` 'lem: H,ogy az opera a’ pesti magya‘r „щнты, vmi-. 
ként mostrendezve van, nem гesz hasinot, hашeт 
ezerekre menö кап, mi; száunokkal fognék bebi 
zonyitani, ha a’ szinház’ számadásai ma is kezem 
ben volnának, mint igazgatásom aвт voltak. 

Panaszkodunlç, hoд a’ pesii’magyar 5zính6z 
nak közönsége igen kicsiny ’s nem képes Тenт’ 
taiü az intézetet. Ezen állitás nem egészen való: a’ 
közönség kicsiny ugyan, és (жgy mikéñt most a’ 



szlnhazi .dolgok állanak, nein elégséges a’ 1101154' 
gek’ fedezésére, azonban vegyük ki az operára és 
balletre forditott költségeket, meg vfogjuk látni, 
hogy a’ szindarabok a’ inostani' nézö közönsé'ggel 
fenn biriák magokat tartani. A’ pesti magyar szin 
ház 1837. aug. 22-töl midön inegnyittatott 1838. ' 
august. 22-ig operai jövedelmeken kivül behozott 
körülbelül 90,000 váltóban. Olly mennyiség, melly 
böl a’ szinészetet femi lehetne tartani. De nem 
csak arra vagyon szükség , hogy fenn tartsa ma 

gát, hanem arra is, hogy az koronként gyara 
podjék ’s inüvészi elömeneteleket tegyen, mert csak 
igy ` érünk vele czélt. Е’ végre legközvetlenebb 
eszköznek .gondolnáin szindarabokon kivül operát 
és ballettet is szerkeztetni. Itéletem .szerint, semmi 
nem olly káros szinészetünkre, 'inilitha a’ szinészï` 
nek nem marad elég id'eje készületre, ha örök ját 
szás által zak1attatik, ha sem taiiulmányira, sem egy 
kis pihenésre nem jut ideje. Sok játszás v:'iltal 1121211 
sza niagáról a’ lélek a’ kedvet, kedv nélkül a’ já 
ték csak gépi foglalatosság. Ama secessns és otiuin, 
mellyet Roma’ egyik költôje emleget, nem csak 
költészi,hanein általёban minden müvészi munkálko 
ilásokra illik es szükséges ; azokat nem lehet, 'mint 
kézmüveket, napszámra iizni. czélr'a vagy ope 
rákkal és 1›alletekkel lesz a’ szinész koronként fel- 
váltandó, vagy, ha vásárnaptól szombatigv szindara 
bokatadatunk, igen nagy szinészí személyzetet kell 
tartani,. olly nagyot, hogy minden kitünöbb szere 
p-osztályra több tag legyen —mint van pешат a’ bé 
csi udvari szinháznál —k'ik egymást felváltogassák. 

‚ ‚ к 
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Az els() eset csak országos segedelemmcl 'шоs!! 
hetö, a’ második néhány évig még orszàgos sege 
delennnel sem, mert a’ most Pesten levö szinészek’ 
наmаt liozzájok hasonlókkal sehonnan sem pótolá 
нaциk. Vidéken aнg van egy-kettö, ki itt becsii 
lettel megállhatna. Azért operát és balletet kell a’ 
szinészet’ segedelméül sz'erkezïetni. De szindara 
bokat, operát és balletet egyszersmind, miként 
tapasztalásunk bizonyitja, a’ pesti magyar közön 
ség még most nem elégséges fenn taŕtani, azért 
más eszközökröl kelI gondoskodni mint a’ mik eddig 
használtattak. , 

Meg vala kisértve a’szinház’ haszonbérbe ada 
‚шsa, de bérlö nem akadt; ’s most, úgy hiszem, még 
kevésbbé fogna. Meg van kisértve a’ részvények’ 
útja ’s láttuk 1io1 állunk vele. Itéletem szerint je 
lenleg nincs eщé1; mura, mint. országos pаrtolás. 

Szándékom e’ kis röpkeiratban arról értekezni 
fökép, hogyan gondolnáun én a’ pesа magyar szш 
házat elrendezenklönek azon esetre, ha az oтпаgа 
san segittetik ’s kifejteni, mennyire parányi eröm 
engedi, az e’ tárgyra tartozandókaf. 



II. 

Kell-e а’ magyar szinhàzat 01511350 
san pártolnì'? 

Midön a’ .magyar szinház’ országos pártoltatásá 
ról szó vagyon, elsö kérdés, mellyet mind tenni 
mind bövebben megfontolni szükség, imez: Vall» 
jon, mi ezélokat vél a"nemzet egy magyar szinháiz’ 
alapitásával elérhetni? `és ha csakugyan nyoinos 
okok vannak, mellyek a’ szinház’ országos 1l1111o10 
sát szükségessé teszik, mi szempontok azok, mik 

' böl tekintve a’ dolgot ezen intézetnek épen Pest’ 
vá/rosában kell alapittatnia? nem volna-e cz01110. 
пyoЕЬ azt inkább Miskolezon, vagy Debreczenben, 
vagy épen Szegeden állandóvá tenni, hol több a’ 
magyar ajkú lakos? ' ' 

Mondjàk a’ magyar szinház’ pártolói, `hogy mi 
ntán szerte a’ haza’ legföbb, legvirágzóbb városailîan 
német szinházak vannak ’s Postben magában 'egy 
pompás szinte német, igen i11ö, hogy egy nemzeti 
magyar is 'legyeng hogy szégyen , ha a’ magyar nép 
csak idegen ñyelv’ segedelméveljuthat azon szelle 
mibb ’s nemesb éleményhez, mit szini elöailasok 
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nyujtanak; hogy sokan kik németül nem értenek , 
типами saját hazájokban a’ szinházból az alatt, 
hogy a’ német aJkú lakosok duskálkodnak ezen élet-" 
gyönyör'hen:‚ hogy pirulnunk kell v idegenek elött, 
kik Pesten megfordulván kérdik tölünk'. „ho1 van 
szinházatok 3“‚ ’s mi nem tudunk azt mutatni ’stb. 

'Mind igen szép, hazañúi buzgalombel fakadó 
és igy dicséretes gondolatoli! de kénytelen vagyok 
kimondani, engem még is nem inditanának arra, 
hogy most még magyar szinházat országos segede7 
lemmel aïapitsak; mert a’ felhozott okoknak' minde-` 
nike csak illedelmi és dicsvágyi vagy végtére mu 
latsági szempontból jav`alják az ügyet , de an 
nak szükségét nein bizonyitják. Megengedem, hogy 
nemzetnek illedelmi, mulatsági tekintetböl és csu 
pán neinzeti dicsöségért is lehet és illik intézeteket' 
országosan alapitani, de hogy nemzetnek mint a’ 
magyar, melly szükséges és hasznos intéze 
tekben szükölködik, intézetei’ sbrát mulatságiakkal 
kelljen megkezdenie, ezt olly tévedésnek tartom, 
mi egy nemzet’ méltóságával össze nêm eдeтt 
hetö. MagányoS személy is , józanul gondolkodva, 
'rendelkezései’ sorát nem a’ pusztán illedehni yagy 
fényüzési' tárgyakon, hanem a’ kerülhetlenül $z11]: 

ч 'ségeseken kezdi’s csak midön ezekkel ellátá magát, 
forditja ñgyelmét amazokra; mennyivel inkább kell 
a’józan ész’ e’ szabályát eду nemzetnek `követnie$ 
Tekintsünk szét e’ hazában ’s kérdjük, hапy igen 
s'zükséges intézettel dicsekedhetünk? ’S alig fogunk 

'valamit felmutathatnì. ’S ha most végtére nyolcz 
szazados e’ részbeni bíinös góndatlansagunk «tán 
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пemzet: ëletre ébreávên, az országosllgyëlmét 'in 
tézetek’ alapitására szándékozunk forditani, valljon 
egy szegényeket gyámoló intézet, egy .észbetegek’ 
мы, polytechnicum, magyar academia, Íbudapesti 
álló hid, дaта dologház stb. miket alig gyöznénk 
elöszámlalni, nem mind elölegesb tárgyak-e, mint 
e’ szшни, mellyet csupán a’ neinzet’ ’dièsére és 
mulatságára akarunk ' alapitani г 

Vegyük csak kim ngyeimünkre e’ targyat, 
`inert igen méltó ra! Én ugy látom a’ dolgot, hogy 
ha a’ magyar szinházzal egyéb czélt nem leliet, vagy 
mi magya1ok nem tudunk elérni, i'nin't hogy a’ ma 
gyar saját „шагами talaljon szellemi idötöltést, 
és azi, hogy mт“ idegen angol vagy franczia Pes 
ten megjelenik, мышей mutathassunk egy pompás 
magyar szinházra, akkor -- istenért! -— ne yes 
sünk ki záz ezereket illyen intézetre még most, 
mert' az nem csak nemzeti gyalázat, hanein vétek Е: 
leszen; vétek, hogy nép, melly mind шамatra, mind 
аpoмsтa legmeltóbb betegeit, kik' az emberlét’ leg 
wbb kincsét, az észt, elvesziték, gyámolás nélkül 
дaтa; hogy az'on nép, mellynek városaibansze» 
'gелy-шишeк’ nei'nlétében rongyosan, félmezitélen 
koldulja az el'nyomorodott naponkénti falatját , és ha 
azi` meg nem kapja, talán 'ehen gebed, illy nemzet 
mondom‘puszta idötöltésül ’s mulatságz'z’ra száz eze 
'rekelî költsön. ' ' 

De a’ dolog másként'all; ’s én изgaют azi 
hiszem, hogy a’ `szinház olly .,intézetté tétethetik, 
niellyel a’ leg'szentebb hazañúi 'Щéткat érhetni el, 

. 2 
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olly intézetté, mellynél alig van valaml` nekünk ma 
gyaroknak szükségesebb és elölegesb. Lassuk ezt. 

Véleményem szerint e’ javitási idöszakban, ho1 
reform’ eszméivel kelünk ’s azokkal fekszünk, h.ol az 
elöhaladásnak minden még `olly parányi kerekcsejét 
is mozgásba üg'yekezünk tenni, nekünk magyarok 
nak sem fontosabb és czélszerübb, sem alaposabb 
és életbehatóbb reformunk nincs, mint nyelviink, 
nemzetiségünk’ terjeszté,se, egyetemivé tétele. Ez 
olly sokszor vitatott, megmagyarázott, bebizonyi 
tott dolog, melly a’ jobbaknál vérbe és életbe ment 
által, ’s ki napjainkban ezen kételkedik, az csak 
szivét vagy agyvelejének egészségét hozza gya 
núba. Ezt elismerte a’ törvényhozói tekinteů is ’s 
utóbbi orszaggyülésink dicsösé gesen munkáltak lien 
ne; a’ kormány semmi akadaiyokat nem tesz, söt 
legújabb idökben szép példáit ada e’részbeni egyet 
értésének; a’ minthogy nyelvünk egy évtized óta 
olly szembeötlü haladásokat teszen, hogy a’ hazalì 
kehelnek lohognía kell örömében e’ nemzeti .felvi 
rágozásnak. Tisztelet és hála azon nemes 1elkek- 
nek, kik férñasan nyultak" a’ dológhoz, kik vsem fà. 
radságukat sem vagyonukat nem kimélték e’ nagy, 
e’ gyökeres és.vè'zázadokra kiható fontosságú eszme’ 
valósitásában! Az ö nevöklegragyogóbb lapjain fog 
fényleni nemzetiségünk’ történetkönyvének: de min 
den ezen 'sziveme1ö törekedések mellett is, azt hi 
szem én, még sokat nem tettünk, mit tennünk kell, 
’s mit tennünk hatalmunkban van. 1 

A’magyarnyelv’ közönségess'é tételében, mi a’ 
legújabb törvények és országgyü'lések’ aкт.a110n111 
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és szelleménél fogva kötelesség lön, legfontosabb, 
ltéletem szerint, Budapest’ magyarosltása. Ezt, úgy 
hiszem, elég csak kimondani, hogy kiki bizonyitga.. 
tás nélkül is átlássa. E’ két városban körülbeliil 
120,000 lélek él; olly néptömeg ,‘ millyen sehol 
sincs az országban együtt. Mindennek úgy szólva 
kellöközepe. Ш van legtöbb miveltség, itt leg 
nagyo'bb értelmi súly; ezen két városra fügesztvék 
egész ország’ szemei. Ez ád más vidékeknek tónt, 
irányt; innen sziyárog ki, mint valamelly fényto 
ronyból, minden sugár ’s a’ mint e’ két ràros tót, 
német vagy magyar szellemü, úgy leszen minden 
kisugárzásainak a’ nemzetiségre jótékony vagy ká 
ros következése. Meddig ezen roppant néptömeg, 
igy egyт: az ország’ kellöközepén, nem magyar, 

‚ addig nem messze jutottunk magyarodasunkkal, ad 
dig elliihetjük; hogy Pannoniánk’ vállain iityegnek 
ugyan magyar köntös-darabok, de szive idegen. 
E’ két ‘Таros’ magyarodása nagyobb következményü 
és életbehatóbb fogna lenni‚, mint ha más vidékeken 
egy millió lelket tettünk volna magyarrá. Azért, 
ha czélt valódilag és komolyan akarimk, Pestbudà- ‚ 
nak magyarositása legyen jelszavunk. .‚ 

Mellözve az ,erö'szakos eszközöket, `inellyek 
sem hazánkban, sem külföldön nem példa nélküliek , 
de általam csak rendkivüli esetekben javalhatandók, 
azt tartom, hogy iskola, templom és szinház azon 
leghatalmasabb rúgók, mellyek álta1ában„kü1önö- 
sen pedд‘; a’ budapesti magyarodás’ erömüvét leg 
sikeresben mozgathatnák elöre. Képzeljük csak, ha 
egy magyar Albach a’ budapesti egyházi szónok 

2* 



'- ‘zo' — 

székek’ valamellyikéröl hazai nyelven hirdetné isten’ 
щей, mennyi emberben ébredre уйgy, azt megért 
hetni, ’s mennyi ember fogna faradságot .venni rá, 
’‚s mi nyomasztó súlyt érzene az, ki a’ hítnek ezen 
szónoki tehetséggel és müvészi erövel kétképen is 
megszentelt szózatát nem élvezhetné. Képzeljük, 

.° ha budapesti iskoláinkban a’nevendékek mindjárt a’ 
jövö évben magyar nyelven tanulnák a’ tudományt, 
és egy diszesen épült, országosan pártolt, követ 
kezöleg jól rendezett magyar szinház allana a’ vá 
ros’ közepén! Mi haladást fogna tenni a’ nyelv és 
nemzetiség csak egy évtized alatt is, min magunk 
el fognánk rалa 11г1inu1ni! 

Nem 1a‘5ги1hаi1niа hogy Budapest’ magyarodá 
sára nézve eddig is. tétettek már lépések ’s ez esz 
métöl sem a’ két város’ kormányai, sem a’ német 
ajkú polgárság nem idegen többé. Kivált ez 111ó1›111 
ak’ dicséretére legyen emlitve , hogy ök régóta 1m 
zognak gyermekeik’ magyarositásàban , régóta 11ii1 
dözik azokat magyar vidékekre nyelvtanulás végett, 
’s пенa olly sikerrel, hogy pár év mulva visz 
szatért gyermekeik alig tudnak németül beszélni; 
és általában mondhatni, liogy a’ pesti német pol 
gárban e’ részben ma már sokkal több jó szándék 
van, mint‚ képzelnök. De az baj, hogy csaknem 
egészen magokra vannak hagyva. Gyermekeik meg 
tanulnak magyar vidékeken magyarúl , de mi ha 
szonnal? midön, haza térvén, itt az egészen né 
met levegöben újra átváltoznak, kivált a’ leány 
gyermekek, azzá, mik `elöbb voltak: néinetekké. 
Sem beszélhetnek, sem hallhatnak többé 'magyar 
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nyelvet, mert templom, iskola, színház , hon 
nan a’ magyarodásnak terjednie kellene ’s le'gin-v ` 
kább terjedhetne, németek vagy legalább mai na 
pig nincsenek azon állapotban , hogy magok iránt 
köz ñgyelmet gerjesztettek volna a’ nagy tömegben 
és divattá válhattak volna, pedig a’ városi lakosnak 
az kedves, az népszerü, a’ mi divat. Iskola tehát, 
templom és színház ’s ollyan, mellynek befolyása 
lehessen, mellyet országos pártolás emel! ‚ 

Нa már a, hármat sorozni kellene, én hatásá 
ra nézve a! színházat mindjárt második helyre mer 
ném tenni, mert ennél sikeresebben csak iskola 
képes a’ magyar nyelvet terjeszteni. 

Csodálni lehet egyébiránt annak, ki körülmé 
nyeinkbe nincs beavatva, ’s ki olly boldog, hogy 
nemzetet cselekvés nélküli tespedésben, százados 
álomban nem látott, miként lehete illy fontos tár 
gyakat, mint ez említett három, mai napig hathatós 
országos pártolás nélkül hagyni, mert mind ezek 
re nézve nemzeti gyüléseinken beszédnél egyéb még 
nem igen történt. . - 

Ha azt akarnám e’ helytt magyarázgatni, mu 
togatni, hogy egy magyar színháznak igen nagy be 
folyása van nyelv és nemzetiség, terjesztésére, szük 
ségtelen munkát fognék tenni, az az bizonyítgatni 
olly valamit, mit minden magyar átlát ’s hisz ’s csak 
a’ nem-magyar vagy vrosz “akaratú tagad, de ez 
sem meggyözödés, hanem puszta makacsság vagy 
rosz czélokból. Nekem pedig a’ magyar színházról 
értekezönek, nem az czélom, hogy német ajkú 
társainkat, kik az ügynek talán született ellenségei. 
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részemre vonjam, hanem az , hogy magyarjainkat, 
az ügy папt netalán ingadozókatQvagy hidegeket, 
buzditsßamv és a’ jóban erösitsem. v 

lmént mondottaiinból ki fog világlani, hogy én 
a’ magyar szinház’ ügyét sokkal magasabb szem 
poты)1 nézem; hogy vele nem puszta mulatságot 
és idötöltést akarok, hanem nyelvet' és nemzetisé 
get, nemze‘ti érzelmeket, sympathiákat; stb. szó 
val egy intézetet, melly egészen magyar szellemtöl 
legye'n lelkesitve, melly kebeléb'öl magyar levegöt 
lehelüen e’ két városra. 

\ I 
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орех-51; és szímlarabok. 

7 . 
А шиёs’дemъerei, kiket rendszerint сsa]: szen 
vedély vezet, ’s a’ dolgok’ becsét hidegebben fon 
tolni nem tudják, ’s kik a’ színházi ügyben is saját 
érdeköket a’ honiaktól elválasztani gyéngék', egy 
kérdést hoztak napi rendre, mellynek megfontolása 
lényegesb és nagyobb következményü , hogysema’ 
magyar szinházról gondolkodónak лaнgшафт mel 
löznie lehessen. A’ kérdés ez: Miként lehet és kell 
az ope1М a’ magyar szinháznál (вkнный? ‚ 

Mióta a’ pesti szinház megnyittatott ’s benne 
Carl és Wurda, Schodelné és Dolgrovvszky’v hangjai 
kat megzendülnLhallók, azóta a’ magyar operáról 
igen sok a’ beszéd; annak számos keçlvelöi, láto 
gatói tатамaн ’s azon idö тa leginkább, hogy 
Scliodelné magát pesti magyar шиhы’ tagjává szer 
zödéssel kötelez'te, minden ñgyelem az operáta van 
ñiz‘ägesztve ’s a’ szindarabok’ ügye тает! rendü, 
hogy ne mondjam mellék-tárgyg'yá vált. Valb'on he 
lyén van-e ez? 
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встаeт’ telietségei tagadhatlanok; o — ha 
bar nem olly csoda is, mint a’ criticának némelly 
gyarló ñai velünk elhitetni akarnák —. kétségkiviu 
jeles énekesnö ’s érdekesjelenet a’ magyar szinpa 
don. Neki a’ magyar szinházi opera Sokat köszön 
het, nélküle az olly rövid idö адa“ alig birt volna 
annyira kifejlödni , alig magának olly sok kedvelö 

' ket szerezni'. Annak ö lelke, ö elevenitö foтrаsa. 
De a’ mint egy részröl пeki' érdemei vannak,‚ ügy 
'más részröl, azokért böven, шаг: pazar161ag is ju 
talmaztatik ’s nem igen van oкa háláuanságról pa 
naszko'dni, Neki magànak nagyobb hовap-dнa v..an, 
mind Lendvayné , Laborfalvi Róza , Megyeri, Szent 
pétery, Fáncsy, Lendvay, Egressy Gábornak együtt, 
kik`jelenleg a’ magyar szinészetnek legméltóbb kép 
viselöi. Ezen fölül a’ magyar szinháznál Schodelné’v 
szeszélyeinek minden meghódolt; ott ö nem ismer 
nrat, ott Мuтвek,' még elojáróinak sincs sem olly 
sok, sem olly erös akarata mint nekî. Ö fölül áll 
ininden renden és minden шинам törvényen , 'a’ mi, 
1ia hódolóinak nem is, neki minden esetre ‘Пaпы. 
Mint XIV. Lajos franczia király mondá egykor:' „a’ 
statns`én vagyok!“ úgy ö méltán mondhatja: „a’ 
magyar játékszin én 'vagyokl“ — Ö akkor'lép fel, 
mikor neш tetszik , azon szerepben, mellyben' akar,v 
akkor hagyj'a e1 Рesюг és annyi idöre a’ mikor és 
mennyire kedve van,szóval, ö зачёt akaratánál eщé!) 
korlátot nem ismer. Ez ügyességre mutat ’s a’ de 
rék énekesnö’ eszének nem válík szégyenére, a’ 
мамы; pedig érdemlik , hogy rajtok gázoljon, meri 
ki nem kénytelen, még is el hagyja magát tapodni, 
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az méltó rá. A’ szinügy’ barátjának ugyan szomorú“ 
látvány, de annak , ki hazai dolgokon nem sokat ag 
gódik, mulatságos távolról nézni, mint leve itt egy 
intézet egy asszonyka’ szeszélyei játékává ’s mint 
siet az fokonként romlásához. De ezeket csak mel 

lesleg. " 
` Ha Schodelné Német-, Franezia-, vagy (Нasт 

országпan tette volna azt az` opera’ megalapítása» 
ban , mit nálunk teve , mindenki öröm- ömledés közt 
említhette volna nevét. De a’ mi helyzetünk egészen 
más ’s csak ezen példa is mutatja, hogy va’ külföld 
nem mindig szolgálhat elöképül. Nekünk színházunk 
kal nevezetesb czéljainknak kell lenni mint maga a’ 
müvészet is. Itéletem szerint elsöbb a’ haza és nem 
zet, mint a’ müvészet, ’s amazokat e’ miatt elhanya 
golnunk nem csak bün, de józan észszel sem egyez 
tethetö. — А’ mélyebben látó és jövendöre kinéző 
hazañnak nem lehet a’ magyar színpadi opera’ gya 
rapodásán és az említett énekesnő, törekedésein 
tiszta öröme, mert épen ezek azok, mik bennün 
Квг színházunkkal olly visszás állásba hoztanak, hogy 
most már magunk sem látszunk érteni, mit akarunk; ' 
épen ez énekesnö és opera azok, mik a’ mostani 
igazgatás, pакета: olly mértéken túl megnyerék, 
’s a’ közönség’ kedvezéseit, tapsait egészen magok 
hoz ragadták , hogy jelenleg ’s szinészet a’ szó’ leg 
saдать értelmében háttérbe van tolva. 

Az igazgatóságnak, vagy talán magának `a’ 
részvényes társaságnak e’ részbeni nézeteit mi ille 
ti, (ж magok tudhatják legjobban mit akarnak. Ne 
kik, magányosak’ egyesülete levén", talán szabad 



saját erszényükre olly mulattató 'intézetet'alkotni, 
millyet tetszik; szabad teljességgel tekintetbe nem 
venni, szolgál-e'az általok pártolt intézet hazai ezé 
lok’ elömozdítására vagy sem: de valamint‚neluk ezt 
szabad, úgy nekem viszont és minden hazañnak sza 
bad volna itt és mindenütt nyíltan , távol minden sér 
teni akarástól, kimondani, hogy illy gazdálkodás a’ 
pesti magyar színházzal nemzetiség’ tekintetében 
furcsa egy gazdálkodás. Azonban mire vezetne ez? 
Megváltoztatná a’ dolgok’ mostani állását? Teljes 
séggel nem. Ismerek urakat j kik sokkal makacsab-v 
bak ’s így talán bölcsebbek, hogysem írótól, ki- v 
vált ha az még tudós társaság, tagja is, javaslatot, a’ 
magokéval ellenkezöt, v:figyelembe vegyenek. De 
nekem is nem czélom e’ csekély iratkában a’ mosta 
ni igazgatás’ tetteit feszegetnem; ennek urodalma, 
mint tudjuk, a’ pesti magyar színházban csak ideig 
leni, pár évig tartó, nekem pedig'a’ színház, jö 
vendője függ szemeim elött. Az czélomra igen ki 
'csiny tekintetni dolog, hogy 1 839-ben olly kormány 
alatt van a’ pesti magyar színház, melly operát pár 
tol színmüvek’ kárával; ez mulandó! de hogy ezen 
bal iránya és fonák nézete a’ dolognak át kezd szi 
várogni a’ nagy közönségbe, ez a’ színház’ jöven 
dőjére súlyos ’s eldöntö következményü ’s ez az, 
mi engem szólásra kényszerit. 

. Tessenek bár szavaim, vagy ne, kénytelen 
vagyok itt minden tétova nélkül kimondani, hogy 
ha nekünk a" magyar színházban csakugyan opera a’ 
fő dolog, nem pedig szinnu'i, akkor ezen színház 
nem érdemli, hogy felsegélésére még “most a’ nem 
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zet сад!‘ egy ñllért is adjon. Мei': valljon, mi or 
szágos czélt érünk mi e1 ezen, Ми' a’ magok nemá 
hen jeles Normákkal, Beatricékkel, Bájitalokkal 

stb.? Nyelvet terjeëztünk-e vagy nemzetiséget? azt' hiszem, egyikefsem. Nemzeu'séget nem, meri; 
ezen operák mind idegen termék, idegen tárgy'és 
világ, idegen szin és character, idegen hang és ér-. 
zés, Olasz vagy franczia vagy nëmet, de senuni 
esetre nem magyar; olly szín, characten és érzés, 
mellyek vagy meg nem honosodnak közöttünk, ‘гад 
ha igen, a’ mennyit általok müvészileg nyerünk, 
ugyan annyit"veszitünk nemzetileg, mert muzsikaj 
érzéseinket, izletünket németté, olaszszá, francziá 
vá мышцаk és las'sanként egyszerü, de magyar 
sajátsággal teljes, szivünkhöz szóló, nemzeti sym 
pathiákat ébresztö ’s így nekünk felette becses éne 
keink iránti szeretetünket is elfonákitják lelkei'nk-v 
ben. Senki nálam nagyobb tisztelöje nem lehet a’ 
müvészetnek, tünjék az fel bár hol, штат vagyv 
képirói, zene- vagy költöi nemben; senki nálam 
jobban nem gyönyörködhetik egy 5e1es`és jól adott 
operában,v de hol a’ müveszet nemzetiséggel jö üi:-‚ 
közésbe, ott mindíg e’ másodíknak fogoin adni az 
elsöséget, ’s nekem, megvallom, nemzetiség’ árán 
müvészet nem kell. Mi legyünk elöbb пemzet, aztán 
gondolkodjunk müvészetrôl ’s müvészi izlésünk’ ne 
mesitéséröl. Nemzetiségünket iigyel'xezzünk idegen 
befolyás nélkül saját magából kifejteni, ‚úgy lesz az 
majd valódi, hasonló a’ francziához, angolhoz és 
Spanyolhoz , hol az idegen is elváltoztatja characte 
rét és a’ nemzetihez simúl, és különbözö a’ német 
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tél, melly világ’ majma. Nekünk mindent alá kell 
rendelnünk ezen fö eszmének: nemzetiség, ’s 
mindent ’s így a’ müvészetet is ennek gyarapítására 
használnunk. Legyen bár a’ müvészet magában és 
magáért is becses, ha az még most nemzetiségünket 
gátolná, nem segélni, hanem inkább káros befolyá 
sát akadályoznunk kellene. 

Ismerem ’s végig gondolám az ellenvetéseket, 
mellyekkel állításaim ostromoltatni fognak ’s nem 

4rettegem öket. Ki fogja elhinni, szólanak majd, 
' hogy az opera ne volna nyelv’ terjesztésének eszkö 
ze; mennyi idegen ajkú embert csal az be a’ magyar 
színházba, kiklassanként oda szoknak? ’S valljon 
az opera-textus nem magyar nyelvü»e, csakúgy mí 
ként a’ szinmüvek? És a’ zenemüvészetben nem le 
Нet-e nemzetiség? Nem fejezhet-e az ki magyar ér 
zelmeket, nem buzdíthat-e bennünket nemzetiségre ё 

Épen az, hogy az opera sok idegen ajkúakat 
csal a’ magyar színházba, bizonyítja, mit én állítok, 
líogy tudniillik az opera nem eszköze azon czélok 
nak, miket színházzal elérni törekedünk. А’ sok 
idegen ajkú hallgató mind annyi tanú, hogy az ope 
ra egyetemi nyelv, mellyet magyar és német, tót 
és oláh egyképen értenek. Már hogy egyetemi nyelv 
magyar nyelvet terjeszteni nem fog, ezt csak elfog 
ja nekem mindenki Ha az opera idegen ajkú 
akut is csal be a’ magjarszínházba, abban én ke 
vés örvendetest látok; ' az 1egfelebb a’ pénztárnak 
hasznos -- jóllehet még ez is kérdés - mi egy 01" 
szágos segedelemmel alapított háznál csak másod 
tekintetü dolog leend. , Azon idegen ajkú, ki csak 
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„мы jár, nem igen fog valaha magyar színdara 
пoкat megnézni. Ama’ beszoktatás, beédesgetés, 
becsalás , mit az operának tulajdonítunk, nem jelent 

I többet, csak azt, hogy meddig jó operáink lesznek, 
addig az idegen ajkúak be hagyjak magokat csalatni 
és hozzá engedik magokat a’ színi épülethez 3zo1: 
tatni, de nem a’ szinmüvekhez is. Hogy valaki ezek 
hez szokiék, ezek, elöadására járjon, arra nem ok 
az operába-járás. lme két évev mult., hogy meg-` 
nyitottuk a’ pesti magyar „шhагat, hogy operáink 
németeket csalogatnak bele ’s mit tapasztaltunk? 
Azt-e, hogy a’ németek színdarabjainkhoz kezdenek 
szokni? szaporodott-e valljon a’ szindarabok’ néző 
közönsége? Épen nem! csak azt látjuk, hogy a’ 
németek a’ magyar színházi operához meglehetösen 
hozzá kezdenek szokni, mert opera-közönségünknek 
egy harmada alkalmasint németekböl áll, kik a’ ma 
gyar operából a’ magyarodásnak még csak elsö ele 
meit sem nyerik, azt nevezetesen, hogy füleik ma 
gyar kiejtéshez szoknának. ' 

Operáinknak magyar textusa van igaz, de mi 
haszon ebböl is? szokásban van a’ színházaknál, 
midön új opera adatik'a’ darab, meséjét röviden a.’ 
játékszini czédulákon közleni; ’s mire mutat ez? 
Valljon nem arra-e, hogy az operákat elöadás alatt 
megérteni igen nehéz, mert minden hatodik hetedik 
énekes csak az, ki nekünk nem csupán hangot, ha 
nem szavakat is énekel. Mi felette kevés az, mit 
ének alatt a’ textusból érthetni! Maga Schodelné, 
legügyesebb énekesnönk, annyira érthetetlenül ének 
li a’ magyar szavakat, hogy senki sem merne meg 
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eskiidni, néha egész operan keresztül, valljon nem 
tspanyol гeты énekel-e? ’S illy körülménybenén 
fvalósággal nem is tudom, minek veszödik derék 
,z~'enekeasmönk magyar textus’ гaшиша, holott né 
дuet vagy olaszszal is épen` ищy czélt ещet mint 
most, haszqn is csak annyi van benne nyelvünkre 
nézve mintjelenleg, az az: semmi. 

Hírlapjaink’ egyikében valaki дaтsм: alapit 
sunk olasz operát a’ magyar színházban. Ezen ja 
vaslatot sokan mint túlságosat nevették akkor; pe 
dig nincs benne nevemi való; mert olasz operával 
mi csak azon мешкat érjük el, mellyeket a’ mosta 
п! magyarral. Ha pusztán mulatságot ohajtunk, fo 
gunk nyerni nagyobbat mint most, тer: jobb éne 
keseket léptethetünk föl. Ha nagy közönségnek örü 
‚Шлk, meg lesz minden bizonynyal, тerг a’ német 
is mind színházunkba fog járni, jobb énekeseket hall 
hatván nálunk mint saнt színpadán. Зzмa}, иже 
letesebb énekeket fogunk hallani, mulatságunk több 
lesz , közönségünk nagyobb; és, ha talán rettegü'nk, 
hogY a’ magyar шиhами egy kis nemzetiség ’s 
magyar nyelv ragы! ránk, e’ részbensem kell ag 
gódnunk; az olasz opera olly kevéssé fog bennünket 
magyarokká tenui, mint a’ mostani és — a’ mi nem 
megvetendö észrevétel —nem kell többé vveszödniínk 
Íiatal magyar énekesek’ tanitásával -- melly czélra 
most conservatoriumot készülünk alapitani! ' 

` ûlaszországból kész énekeseket kaphatunk, kettöt 
is azon áron, mit most egynek ñzetünk, kik biw 
.nyosan kevesebbv követelésüek lesznek mint e’ mos 
.lani egy. A’ тот hazaû aztán maja öfvf'ndeni 
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fog ezen olasz-magyar intézetnek úgy mint kinek 
háza ég’s titkon talán köny csordúl ki szemeiböl , 
midőn meggondolja, mivé lett azon ház, mellyre б 
adakozott, ’s mellytöl nyelv és nemzetiség’ tekintee 
tében olly sokat várt. v 

Nem állítom, hogy zenemüvészet általában ’s 
v különösen az operai ne fejezhessen ki nemzeti ér 

zdmeket, söt ellenkezöleg, azt hiszem, hogy ope 
rák által fog idövel nemzeti zenénk kifejlödni, ’s 
nemzeti zenével érzékek, sympathiák nemzetiek. 
Ha nyelv’ ügyét nem is, vagy csak kis mértékben, 
de nemzeti érzelmeket'bizonyosan terjeszthetnek: 
életben tarthatnak az operák, de ezen operáknak . 
aztán magyar szelleműeknek kell lenni ’s magyar 
eredetieknek, nem pedig ollyaknak mint a’ mosta 
niak, meHyekben nemzetiségünknek még csak szik 
rája sincs. De mikor fog ezen idöszak bekövetkez 
ni? mikor zenemüvészeink támadozni, kik még ta 
lán nem is születtek, kik a’ felsöbb magyar zenét 
teremtendik? Miké рaz opera ma áll ’s talán még 
ötven évig fog, ny 1v és nemzetiség, tekintetéböl 
csak annyiban/érdemel pамками a’ magyar szin 
házban, .— mint felebb a’ 13 -- 14. lapon érintém - 
mennyiben a’ szinmüvek’ jobb elöadását eszközölheti. 

Meg kell itt gyónnom, hogy valahányszor én 
egy,olasz Bájitalt vagy Normát hallgatókkal tömött 
házban elöadatni látok ’s utána más napon egy ere 
deti magyar szinmüvet üres falak közt, mind annyi 
szor elszomorodik lelkem ’s néha elkeseredésemben 
azt kérdem magamtól:. Minek e’ népnek színház? 
Ez még itt is hazájától fut; nem azt pártolja, mi 
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темпel: alapjait vetné meg, mi halottaiból támasz 
tana fel lassanként, hanem épen azt, mivel semmi 
hazañúi czélok egybe nem kötvék; itt is külföldis 
kedik ’s mivel az opera a’ németnél, a’ francziánál 
inkább divat mint a’ színdarabok, ö is meg akarja 
mutatni hogy divatszerű, nem gondolván meg hely 
‘штык’ különbségét a, német ’s francziáétól, kiknek 
nyelve kiirthatatlanúl van meggyökerezve, nem azt, 
hogy nekünk nemcsak vagyoni, hanem szellemi 
áldozatokat is kell tennünk, ha nem akarunk a’ nem 
zetek’ sorából kitöröltetni, ’s hogy ha operákban 
jobban gyönyörködnénk is, nem ezeket, hanem a.’ 
szinészetet kellene pártolnunk. És ha csak operáért 
járjuk a’ házat, minden józan azt fogja kiáltani: 
Egy fillért se színházra. mert az nem mozdit'elö 
nemzeti czélokat, hanem csak vétkes külföldiskedés’ 
fészkévé vált; örültek’ házát inkább mint operahá 
zat! arra bennünket erkölcsi kötelességek is kény 
szerítnek, erre csak mulatkozási vagy vonz; an 
nak haszna leszen, ennek inkább káros következé 
seit vá1hatni. 

Ha színházunk’ mostani állapotját fontolatra 
veszszük, lehetetlen nem látnunk, hogy az opera 
már eddig is tett kárt és lassanként , ha a, dolgokat 
így folytatjuk , meg többet teend; Emlékezzünk csak 
vissza budapesti szinészetünk, azon idöszakára, mi 
dön rendes operáink még nem voltak, midön azok 
még szinházunknál nem foglalták el az uralkodó 
széket. Színészeink íparkod'ób'bak voltak mint ma 
és. színdarabjaink’ közönsége mind buzgóbb, mind 
részvéttelibb, ’s talán nagyobb számú is. Mióta az 

n 
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Opera lett minden, minden megváltozott. Az i3a2 
gatàs¥ pártolásának 1ehetetlen, hogy a’ közönségre 
befolyása ne legyen. ö akarja, a’ most pártolt 
operákat szinte úgy megunathatja a’ közönséggel, 
mint megunattak a’ szindarabok. Ne legyen csak 
az operákra annyi ügyelet, ne olly tömérdek költ 
s'ég mint most, legyenek az elüadások hanyagok, 
meg fogjuk látni, hányan látogatandják az operai elö 
adásokat. Most az штаnos pártolás alatt az opera 
szépen virágzik; az nénekesek szembeöllö haladást 
tesznek a’ müvészetben; elöadásaik szorgalomra, 
készültségre mutatnakyaz opera-repertorium érde 
kes és vállozatos; sem elóadásoknál, sem ujdonsá 
gok’ szerzésében költséfor nem kíméltetik ’s a’ ini 
elsö elöadásokban nem tön kitünö szerencsét, mint 
Vesta’ szüze, Csel, Mari stb attól a’ közönség igen 
óvatasdn kímeltetik. A’ szindarabok ellenben alig 
ten'genek a’ közrészvétlenségben. A’közönség el van 
szoktatva tölök, mert operát és csak operát vár , és 
ha a’ magyar szinházban nincs opera, készebb a’ né 
melbe menní, csakhogy operája .1egyen. ’S e’ túlságos 
operázás még a’ német szinházńak is elömozditó esд 
közévé kezd válni. А’ szinaarabok’ repertoriumára' 
semmi gònd,megúnt és rég’ elfeledettCsörgö sapkák, 
Mexíkói völegények stb. szedetnek elö, egyszerre két 

.három job'h szinész vendegszerepekre boc'sáttatik, 
és qagy szepepek gyшам'121112in fiata’l szinészek ke' 
zeibe adatnak; az elöadásokat késziíletlenség, sze 
тep-nem-tudás, ñgyelmeilenség,l álmosság, és una 
lom 1идyщziх. Szinészeiuk ищy пézщmaёoкat, mint 
kik csak kegyelemböl vannak türve: ’s ezért kia 

l 
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щи bennök a’ jáœk-kedv, az. иgущим‘, mind a’ 
mellelt, мogy fìzetésök olly nagy, a’ millyen ш‘);г 
вohaвem volt. E’ köz marasmusban minden ember 
idegcnedni Кeм1 a’ háztól, ’s a’ Szindarabgk’ eю 
ndása alait látni a` páholyokban аsиатки. a’ kar 
zaton pedig сsak amollyan eröteteit tapsokat hal 
lani. ìme, ezt köszönheijük az ope1аванс! szmha 
zunk, mînek nemzetiség és nyelv’ templomáúl kellett ' 
volna lennie, puszta mulalkozás’ helyévé Щ)‘. Мa 
gaval az opei’ával is annyira megfeszi'tettük a’ hú 
rokat , hogy most má: alább bocsátani bajos ’s 
magok az opera’ párwlói is nem sokára legnagyobb 
zavarban lesznek, ment "agy imam énekesnö 
jök’ szeszélyeit leszjnek kénytelenek minden `áron 
шип, vagy egy Дюна hasonlót jó drága'm s'zerвz- 
Ы, mivel Dériné a'i’ pesti közönségnek többé nem 
kedvencze, Felbér pedig csak most fejlödík. Нeт 
okosabb volt volna-e a’ dolgot lassan kezdeni ’s úgy 
fokonként magasabbra emelkedni, mint egyszerlpe 
olly пagу-ot elöre szökni, honnan tö'bbè nincs visz 
szalépés. v 

„Ám legyen feны!“ fogja ezekre mondani az 
operák`tú1zó плачa, „1együnk próbàt ezután a" 
szindarabokkal, de meglátjuk, hogy üres leengi a’ 

` ház.“ Ha a’ szinészetet, :nelly hitelét кeм: .veszi 
teni, olly rendlae hozzuk mint kell és töli'mk telhe 
tik, kétlem, hogy e’ jóslat valósuljon, ha peшу; 
csakugyan igy áll a’ dolog, ha csakugyan nem kel 
lenek a’ pesti közönségnek többé a’ színdarabok. 
Мor félre minden gondolattal egy nemzeti мыши’ 
alapitásáról, akkor az nekünk többé nem eszköz 
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“шaшки ’s niucs ok miért vesztegenessék reà 
orszúgos erö. országos gond. Hagyjuk' ekkor az 
egész színügyet magányos vá`llalkozók’ szerencsé 
jére és nyerekedési ösztönére, a’ пeниet pedig for 
ditsa ñgyelmét hasznosabb és szükségesebb vailla 
latokra. 

‚мчгшч‘тщ »y . ‚ 

‚зачать \ ‘; Q; ' ‚ 
  
‚ 

v. над”; 11:75“ 1.' 
'Y ."Ílì‘'1rj‚ '.: 

.‘'áì’îàÃ .k''î'i¢."':1ï   
‚ 



IV. 

nl’ pest! magyar színház’ országo's 
pártoltatàsáról. 

x 

Elöavdám скaтat, mellyekböl a’ magyar szinésze 
szetet országosan pártolandónak vélem, elmondám , 
miért gondolom minden egyéb intézetek elött ’s mi 
ért Pesten: hátya van, hogy arты szóljak, valljon 
szüksége van-e a’ pesti magyar шпинатa}: országos ' 
segedelemre, nem voIna- e megalapitásában más 
mód? Hiszen a’ magyar tudós гамма; is ,‚ monflják 
sokan, magányosak’ adományiból állott fel és vi 
тазик; nem jobb й: volna-e a’ „шпаги; nézve is 
ez? Külföldön nem példa nélküli, hogy „штык 
részvényekkel alapittattak és taнatna1: fenn, Angliá 
nak pedig tömérdek intézetei ‘читak, mellyekre or« 
szágosan egy ñllér sem szavaztatott. 

Ezen észrevételekre, mellyeket nem-akarás ta 
lált ki, ’s ha a’ szinház orsz'ágosan elövétetik , ismét 
nem-akarás fживёт'швы, bátorkodom nézetiínet 
rövidèn' elöadni. \ 

Midön 1 S37-ben a’ pesii magyar szinház’ épi 
tése vége felê közelgene, hirdettetett, нoгy ha va 

' «l 
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laki, magányos, eléggé vagyonos személy, vagy 
egyesület штатnых, ki a’ színházat kiveendi. 
Pest megye hajlandó könnyü feltételek mellett azt 
neki átadni. Azt hiszem, hogy a’ színháztól ñze-. 
tвидeн haszonbé1i pénzmennyiség nem igen terhes 
fogott valalenni, sы: talán a’ megye azon kötele- ' 
zés mellett, hogy a’ haszonbérlö tartozzék egyjó 

színészi személyzetet tartani, megelégedett volna 
csupán a’ tulajdoni jog’ elismerése végett egywpár 
aranynyal is, mert lelkes rendait, kik e’ Мz’ épí 
tését határozák, tisztán hazañúi czélok, nem pedig 
nyerekedési vágy vezérlették. De mind e’ mellett is 
haszonbérlö nem találkozott, mert a’ vállalat nyere 
séget nem ígért. Más módhoz kelle tehát nyúlni ’s 
ezen más mód egy részvényes társaság volt, melly 
jelenleg a’ színházat bírja. E’ társaság csak nevezi 
magát részvényesnek, valódilag nem az; tagjainak 
részvényeik után semmi pénzosztalék nem jár, sem 
mi jótéteményben, a’ hazañúi öntudaton kívül, nem 
részesülnek. Kiki beñzeti részvényét 40 pengő fo 
rintjával és még csak kamatot sem húz, csupán a’ 
részvény’ tökéje ñzettetik vissza három év mulva. 
Ez tehát tisztán hazañúi áldozat, melly magában 
igen szép, de bizonyítványa annak, mi mesterséges 
útakon lehetett néhány hazañt a’ szinház’ pártolá 
sára bírni. Q v 

Ez így' levén, kérdem én most már, miután 
1837-ben, midön bennünket szép remények kecseg 
tettek, midön'azt hittük, hogy magok a’ pesti va 
sáfok fényesen fognak jövedelinezni, nem akadtak 
vállalkozók , kik e’ házat kivenni merték volna, 
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щит csak olly mesterségesen alkotott testüle( sе-‚ 
gélyével lehetett aт; megnyitní, most 1839ben, 
millön hétröl hétre aggpdalomban vagyunk,, hogy 
jövedelem’ szüke miatt a’ ház bezáratik, ‚most re 
méljük-e, hogy magányos vállalkozók akadnak a' 
szinház’ fenntartására, kik pénzöket minden hargzon‘v 
reménye nélkül kivetike Ez vamsággaugen шм 
gos képzelet volna! . ' . 

А’ n1i példák v'onatnak egyéb intézetekröl a’ ' 
szi'nházra, azok azért nem alkalma‚sak, inert Angli- ` 
ában és máshol is, a’ magányosak által állitott inté 
шek’ nagyobb része ollyan, melly hasznot igér; 
'azok ellenben, mellyeknél a’ részvénynek pusztán 

. erkölcsi`osztaléka lehetne, holáldnznikell, fejede 
lem vagy orszаg által pártoltatnak. Szinházak, a’. ' 
neni,. vagy legalább rítkán jövedelmezö intézetek 

‘közé tан'10znak, ys a’ v'm16sàggal jó'állaimotban levök, 
többnyire koi'mány vagy város ‘аgy országf kezei 
ben ‘типaх. 

‚ Mi a’ tudós társaságot illeti, igaz, hogy szép 
'példája 'а’ hazañúi lelkesületnek, midön egyesek 
egyszerre 50,-60,00(.) pengö foí'intonként vtesz 
nek áldozatokat, minden anyagi nyereség’ reményev 
nélkül, de ezen példák a’ milly dicsöségesek olly 
ritkák is egyszersmind. Csak kevesen vannak, kik 
illy tettekre képesek ’s ezen kevesek’vagyonára` $is1 
tozzunk-e vörökké, mídön köz intézetek’ gyámolitá 
sáról vagyon szó? Nem volna-e tôlök esztelenség 
magokat kimeriteni ’s nem a" legbotránkoztatóbb 
ígazságlalanság-e tôlünk, kivánni, hogy ök, és mim 
dig csak òk áldozzanak? a’ többség pedig távolról 
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` nézze, semmit nem téve, .mint hogy magasztalgas 
sa öket, .némelly kaján pedig titkon még nevesse 
ls, mint fanaticusokat a’ honszeretetben; mert — 
pirúlva kell kimondanom — vannak illy titkon neve-' 
tök is. А’ tudós társaság m'agányosak’ adakozásai 
М1 alapíttatott, de valljon a’ nagy lelkü alapitók 
czélt értek-e már vele? Az-e már ezen intézet, mi 
nek lennie kellene ’s minek alapítói akarták? Azt 
hiszem, hogy“ attól még meglehetösen távol van. 
Mennyit kellene tennie, mennyit tudna és bírna ten 
ni, mit most jövedelem’ szüke miatt nem tehet. Egy 
dolgot emlitek'csak. Én, ha tölem függne, a’ tudós 
társaság’ ñzetett rendes tagjainak nem engedném 
meg, hogy más hivatalokkal foglalkodjanak, mint 
a" mi literatura’ körébe tartozik ’s ekkor másként 
fognának munkálődni mind a’ társaságban, mind 
azon kívül a’ literatura’ javára. De most ezt kívánni 

' nem lehet. mert egy része a’ tagoknak épen nincs 
Ищeтe, egy része 30p és 500 pengö forinttal. 
Olly summa, mellyböl Pesten, hol csak szállá 
sért elûzeti nagy részét, alig élhet valaki tisztes 
ségesen. Azért kénytelen csaknem mindenik, más 
foglalkodásokat, hivatalokat vállalni, mi irói pályá 
jának ritkán kedvezö. Igaz , hogy a’ magyar tudós 
társaság, gazdasági igen okos rendszerénél fogva, 
mi szerint az évi jövedelmek, egy része a’ tökéhez 
tétetik, száz év mulva igen gazdag és virágzó in 
мeне leend, de ha йz ország azt ohajtja, hogy ne 
csak tengjen, hanem virágozzék, és pedig most 
mindjárt, midön talán legnagyobb szükség van rá, 
gyümőlcsőzzön, szükség ezt is országosan segélnie, 
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’s íme csak ott vagyunk végtére is ,' hol e’ szakaszt 
kezdettem: az országos segedelemnél. ` 

" Ha tehát akarjuk, hogy a’ magyar színház is 
Pesten {ie csak tespedjen, hanem biztos lábon álljon 
és valahára virágozzék , haladás’ eszköze legyen, 

' nyelv nemzetiség ’s müvészetben, országos gonddal 
kell azt gyágnolnunk. 



V. 

A’ színházg pártolása érdekében áll 
` minden magyar hazafinak. 

s 

Midőn egyszer másszor a’ pesti sишни’ építésére 
teendö önkényes adakozásokra szólíttattak fel .a’ 
hazañak, azok, kik Pesttöl távol laknak, vagy kik a’.' 
renddel, mellynek tagjai, nem egyeztetheti]; meg 
a’ színházba járást, azt mondák és mondják ma is:' 
„Minek adakozzam én a’ pesti színházra, én, ki an 
nak soha hasznát nem veрпаeт, ki talán életemben 
nem fogok belépni küszöbén.“ 

Megvallom, ezek pusztán csak'önzés’ sugalmai. 
Egyedül azt kell-e elömozdítanunk, a’ mi személyes 
érdekeinkben áll ys a.’ közért semmit nem tenni? ’S 
midön a’ közért áldozunk, nem áldozunk-e magun 
kért is egyszersmind, mert` hiszen a’ közben ma 
gimk is benn vagyunk. Felebb érintém, hogy a’ 
шинам nem idötöltésül pusztán, hanem nemzeti 
czélokért kell akarnunk és így tagadnom kell, hogy 
legyenek hazañak, kiknek a’ pesti magyar színház 
ne legyen érdekükben, lakjanak azok bár Pesten, 
bár Pesttöl távol, és tartsák a’ színházba járást 
saját személyökre nézve bár illetlennek. {ü magyar 
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nyelvet és nemzetiséget akar, ki azt hiszi; hogy e’ket 
tö ránk nézve nagy következésü,annak azt nem csak 
egy , hanem minden czélra vezetö eszközökkel kell 
akarnia, legyen az színház, vagy iskola, vagy bár 
mi egyéb. 

De ha pusztán személyes érdekeinket tekintjük 
is , gondolkodjunk csak keveset, látni fogjuk, sok 
kal hihetöbb, hogy a’ marmaros-megyei ember me 
gyéjében ídöveljó magyar színészt Шaпи, ha Pes 
ten egy színház leszen alapítva, mintha Marmaros 
ban alapíttatik egy. ’S ez csupán azon egyszerü ok 
ból, ‚mert a’ pesti közönség, naponként kifejezett 
tetszése vagy nem-tetszése sokkal jobb iskola szi 
nésznek, mint példáúl a’ viski közönségé. Ha Vis 
ken építünk egy magyar színházat, száz év mulva 
is alig fogunk benne jó magyar színészt látni,' de ha 
Pesten építünk, sokat merek föltenni, csak húsz 
vév mulva is,” magyarodásunk haladván, lesz olly 
vándor társaság, melly igen kielégitöleg játszhatik 
Visken. Illy nagy a’ különbség hely és hely között 
müvészi elöhaladás’ tekintetében. Gróf Széchenyinek v 
teljes igaza van, midön azt mondja „зашиты'ш“ 
m munkájában, ha szzínházainkra nézve is nem ex 
hanem concentrice dolgozánk vala. azóta volna egy 
jó színházunk Pesten, a’ helyett, hogy most egy 
sincs ’s ezen egy iskolája ’s ültetvénye lehetett vala. 
régóta több jó magyar színésznek. De saját érde 
keinket szeretjük elsö helyre tenni ’s e’ miatt elha 
nyagoltatik a’ köz, pedig a’ közzel a’ saját is csök 
ken ’s így a’ legszebb úton járunk, hogy semmi 
czélhoz ne juthassunk; ` 



VI. 
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команды. 

Országos segedelmezéseknek, ajánlásoknak, mely 
lyek , ha egyszer мамaшa mentek, adózás’ ter 
mészetét veszík magokra'; nálunk még maiglan sok 
ellensége van. A’megyéknél szinte köz divat o13z515 
gyülési utas'itásba adni, hogy a’ követ semmi nemü 
rendkivüli adót küldöire Пaza ne vigyen. 

Én sem hazañsággal, sem idö’ szellemével nem 
Дают ezt egyezönek. Нoгy egy шт; köz intézete 
дet nélkülözhessen, ezt sem okoskodás’ 4útjám, sem 
példával nem bizonyilhatni be ’s mihelyt az kétségen 
kivüli, hogy ez vagy amaz intézetre 'szükség van. 
ugyekezni keu minél eшьт alapuászm. Kinek кашe 
lessége már köz intézeteket .a1apítani~2 Egyeseknek г 
Ez valamint czélszerütlen úgy igazságtalan is ’s 
azon fölül szerfelett terhes. Állithátnak egyes sze 
mélyek köz intézeteket. ha nekik tetszik , ha rész 
vényeík után hasznot várhatnak, ‘югy ha szellemi 
osztalékkal megelégesznek, de eду kettönek közért 
‘ещe: viselni nem lehet kötelesség. 
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Divatos nálunk köz intézetek’ alapitásakor'a' 
koldulás, ’s ez néhány i'zben má1 sikerült is, de 
valljuk meg, hogy a’ koldusokat útczán úgy mint 
szobában megúntuk ’s minél messzeb'b haladunk elö 
értelmileg, annál inkább ellene fordul a’ közvélemény 
a’ koldulásnak, mint minden józan czél elleni szokás 
nak. Ez egyik embert a’ másik felett terheli ’s ugyan ‚ 
azért igazságtalan is. А’ jobb anyagból gyúrt ember 
eddig, mig az ala'mizsnálkodçìs szent dolognak tar 
taит, шъъeг és többször adakozott, mint az, ki 
nek hazañság, erény, vallás csak puszta nevek. Ш 
nem vagyon, hanem az ember’ nemesebb része, jó 
Бит, vet1eük adóteher alá. ' 

А’ valódi koldulás ellen általában igen sokat 
lehetne mondani; nekem itt csak az intézetekre ten 
ш szokott koldulásról czélom szólani. Ezeket én cz61 
talanok- és alkalmatlanoknak tartom. Hányszor tör 
téntek mаr kéregetések törvényhatóságoknál szin 
házak’ épitésére , ,szinésztáu‘saságok’. segélésére és 
hol vagyunk szinészetünkkel? Mellyik magyar ш 
пésгйrsasёгпaк birtunk mind eddig állandóságot 
szerezni, önkényes adakozásinkkal? ‚Нa egybe szд. 
mшюк azon pénzmennyiséget és fáradságot, mellyet 
egyszer másszor szerte a’ hazában a’ szinészetért 
áldoztunk, olly nagyfiak шашек, hogy belöle egy 
pompás шинаz telnék ki éá biztosittathamék örökхe. 

A’ szinészet’ hasznám törmént koldulások olly 
régiek, olly nalìonkéntiek ’s épen ezért magunottak, 
hogy én azt hiszem, minden olly szinházbarát, ki 
nem többel, csak 2000 Уши) ftjövedelemmel hir, ha, 
ekképen szòlittatnék meg: „вarашm, adj a’pesti ma 
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magyar „Мат most eg\yszer száz ММ forium 
és öыли.е meg lesz az` мapтa, te pedíg örökre 
megszalmdulandasz ezentúlra a’ koldulási alkalmat 
lanságtól“, nem vonakodnék а’ száz váltó forintot 
leñzetni, részint hazañságból, részínt hogy az al 
kalmatlan koldulástól menekedjék. Pedig наz f0 
rint 2000 jöveilelemtöl feletre sok! és bizonyos 
sá merek termi akárkit, ‚hogy olly шпиnата, meny 
nyi száz „аль гоrшшпкеш, minden 2000 jövedelem 
“И, begyíilne országos kivetés Gzerint, szшни-шa 
pitásra szükség nincsen. ' 

Ninos semmi ok rea, hogy az országos aján 
lásoktól idegenkedjünk, söt intézetek’ àlapitásàraE ez 
az egyetlenegy igazságos, czélszerü és könnyü mód. 
Gzélszerü, тert minden egyes eröket egy poии»a 
von össze; igazságos, mert vagyonához képest min 
denki aránylag terheltetik; mi a’ koldulásnál és ön 
kényes ajánlatoknál nem törlénik; könnyü .végtére, 
тert mmaenki kötele's levén viselni a’ terhet, az 
sok катушки meg ’s végtére alig leszen érez 
hetö. — 

Ne kolduljunk гeнаt ’s ne várakozzunk nagylel 
на adakozásokra, mellyek csak egyeseket terhelnek, 
a’ nélkül hogy czélra vezetnének: hanem vessük 
ki egyu'iásra önkényes adóként és irígye a’ teщe: 
kiki. — . 

Szgp bizonysága pешат Nógrád megye’ rendei 
hazañságának, hogy legújabban a’ pesti magyar 
szinház’ felsegélésére 5000 pengö foríntot ajándé 

' kozának, ile mire шагel? Czéltalan és ídö elötti 
vesztegetés ’s Danaidák’ edényébe шeи pénz, mely- " ' 
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lyel a" lelkes megyev sem többet sem kevesebbet 
nem eszközle, mint azt, hogy a’ színház’ mostánl 
bittokosainak igazgatási életét egy hónappal tovább 
húzta, mert körül belül 5 0 0 0 pengöre mennek hónapos 
költségei. Ez tehát csak olly gyógyszer, melly egy 
pár napot told a’ beteg’ életéhez, de a’ haldoklót 
többé lábra nem állítja. ` ‚ 

Én koldúsnak nem örömest adok Шанхай, ré 
szint “mert így nem eszközölltetem, hogy ne marad 
jon örökké koldús , részint mert nem is vagyok ben 
ne bizonyos, valljon jó иен'a adakoztam.e, valljon 
nem hen‘yét, vagy gazembert segítek-e? de egy sze 
gényeket gyámoló intézetre legnagyobb örömmel 
fognám adni a’ rám esendö forintokat. 
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VII. 

Alaptöke.' 

Ч 

`Egy országos шиhы’ alapitására ha t s z á n 
ezer pengö forìntot vélnék szükségesnek. Ez nem ‚ 

. nagy mennyiség Magyarországnak , czélunkra pedí; 
az; hiszem elegendö. ‚ 

,Ezen summát én шкаne}: hagynám és ‚"ele a" 
gazdálkodást ekkéntitézném el: А’ tökének éven 
kénti kamataiból egy részt mihdig félre tennék a’ tö 
kéhez. Példáúl: 600,000-nek 5 száztóli kamata 
teszen évenként 30,000 pengö foпыт. Ezen har 
mincz ezerböl 24 ezeret évenként a’ szmház’ sege 

. delmére, 6,000-et pedig a’ tökéhez adnék, 
A’ magyar мышца1 szinész, énekes és tán 

czos személyzetre valamint cselédségre és “szтse 
lökre szükség van hónaponként 13,000-re váltóban; 
eщé!) költségekre elég volna 2,000, ’s igy öszve 
sen 1 5,000.151 f2 hónap alan œszen 1 80,000 vtm. 
A’ szinház' пapi jövedelmeit lehet tenni évenként 
100,000 “ra vállóban, a’ bérleteket igen könnyen 
‘едет 30,000 váltóban ’s igy a’ szinhàzi jövedeb 
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met öszszevesen' 130 ezerre, ha ehhez adjuk a’ 
600,000 pengu’ kamatjából ide шт 24,000 peп 
göt vagy 60,000 vакт, fog nenni az egы summa 
190,000 v10». whát 10,000-re1 1000et mim a’ mic 
szükségesnek álliték. . 

Lehet, hogy volna év, :nelly`ben nem jöne be 
130,000 vánó ’s akkor a’ 10,000 maraaék is 'fö 
lemésztetiiék, de ez alkalmasint csak rendkivüli idö 
fogna lenni. Remisz'er'mt мамaм lehetne 8— 10 
re, melly évenként felesleg "o}1m a’ költségekre. 
Ezen feìesleg summából ismét egy kis (ökét kellené 
csinálni elöregedett és betegült` szinészek’ gyáunoli 
шейхa , tanitásokra stb.` 

A’ felebb emlitett 6000 pengö, melly a’ kaina- 
tokból elszakasziamék` aп'a való volna, hogy be 
lòle 20 év mulva egy nemzethez méltóbb épület ál 
littatnék a’ dunaparti telken. Húsz éven túl pedig 
a’ szmház’ javán'a Штативы; ismét.v 4 ' . 

De hogy ezen országosan ajánlańdó sunnn 
megint el ne olvadjon, “agy bal vczélokra ne for 
dittassék; szükség volna az országnak 1.) a’ pénzt 
biztosítani, annak kezelését tökéletes és országos 
ellenörség alá tenni; 2.) hogydnegint bal папy ne 
adassék az intézelnek, elhatárzolian kifgjezni, mi 
czélbèßl alapit a’ пemzeш szmházm; 3.) egy rend 
szerezett igazgatást alkotnia. ‚ 
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v ' VIII. 

Igaz'g'atás. . 

' Minden színházi igazgatásthárom részre` eszihatni': 
gazdasági , fenyitéki és ‚müvészire. 

A” g az daságihoz tartozik: hogy jövedelem 
’s vkiadás rendben, pomossággal, takarékosan ’s a’ 
legszigorl'ibb.ellenörség alatt kezeltessenek; a’ szín 
ház’ tulajdonai, szerzëményei', millyenek példáúl a.’ 
ruha- és könyvtár, diszitmények, bútorok és szük 
séges szerek (Requisiten) felügyelés és vigyázat alatt 
álljanak, és —niit legelöbb kell vala ,emlitenem — jö 
vedelem és költség között szükséges arány tar# 
tassék. ' 

A’ fenyitékihez, hogy a" szinházi szé-. 
.J mélyzetnek alkalmas, hely- .és korszerü törvényei Iè 

gyenek, azok szigorúan megtartassanak; minden 
kinek, személjf-v‚álogatás nélkül, igazság szolgál 
tassék; senki törvény alól ki ne legyen véve, ha 
nem minden egyformának n`ézessék, kiváltságokkal 
és szabadahnakkal .— meHyek a’ jogtudósok szer'ìnt 
is csak sebei a’ törvényeknek .—. ne birjon; $z0 
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папе legyen minden személyes lìldözés és pап 
fogás. 

A’ müvészi îgazgatáshoz штык az egész 
müvészet’ nagy mezeje. Példáúl: játékrend’ (réper 
torium) készitése, szereposztás, próbák’ elrendezése, 
мех és шашeк’ helyességére ügyelet, diszitmé 
nyek stb. mit sokasága штt alig lehetne itt fel 
számlálni. f 

A’ gazdasági igazgatás egy specn1ans,. ‘Мав 
vevésben gyakorlott férflt, a’ fenyíléki jogértöt ’s 
lgazságszeretöt, ay müvészi müvészethez nem csak 
gyakorlatilag, hanem ludományosan is értö, mivelt 
térñút, ki egy szinházi intézetnek magasabb папy: 
legyen ke'pes adni, kiván. Mind a’ hároin ‚külön és 
egyenként véve is egy. nagy mezö. Az volna sze 
rencsés szinház, mellynek igazgatója mind a' há 
romhoz érlene: de ez alig létesülhetö ohajtás.' 

Kevés hivatal van, melly a’ 5zính11z1 igazgatás 
ná) szövevényesb és tnehezebb "швa, de szinházra 
nézve nincs egyszersmind fontosabb. Bölcs igazga- 
tással gazdaggá és virágzóvá le.het tenui a’ 1egsze 
gényebb ’s tengöbb sыплат is, mint viszont ügyet 
lennel a’ шi11iйпyi értéküt is 1шкалы vinni. Több 
szinház bukott' meg mаr igazgarási‚ értetleńség és `` 
hoilások által, mint pénz’ szüke miatt. Azért, ha 
a’ magyar országos akarattal fog segéltetni, az 15az 
gatásra oŕszágós ñgyelmet kellend szánni, 11i11ön 
ben milliókkal sem fog vírágzatba hozathatni. 

'Iökéletes szinigazgatási rendszer, véleményem 
szerint, me'g nincs felîalálva ’s ennek dicsösége ké 
söhbi idóknek maradand. Az igazgatási nehézségc 



keg, annak minden szövevényeit csak az képes 1111 
ní, kinek alkalma volt e’ részben tapasztalásokat 
tehetni; a’ tapasztalatlan könnyünek hiszi ’s'minden 
tétovázás nélkül vállalja el gyakran e’ terhes 1i52 

wet, nem is sejtvén, mi tömkelegbe bocsátkozik, 
minek aziám rendszerint számos zürzavar, nevetséges 
-- és пagy szerencse, ha nem káros — visszalé 
pés, vagy helyreállithatlan bukás szokott követkè 
zése lenni. 

Szinészeket több energiával mint lágysággal 
igen, de teremtettével és káplárpálczával nem 1e 
het kormányozni. Ezt az egyet higyük el шпината, 
és sok iiallépésektöl fogunk a’. sz11‚а5az1;afа$11aii ше 
nekedni. Szinész magát a’ miveltebbek’ osztáiyához 
számitja és valóban oda is kell neki tartoznia, ha. 
rendeltetésének meg akar felelni. Szellemét ismere- 
tekkel, tudománynyal kell kiképeznie ’s jaj annak, 
ki iskolakerülöböl leszen szinészszé olly czéllal, 
hogy tanulástól szabaduljon ’s ‚ alakját ’s öltözködési 

‚ ügyességét ütogtassa a’szinpadon; az 'illyen a’ mél- ' 
tán megvetett ko mé diás névnél tisztességesebbet 
soha sem vivand ki'magának e’ pályán, ‚hol csak a’ 
tudománykedvelönek, a’ szo1'5a1inaЬna1с ' virúl ` k0 
szorú. Azért a’ jobb agyagból gyúrt tanúl, miveli 
magát mind belsö- mind külsöleg, ’s az illyen meg 
vашa azt ’s méltán, hogy vele az ígazgatás mivelt 
ségéhez illöleg bánjék. ' 

Vannak, kik azt hiszik, hogy nagy különbség 
"an a’ magyar és az idegen, péhiáúl a’ német szi 
ne'szek küzt, ’s нoгy а’ magyar romlottabb, {0111г 
lcnebb пер mint amazok, kiiveikezöleg, hogу velök 

4 Q 
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neìiezebh banni. Én saknem egy éyig tartó íg11z5510 
5oii1 utan ellenkezöt bizonyithatok ’s azt ‚mereт álli 

` tam’ hogY a’ magyar szinészbenváltalában — kivéve a’ 
kiveendöket, mert kivétel i11 i5 inin1 mindenütt van 
igen sok becsületességet és ügyszeretet tapasztal 
tam ’s alig hiszem, hogy e’ részben a’ németnél 
hairabb älljon. A’ magyar szinész eléggé rendsze' 
l'elö; eddìgi legnagyobb hibàja az volt, hogy ma 
gát sziiletett lángésznek képzelte, melly tanulás 
,nélkül is nagyra mehet ’s a’ tanulásban nem is igen 
érölteté meg magát. Ezen hiedelem’ következménye . 
kétség kivül az a’ sok különbözö elöarlás, niellyet 
Bzinpadunkon tapasztalunk ’s az ,’ hogy az egyszer 
’s tán tölibször márjól adott miivek, késöbb ismét , 
1osz111 adatnak, mert szinészeink’játéka többnyire 
nein elv és 5100i011х’, hanem vak eset’ eredményel 
Ezen káros hiedelem azonban már is enyészni kezd, 
egy rendszeres igazgatíis mellett pedig, melly a’ 
szorgalomnak méltatója, a’ hanyagságnak üldözöje 
lesz, egészen kiirlathatik. 

Sziiiész általában ingerlékenyebb, indulatosabb 
mint más osztálybeli ember, a’ mi nem csoda, mert 
mestersége örök indiilatok’ táplálása ’s azokkal fog 
lalkodás. Ö l/iaragra, iri'gységre, boszúra, neve 
tésre, szerelenn'e könnyebben gerjed; neki keve 
sebb lelki nyugalma van ’s vele általában nehezebb 
banni, mint más osztályú emberekkel. ‚Azért, ki 
szinészeket kormáiiyoz: legelsö és 1.egföbb szüksége 
van arra, hog3г saját indulatait`zabolázni bii'ja és 
tiirödeline legyen bevárni mindennek legalkaln1asalib 
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iaejét. 0n megtagadásra van szükség sokkal inkál'iln, 
mint bár :nelly liivatalban. 

Színész és szinész örök vetélkedésben élnek 
egymással, a’ mi 'magában nem hiba, sòt legerö 
sвbb ösztöne az elöhaladásnak. Vetélkedés még dicsé» . 
retes dolog is, meddig vetélkedéé marad: de az sziné-` 
szek ‚коты könnyen irigiykedéssé, egymás elleni' 
áskálódássá — kivált a’ gyarlóm» nöszemélyeknél 
— faiúl, ’s ebböl то; és szám nélküli perpatvar, 
egybeütközés veszi eredetét, mellyeket elintézni az 
igazgató’ bölcseségéhez tartozik. Ha elhanyagolja 
ezen aprо csetepatékat, vagy nem elég okossággal ‚ 
psychologiával intézi el, megörökiti a’ társaságban 
a’ czivakodást és végtére fejetlenség áll be. Prin 
cìpiis obsta..... .... .. Ezeket semmi szinigazgatás ki 
nem kerülheti; elöttem naponként folytak illy aрrо 
pörök elintézendök. 

Színház-ígazgatóknak ezen fólůl nem csak 5z1 
nészekkel van bajok: 6k a’ közönségnek is feleletj 
teherrel tartoznak ’s vajha általa igazságosan és va 
lódilag méltattatnémak: de az tetteik’ megitélésében 
igen egyoldalń; ritkán tud körülményeket fontolóra 
venni ’s mondhatni általában, olly biró, ki minden 
legkisebb, még tö'rténetes hibát is az igazgatónak rо Ь 

fel, a’ dicsérendöt ellenben шкап tulajdonitja nek? ‚ 
érdemül. 

Ezek’s eifélék a’ szinigazgatásnak kikerülhet 
len ’s a’ dolog’ természetéböl folyó kellemetlenségei , 
vaтaк azonban ollyanok, mellyeket az igazgatási 
rosz rendszer okoz, midön példáúl az igazgatás több 
egyforma hatalmù igazgatókból all, yagy ha eg? 



különßs Igazgatóbólls, de'nem elégséges hatalom 
mal felruházva, hanem apróságokig menü függés 
ben és felelßtteherrel. Illyenek szoktak többnyire 
lenni a’ választmányiigazgatások. 

Az illy választmányi, vagy jobban mondva, tes-v' 
tületi igazg'at'ásnál nincs valami c'zélszerütlenebb 
alkotmány, ki'vált úgy mint nálunk eddig többnyire 
gyakoroltatott, midön senkinek sincs szorosan ki 
szabott hatásköre, vhanem egyik a’ másik’ rendele 
teit akadályozza, zavarja, és ègyik a’ másiktól szük 
ségtelenül nyügözve van. A’ külföld a’ szinigazga 
tás’ ezen betegségébòl már 'meglehetösen l1i51ó 
gyult, mi még sinlünk benne, ámbár ewuünk a’ 
példák, mint rontják meg az illy igazgalások szin 
házainkat. ' . ' 

1 . Bizonyos megalapiiott rendszerrel testül'etnek 
igazgatni szinte lehetetlen. Mennyi Те], aппyа véle 
mény; ’s a’ munkálatokban semmi `következetesség. 
Az illy testüle'tek’ határozataiban nem megalapitott 
elvek, hanem puszta tetszés és'szenvedélyek sz01 
gálnak vezérfonalúl. Fenyitéket a’ szi00sze1i sze 
mélyzetben nem lehet tartani , mert minden igazga 
tó tagnak más és más pártfogottja vagy üldözötlje 

4Wuxi , vagy a’ ni1 sokkel gonoszabb , 11311fogo“ 
"néja és üldözötinéje; mert ha valahol, a’ 5z11ii3a: 
gatásoknál nagy szerepet szokott játszani a’ nemi 
viszony, ez a’ színházi fenyitéknek emésztö férge és 
mínden rend’ felforgatúja. LegigazságosabВ ügy'ében 
sem várhatván senki igazságos itéletet, a’párlfogási 
rendszer miatt, la,ssanke'nt az egész társaság de- v 
moralizáltatik és vaзy nem akar tö1›bé semuii nemii 

\ 
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_ kormánytól függeni, vagy. ha valamelly kormány 
még bír vele, csak eröszakos úton bír. Pedig két, 
szeres jaj azon társaságnak, legyen az színészi, 
vagy bár mi néven nevezhetö, mellyet nem törvé 
nyek’ félelme, vagy rendszeretet, hanem csak pusz 
ta physicai erö fékez; az közel van szétbomlását- 
hoz *). 

‚ 

.) Méltó megolvasni, mit eg'y ne’met Theaterlexikon (von 
Blum ‚ Herlossohn és Мах.3511i‘) Altenburg u. Leip 
zig l839. I. Bd., S. 26) ezen czikkelyében Actien 

`mond, a’ részvényesi igazgatásról: „Dielnhaber der 
v Actien "ermìethen entweder das Schauspielhaus au 

einen Unternehmer, oder sie übertragen einem Aus 
nchusse die Oberleitung des Theaters und setzen ei. 
nen technischen Director ein , der dasselbe `für ihre 
Rechnung führt. In beiden Fällen kommt gewöhnlich 
nichts Erspriessliches zum Vorschein; denn im er- 
ntern wird dal Theater of! zum Spcculationsgegen 
sta'nde "on Capitalisterr, die ohne Rücksicht auf die 
Kunst nur darauf denken, hohe Zinnen zu erzielen; 
im zweiten sind die Anmassung, Unkenntniu und 
l'rotections.Ànsprüc‚he der Ausschu`sam`itglieder ge 
Wöhnlich die Quelle unzähliger Differenzen mit der 

vDirection und untergraben das Gedeihen des lusti 
tuts. Beispiele von beiden haben wir in denTheatern 
zu Frankfurt a. M. und Köln. Meist weigern sich 
«lie Inhaber von Actien, im Fall sich Ver'lust ergibt 
(denn nur selten werden die Zinsen richtig bezahlt) 
und Nachzahlungcn werden verlangt, diese ш lei 
sten; so enden gewöhnlich dergleichen Actienunter- 
nehmungen bei Theatern traurig genug.“ 
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Testiilett igazgatások jobbára ott szok'tak ala 
kittatni, hol`a’ szinház’'dolgaiba több egyforma jog 
gal biró személynek van szava, példáúl részvé 
nyes társulatoknál, vagy országosan alapltott sz1ii 
házaknál. Négy öt száz részvényes, mint tudjuk, 
vagy egész ország, nem kormányozhat, tehát vá 
lasztmányt nevez , h01 nyolcz tagból állót, kikre a’ 
kormáuiyt bizza. Ezen 7 —- 8 tag isln01 egyet nevez, 
vagy választ, igazgató czímmel, határozatai’ végre 
hajtására. ` ‚ 

Most lássuk, mint szokott ezen igazgatás gya 
korlatilag menní. Az igazgató semmit végre nem 
hajthat, meddig a’ választmány fel nem hatalmazza. 
A’ választmány, hogy felhatalmazásokat szavazhas 

, son, gyüléseket tart koronként. Ezen gyüléseknek 
ninos rendesen meghat'ározott napjok, vagy ha' van , 
azok nem tartatnak meg; néha egy hétben kétszer 
is van gyülés, in05kor egy hónapban aн; egyszer. 
E’ rei1d.nélkü1i gyülések’ végzései által hányatik az 
igazgató ide ’s odafminden korlát ,’s minden követke 
zetesség nélkül. .Szokásban van ugyan a’ választ 
mányoknál néhány pontban az igazgató’ hatáskörét 
kiszalmi, de ez rendszerint nem tartatik meg; a’ 
1iii jogokat ma a’ vá1asz1lnг1ny az igazgatónak által 
adott, holnap, ha tetszik, vagy érdeke úgy 11i1101i 
ja, maga bitorolja azokat. Az igazgatónak napou 
ként vainnak _, mert szinháznál'minden pillautatban 
fejlenek ki újabb kérdések -- dolgai, mellyeket 
azonnal kellene elvégzeni, de ö azokat nem ‘105ez 
11et1 választmányi gyülés nélkül. Ha már a’ választ 
mány’ gyüléseí pontosan tartatnának, csak minden 
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tiznapban' is egys'zer, még hagyján! de néha, mint 
mondám, egész hónapig sem tartatnak ’s шинg az 
ígazgatói munkálatoknak heverniök kell. Gyülések 
gyakorta háromszor is hirdettetnek, mig egyszer, 
meg'tartatnak. A’ kiszabott (пап töblmyire sehki 
senr jelenik meg , talán az igazgatót kivéve — ki 

v nek leginkább becsületéjßen áll az intézet’ üg'ye; `.- 
más fél мат késöbb hullonganak a’ tagok egyen- 
кем. Sokszor bizonyos tárgy шeи hirtelen kellene 
нaш'oт ’s nem lehet, mert nincsenek elegendö ta 
gok együtt, ’s l'gy a’ tán'gy elmarad, néha (МПа'e, 
mert ideje mult. A’ tagoknak t. i. nem {б foglalko 
dások a’ szmнаz, ök шашлыкat с$иpa becsületböl ` 
és szivességbòl так, vagy saját gazdaságokkal 
vagy más hivatallal elfoglalvák ’s 1gaтu szivökön 
csak aж viselik, hogy a’вz1пШЭщ dolgai valaho 
gyan menjengk, de hogy jól is menjenek ’s az in 

' tézet virágozzék, azon nem igen aggódnak. 
Ill)r kormányból aт" számtalan zíirzavar, 

fenn akadás, következetlenség szokott folyni, mit 
utóbb a’ szinházi közönség is észrevesz ’s nem tud 
vаи az igazgatás’ belsö szerkezetét, az igazgatónak 
шагает, ’s ellene a’ gáncs és gúny egymást éri,` 
elannyira, 'hoд ha nincs elég мы ereje,‚ méltatlań 
kísebbitéseken fölülemelkedni, megátkozza a’ per 
czet, mellyben e’ csodálatos шaгaм elvállaua. A’ 
választuiány’ tagjai pedig --- kiké a"`hatalom és di 
csöség -- az alatt, mig a’ talán buzgó igazgató 
ища, fárad, éjt-4 nappallá teszen, igen kényelme 
sen érzik magokat. Fitymálnak minden dolgaiban; ök 
magok a’ legszigorúbb lìirák; (дeтищe! megelégéd 
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vе nincsenek ’s gyakran штык, hogy az igazgn 
wnak‚mlajdonuják vézkül, mit maгах птицами. 
Munkábannem igen eröltetik meg magokat ; gyülés 
beakkor mennek,. midön kedvök jö, midön jobb 
mulatságot nem шара1: találni, mert тuнцs-#5o: 

‚ ezen foglalatosság is пyнш nekik; ha eljöttek't. i. 
összeülnek ’s mindenröl beszélnek sokat, csak ar 
ról nem, a’ miért gyülés tartatik: az inté.zet’ ügyei 
röl. Sokszor, ha a’ legkomolyabb kérdés van vi 
tatkozás alatt, elhagyják ш ’s arról értekeznek ez 
vagy amaz szinésznönek millyen deli Мaшa, sze 
relemteli dévaj szemei типak, millyen kerekded 
tagjai, sиgаi' termete sib. eiïéle, a’ hely és tárgy’ 
komolyságához épen nem illö, hitványságokról. Egy 
tárgy van, mellynél igen érdekelteknek látszanak; 
xnidön két szinésznünek egymással, vagyszinész 
nönek szinészszel van pöre. Illyenkorva'z igazgató 
‘тaк nngy szenvedélylyel szólnak, neha közel van 
пай az össze kapáshoz' ’11v a’ 'dolog’ vége az, hogy 
a’ szinész és szinésznö közti pörben Щит; a’ szi 
néeznö , a’ Еét szinésznö közöttiben pedig mindíg a' 
szebbik nyertes. ’S ez aztán szinházi fenyiték és 
igazságtétel !.,- 

‚ Ezek иgут) nem szükségképeni rosz oldalai 
egy választmányi `igazgatz1snak , inert képzelni tudok 
olly választmányt ís , mellymásként fogna kormá 
nyozni, de tapasztalás tainúsiija, hogy az gyakorla 
tilag csaknem mimlenhol igy vagyon és igy lesz, 
шeф“; a’ választmányi tagok becsületböl és szives 
Ségböl шик hivatalukat viselni, ’s meddig az Еga: 
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gatás végrehajtó’ részébe szinte úgy, mint a’ ba 
тoмa befolyandanak. ' 

Nem kevés ñgyelmet érdemel az is, hogy a’ 
színházi igazgatás igen nehéz tudomány levén , hoz 
zá kevesen készültek, következöleg kevesen is ér- I 
tenek ’s így, ha sok igazgató van, nagyobb részint 
olly férñak, kik jó falusi gazdák, vagy ügyes spe 
culansok, derék tábla- vagy szolgabirák, főjegyzök 
vagy alispánok', de a’ szinház-igazgatáshoz annyit 
értenek, mint én á“ boncztudományhoz, ki külsö 
leg, látásból ismerem az ember'j test? tagjait, de 
azok’ belsö egybeköttetéseit nem tudom, nem ér 
tem ’s ha valahol csont törik , vagy láb íiczamodik, 
nem tudom, hogyan lehet és kell rajta az egész’ 
veszedelme nélkül segíteni. Millyen határozatok le 
hetnek már azok, mellyeket illy dologhoz nem ér 
tö tagok hoznak, kiki képzelheti! 

lme illyenek kisebb nagyobb módosítással a’ 
testületi igazgatások, ’s ezeket megértvén, nem 
igen fog valaki csodálkozni, hogy az általok köve 
tett rendszer mellett egy intézet sem szokott jó vé 
get érni. 

Sokat lehetne a' színi igazgatás’ mind bal, mind 
jó oldalairól тишинag és tervezöleg mondani ’s 
még is alig kimerltöleg. Legbizonyosabb azonban) 
e’ részben az, hogy végtére a’ jó igazgatás egy 
alkalmas individuum’ személyes értelmétöl és ügyes 
ségétöl függ, ’s ki színházat szerencsésen akar kor 
mányoztatní, íö gondja legyen egy ügyes igazgato’ f 
választása. 
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` Legkevésbbé rosz igazgatásnak képzelem aн, 
midön minden igazgatási rendeletek egyetlen egy 
személytöl jönek, olly személytöl, kinek a’ szin 
мы ügy magának‚ is érdekében áll. Illy ig'azga 
tásban van щиты; rendszer és következetess‚ég,` 
erö és tekintet; itt folyhatnak a’ dolgok megakadás 
nélkül, itt lehet az igazgatásban bizonyos Мsт1!» 
müvészeti elveket kifejteni ’s az intéz'etet lassanként 
virágzati tökély fele emelni. Az udvari sziнты!‘ 
csak nem mindenütt egyes személyek’ kormányára 
vannak bizva. v ' 

Tökéletesen független, teljes hatalmú i521z 
gam csak olly sziтамkиы képzelhetö, ho1 v az 
igazgató' egyszersmingi ha'szonbérlöje vagy штаб 
nosa a’ háznak. Országos нищeты, melly egy 
egész nemzet’ tulajdona, ’s aвтk ellenörségc адa“ 
kell hogy álljon, nem alakitható. Ш az igazgatónak 

. 'iîiggönek, felelösnek kell lennie: azért, vélemé 
nyem szerint, azon feladás lesz megfejtendö, hogy 
az igazgató ellenörség Шa!t álljon ugyan, de ollyan 
Мaй, melly ne legyen neki nyüg és akadály lnun 
kálódásaiban, melly kezeit' ne küsse meg ‚‚ mertak 
koi'' ismét mozdulhatatlanságban fog tespedni a’ rá 
bizott intézet. Szabadnak, de még is függönek kell 
öt tenni, а’ mi ugyan némellyek elött képtelennek 
fog tetszeni, de yalósággal nem az, ’s valamint a’ 
törvény szépen megférhet a’ szabadsággal, úgy а’ 
korlátolt igazgatás is a’ függeùlenséggel. Igazgató, 
ki tetteiért senkinek felelettel nem tartozik, egy or 
шагos intézetre nézve kártékony lehe't. Legyen sza 
.bad az дамам,v de ne törvénykivüli, .az az ne 



mlnden felelettcher nélkül, mert lgy tágas mezót 
’ nyimánk ugyan a’ сэe1e1‹‘гésre,. de egyszer'smind а’ 
visszaélésre is. Иgy kellene гeнаt az îgazgatást 
szerkeszteni, hogy az igazgató ne tétessék szoro 
sabb és tölw'kprlátok közé, mint a’ mennyi visszz: 
élései’ gышsàra szükséges, mit én úgy gondolnék 
elérhetönek, ha nagyban tétetnék felelössé, шеe!1 
bekben pedig szabad kezek engedtetnének neщ; 
vagy hogy темами világositsam fel, ,szoros fel` 
ügyelés alá tenném ш, hogy az intézet virágòz 
zék , nemzeti czéljainak megfeleljen , müvészi 
leg elöhaladjon, de `az eszközök’ vШaszтаж ezen 
legfelsöbb czélokra egészen az igazgató’ belátására. 
Штат; nem feszegetném sqha az igazgató’ mun 
kálkodásait, csak azoknak eredményét venném szi- 
gorú birálat ай, ’s ha ez nem felelne meg az or 
szágosan штаöа: czéloknak, vonnám feleletre az 
lgazgatót. 

Ezen ‘elvböl шапlva az országosan alapitandó 
шинаz igazgatását következöleg gondolnám szer 
kesztendönek. v 

Választasàék országgyülésileg egy kilencz tag 
bÓl âlló biztosság vagy választinány, bele értve ez’en 
маршa az elnököt ’s jegyzöt is. E’ választmánynak 
Iie 'adassék semmi avatkozási jog az igazgatásba, 
hanem тaк fö felügyelés és foglalkodásai sаш.тaз 
sanak következökre: 

1. Tartozzék 'bizonyos meghatározott idöben 
múlhataglanúl összeülni és egy meghatá'rozandó év 



folytatni. 

sинит; (hónap, évnegyed vag`yr félévnek) тщат 
sait megvizsgálni. 

2v. Az igazgatonak a’ szinliáz’ müvészl gyara-. 
podásáról te“ elöœrjesztését мoщsм és reá okok 
kal támogatott gáincsoló, vagy helybenhagyó ész 
revételeit megtenni, hogy az igazgató koronként 
megtudja, niicsoda felsöbb vélemény vagyon i55z 
gatásáról ’s szükség-e igazgatásai elveit megváltoz 
мы, vagy köz megelégedés’esçtére шoкa: mám» 

, 3. Az ‘gaдим ezen bizoiuáiny. választaná 
meghatározott iilöre, és ha az intézet"java i'igy kl 
vánnái, ö tenné le. . 

Egyéb befolyást nel'n kollene engedni e7 vШaszt 
v mánynak nz igazgatásba. 

Egy kérdés гаmишat ш igen könnyen. v’I‘i'idva 
van, hogy a’ szinnázaimál naponként többféle ñzeté 
seknek kell történni, mellyek rendszerint az igaz 
Бaни utalványokra (assignatio) szoktak megesni.. 
Valljon ezen utalványok’ kiadására nem ke11ene-e e'` 
választmányt .azéri felhatalmazni, mert' ezen jog a’ 
szinházi pénztárra nézve igen nagy köyetkezésü ’s 
inert s-zinházi igazgatót, ki szükséges jártassága, 
tudománya és személyes jó tulajdonságai mellett 
még vagyonos is legyen. következöleg utalványai- ` 
rét kezeskedhessék, az az: шoкat helyben nem ha 
gyás’ esetére, ön erszényéliöl ñzeihesse, fölötte 
nehéz leszen találn'i? 

Erre nézve tekintetbe'kell venni, hogy az пш 
ványok leghathatósabb eszközei, az igazgafó mnn 
kálatinak gyorsítéisára. Bár azok’ kiadasl Югa vń- 
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lasztmànynál igen Jó {eheтe gazdasâgi мамаша, 
de az igazgatásra nézye könnyen hátráltató és aka 
dályozóvá válhatnék, söt nem csak, hanem magára/ 
a' szinház' jövedelme'ire is kártékony. Tudják , kik 
nek ebben gyakorlatok van,v hogy bizonyos szinmih v 
'vek bizonyos idöben мaт sok nézöket vonnak 11е,‚‚ 
példáúl ha még egészen újak, ha a’ budapesti német 
szinpadokon nem adattak. Illy müvek adatását az okos 
Igazgatás síettetni fogja, hogy meg ne elöztessék; 
siettetnie pedig csak úgy lehet, ha pénz elegen 
(Ш van szabad rendelkezése alatt , mert ritka új 
szinmů az, mellynek adatása költséget ne kivánna. 
Нa már “гтаnyт nem az igazgató ad, lianem a’ vá 
lasztmányi ülések, mellyek c.sak шкап штат 
nak, az igazgató nem munkálhat szükséges gyor 
sasággal; meg fog elöztetni, a’ pénztár nem egyszer 
szép summától Юлий1: meg, a’ közönség pedig egy 
tán érdekes mü’ ujsági ingerétöl, a’ mi, ha soк 
szor türténendik, -- ’s a’ választmányi rendszer mel 
lett vaióban fog is történni -- pangást hozand az in` 
tézetre és annak hitelét csökkenteni íogja. Tamácso 
sabbnak tartanám tвндaz utalváiryokat az igazgvató’ 
hatalmába adni, bizonybs korlátok között és ellen 
ôrség aкт, mellyek a’ pénzfárt vagyontalan igaz 
дató’ kezeiben is пятым", az ígazgatói munkála- ‚ 
tok’ gyorsaságát is .nem akadályoznákt Hogyan volna 
ezen ellenörség alakítandó, a’ körülmények fognák 

. kifejteni. ‚ . 
Az igazgatás’ gazdasági részétfegy az igazga 

tótól különbözö Személyre kellene bízni, egyìszinhá 
zi gaz dái' a , hogy az igazgaiónak annál több ide 
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je maradjon a’ niüvészi es fenyitéki osztályokra 
ügyelni. . ` 

Az igazgatónak fenyitéki ’s müvészi dolgokban 
kiterjedett hatvalmat kellene adni, különben sem 
elég маnteт, sem eleg szahadsága nein leend 
inunkálódni ’s сsak gép lesz és tehet'ség ’s tekintet 
nélküli czimviselö. Fenyitéki táirgyakban nem kelle 
ne öt semmiellenörség alá vetni, müvésziekben 
peâig csak áiltalános felügyelése alái' a’ vaiaszimány 
nak, пикет már érintetett, a’ niennyilien t. `i. az 
intézet szembetünö müvészi csökkenése forogna k0r 
désben. 

пищаt körülbelül következö pontokra lehet 
ne штаni: ‚ 

I. Az egész szinházi személyzetet —.— a’ szin 
házi gaта: és pénztárnokot kivéve- ö fogadná és 
ö is bocsátaná el. vA’ szinésztagok’ hónapi щeке 
seik’ kiszabását egészen rá kellene bizni, csiipán az 
штаnos hónapi vagy évi személyzetfizetés’ men 
nyiségét kellene szorosan a’ vыasйъшапупaк megha 

' tároznia. ' 

II. Játékrend’ (repertorium) készitésélien, iii 
inüvek’v választásában, diszitniények, öltözetek’ 
n'ieghatározásában stli. teljes Машиnat. 

III. A’ szinészi törvények’ készitésében szinte ‚ 
és a’ vétségek’ megbüntetésében minden idegen Вe 
folyás és superrevisorium forum‚ nélkül', kivéve a' 
törvényhatósághoz tartózókat; ‚ 

IV. Pénztárért nein kellene felelôsnek teniii az 
igazgatót, de kérdés’ esetében tartoznék “гaн`аду’ 
helyességét okokkal igazolni. 

ç 
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‚Шyeиёп „1o5oЫш1’s a’ felebb érîntett és itt a' 
IV. pontbam emlitett korlátok киты, gondolnám egу 
értelmes és jó akaratú igazgató olly szabadon mo 
zoghatnà, hogy üdves munkálatiban nem volnának 
kezei kötvék. 

Vannak kik azt vélik, tanácsosabb volna kor 
Инaя цaшmа igazgatót nevezni. Én azt hiszem, 
ez egy túlságból a’ másba szökés. Minden korf 
látlan hatalom visszaélések’ szülö anyja. Kik 'kor 
látlan hatalmat emlegetnek , mindig egy тeща: . 
képzelík magok elött`az embernek, de az illy idea 
listák csalatkoznak: ember, lla legjobb is, ‘4111o 
zékony ’s jót' magunkért sem állhatunk minden ese 
teщe, annál kevésbbé másért. Mi ritka. a’ valódi, 
lmzgó ’s egyszersmind értelmes férliú; ellenben mi 
nagy a’ henyék, hiúk, indulatosak, értetlenek és 
rosz akaratúak’ szашa ’s egу Шyeп’ kezébe adni or- . 
szágos intézetet, annyit tenne mint ш egyenesèn 
veszélybe döntení. 

А’ szinházi gaтам]: következöket gondolnék 
kötelességül tehetni: 

1.) Számadások’ pontos тeни. 
. 2.) A’ szinház"bér1eti ’s .naponluênti jövedel 
meinek pénztára nella volna , és érte tartoznék ke 
zeskedni. v 

3.) Minden szükségesek’ vás'árlása öt illetné. 
4.) Az ígazgató’ utalványait ö is aláirná na 

gyм rendtartás щит, de .ellenmondási hatalom 
nélkül. 

5 
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5.) Az épületre ’s minden hoпа iariozandók 
ra ö ügyelne fel, ö eszközlene, ha valanii ‚romlanék, 
szükséges igazltásokat. 

Az igazgatói штaны szükséges volna egy 
ti toknok is, legalább egy máisoló vagy leiró, 
’s egy hiv atals z o1g a. A"titoknok' vinne minden 
ivàsbeli foglalatosságokat , millyenek : az igazgatói 
царю ‚ levèlezések sа). 
"192i . 
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Igazgató. 

. \v ` 
Az intézet’ lelke vaz igazgató, tôle kell vàrnl a’ ‚ 
magyar szinház’ gyarapodását nyelv, nemzetiség és . 
müvészi tekintetben, azért ennek választásában leg 
nagyobb иgyщиal kell `eljáuni. Benne én körül 
belül következö tulajdonokat keresnék: ' 
. Legyen tekintetben álló ferñú, tiszta characte 

rii és szilárd, tudományos miveltségü és jó ízlésü. 
Müvészethez,v ha gyakor/larilag nem is -- mèrt ho1 
találun'k illyet? --- legalább theoretice értsen, ’s, 
benne alapos' itélettel birjon. Legyen igazságszereí 
tö, részrehajlatlan; igazságszeretetében szigы'i1, 
dene kegyetlen, keméhy, de ne duтa; ne in01i1a 
tos, gögös, hanem leereszkedö nyájas ’s leeresz 
kedni tudjon önv megàlacsonitás nélkül. Ne legyen 
korlâtolt elméjü és saját eszméibe szerelmes, mert 
igy csupa fejességböl is balútakat választand; 111111 
delmes az észrevételek iránt bár kitöl jöjenek is 
azok. - Legyen muńkasz'eretö és biró, szorgali'nas, 

'kitartó erejü, sebes eltökélésü. Születîtt magyar, 
5 
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_i0` hazaû, ’s az ügynek, melly 4kezeire bizatik, buz 
gó barátja. —- . Ó 

щeкet értelmes olvasó könnyen motiválliai'ja. 
magának, részint saját belátása, részint a’ felebb 
elöadottak után. 

A’ шинам gazaában — kit gazdasági igazga 
«тaк, felügyelönek, is lehetne nevezni .— én маs 
vevéshez értö, takarékos és vagyonos тérñм kiván 
nék; jó erkölcsüt, neveltet. Vagyonost azért, meri: 
kezeire pénzek,, és pedig nagyobb mennyiségben, 
lesznek bizva. 

Mind az igazg.atónak, mind a’ gazaának tisz 
tességes ńzetést kellene rendelni, hogy terhes Ш 
vatalukhoz kedvök lehessen ’s ne legyenek kényte 
lenek más vállalatok ‘Этa1 .vagyonnkait nevelni. Czélt 
csak igy leheteml érniink. д 

\ 

  
‚ 

l 



, ‚ 

Х. 

lzïnházl épiìlet. 

Vannalc., kik a’ Pest megye által'épitett, sz11l1i1z 
nak nem baráti, részint távolsága miatt a’ mostani 
hidvégkörnyéktöl, melly a’ város’ középpontjának' 
tartatik, részint a’ he1y’ csinatlansága miatt, ho1 

' az ¿i11,v melly nyáron porfellegbe van boritva , télen 
pedig sárfészek. Ez okokból ’s azon'nevezetesliöl“, 
hogy a’ nemzeti szinház külsö városra van szoritva, 
midön az idegen, a’ német,, Pest’ egyik legdisze 
sebb helyén pompáz, egy új ház’ épittetése Ohajta 
lik a’ dunaparton kijelelt telken. ` 

Magam is azok’ sorába tartozom, kik a’ csi- ‹ 
natlanságnak nem 'haráti ’s` ki ohajtanám, hpgy 
szinházunk diszesebb helyen` állana valahol a’ bel 
városban. Azonban, miután az épület már áll, nem 
ohajtanám, hogy töle az országos pártolás megvo-' 
nassék néliány évig legalább , mig olly 'pénzmennyi 
ségünk „тeматик, mellyböl egy, nemzethez 
illöbb, tágasabb házat épithetünk. Ezen pestmegyei 
szinháznak elejétöl fogva mind neve ideigleni 
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v щjdoпáц’а válnék, bátor vagyok figyelmesekké ten- 

volt in'ind rendeltetése, maradjon ez még néhány 
évig igy, mig Pest’ magyarjai szaporodnak. Most 
egy й] наш épiteni egyszerre nagy költségvesztв 
getés volna. Pest megye’rendei, ш hiszem, köimyü 
föltételek ,mellett аt fognák engedni ez épületet ide 
iglen az országnak. 

Azon esetre azonban, ha e’ ház az ország’ ш! 

ni, kiket illetni fog, hogy e’ háiz még némellyek 
nek шт van, mik egy sащитz кerашeаепш 
szükségesek. Nin'cs, péliláúl, alkalmas festö tereme, 
ninos raktára, hoт. a’ dìszitményeket eltenni lehes-v 
sen, ’s megnyitása’ évében пенa kénytelenség1›e 
jütt az igazgatás szabad ég alá kitenni gyönyöríi 
en Теste“ vásznait; ruhatára is'nem legbiztosabb 
helyen van. ,Hely azonban a"ház’ udvarában ele 
geiит volna, mind ezeknek épitésére. 



XI. 

Введен szinmiìvek’ jutalmazása.“ 
l 

Mind a’ nye1Vnek’s nemzetiségnek, mind a’ ma 
\ gyar 1iteraturának"s végtére magának a’ szinháznak 

is igen éraekénen au, hogy minél 11111l ‚11 becsesèbb 
eredeti szinmüvekkel bi1.junk .-. értem itt a’ szomorú 
és vigjátékot,, bohózatot és operát. -- Ezen czélt 
аgy fogjuk elém,' ha a’ szerzök a’ szmházi inté 
zet által némi jutalommal buzdittatnaik. ' 

A’ jutalmazásnak azon módja, melly af pesti 
magyar szinháznál egy ideig divatozott, véleményem 
szerint a’ lt'egczelirányosb.' А’ s2ín1iàz1 pénztárnak 
nem terhes, buzditásúl pedig elegendö. 

Minden új szindarab t. i. szigòrúan megbirál 
la1vá“, ha szmpadi hamással -. ez1 keu i11 fökép'n 
tekintetbe venni, nem a’ belsö becset .’--' kecseg 

‚ tet, elöadása meghatároztatik ’s ekkor az iró egy 
egész bevételt nyer illy felosztással: 

Az elsö elöadásból adatik az irónak egy ötöd 
.rész, a’ másodikból kettü, ,a’ harmadikból ismêt 

. keno. Hasonló am kenene anni küifönu remek ini1 
`vek’ jeles forditóinak is. 

о' 
y . 
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Ha az új mi'i elsö elöadáskor meglnikik, az 
többé elö nem adathatván, az iró természetesen 
csak az ädöt nyeri; de eй mindenœsetre ki kellene 
adni, különben azon ös'z'tön, melly az iráshoz ki 
vántatik, csökkeni fog. Ezen egy ötöd rész’ kiadá 
sával az igazgatóság semmit sein fog vesziteni -- 
meи ha `az új darabok’ hitele hibás választás ‚тa! 
el nem rontatik — fel lehet tenni, hogy niinden új 
elöadás egy ötöd részszel több hasznot hozand be. — 
Bohózatoknál két ötöd résztfa’ zeneszerzönek kelì-‚ 
lene adni, operами pedig egy ötöd részt a’ textuel-‚ 
irónak; a’ többit amott a’ szerzönek, itt a’ zene 

. mi'ivésznek. 

Нa idö’jártával valamelly iró’ müvei 111i16n6 
sen megkedveltetnének ’s1átogattatnának, az illyen 
nel az igazgatóság különös alkura is léphetne: de . 
ennek módját és szükségét idö mтatnа meg. 

Az eljáitszott darabok’ tulajdona minden esetre 
az iróé maraми, az az: az iró iiyomathatná vagy 
eladhatná мaмам, mint neki 'tetszik, de csak `mi- 
után a’ jutalom-elöadásnak ídeje eltelt. Ha elöbb 
adn'á ki, természetesen elvesztené a’ színházi dijat. 
Azonban a’ három elöadást egy éven túl tán nem 
`"o1n21. szabad halasztani. 

A’ szinmüvek’ megbirálását, gondolnám, leg 
czélszerübb volna a’ tudós társaságra bizni, mert 
ninos testület, mellyröl inkálib 'fel lehetne ten'ni, 
мogy 'e’ részben dologhoz értö. А’ bn'ámmi; azon 
пaп szigorúnak'kellene lenni, mert annak felette ká-l 
ros нaшa van, ha az eredeti darabok gyakorta buk 
nak а’ szinpadon. ` 



` ' хп. 

г (‚х-526305 ellenörség'. 

Nem rekeszthetem be alkalmasban és korszerübben 
szinházróli értekezésemet , minthaA azon ohajtáso 
mat mondom itt ki, liogy én az országosan alapitott 
szinházat egész orsz‘ág‚’ véleményvének ellenörsé 
ge alatt kivánnám látni, az az: olly nyilvános in 
tézetté alkotni, mellyröl itéleteket szabadon lehes 
sen, akár ellen akár mellett, mondani. Illy ellenöŕség' 
nél az intézet’vírágoztatására üdvösebb eszközt alig, 
fogunk találhatni; azért országosan gondohiám kije 
lentendönek, hogy a’ vszinház’jövendö elöjáróinak 
titalmas leszen a’ szinházróli vélemények’ kifejezé 
sét szóval vagy irásban, gátolni. Szükség, hogy a.’ 
haza koronként értesüljön, mi állapotban van az 
országosan alapitott középponti szlnház; valljon 
megfelel-e az a’ várakozásnak ’s nem vön-e bal, a’ 
hala’ akaratától eltérö, irányt. 

Jó‚ ügynek iiin0s szüksége menedékekre, mely 
lyek az itéleti szabadságot gátolják. Én sem észszel, 
sein korunk’ haladási szellemével nem' tudom azt 
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megegyeztetni, hogy egy дeтeй tntézetról vенe 
inényeket mondani, akar írya akár beszélve, szabad 
ne legyen. Olly igazgatás, melly a’ nyilvános szó 
tól retteg és a’ sötétséget keresi,` ho1 gonoszsa'ig’ 
kigyói szoktak fészkelni, vagy gyшa, vagy ér 
tetlen, vagy végtére roszasággal teljes, ’s én az . 
illyennek kezeiböl, mert minden esetre gyani'is, 
azonnal kivenném az ,intézet’ kormányát. `, ' 

Rosz akaratúak és az ügy’ álbaráli azok, kik 
a’vvéleinény-kimondásban az intézetre nézv'e 1'i11ai1 
nias következményeket hirdetnek. Ezì tapasztalás 
czáfolta meg már. Valljon mit ártott egy másik, 
szinte országos intézetnek, a’ magyar aeademiának, 
hogy ellene és mellette míndenki szabadon szólhat? 
’S mit ártoft a’ 'pesti magyar szinhaznak, hogy az én 
`ègész igazgatásom alatt egy pár hirlap az ellene 
irásból szinte professiót шпанг тeцessé’дёвд sвт‘ 

mit. Ha alapos dolgok íratnak, azok' csak javára 
.jszolgálandnak az intézetnek ’s méltók használatra, 
az alaptalanokat peйg meg lëhet ezáfolni, söt meg 

`nem ezáfolva is az idö feldöntí. Olìiniorum ñgmenta 
delet dies ........ ..\ ' v . 

Egyesek’ visszaéléseinek leghatalmasabb féke 
zöje ’s ha 'megtörténtek ostora a’ nyilvánosság ’s ez 

` az, mit én'szinházunkra nézve ohajtok és sürgetek.' 
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. "if 
A’ PESTÍ 

MAGYAR szlNÉsz'ìARsAsÁG’ TÖRVÉNYÉI. 
BAJzA-JózsEF IGAzCATÁsA ALATT, 

1831—1838 im.. 

-. 1. 

Minden társaságnak rend a’ lelke, melly. nélkül 
sem nem munkálódhatik, sem munkálódásiban egy 
behangzás nem lehét. A’ rend’ fenntartására 1д1116 
nyek szükségesek, világosak, félre neni magyaráz 
hatók, mellyeket a’ társaságnak minden tagja kö 
teles tudni. 

А’ pesti magyar szinháznál behozott törvények 
ezen könyvecskében vannak összeirva, ’s minden 
illetû tagnak bizonyitvány mellett kiadva, hogy ma 
gát azok’ nein tudásával ne menthesse. 

2. 

A’ szinház’ igazgatósága el van tökélve ezen 
törvényeknek egész komolysággal leendö fenntartá.ß 
sára: azért ñgyelmittetnek a’ szinház’ minden rendû 
tagjai, hogy magokat szorosan ezen törvényekhez 



-76 

tartsák ’s ezeket аgу nézzek, minta’ józan rend ’s 
a’ tarsaság’ ’s egyes tagok’ becsületének fenntartóit. . 

Il 

3. 

Ki ezen` törvények’ valamellyikét жмём, be 
, fog vadoltatní, elitéltetni és büntetteni. 

4. 

Büntetés négyféle van, kicsiny, közép: nagy 
és rendkivüli. A’ kis büntetés a’ vétket elkövetett 
tag’ félhónapi ñzetéséiiek minden forintjától egy kraj 
czár; a’ közép, két krajczár; a’ nagy, hat kraj 
czár; a’ rendkiviili, a’ félhónapi ñzetésnek elvesz 
tése, fenn maradván ezen felül az igazgató’ fe 
nyitése. 

v 5. 

Е’ büntetések kemény‘ek, ha magokban, min 
den viszony nélkül, vétetnek: de a’ ki ‚inegg0ndolja, 
hogy a’ szinésztársaság’ tagjainak vétsége a’ szí11 
házi közönségnek --. azon közönségnek, mellynek 
részvét'elétöl az egész intézet’ fennmaradása frigg 
valóságos megsértésç; e’ büntetések nem fognak' szif 
gorúknok tetszeni. 

JÁTÉKDEND És szEnEPosz'rÁs. 

6. 

A’ játékrendet az igazgató késziti a’ rendezök 
kel ’s azon személyekkel, kiknek értesitését e’ rész 
lien kiliallgatni kivánja. 

7. 

Az igazgatóságnak egyik töbh ohajtása, liogy 
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n’ jelesebb tehetségü színészeknek annyi alkalom 
nyujtassék ügyességök’ kimutatására, mennyi csak 
lehetséges: de más‘részröl gondoskodni fog, hogy 
kezdök és kisebb tehetségüektöl se zárassék el az 
út elméjök’ lassankénti kifejtésére. Azért a’ szere 
pek’ osztásában lelkiösmére'tes válogatás fog tör 
ténni, minden kedvezés nélkül egyik vagy másik 
tag’ részére, mert az igazgatóságnak az áll főkép ` 
érdekében, hogy á’ színi elöadásokat minél töké 
.lyesbekké‚ tehesse. 

8. 

szereposztás a’ rendezök ’s egy, vagy több e’ 
ezélra meghivott tag’ jelenlétében történik, de teljes 
eröt az igazgató’ nevének aláírásával nyer, azért 
kiki úgy tekintse szerepét, mint az igazgató’ elha 
tárzott акт'шаг, nem pedig egyik vagy másik ren 
dezö’ kényétöl függö dolgot. 

9. 

Szereposztáskor az igazgatóság ñgyelemmel 
lesz mindig a’ tagok’ hajlandóságira, tehetségeikre 
és az általok játszani szokott szerepek’ nemére, de 
kizárólag kiválasztott szerep-nemeket nem ismerend, 
mert ez végtére lehetetlenekké tenné az elöadásokat. 
Azért senkinek illyféle követelései: hogy ő hösi, 
szerelmes, vagy fondor szerepeket játszik egyedül, 
nem fogadtatnak el. 

Figyelem lesz továbbá, mennyire illy felette 
szövevényes és sok egybeütközésekkel járó dolog 
nál lehetö, a’ szinésztagok’ ohajtásaira. is: de túl 

\ 
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ságos és szerénytelen kivánatokra, önhitt `kerel 
inekre , az igazgatóság nem fog hajlani. 

10. v ' .l 
Elsö rendü szinészek is köte’leztetnek, inidön 

a’ szükség vagy' az igazgató úgy kivánja, kicsín 
szerepek’ eljátszására щу- büntetés alatt. 

11. 

Órök szerepek nem lesznekr az az: senkinek 
sem lesz valamelly szerephez másokat kizáró joga, 
тert ez annyit tenne, mint a’ kezdöket és gyengébb 
tehetségüeket még a’ próbatételtöl is kizárni és egé 
szen elnyomni. ' 

12. 

Minden hónapban Íiárom nagy új pró’zai s'zere 
pet köteles a’ 'szin0sz elvállalni, versben irottat 
eдet, kis szerepeket pedig, a’ szükség úgy lxozván 
magával, még a’ játék’ napján is. Nagy büntetés. 

13. 

Ha a’ szinész a’ szerepek’ elsö kiosztáisa titán, 
valamelly vendég’ érkezte miatt, szerepéto'l meg 
fosztatik, akkor ugyan azon darabban nem küteles 
füllépni. .L 

14. „vx`'5, 
Ha. a’ szinész 1'a1anie1131 szerep’játszásától fel- v 

inentetni akar, okait az ig'azgatónak tartozik elöter 
jeszteni, mellyek mindenkor ki íognak hallgattatni, ' 
(le csak akkor elfogadtatni, ha alap'osak. Fölmen 
.tetésének okait a’ tag régi játékniil vagy szerepnél 
24 óra alatt, i'U' szerepnél pedig az nap, midön 0l 

x 
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vasó próba volt,'köte1es elöterjeszteni, ézen idö’. 
elrolyta шёл lmentegetözése nem hallgattatik meg. 

‚ , , a ' 
` 15. 

Illyféle mentségek:' hogy ez vagy amaz sze 
rep kicsin, mitsem jelentö', vagy — a’ mi szinész 
nöknél van legînkább divatban -- igen öreg, nem 
fogadtatnak el. ’ 

16. 

Senkinek sem szabad af rendezó által ища 
külaöu szereîet seпиni`шагy alan visszaküldeni, ki 
illy,esmit tenni Ваtт.Кoстя, elsö esetben közép `bün 
tetéssel fog fenyittetni, melly büntetés ismételt át 
hágásoknál kèttöztetve fog nagyobbodnî. A’ rende- 

` zönek hasonló lyüntetés’ tilalma alatt nem szabad az 
а igy visszaküldött szerepet elfogadni. 

17. 

Szerepekben , vagy magokban à’ szinmüvekben 
önkényes váltqztotásokat tenui titalmas, ki ezt me' 
részlendi, nagv büntetés alá esik. 

18. . ' Ä 

А’ szerepeket költelesek a’ tagok tisztán tar 
шni, kibemocskolja, eltépi, vagy elveszti, annak 
költségén új fog iratni. ' v 

. 19. 

A’ szerep’ vételéröl minden tag bizonyitvz'inyt 
fog adni név és nap’ feljegyzésével. Ha пeй: volna 
otthon, köteleá vмaттe bizni мамаши. Nagy bün 
tот. 

\ 



ч l 

20. 

A’ szerepet a’ rendezö’ тамаgы'a köteles a 
tag azonnal vissza adni. Nagy büntetés. 

21. 

` Egy esztendeig elö nein adott darab újnak fog 
tekintetni. ` 

7 

22. 

. Ki szerepét a’ fö próbán nem tudja, krs ininte 
tési ат, ki az elöadáson akadozva датах, nagy 
büntetési dijt fizetend. Ezen vétségekre a’ súgó lesz 
köteles felügyelni, és .az akadozókat az паgyeниe! 
feljegyeztetni, ha elmulasztandja, hasonló büntetési 
dijt Iizetend. 

PRÓBÁK ’s ELóADÁsoK. 

23. 

Próba hároniféle van: olvasó, emlékezeti ’s e16 
’ adási, vagy fö. Minden szindarabból annyi próba fog 
штaт,“ oПyaп, a.’ mennyit és millyent az igazga 
шsа; szükségesnek `látand. 

у 24. 
Az elöadási vagy {б 1lróbán tartozik a’ szinész 

olly komolyan ‚Быsшиi, mini magán az elôadáson, 
csupáux mellét szabad knnélnie a’ kiáltástól. 

‘ 25. ` 
Ki a.’ 'próbára egy óranegyeddel késöbb jö, 

minœem jelènése vaina, azen a’ his bünfeiési am, 
‚ félórával, a’ közép ат; félórán ti'il annyiszor a’ kö 

,zép Щи, mennyi‚ тeмпам` elmulasztott. Ki a’ szin 
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ház’ szolgája ¿Ital hiyatik ell az im'éntvküelel't bün 
` ,tetéseken fölül a’ штык 15 kr. ñzetend. 

l 

` wl» “26. .J . 

Olvasó próbán kezdettöl végig штык jelen 
lenni a’ szinész tag. Ш; minden vétség nagy bünte 
tést “спaша maga után. à ' 

27. . 

Egyéb próbákról sem szabad elmenni a’ rende 
zö’ engédelme nélkül. Nagy шт. ¿- Нa a’ rendezö 
olly tagot bocsát el, kire 'még a" próbán szükség 
volna, щeй érette ay пagy mimeœsi dl'jt. ‚ 

‚ 2g, ‚ v 
Вogy a’ próbák csenddel meliessenelì vég'bè, 

шт leszen kis büntetés Мaй más színésznek ott 

megjelenni, mint annak, ki az elöadandó darabban 
ниши. Más tagok гашиша helyröl nézhetik a’ 
próbát. ‚ 

‚ 29. . ./' 
A’ próbákon tett észrevételeket З’ rendezöktöl, 

/ vagy a’ darabban дата шmыyгы nehez'téléssel f0 
gadni tilahna's, valamint észrevételeket (шпал és 
sértöleg ‚teimi, sышe. Nagy büntetés. Illy in66.` ne 
velt társaságba annyira nem való, hogy a’ ki ezen 
vétekbeâesik, ha meg nem büntettetnék is', mint'go 
romba személy fog a’ társaság’ közvéleménye által 
megrovatni.' ` 

` 30. 
Rendêzö vagy karmestér a’ prоъакoп nem si? 

keтülç helyeket annyiszor ismétèltetheti, mennyiszer 
' 6 

l 

' x 
ь 
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t/etszik', söt a’ játszó tagok közül is "joga van ki 
vánni mindeniknek az ismétlést ’s a’ többi tartozik 

engedelmeskedni. Az engedetlen közép büntetési ‘Щ! 
nzete'nd. 

31. 

Ki a’ próbához tartozó tagok közül a’ szüksé 
ges‚ csendet megzavarja, azon kellemetlenségnek 
teszi ki magát, hogy а.’ rendezö által fennhangon 
megintetik ’s ha vétkét ismétli, mindannyiszor fizeti 
a’ kis büntetési dijt. v 

32. 

Midön a’ próbán maga a’ szerzö vagy más meg 
kért személy van jelen, ennek észrevételeit tiszte 
lettel kell kihallgatni, teljes elfogadtatást azonban 
az észrevétel csak akkor nyerend, ha abban а’ ren 
dezö is megegyezik. 

33. 

. Az elöadásokat elintézni a’ rendezö’kötelessége 
’s mit e’ tekintetben teszen, annak a’' többi tag tar 
tozik engedelmeskedni, ellenszegülés’ szabadsága nél 
kül. Megeng'edtetik ugyan észrevételt tenni, söt pró 
bán javaslatokat is, akárkinek: de illedelemmel, ’s 

I 

, ha az' a’ rendezö által el nem fogadtatnék, a’ tagnak 
nincs joga nagy büntetés alatt ellenkezöt cselekedni. 

34. 

Elöadás’ estvéjén a’ játszó személy egy óran'e 
' gyeddel azon felvonás elött, mellyben kilép, tai'tozik 

rj felöltözve állani. Kis büntetés. 
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Második csenditéskor kiki helyén áll és ügyel 
kilépte’ idejére. Ki vagy késöbben vagy korábban 
lép ki, közép, ki a’ játékban ez által зa"ёт is 
okoz, nagy büntetési dijjal büntettetik. 

36. 

Ki próbán, az ügyelö áltaiszólittatván, aхoтal' 
meg nem jelenik, iишаer: ismételt esetben 15 váltù 
Мaрии'! ñzet, elöadásén pedig пagy büntetést. 

37. 

A’ rendezök, ügyelö, karmester, gépmester 
ушам fognak, hogy elöadás alatt senki fenn szú 

/ 

` val ne beszéljen, és за)t ne csináljon; az áthágó v 
kis büntetést fìzetend,v ismételt esetekben ismételve. 

38. 

Ki a’ végszót el nem mondjai, а’ sz'erint a’miilt 
miatta kis vagy nagy hátramaradás, zavar шлем, 
iizet kis, közép és пagy büntetés dijakat. 

39. 

Jeselebb szerepek’játèzóinak játék’végéig nem 
szabad levetkezni és eltávozni, hogy ha штatnak, 
megjelenhessenek.' Ki ezt áthágja, nagy ъищeты 
dljt мeшопа; szinte ait ñzetend az is, ki .tartós ki- 
штатa meg nem jelenik. v v 

' . 40. 

A’ néma személyzet’ vezetöje minden vezérlet 
tei днa! elkövetett' hibáért Мs mint d. [нeгeт]. 

6'1: 



'_. 84 _“ ‚ ' 

öLTözKöDÉs. 

41. 

'v Qltözetèt nem szabad a’ tagoknak kényök sze 
rint választani, még .akkor sem, ha saját зашё 
seikbe шашек. Nagy bünœfés. Ez папt az öиты!' 
rendezövel ’s avval, ki a’ rendezök közöl s0ros,' 
tartozik kiki a’ próbám jó elöre éntekezni. A’ rende 
zök kötelesek a’ tagok általviilendöen elöterjesztett 
észrevétclekèt кандиgaта, îontolóra venni, de :i1:11h‚ 
wlan kivánatoknak, mellyek gyakran'csak hiúság 
vagy c'sillogni vágyásból erednek,‚ ’s csak tehetet- 
lenség’ ищeм, ` nem fognak helyt en'gedni. 

42. 

. Mit öltözet’ tekintetében a’ rendezök e1végez- 
nek ,' másitliatatlannak kell tekinteni, ’s annak e1 
lenszegülni sem szóval, sem tettel nem sыпad. 
Nagy bünletés. 

43. '‚ 
Illéndlö nappali ’s korszerü köntösöket, keztyüt 

fehér és fekete tricot-ókat, harisnyát, czipöt stl». 
éíféle apróságot köteles a’ szinésztag tàrtani. Carri 
catur-Öltözeteket, vagy ollyanokat, vmellyek játék 

' 'alatt elrontandök, az igazgatóság fog r'endelni. 
44. 

Szinpaddn alig van valami szembetünöbb, ińint 
a’ Мишeй’ tiszfáuánsága; ki mocskos lábbelivel vé 
так észre, ñzeti a’ kis пишetе“. ш a’ váalás a’ 
súgó’ kötelessége leszen. ' ' 



. új fog készit'teini. 

' .` ' L .L g5 — 
‚ 45. 

Ki`aïti'sztaïés hihátlan köntöst elmócskoljà, рe 
csételi vagy szaggátja, annali költségén egy hasonlú' 

\ , ` „Р . 46. 

. ‚ Az акта szobákhan, ’s'általában vàlamínf pŕó'-, 
Íiákon, vúgy elöadáis elött és alait a’ .`1egпa5уo1›1з' ‚ 
esend'nek Кап lennij, liógy' ai’ зато személyek nyu-Á 
gàlinas 'lelki állapotban maradjanak. Nagy zajjal 
beszélni, feleselni, illetlen kifejezésekkel élni, тa: 

` lamint ища: poroztatni,' csizmát tisztittatni, ‘(agy 

а‚ f 1v Q48. ‚1,51 ";., ‚ i.' 

egyébmocsklïâsägot. elkövetni, `nagy ‚паnteт alatt 
tilalmas. y v v ̀  v ‚ ‚„`н:;‚..‚; '‹,, Ы 

. n 
l 'v ' 47. ‘и v 'a ‚дм 

' Ki az öltözö szobában elébb megi‘elenik, annali, 
joga van magát elöbb felöltöztetniësïhaját aïfòd# ` 
rászszal eligazittatni; rang vagy koты különbsé 
gekre nem lesz tekintet. Az ¿ithágó közélnbüntetés 
Sel напишeшь ' 

'Af штаты vagy ömiztefökef‘àuilvà 'kifèâìèl 
zëéekkel íllet'ni nagy ’hiintetés alatt nein пaъда; “" 
-n.. ' .u 

` ` " 49‘ Uhn; 
A’ nénia személyek’ öltözetére a’ rendezök’ ha 

t'à‚rozala szerint n’ ruhatárnokok fognakügyelni ’s a’ 
hibákért felelni. ` 

‚ '50. 
Minden szinész tag tartozik magának külön 

нити tarmui az öltözö „мы. Kis büntetés. 

A 



‚ 54. 

...c 'А’ legnzigyob'bv öltözködésnek is 12 perez шаг: 
v.égbe keil menni. Közép bi'mt'etés. ` v 

` ' 52. .i ‹ . ‚‚ 

Midön az elöadandó szinmíi úgy kivánja, hogy 
felv'onás кат a’ szinésznek атташe keu, az illy 
esetet a’ színésztag, tartozik az ügyelönek próbán 
megjelenteni. Kis büntefés. Az ügyelö a’`karmes 
гeны értekezik, ’s az öltözköaési каши ‚щит а‘ 
felyoilás közti шщшаг. ' ` v ' 

«,'Ljfn .v ‚ v. ‚ 53. . . 
- 33H“ Az öltözetrendezö, mielött a’játszó személy 

kilépne, meg'nézi ültözetét, és ha hibát veszen ész 
re, a’ soro's rendezövel egyetértöleg megigazíttat 
ják; ennek .ài’ tag трoziх magát alávetni, ki ellen 
s.zegül, íìzeti a’ nagy büntetést. ' 

Q 

-,ì ‚ АдтАьАшоз TÖRVÉNYEK. 
54. ‚ 

Ki valamelly helyen hivatalból áll, az нам 
A 'köteles mindenki aflegnagyobb ишeмии viseltet 

ni, ’s ki másj; hivatalos foglalatossága között sért 
meg, щeй à’ гaзy mimetést, ‚ismétel't esetben ís 
mételve. . v 
v ' ‚ 55. v . ‚ 

Ki szinésztárèát durva, goromba szavak'kal iI-' 
letí, щeй a’ nagy büntete'st. ' 

„‚‚‚. 56. , ‚ 
Ki az ‚тем, vagy anuak' штампы nyilvá 

n 
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nosan beszél, rágahnaz,- azoknak becsületét sérte 
geli, és hitelét kisebbili ’s panaszait nem az ígaz- 
gatónak adja elö, hanem a’ két városban terjeszt 
geti hireit, rendkivüli vagy рaгy biinteiést ñzetend, 
a’ vétekhez mérsékelve; hasonlólag az is, ki vala 
mellír nyilvános botránkoztató там, millyen a’ ré 
szegség, garázdálkodás stb. követend el. . 

57. 

. А’ következö napi тушaт“g mindig elötte 
то nap fog a’ táblán jelentetni; a’ szinésztag tar 

'tozik ezen штаt megnézni, лдeи; elmulasztván, 
rest`sége так valamelly hátramaradás történik, kö 
zép biintetést iìzetend. ‚ 

58. 

A’ játékhoz szükséges eszközökre magának az 
illetö tagnak is kell ügyelni ’s aт: annak idejében 
elökérni, vki illyet выgаva1 kivinni elfeleit, щeй a” ‚ 
nagy büntetést. Az ügyelö’ kötelessége a’ requisi 
tariust` az eszközökre nézve rendben tartani, a’ hi 
ba'it. együtt' так kis' dijjal. 

. ‚д 59.‚‚. 
: .l А’ sziúméges eszközöket játék’ végével vissza 

kell adni a’ requisitariusnak; elvesziteni, e'lrontani, 
kárpótlás’ büntetése aдa“ nem szabad. 

60. 

Senkinek sem szabad a’ .szinpadra 4föllépni, ki 
oda nem штык. А’ rendezö, ügy'elö és ,örmester 
minden oda nem tarlozó személyért külön külön иs 

Ö . 



' az igazgató’ kom`01y megintése. 

. _; g8 ._.. 

büntetést {однa}; Нант, fenn mai'adváil‚' ezen Чeт! 
‚ $.21... .|..‘ `.« "i 

‚ 61. 
.. ; . 

f' А’ színész, ki cseledét a’ „шрaмы1 megállanf, 
’s.ácsorgani engedi, ha 'miatta semmi zavar акт!` I 
iörténnék is, nagy büntetést ñzetend. Ha az illy 

'csev1éd a’ szl'nfalak `közíil kinéz, a’ szinész a’ nagy 
büntetést kettö'ztetve щeй, ha ki is lép a’ közönség’ 
bòtránkozlatására, rendkivüli büntetést можeт‘. Нa 
'sonló büntetésekbe esnek a’ Szinház’ minden tagjai" . 
ii? e’îfetkek’ valamellyikét elkövetendik. 

’ 'A 62. 

Ki játszik, annak azon estve nem szabad a’ . 
nézök ватт megjeleimi. Közèp büntetés. 
r1' . ' 63. a .f1 ' n 

,, . 

' ‚шеи elöttiñtv óránegyeddel az isà ¿ki dem 521% 
kuk', шипы: mami holléce1. Középëuümetés. v 

ñ'. ,\ . г ' ` Mr... 

- '` - "к: и;` ' 
А’ щoкцaк ügyelniök keu. hogy minnen Щё 

ben meg lehessèn öked,L lelr'ii; ki szállásárólfhárom 
шаrа e1mё5yeп, köœle's «шшш шватй‚‚1' :hal мы ` 
meglelhetö. Kö'zép bünte'tés. v‚ ‚ ‹v‚ v‚ L »i 

‚ 65. ‚. ` ‚ ‚ . ` l. , 

'Ki megbetegszik, jelentetni fogja magát az 
îgazgatónál. Kis4 1шт. Ki a’ czédúlán betegnek van 
h.irdeive; nem szabad magárt' az igazgató’ Hire 1%! 
kül köz helyen megmu'tatnia, ń'agy biintetés Мaй; 

‚` Í 

‹ 

` 
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.\ I 66. ‚ .' v 

Gyógyittatnia мaма magát a’ szinésznek,. ki, 
vel teгамk, de orvosi bizonyitványt a’ szinházi or 
«мы tartozik hozni, más nem fogadtaiik el. ` 

\. , . ‚ 67. ' v K 
Ki az .elöadásról elmarád, midôn szerepe `van, ` 

még akker is, ha szerepét más vevén át, miatta a’ 
darab adathatik, v rendkivüli büntetést ñzetend. 

68. 

Ki 24 órára a’ két városból e1 akar távozniń 
az igazgatónál jelenti magát; ki ezt nem teszi, ’s 
engedelem nélkül távmik el, rendkivüli büntetést, 

U 

v ki az engedett idön túl'kimarad, ñzeti a"nág-y bün 
tetés'f', melly a’ kimaradás’ ideje’alati naponként 
fog i'sтételtetni. ` 

- ` v 69. 

Az itt elöszámlált ,büntetések kötelezik a’ ren 
dezöket,`az адeпты karmestert egyformán, ’s ezen 
ШИН, minthogy ök a’ hivatalos rendtaтtók, az igazà 
gaют}; különös ellenörsége 'Мaгг lesznek. `. ‚ ‚ 

‚ 10. ' ' 

A’ ,büntetendä` гaд)t a’` sorosjendezö ,v `ügyelö , 
és` karmesternfogja Ibevaïdolni, ’s ha a’ beváalást el.-'` 
inulasztja, нaши ßüntetést тeг. А’reцаezбц iigye-¿ 
Шt, és karvmestert akármellyik'tag bevádolhatja. ¿m .‚ 

v v 71. ` 

A’bevádlottat hámm tagból anó bfröság mgm 
elitélni. Ezen biróság minden évnegyedben 'Юra vá; 
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штык, olly tagok által, kik a’ színpadon beszélö 
szerepeket játszanak. 

72. 

На a’ beváalou: az itélettel meg nem elégszik, 
hivatkozhatik a’ köz gyülésre, de ha аgу-ét itt is el 
vesziti, a’ büncetést kétszeresen ñzetendi. 

73. 

''A’ biróság’ vagy a’ köz gyülés’ itélete szigo 
' rúan fog végre hалaт Ía'z igazgató által ’s vitt kérel# 

meknek Semmi helye nem lesze.n. 
‘74. v 

‹ . v Нa а’ biróság’ tagjai vagy váàlók vaду vádlot 
tak leendenek, ’s betegség`vagy atyañság miatt aka 
dályozvák, helyökbe` az igazgató‚ таst fog nevezni , 
de csak a’ kérdéses egyes esetre. ‚ 

75. 

Ki az itt feljegyzetteknél рagyет) vétekbe es 
Лёд annak ügye az igazgató által fog fenyittetni, 
vagy a’ részvényes választmány’ elébe tervjesztetni. 

76. 

' Az itt elöszámlált büntetési pénzekböl egy kis 
mennyiség fog egybegyülni, melly az igazgatónál 
les`zen letéve. Ezen mennyiségböl minden félévben 
emlékek készittetnek ’s annak vagy azoknak fognak 
jutalmúl adatni, kit a’ társaság’ szavaт tagjai tit 
kos szavazattal legrendszeretöbb ’s pontosabbnak 
itélendenek. ` ` 

l 
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77. 

Ezen törvények idövel javittatnak ‚ pómuamak, 
azon шов, mellyen alkotva valának. 
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