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Magyar jatekszini jutalmazott Feleletek. A Magyar Tudos
Tarsasagnak 1833-beli ezen kerdesere: Mikepen lehetne a
magyar jatekszint Budapesten allanddan megalapitani? (Die
Preisfrage der ungar. Akademie: "Wie könnte man zu Pest
eine ständige ungarische Bühne gründen?)
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ELöBEsztD. 

Penn említett kérdését a.’ magyar tudós шёл'sz15113, 
4dik nagy gyülése alatt volt 2dik köz ülésében 
hirdettette ki 1833ban, November lûdikén , 30 
дата!) аrапу jutalommal. 19 felelet érkezett bé 
') а’ kit1'ízött Junius Sdikáig 1834ben, ’s Qdi 
kén, öt biráló “нашимс а’ héti ülésben , azon 
tagok’ ahhoz járulása nélkül, kik versenymun 
kájuknak a.’ pecsét Маг‘; volt 18 Кбит létét je 
lentették. 

Az öt biráló, aà Julius 29dikén 1834ben volt 
héti ülés elejébe adott véleménye szerint,a’ kér 
dést kétfelé oszlónak nézte: 

1. Miképen lehetne Budapesten magyar szîn 
házat alkotni. 

2. Miképen lehetne ezen alkotott 521111162 
ban a’ magyar szinmlîvészséget állandóvá tenni. 

') Egyik visszaadatott , mivel irója magát megnevezé, 
’s n'gy, ‘этим alá 18 esett. 
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А’ küldöttség, a’ kérdésnek leginkább elsú’ 
részérâl értekezó'knèk гайка а’ 18 pályairat’ 
szerzöit, ’s llogy а’ másikról _ egykettó’ kivé 
telével -—vagy épen nem, vagy csak szinénjárva 
és a.’ legnagyobb általánosságban szólának. Mit 
pedig а’ küldöttség annál inkább sajnált, minél 
jobban lneg vala gyó’zó’dve annak igazsága feló’l , 
hogy egyedül szinház építéssel а’ magyar játék 
szin megalapítva még nincsen, így а’ játékszin’ 
belsô elrendelésére nézve is minél alaposabb és 
kimerító’bblvéleményeket ohajtott volna. 

Csaknem általánosan mondhatónak vélé to 

vábbá а’ küldöttség, hogy а’ mennyi pályairat 
érkezett bé , annyi felé ment a’vélekedés, mert, 
természetesen is, ha egykettó' általánosan meg 
egyez bár valami javaslatban, а’ kivihetés’ mód 
jai körül tôbbnyire eltérnek egymástól. És mi 
nekutána, javaslatot kelle minden felèletnek 
magában foglalni, önként folyt а’ kůlönbözésis. 

Minekutána рeйд a’ béjött sokféle javas 
iat’ ki, vagy ki nem vihetó’ségét elébb még 
vtapasztalás ajánltathatná leginkább: nem akartay 
csak eló’legesen elitélni а’ küldöttség, mellyik 
volna közöttök а’ legczélirányosabb. Mert, “133 
ni gondolá ezt attól is , ez vagy ama’ javaslat.’ 
millyen körülmények közt ’s kik эта! vétctik 
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munkába. Megtörténhetnék ugyan is, hogy а’ ш 
dós társaság ollyan javaslatot itélne koszorúra mél 
tónak, melly, munkába vétetésekor nem sikerülne, 
hanem sikerülne talán egy egészen más. А’ küldött 
ség ennél foда itten , hol bizonyos elvekbôl itélni 
nem lehet, csak аж nézé tisztének mint biró, 
hogy azon pályairatot válaszsza ki, melly az 
ajánlott javaslat’ czélirányosságát, kivihetó’ségét, 
felhordott Okai és fejtegetése által leginkább hi 
hetó’vé tette. És íigyelmében tartotta а’ küldött 
ség аж is, hogy а’ tudós társaságnak e’ jutalom 
kérdéssel , észképek’ gerjesztése , gondolatok’ cse 
réje, а’ tárgy’ több oldalról fejtegettetése volt 
egyik fó’ czélja, minél fogva, ki. а’ feleló’k kö 
zött e’ czélra is szerencsésen dolgozott, ki leg 
több józan nézeteket legalaposabban támogatva 
terjesztett eló’, azt hitte а’ КЁЦЙЁИЪЁЗ érdemes 
nek megkülönböztetésre. 

Illy szempontok szerint itélte így a’ kül 
döttség’ tübbsége, a’ 30 aranyat elnyeró’nek ’s 
nyomtátásra méltónak e’ jelmondatut: 

„Hazaz'javaslatz'nl'ban Íehetó'se'gek Íeò'zül a’ 
Íegalkalmasabbat almwn' — a’ józlm hazajìsa’g.“ 

Szükségesnek шпoна azonban mintegy vi 
lágosítólag megjegyezni , hogy ezt nem azért itéli 
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jutalomra méltónak , mintha azt hinné: a’ benne 
foglaltató javaslat oldaná fel а’ kérdési csomót 

_. bizonyosan, mintha azt tartaná legjobb vagy 
talán egyetlen egy módnak а’ magyar játékszin’ 
állandó megalapítására, hanem azért: 

Mert javaslata czélirányosságát valamennyi 
társai között józan fejtegetésével és alapos okai 
val leghihetőbbé tette, tiszta nézetet foglal ma 
gában, ’s а’ kérdést legtöbb oldalról világosítja, 
benne legtöbb practícai itélet látszik ’s а’ cso 
mót nem erőszakosan ketté vágni, hanem kí 
bontani ’s feloldani igyekszik. Előadván a’ já 
tékszin’ hasznait, ártalmát, szükségeit, psycho 
logice fejtegeti okait Színészeink’ Vándor életé 

‚вeк, tanúságos jegyzéseket foglal magában а’ 
játékszin’ megalapítása felől divatozó többféle 
javaslatokra; érinti а’ magyar játékszin, erede 
tét, haladásait, régibb és mostani sorsát; ’s mi 
ket nevezetesen a’ játékszin’ belső elrendelésére 
nézve mond —- bár nem kimerítők is —- legin 
kább haszonvehetők а’ többi értekezések kö 
zött , mellyekben e’ tárgy többnyire csak melles 
leg vagy nem is érintetik. 

Vallá csakugyan e’ mellett а’ küldöttség, 
hogy talált а’ többi feleletek“ között is ollyakat, 
mellyek sok jót foglalván magokban, az olvasó 



 

V 

közönségnek hasznosak , tanúságosak ’s eszközül 
szolgálhatnának új észképek’ gerjesztésére. Ez ér 
telemben illyennek mondá ’s nyomtatásra és iven 
kénti tiszteletdíjra ajánlotta e’ két különféle jel 
mondatut: 

1. Nuna Dea, nunc suecurre mz’hz’, nam posse 
medew' 

Pz'cta docet templz's multa tabella tuz's. 

Ennek lelkesen mondott hasznos és tanúságos 
intései mellett azonban, azt vélé a’ küldöttség , 
hogy javaslata szerint a’ magyar játékszin , né 
mettel bajosan lehetne összekapcsolható. 

2. Több лет többet Мt. 

Ме11у röviden, velósen ’s józanul mond el né 
hány hasznos észrevételt, kivált a’ szinmíîvész 
ségi iskola ’s operára nézve. 

Méltóknak vélte végre ezeken kiviîl а’ kül 
döttség megemlíteni ezen jelmondatuakat: 

1. Meddz'g Евы/221t611 Magyarok mz-ndenkm' 
_ akarnz'? 

Нет cselekednz- mz'kor штат 
2. Festina lente. 

3. Сшштш' tenues grnndz'a , 

mint részenkéntvszorgalommal és itélettel éx-te 
kezetteket. 



V1 

A’ héti ülés, megbizottjai’ tübbségének e’ 
véleményét elfogadván annál Гoша, а’ mi 1pár 
másutt jelentetett, hogy а’ társaság’ minden 
ища nem vehet. birálata alá minden béküldött 
шапка“, а’ társaság’ nevében а’ három elsó'bb 
jelmondatu levélkék’ pecsétei felbontattak, ’s 
a’ siker feló’lök ujságokban közzé tétetett. 

A’ felelök зари helyes irásukat шпoна]: meg 
e’ nyomtatásban. 

Költ a’ magyar tudós társaságnak Üvtober 
мы” 183460’: tartott he'tz' üle'se'bó'l. 

DÖBRENTEI cÁBoR mk. 

Titoknok. 
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FAY ANDRÁS 

rÁnLAn|nó"s мдвудв Tunós TÁRsAsÁGl TlszTELETaELl TAG’ 

FELELETE 

ньзб кАвввь11птАь0м1кАт. 

Jelmondah 

Halal javaslalinkban 1ehetöségek kò'ziìl a’ legnlkalmasabbat 
nkn1'ni`a’ józan hazaliság. ' 





 

гвъвьб ÉnTnKnzts 

a’ magyar Tudós Társaságnak 1833-ban tartatott 
Nagy gy1’ílési ezen kérde'sére: miképen lehetne 

a’ magyar játékszint Budapesten állandóan 
megalapítani ’ë 

I. 

Nem vólna nehéz kimutatni, ha illy fenий": nyo. 
mozás, körén és határán túl nem feküdnék értekezé 
seтnek, azt, hogy a’ görög, c's római hajdan-korban , 
a’játékszineket politica szűlte,vagy legalább alapította 
meg. Népmulattatás vó‘nt ezeknek egyedűles czéljok; er 
kölcsi irányuk csak az 115)’neчeтeйтystcriа11‹1‹al,ünne 
pek’ alkalmaival érzékítctf szent történetek által jöve di 
vatba. A’ színi múvészség még késöbb t1'íne fel; ha 
bár Roscius hagya is róla valamit sejteni a’ rómainak, 
Az inkábbára az újabb kor’ haladásának szüleménye, 
melly Garrickban, Quinben az ángol, Jodelle-ben, 
Moliere-ben a’ francz, Velthemben , Eckhófban, Schrö 
derben a’ német szin-ml'ívészséget, ’s átalában Lessingben 
a’ színi kritikát hozá létre. 

Így ma már a’ szinészségnek, mint csalhatatlamíl 
egyik nemének a’ ml'ívészségnek, snkkal nemesebb czél 
tüzetett ki. А’ рапет et cz'rcenses, ha bár nem szünt 
is meg elökelö gondja lenni a’ kormányoknak, egye 
d1'íl mulatsági fekintetböl csak a’ színi karzat’jel-szava 
már ma; a’ nemesebb közönség játékszineinkben min 
denütt nemesebb élemény után eseng, melly mulatás 
mellett nemzeti yS ma'i erények, eтel656l1en‚ Oktîlflíß 3 

1 
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ban, ’s aesthetikai érzelmeink’ kielégítéseiben áll. E’ 
jeles czélokra annál sikeresebbenl munkálkodik más 
1m'ívészségek felett a’ szin-m1'ívészség, minél képesebb 
ez amazoknál kivívni érzékeink’ ámulatjait; élet által 
adván életet elö, ’s mozgó, szóló, sötcselekvö emberek 
által az emberi törfénetcket. Továbbá : mi a’ szomorú já 
tékok’ czélja eды), mint tragikai fennség? melly az 
einberi legnemesb eröket víищa a’ végzéssel (már az 
akár a’ régick’ fátuma, akár az újabbak’végetlen rend 
je legyeu) ’s vagy gyözni hagyja azokat, ‘гaзy neme 
sen roskadni ennek súlya alatt; ’s így mind két eset 
ben magasztos érzelmekkel emeli az emberi keblet. — 
А’ jclesb На játékok, cgyes példánynkban tüntetik elö 
az emberi bohóságokat, mellyek vagy átalában embe 
riek, vagy társasági viszonyokból eredettek, ’s ezen bo 
hóságokat teszik mosoly’, nevви/‘55’, gúny’ tárgyaivá. Le 
het-e valami oktatóbb ennél ‘Ё -— Atalában a’ szinpadra, az 
emberi természetnek legnemesb alakjai, ’s legérde 
kesb gyengéji lépnck fel. Elégítheti-e ki valami telje 
sebben ennél, szóp után esengö szomjunkat? _ 

Ezek okai azon köz érdeknek, mellyel a’ mível 
МЫ) világ a’ szinpadokat tiszteli; úgy hogy újabb ko 
runkban, mintegy mérlegél'íl szólgál ezeknek 4ll4s 
pontjok, a’ ncmzctck’ míveltségi fokának. 

II. 

Különösen neveli ezen érdeket a’ magyarnál ma 
ga a’ szükség is. 'Иgу/an is 

íször. Hazïínk, mint századok-óta elö-bástya 
a’ Török ellen, mint mezeje a’ háborúi viharoknak, 
mind azokban elmaradni vala kénytelen, mellyek а’ 
béke’ nyugalmának gyümölcsei; de nem semmiben an 
nyira, mint nemzeti nyelve’ és társalkodása’ m1'velésé- 
ben. Polgári alkotmánya’ veszélyeztetéseiben, nem 
érhetett a’ lelkes neшzct fontosabb gondjai közt erre, 

‚мы e’ részben idegen nemzeteknél készen talála, 
aggtalan fogadá vala sajátjának. Ezen idegen mívelt 
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ség alatt állunk mn is, melly miatt társalkodási nyel 
vünk ki nem fejlödhetik , a’ nemzeti nyelv’ szép ügyé 
be bé nem bírjuk vonni szép-nemünket, melly termé 
szeti, ’s menthetö hiúságánál fogva , azon nyelven ó- 
hajtja közleni a’ társaságokban érzelmeit, mellyet erre 
alkalmasint kiképezten talál , ’s melly míveltsége ál 
tnl ön míveltsége’ fokzit kitl'íntetni képes , melly kön 
nyü, nyájas, társasági viszonyok közt símúló- egy 
szóval: melly szintúgy megfelel társalkodïisi szüksé 
geinek, mint híúságának hízelkedik. Mennyire há 
tráltatja nemzeti fejlödésünket, szép-nemünk’ ezen hi 
degsége nyelvünk iránt, nem szükség hosszasan fejte 
getnem: elég erre megjegy’eznem azt, hogy társalko-- 
dásokban, az egész míveltebb világon, a’ szép-nem vi 
szi a’ fö szerepet, ’s mi' férjfiak azokban szívesen j1ít 
sz11l: a’ másod-szerepeket utána. 

Már ki tagadhatja, hogy a’ játékszin, mezeje a’ 
társalkodási divatnak ’s viszonyoknak, nemzeti szo 
kásoknak, nyelv-fejlésnek- egy szóval : tl'íkre a’ nem 
zeti életnek? és igy hataln1as hévérje a’ társalkodási 
nemzetesedésnek? 

2szor. Еgy, sok nemzet c's nyelv a'ltal felosz 
lott hazára nézve, alig lehet idvesebb valami, mint 
azon eду 1'lyelvbc1l egyes1'ilhetés. Ezt még azon disz 
telen repke - irz1sol1’ szerzöi is megismerik, kik a’ma 
gyar nyelv’ terjesztése’ készl'íleteit lesekböl nyilazgat 
ják. Ezek magok inkábbára az erötetések ellen kelnek 
ki. Már lchet-e nyájasabb, simúlóbb, minden eröszakot 
kirekesztöbb módja a” nyelv-terjesztésnek mint a’ já 
tékszin? 

3szor. A’ szinpad a1. által, hogy tárgyat 's al 
kalmat nyújt aestheticai ízlésünk’ itéletünk’ gynkorol 
hatására, tagadhatatlan1íl eтeli ml'ívészségi érzclmün 
ket, csinosodásnnkat; ’s erre kinek van móg most 
nagyubb szüksége mint a’ magyarnak, ki csak iméllt 
kezdé literatúrai, és müvészségi pályáját? 

i» 
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4szer Játékszin nélkl'íl, egy fö ágának a’ költé 
szetnek parlagon kellene hevernie.Ugyan is drámaíróink, 
nélküle teljesen ki nem képezhetnék magokat; a’ sz‘ 
ni hatást egyedül maga a’ színi elöadás tüntethetvén 
elö. Ezen ok csak azok elött nyomhat keveset, kik a’ 
kбЦéьисt’ becsét nem értik, vagy tekintetbe nem ve 
szik azt, hogy legtöbb jeles drámai költök egyszer’s 
mind szinészek vóltak: mint Shakespeare, Jodelle, Mo 
liere, Schröder, Iffland ’s a’ t. _ 

Еzе}: vóltak azon tekintetek, mellyekböl hazánk, 
nevezetesen az ’l825-diki diaeta , a’ magyar játékszint 
megalapítatni, elöleges sérelmei közt kivánta, mel 
lyeknél fogva ez úgy fejezte ki magát, alázatos felírá- 
sa, ’s több követei’ nyilatkozása által, hogy a’ játék 
szin, mint a’ nemzeti nyelv’ és csinosddás’ hatalmas 
eszköze , szoros kapcsolatban áll a’ nemzeti Muzeum~ 
mal, és Tudós Társasággal. 

III. 

.Iáték-szinek’ hasznairól sokan sokat (пak, vitat 
koztak már, ’s azokat értekezésemben ismétleni feles 
legesnek tartám vala, ha egy sokat ártó, ’s hazám 
ban szerte divatozó elöítélet’ meg czáfolása végett, az 
általam felhozott elvekböl, egy következtetést nem ki 
vántam vólna kihozni. Tudnillik: hogy ha más m1' 
velt nemzeteknél is,több a’ játékszin mint merö mulat 
ság, és nemes fényl'ízés’ czikkelye, nálunk az épen szд/г 
se'g és így пением Íaò'z iigy, mellynek elösegéllése alúl, 
magát semmi rangú és oszlályú hazafi ki nem vonhatja 
a’ nélkül, hogy kedvetlen gyanúk’ kárhozása alá essék. 
Legyünk e’ részben nyíltak: mennyit nem áтм ezen 
szép ügynek az, hogy rangosaink, fökép’ kik nagyobb 
polgári, ’s kivált egyházi hivatalokon ültek, méltósá- 
gok alatt álló dolognak, vagy épen azzal ellenkezö 
nek vélték, pай-{ol:1i a’ játékszint , tán egyedl'1’l`, (meri: 
hazafiúi hidegséget rólok fel tenni nem akarok) azon 
elöitélctböl , hogy az nem egyéb mulatságnál , sze 
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relmes bohóságok’ oskolájánál, buzgólkodás mallette 
nem egyéb gyermekes fanatismusnál, nemzetí t11lsa'gos 
kodásnál! ’s a’ t. 

IV. 

Lássuk azonban: mi lehet az oka, hogy a’ jzítél1 
5zin’ fentebb elöhordott idveiböl, mind külföldön szá 
zadok-óta, mind haza'nkban annak bölcsöje,1790-óta, 
olly kevés érethetett el?-Én ennek’s átalában a’ szi11 
müvészség’ siìllyedésének okait ezekben keresem: 

1sz11r. Legtöbb szinész-társaságai Európának, 
vándorok. Olasz országnak szin-müvészségét csalha 
tatlanúl ez süllyeszti, és hazánkban azt még csirájában 
ez sanyarja el. Mert mellyik ön-érzö ifjú adjamagát 
beduin- életre? egy kóbor szinész-társaság miért nyn 
mozza mélyebben a’ m1'ívészséget, midön annak 1eli1l1: 
tességeivel is könnyen ki elégítheti bizonytalan , ’s nem 
sokat váró közönségét? hogy’ nyújtson valami jobbat, 
holott sem ideje, sem helye, sem ereje hozzá? Nehаíny 
darabnak (minél röhögtetöbbnek vаgy ríkatóbbnak, an 
nál jobb) lietanúlása, czélja minden iparjának;mcrt 
ezeket eljálszván tovább viszi deszkáit. Tengödhetés, 
óhajtásának legföbb pontja: mert útazás nyeli el nagy 
részét szűk jövedelmének. Innen erednek: ócsó rosz 
darabok’ választása, hízelgés az aljasabb közönség’ íz 
lésének, s1'illyedése a’ ml'ívészségnek, ’s ennek kontár 
sáfárinak meg vettetésök ’s a’ t. —- Аzt nem is 011llí 
tem, hogy a’ kóbor életnek magára a’ szi11észí személy 
zet’erkölcsiségére nézve, milly káros befolyása lehet! 

2szor. Legtöbbet árt a’ szin-nu'ívészségnek egész 
Európában, a’ szinészi igazgatóknak haszonlesési ala 
csonkodásuk. Már Seume egyik fö okáńl teszi ezt a’ 
mai szin-ml'ívészség’ süllyedésének. Azon igazgató, vagy 
is inkább yállalkozó , ki saját ereJével és veszedelmé 
vel tartja fenn a’ szi.nész-társaságot, természetesen csak 
az úgy nevezett kassza-daraboknak ör1'íl, mellyek rit 
kán müvésziek; a’ legjelesebb darabokat telhetöen ócsó, 
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és csekély személyzettcl, nyomorú díszitményekkel, 
öltözetekkel adatja — egy szóval: mindcnütt l1ol er 
szény és nn'ívészség jönck 1'itközésbe, nála az utóbbi 
veszt. Ez hozta Európában olly fájdalmas divatba: a’ 
szem-rém-llarabokat, az állat-szerepeket, a’ hely- al 
kalmi bohózatokat (Localposse) ’s a’ t. mellyekkel 
mit nyerhete a’ szin-m1'ívészség? minden jobb ízlés1i 
elgondolhatja. -— l 

Nálunk magyaroknál még inkább gonoszkodik e’ 
métely. Hazánkban , másod, söt harmad szerepl'í szinész 
is, mihelyt elegendö pártszövési ügyességgel bír, ’s 
vagy hasznot reméll, vаgy 11osz11t liheg, egy pár kö 
zépszer1'í, ’s több rossz szinészböl álló társaságot csábít 
maga kormzínya alá, nyakába veszi vele az országot, 
’s úton út-fólen müvészkedik korcsma-állásokban, 
ésjuh-fészerckben, mind addig l'ízvén szinészi kíзe'r 
téseit, míg újm egy akad társaèágából, képes magához 
hódítani egy részét annak ’s ńj igazgatóvá alkotni ma 
gát. Ezen váltogatott pünkösdi igazgatóságok szültek 
hazánkban eddig is mintegy tizennégy most szerte szi 
nészkedö olly társasa'got , mellyböl alig lehetne jó 
kcttöt öszve alkotni, ’s melly kettö is mostani környül 
ményeink között alig bírna tengeni. Milly szerencsét 
tehet illy kezckben a’ lm'ívészség, mellyek közt ne 
hány deszka a’ szinpad, egy pár olaszful a’ díszitmény, 
tíz-húsz avúlt szindarab a’ könyvtár, egy láda rongy 
a’ ruba-tát, ’s tán falu ~.helyen egy itcze ázalék a’ be 
menct-rlíj _ könny1'í elgondolni! Átalán: ki nem 1111’1 
vészséghen, hnnem ml'lvészségböl él, nem szentelt pap 
ja, lmnem csak kczelöje lehet annak; ’s igazgató, ki 
elegendö szellemi erövel nem bír a’ maga’ osztályában, 
bizonyosan csak süllyeszthctni Гошa a’ szin-m1'ívészséget. 

35z0r. Nagy akadálya a’ szin-ml'ívészség’ gyara 
podásának, ’s hasznai’ kifejlésének az, hogy elöké 
sz1'íleteink , oskoláink nincsenek, mellyek valódi szin 
ml'ívészeket formálhatnának. Aligr van pálya, melly olly 
11011105, de egyszersmind olly nehc'z, ’sl kiterjedett kószü 
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letet kívánó lenne , mint a’ szin-mi'ívészi. Körében feküsz 
nek ennek, kissebb-nagyobb mértékben, a’ lelki ’s testi 
ügyességek’, tudományok’ minden nemei, az ember-ismé 
ret’ tág mezeje, nu'ívészségi érzemény, és világos nézetek, 
mellyek a’ természet’ nemesb alakjainak felfoghatását esz 
közölhetik, hajlékony jártasság a’ társnsági viszonyok’ 
szövényei között, ’s érzeményes és gonddal nyomozott 
megválasztása mindennek, mi a’ physicai, erkölcsi, egy 
szóval világi és emberi természetben, nemesen, nagysze 
ru”n, és magasztosan' mutatkozik, vagy benne reли: nyug 
szik. Tehetjük-e mind ezt egyedl'íl reá - születéssel , vagy 
több év1'í gyakorlottsággal,vagy is úgy nevezett routine 
nal ? elegendö-e erre egyes szerepek’, mozdúlatok’, kiej 
tések’, indúlat-fejezések’ betanulása? Koránt sem! Ki 
szellemileg nem képes felfogni az egész szindarabot, a’ 
maga szerepének befolyását abba, ki nem képes a’ szcrep’ 
individualis eharacterét bíztosan meghatározni —- bízta 
lan" lesz annak minden szava, lépése, mozdúlatja, ’s 
rendesen ‘гaзy alatta fog maradni szerepének, vagy 
túl-csapongni azon. Az nem fogja tudni azt, hogy víg 
és víg, szomorú és szomorú szerep közt eze-rnyi a’vál 
tozat, ’s kissebb-nagyobb fényletek ’s ärnyéklatok 
különböztetik azokat egymástól. Az nem fogjav érteni 
Figaro és Falstaff` közt la’ különbséget, nem Hamlet, 
Lear, és Móór Károly között; az zajlani fog minden 
hös szerepben, ríkatni akami minden sz-omorúban, rö 
högtetni minden vígban. Illy kész1'ílet’ hiányának tu 
lajdonítom én átalában, szinészeinkben azon nagy be 

_folyású tévedést, mellynél fogva a’ tragicum és szo 
morú, a' comieum ésy nevetséges közt bíztos határ-vo 
nalt húzni ritkán bírnak. Innen van az untatásig pi 
tyergés tragoediáin-kba-n, aljas röhögtetése a’ knrzat 
nak comoediáinkban, ’s mind kettöben gyakori túl-csa 
pongás a’` szerep.’ határain. Innen származik, hogy a’ 
szinész bíztalan mi'ívészségi állásában, gyakran зари 
e'rdemének tulajdonítja azon tapsokat, mellyeket a’gya 
korlatlan közönség nem jaítékának, hanem szerepénelc 
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osztogat. Innen ered, a’ minden m1'ívészségben felette kzi` 
ros önhittség, ’s kora elégedés, számos nagy remé 
nyl'í, tehetség1'í, ’s különben egykor nagyot nyújtható 

y szinészeinkben. ---- 
Alig lehet megfogni: mi lehet az oka, hogy midön 

mívelt Európánkban , minden ágára nézve a’ 10ű121sz 
ségnek, Akadémiák, Conservatóriumok ’s a’ t. állittat 
tak, egyed1'íl a’ szin-ml'ívészség -- ez a’ humanitas’ leg 
fontosb hatású ml'ívészsége -hagyatott mostohán’ÈTud 
tomra, egy pár gyengébb próblit nem említvén, az egy 
Poniatovszky Szaniszló lengyel Király, ki nagyobb nn'í 
vész mint Király vala, munkála czélirányosan erre. 
Ö szinészi gyermek-intézetet alkotott vólt Varsóban, 
’s több jeles szin-m1'ívészek, és mu”vésznék, kik kö 
zött Campi, ker1'íltek idövel ki intézetéböl. _ 

Táncz-vívó - hangász - oskolák, n1imikai, declama 
tiói, nyelv-tudomlinyi gyakorlatok, elkerűlhetetlenůl 
szükségesek szin-m1'ívészek’ formálására; ha csak azt 
nem akarjuk, hogy egy századnak elég legyen azon 
egy két szin-m1'ívész, ki ön géniusza’ erejével , ’s sze 
rencsés környülmények’ segítségével, minden gátokon 
ált’ bíra törni. 

4szer. Egyik inkábbára hazánkat illetö akadálya 
a’ szi11-111йУészség’ haladásának, la’ szege’nyse'g. Ez, és 
ebböl eredö azon környülmény, hogy legjelesebb szi 
nészeink sem lehetnek nyug-pénzek által bíztosítva, 
elöregedés’ vagy nyomorodás’ l111s eseteire nézve, fö 
oka annak, hogy míveltebb ifjaink, ’s fökép’ leánya 
ink , kik egyébiránt is ritkábbak amazoknál ‚ csak igen 
gyéren határozzák el magokat a’ szinészi pályára. Nyug 
pénzek’ rendelhetése nélkl'íl majd lehetetlèn hazánkban 
jeles szinész-társaságut fenn tartani. Nagyobb fizeté-' 
seket, mellyekböl a’ szinész valamit félre tehetne,még 
sokáig meg nem fog bírhatni a’ magyar szinészi közön 
ség; igy tehát kilátás nyugpénz’ kaphatására, lehet e 
gyed1'íles rugója iparjlinak, ’s kapása lehet egyedűles 
jutnlma nem könnyű fáradozásának. Ezen kilátás és 
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jutalmazás fogna egyszersmind rendhez, törvényhez 
szoktatója lenni a’ magyar szinésznek, ki bal itélet 
böl nagy részint meg nem férhetönek véli ezeket a’ 
m1'ívészi szabad - elmu"séggel. 

5ször. Ártott hazánkban, kivált kezdetben a’ szi 
nészségnek, az ellene divatozott hibás elöitélet is. Ki 
disztelen mulatozásnak, ki erkölcs’ sikamos kerl'töjé 
nek tekintette a’ szinpadot, ’s megvetéssel nézett a’ 
jámbor szinészekre alá. Ezen hibás gyözödés okozta 
azt, hogy a’ gazdag, ’s különben hazai áldozatokra 
kész egyházi rend тaза“: pártolása alúl kivonta. Vólt 
számosan ollyan ki azt hitte, csodáltában a’ szomszéd 
nemzetek’ haladását, hogy a’ magyart nem alkotta a’ 
természet szinészségre, ’s elmaradását annak születési 
mostohaságnak vette. Számos föbb Méltóságainkat hű 
tötte el ezen hibás elöitélet a’ magyar szinészség iránt. 

Elsöbb ágát ezen kettös elöitéletnek úgy vélem 
eléggé megczáfolják az általam felhordott azon nemesb 
czélok, mellyeket a’ míveltebb világ, és ön diaetánk 
is a’ szinészségnek már ma kitl'íznek, ’s mellyek el 
len vВsza-11lésеl1 csak annyit bizonyíthatnak, mennyit 
minden jó, nemes, nagy és szent dolgok ellen — úgy 
mint mellyekkel az emberi kény és gyarlóság mind 
viszsza élhet —- bizonyíthatunk velök. 

Második ágára nézve pedig a’ felhozott elöítélet 
nek, legyen elég megjegyeznem azt, hogy itt nyilván 
körben forgó okoskodás húnyat szemet. Azért marad 
tunk el, mert ninos pártfogás; nem pedig azért kell 
megtagadnunk a’ pártfogást, mert elmaradtunk. Ves 
sük szemeinket a’ szomszéd míveltebb nemzetek’ szi 

nészségi haladásaikra; mi vólt a’ német szinészség 
Welthem, és utána Eckhóf elött? mi az angolé Gar 
rick elött? mi a’ francziáé Jodelle’ kora elött, sót 
utána is Corneille-ig, Moliere-ig? Legyünk igаz3á 
gosak ön magunk iránt: nem lelkes haladás-e az, mi 
dön, hogy csak az újabbakat említsem, oskola és 
majd minden pártfogás nélkül, sóvárgó nomadismus 
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mellett, egy Megyeryt, számos szerepekben Barthát és 
Tóthot, egy Kántornét, ’s Dérínét stl). mutathatnnk”.d 
nem elég tanúk-e ezek, hogy a’ természet e’ részben 
sem mostoha a’ magyar iránt? ’S mit nem reménylhet 
nénk , ha jelesebb míveltebb szinészeinknek könnyebb 
(Лet mellett, társalkodási pártfogás is juttatnék, ’s ök 
nemesebb úri körökbe gyakrabban méltattatnának? 
Mert magában a’ pénz, ’s markolható segély, bár milly 
szüksége van is reй, nem képes soha kielc'gíteni a’ 
valódi m1'ívész’ keblét; e’ mellett, figyelem ’s kije 
Ieltetés után eseng ö úntalan. 

V. 

Az elöadattakból kitetszik: hogy a’ megalapí 
tandó magyar játékszinnek: 1-ör állaudo'nak, bizonyos 
helyen megtelepedettnek, vagy is inkább lakhelyet 
vertnek kell lenni. -- 2-or annak nem egyes vállal 
kozók’ hanem kò'z iigyelet ala!! álló z'gazgato'ság’ l16r 
mányától kell függnie. 3-or a’ megalapítandó magyar 
játékszinre nem elég szz'n/lám, és szz'npad-ejn'tete's, 
azzal öszveköttetnie kell a’ hozzá tartozó szinészi 

intézetnek , söt nyugpénzek’ tökéje’ megalapításának 
is. 4-er szükség, hogy a’ magyar szinészség mint 1mi 
vészség, a’ magyar szinc'szek pedig mint 1m'ívészek be 
csültessenek. 

VI. 

Hogy a’ megalap-ítandó állandó magyar játék. 
szinnek hazánkban egyed1'íl Pest városa lehet helye, 
ez iránt valamint a’ köz vélemény csalhatatlanúl mu 
tatkozik, úgy az ország’ Rendei által is több ízben 
egyenesen kimondatott már. -- Elhatározó okai en 
nek ezek: 

1-ör. Ország-közepette álló két testvér anya-vá- 
rosból könnyebben sugárzhat széllyel а’ hazában, а’ 
szin-nu'ívészségi haladás. 
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2-01-. Az, épen ezen helyheztetésénél, továbbá 
közép-ponti kereskedésénél, nagyszeri'í vásárainál, tör 
vény- és több polgári kormány-székeinél, garnison- 
jainál, ’s benne mulatozó magányos úri rendeknél fog 
va, inkább alkothatja magyar játék-szinjét köz ér1l6 
klîvé, köz használatúvá a’ hazában, mint más félre 
fekvö, ’s ezen jelességek nélkl'íl szl'íkölködö kissebb 
városok tehetnék. 

3-or. Illy óriási haladású, ’s testvérjével már is 
Europa’ föbb városai közt helyt fogó város mint Pest, 
könnyebben nyújthat módokat a’ szinészi intézet’ gya 
rapodására, bövelkedvén az muzsika-táncz-viadal-mes 
terekkel stb. könnyebben szólgáltathat, külföldi 111ű 
vész-vendégei által, alkalmakat magyar szinészeinknek 
magok’ tökéletesítésére, könnyebben adhat szinészi 
mester-embereket, muzsikai kart; alkalmasabb a’sziné 
szi igazgatósággal járó széles levelezésre stb. 

4-er. Legfontosabb nézet az, hogy a’ pestbudai 
magyar szinészi közönség mind számosabb, mind á1a 
lá1›a11 felvéve míveltebb aesthetikai ízlésl'í, más kis 
sebb városok’ közönségeinél. Ki az utóbbiban kétk6d 
nék, gondolja meg, hogy az aesthetikai fökép’ szi 
nészi ízlésnek, hogy az bíztos élességü lehessen, 
szintúgy gyakorlásának kell lenni, mint minden más 
tudoma'ny-i'ízésnek; ’s hol lehet az nagyobb gyмки-l6s 
ball, mint hol majd naponként jeles szin-m1’ívészeket lát 
hat, hallhat? mint hola’ szi11észí itéletek, vélemé 
nyek, a’ nagy közönség között zsúrolódhatnak? 

Már hogy egy szinész-társaság csak ott tenyész 
het, csak ott llaladhat, csak ott áraszthatja el idveit, 
hol folyvást számos a’ közönsége, úgy vélem senki 
kétségbe hoz11i nem fogja. Ugyan is, ha szinte alko 
tandó tökével tán fenn tartathatnék is mostoha jöve 
delem’ esetében a’ társaság, de kire hasson a’ szin-nn’í 
vész, ha üres Tháliája’ temploma? hol vegye a’ tet 
5zés’, a’ becsültetés’, a’ hir-név’ hatalmas ösztönét, melly 
а’ m1îvésznek éltetö eleme szokott lenni? Minél jele 
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sebb , annál bizonyosabban lebádgyad pályájáról a’ 
szin-müvész, ha üres falak közt kénytelen vesztegetni 
iparját; ellenben kéjdagadó kebellel lép fel a’ tölt ház’ 
szinpadjára, büszke reményében, hogy a’ sok közt 
több értö figyel játékára, ’s veszöbe nem megy szor 
galma, és kivívandó legkissebb szerencséje is. 

VII. 

Lássuk már: mit teve hazánk eddig a’ szin-m1'í 
vészség’ ügyciben? mit egy állandó magyar játék 
szin’ meg alapítása iránt kinyilatkoztatott óhajtása’ tel 
jesl'ílésére? 

Nem akarok erre olly keserl'ín bár igazán, mint 
gróf Széchényi felelni; csak azt fejtegetem itt ki, 
hogy mi e’ részben itt-ott történt, az vagy elégte 
lem'íl vagу' czéliránytalanúl tétetett. Ugyan is: 

Lör. Maga a’ haza, eddigi diaetáiban, csak óhaj- 
tását, ’s ezt is kevés meghatározással és kifejtéssel 
nyilatkoztatá ki, a’ Felség’ eleibe nyújtott felirásai 
ban; melly óhajtás inkábbára csak abban látszik ha 
tározódni, hogy а’ már álló ’s német közönség :íltal 
használtatott pesti szinházban, felváltva magyarok is 
állandóúl adhassák mutatványaikat. 1825-ki („szág-gyш 
lési acták’ 166ki lapján nyilván ezt kérik a’ Rendek: 
ut dramatica societas nationalis, in Libera Regiaque 
Civitate Pestiensi, ac signanter erecto ibidem e diven 
ditis fundis civicis Theatro, pro ludis suis hungarico 
idiomate exhibendis, fixam et praeferentem consi 
stentiam acquirat. —- Erre még felséges Válasz nem. 
érkezvén, a’ dolog függöben áll. Módja és eszközei 
iránt a’ megalapításnak, kedvezö Válasz’ érkeztével 
lennének tanácskozandók a’ tisztelt Karok és Rendek. 

2-or. Egyes törvényhatóságok, nevezetesen Pest 
vármegye — kit mint közép-pontit, különben is köze 
lebbröl érdekel vala az ügy, ha számosan bebizonyí 
tott hazafiúi buzgósága nem lelkesítette vólna is-több 
lelkes, bár sikeretlen próbákat tettek a’ magyar szi 
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nészség’ elösegéllésében. — Pest vármegye 1811ki 
octóber 1-söjén tartatott Köz gyl'íléséböl, azon esede 
zett Felségének, hogy a’ pesti német közönség bö 
ven ellátva lévén immár szinészeti készületekkel, a’ 
duna-parton állott régi ’s város-kerítési falból, és így 
hazai pénzböl ép1'ílt úgy nevezett выдeнa-„шт, 
engedtessék által , az 1S07ben Pesten tanyát vert ma 

_ gyar szinész-társaságnak; vagy felváltva állandó jétsz 
hatás a’ felállított й] szinházban. Ezen óhajtásukat 
Pest vármegye’ Rendei elöbb ö Császári Királyi Fenn 
ségének Nádorunknak terjeszték fel; kinek is 1S10ik 
esztendei Julius 19én költ válaszában az foglaltatván, 
„hogy az ó játékszin, felséges határozatnál fogva a’ 
pesti szépítö bíztosság’ rendelése alá adatott már, az 
й] nagy szinház pedig tetemes költség1’í világítással 
járván, a’ csekély eszköz1'í magyar társaságoknak, mint 
tett próbák bizonyíták , káres len'ne inkább mint hasz 
nos“ —- a’ Rendek fenntebbi kérelmöket, eshetö vál 
toztatás’ reményében, egyenesen O Felsége eleibe ter 
jesztették. Mind két kérés megtagadtatott a’ reájok 
jött felséges Válaszban; az elsöbb azon oknál fogva, 
„hogy a’Rundellának, a’ pesti szépítö bíztosságnak fel 
söbb helyen jóvá hagyott javaslata szerint, mellyet 
most már változtatni nem lehet, le kell rontatnia, 
a’ második pedig azon okból, hogy a’ pesti szinház ha 
szonbérbe lévén kiadva, az a’ bérlönek, kötésénél fog 
va, szabad használatra engedtetett által; azonban ta 
pasztalás után a’ magyar és német társaságok, közö 
sen már az ó szinházban sem bírtak megférni; egyéb 
iránt eléggé el van látva a’ magyar szinészség a’ pesti 
szinház’ bérletének azon számára kikötött feltételével, 
hogy a’ magyar szinész-társaságoknak Pesten minden 
“Дай-1lí1 (taxa) nélk1'íl van szabad játszhatása.“ stb. 

3-or. Több egyes törvényhatóságok: mint Abaúj, 
Bihar, Borsod, Fejér, Pest, Veszprém, Zala várme 
gyék, ’s többek, példás hazafisággal, és áldozattal 
tanyáztattak kebeleikben, több vagy kevesebb ideig, 
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magyar szinész-társaságokat. Söt egyes hazafiak is, 
mint Vida, Sándorfy, B. Berzeviczy, stb. ön fеláldo 
zásokkal tevék ezt. 

4-er. Alig van törvényhatóság hazánkban, melly 
kissebb-nagyobb pártfogást ne bizonyított volna a’ vain 
dor magyar Thália iránt, még azon részeken is, hol 
magyar ajk nem zeng, ’s ezeknek sorában számos 
egyes hazafiak is tündöklenek. Ezen áldozatok közt 
fö említést érdemel azon köz buzgóság,mellyel1814ben 
Pest vármegye’ felszólítására, szinházi telek-vételre 
és építésre , számos törvényhatóságokból nevezetes sum 
ma gyült öszve, mellyen 1815ben a’ hatvani 1itczában 
a’ telek meg is vétetett, de a’ miatt, hogy ön hazlí 
jában a’ magyar ml'ívészség évenkénti telek-adót fizete 
Pest városának, melly adó szinház-építésig bizonyosan 
elnyeli vala az egész tökét, 1828ban ismét eladatott. 
Vala-e még más oka is ezen hazai szép remény’ illy 
füstbe-menténeki? itten nem ‘тaют; hogy azonban 1á] 
dalom! fö oka ez vala, bátran állíthatom. 

Mind ennyi buzgóság-nyilatkozások, ennyi áldo 
zatok, ennyi hazafiúi eröködések után is, semmi siker! 
Vándor, szegény, ügyefogyott, ’s csekély haladhatása 
miatt csekély becs1’íltetésl'í mégmaig is a’ magyar szin 
müvészség! Mi ennek az oka? 

I-ször. Az, hogy egyesítés helyett, elforgácsolánk 
erönket. A’ fenntebb éríntett áldozatok, egy tömegbe 
gyüjtve, megbírtak vólna már hazánkban egy jeles 
szinészi intézetet tisztességesen alapítani; {gy-_inté 
zet helyett, nehány személyt, ’s ezek közt számos 
méltatlant, sok oskola - és dolog-kerülöt tengetett 
a’ haza. 

2szor. I-Iazánkban a’ szinészség, mint czélirány 
talan ’s felosztott pártfogásai mutatják, inkábbára úgy 
tekintetett, mz'nt mulatozás’ egyz'k ága; illy tekintet 
böl kivántak annak egyes vidékei benne részes1'ílni, ’s 
tán nem fog tartozó hálánkkal ellenkezni azon megjegy 
zésem, hogy a’ pártfogásokban gyakran egy kis haza 
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ñúi hiúskodás is játszá a’ maga szerepét. ‘Иzsgейцы: egy 
kissé: mint tétettek ’s tétetnek rendszerint szinészi párt 
fogásaink? Megérkezik, alája rendelt szekereken, a’ 
nevezctesebb nemzeti ünneplésekre “(raкт, vagy meg 
hívatott magyar szinész-társaság, a’ megye’ kebelébe; 
ácsok színt faragnak sebtében, tКии/Вelö]: pénzt Зyüj 
tenek, tehetösebbek asztalokat terítetnek számára; a’ 
szinészi ml'ívészség’ éleményében ritkán részesülhetö, 
’s hazafiság-mámoros közönség omlik riadozni, és ke 
zeit sebessé tapsolni a’ szinsátor felé; a’ társaság ne 
hány napi mulatozása után, kielégítctt m1'ívészi büsz 
keséggel ’s nem ritkán önhittséggel, és néhány forint 
tal zsebében, további vándorlásnak indúl ismét, a’ 
megye úti költséget gyüjtet számára ismét, és szeke 
reket rendel alája ismét. Legyen szabad kérdenem: 
mit tett a’ szinészség’ magasztos czéljára megyénk'! 
mit ért el kiadott pénzével egyebet, mint azt, hogy 
nehány nap’ mulatozott, jól, vagy hazafiságból unat 
kozva, ’s azt, hogy a’ társaságtól megemlegettetik? 
Nyájas sikerek ezek is, de a’ magyar szinészségnek 
több kell, söt épen egyéb kell; mert illyes apró mú 
lékony pай-“o5ïíзol; még megkedveltetik szinészeink 
kel —- kiknek nagy része az állandó rendnek úgy 
sem nagy barátja — a’ beduin-életet, a’ pazarlott ha 
zafias tapsok pedig önhittséget szülnek nálok, ’s kora 
m1'ívészi megelégedést; melly mind kettö, fökép’ ná 
lunk magyaroknál, sok jeles müvészi talentomnak te 
metö sírja. 

3szor. Valljuk meg: hogy az illy szaggatott part 
fogásokból kimaradhatatlan a’ vete'lkede’s, melly ez 
esetben, azon МИН, hogy az erök’ egyesítését gátol 
ja, azon, hazánkban nem kevés ‘Май viszketeget szl'íli, 
mellynél fogva re'szs magát ege’sznek véli, vдaчa, tart 

` ja, ’s a’ rész’ érdekei mellett, ha nem mondom meg 
veti, bizonyosan gyakran mellözi az egésznek érdekeit. 

4szer. Hogy a’ több törvényhatóságok által tett 
adakozásoknak siker-velztését tetemesen elösegíté al 
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itt-ott történhetett vagy történt, fonák vagy épen lel 
ketlen sáfárkodás a’pénzzel , tagadhatatlan. Ez szomor1i 
következése hosszas törvénykezésünknek, és fc'ny1'ízé 
sünknek, melly utóbbi minden országban veszélyes mé 
tely, mellyben a’ nemzeti gazdagság’ furrásai dugúltan 
veszteglenek. 

VIII. 

А’ magyar szinészség’ megalapítását véleményem 
szerint leginkább közelítették eddig : 

1ször. A’ N. M. M. kir. Helytartó Tanács’ útján 
1807ben Pest városa’ szinháza’ bérlöinél kieszközlött 

azon lemondás, mellynél fogva azontúl azok nem ki 
vánták a’ Pesten tanyázott magyar szinész társaságtól, 
mint addig tették, negyed tiszta jövedelmét a’ magyar 
mutatványoknak. 

2szor. 180Sban Czibulkával kötött szinbérlöi eggyes 
sége Pest városának, mellynél fogva kiköttetett,’ hogy 
a’ magyar szinész-társaságok Pest városa’ kebelében 
váltás-díj nélk1'íl adhassák mutatványaikat. A’ kötés’ 
tizedik pontjában nyilván kifejeztetett, hogy a’ nem 
zeti szinjátszó társaság közös tulajdonosságú a’ német 
tel a’ város’ mind két szinházában, ’s azokban heten 
ként két napon minden díj nélkül játszhatik, nem tar 
tozván a’ német igazgatóságnak egyebet fizetni, mint 
mutatványonként 5 forintot, ’s ezt is egyedl'íl dВzít 
mény-átengedés’ fejében. Söt ezek felett még az is ki 
köttetett, hogy ezentúl a’ pesti szinház’ kibérléseiben 
annak leend elsösége, ki magát arra fogja ajánlani, 
hogy magyar szinész-társaságot is fogadand fel. - 

3szo1-. 1825111i Országgyülés’ alkalmával, Pest vá 
rosa’ akkori követének azon kinyilatkoztatása — mel 
lyet megbízói’ nevében a’ diaetai jegyzökönyvbe is 
(1sö köt. 659 lapján) beiktattatott: hogy a’ pesti-szinház 
úgy magyar mint német , ’s ugyan azon feltételek mel 
lett, mell'yeknél fogva német bérlené azt ki, a’ város 
az elsöséget a’ magyar szinjátszó társaságnak engedni 
kész legyen. 
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4szer. Pest vármegyének múlt i833dik esztendei 
lelkes határozata, ’s Buda városának hazafiúsága, 
mellyeknél fogva az üresen állott budai' szinház, a’ 
mostan benne játszó magyar társaság’ számára , másfél 
évre biztosítatott. Ezen, bár csak még ideigleni ala 
pítás, egészen más tekintetet érdemel, mint eddigi 
mulékon)r tanyáztatásaink. Vármegye, két város, Cas 
sino, Tudós Társaság, számos föbb urak söt asszony 
ságok, egyes hazafiak, ifjúság, minden állapotú kö 
zönség, ’s e’ közt szép részben maga a’ zsidóság is, egy 
lélekkel keltek pártfogására ennek; ’s gyakori szalma 
tüzű hazafiúskodásaink helyett igaz nemzeti szellem 
mutatkozott minden felöl, tanúbizonyságáúl annak, 
hogy a’ nemzeti szinészség’ ügye már megért hazánk 
ban ’s úgy nemzeti, mint ízlési szükségessége nyil 
vánvaló. 

IX. 

Még közelébb járuland a’ szent czélhoz Pest vá 
városának csak e’ napokban tett díszes határozata, melly 
már is szájról szájra kelvén szerte a’ hazában, bíztos 
reményekkel dagasztja a’ honli-kebleket. E’ jeles anya 
város nem csak telket adni magyar szinház-építésre , 
hanem ezt megépíttetni is készűl. Alig lehete részéröl 
bölcsebb határozat ennél; mert minek idegen avatko 
zást engedni a’ maga törvényhatóságába , mellynek más` 
ként elébb-utóbb meg kell vala történnie? De dísze 
sebb , és igazságosabb végzést sem hozhatott vólna Pest 
városa ennél; mert mi lánczolhatja hozzá szorosabban 
a’ hazát - mellynek a’ maga kereskedésénél és mí 
veskedésénél fogva, csalhatatlanúl legtöbb jótétivel 
él, ’s legtöbb kincsével is bír --- mint az által, hogy 
а’ hazának leginkább hozzá intézett óhajtását, vala 
hára teljesíteni iparkodik? Hiszem, hogy ha az érdek 
lett határozat, olly szentűl, mint azt a’ nemzeti ügy 
kívánja, fog végrehajtatni - miben kételkedni sem 

'2 
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akarok _ mos'tani bel- és kült-anácsa Pest 1ár0s11 

nak, cser-koszorút érdemlend hon-társaitól. 
De épen azért, -hogy illy közel állunk a’ czél 

nál, ne ámúljunk, ne hogy mellette surranjunk el. 
Süssünk egy kis világot arra: mit aкт-1111k? 

Fentebb érintém, hogy a' magyar szinészség’ meg 
alapítász1hoz nem csak ép1'ílet, hanem rendelt intézet 
kell. Pest ép1'íletet adand; fenn marad tehát még a’ 
baza’ gondjáúl a’ szinészi intézet’ megalapítása. 

Meg fog azonban nekem _ ki minden moralis 
testet, ’s fökép’ illy jeles czélra dolgozót tisztelek _ 
Pest városa engednì , ha szinház-építését csak feltéte 
lek alatt óhajtom, mellyek nélkül, úgy hiszem, sem 
haza, sem magyar szinészség nyerni nem fognáuak. 

1sö 1`eltétele111 az lenne, hogy ne hatliroztatnék 
el: mellyik legyen a’ kettö közz1’il magyar, és mellyik 
német szinház'? Ez természetes és igazságos feltétel; 
mert a’ városnak figyelmezníe szükséges a’ közö115é 
gek’ nagyságára; már a’ most kissebb közönség lehet 
egy negyed vagy fél század alatt népesebbé a’ most 
nagyobbnál: ’s így ha elöre a’ német közönségnek 
adatnék a’ nagyobb szinház, méltatlamíl záratnék ki 
már elöre a’ magyar közönség, 111é5г 11épesebb száma’ 
esetére is. 

2dik.Eggyike a’ pesti szinha'zaknak olly kizárólag 
magyar legyen, hogy ha bele magyar szinész-társaság 
Мeч-óráig nem találkoznék, az inkább zárva marad 
jon mint idegen ajkúnak engedtessék által. _ Sokak 
elött tán feleslcgesnek , vagy épen túlságosnak fog 
tetszeni ezen feltételem; de é11 megvallom, kedvetlen 
zsúrolódások’, folyamodások’ ’s tán csel-szövények’ ki 
ker1'ílése’ tekintetéböl azt szükségesnek látom. _ Fon 
tos itt azonban azon ellenvetés, hogy a’ szinház, Pest 
városának tulajdona lévén, felsöbb határozatnál fogva. 
jövedelmet hajtani tartozik , innen zárva a’ városi 
kincstár’ kzírávnl. egyátalában nem vesztegelhet. _ 
Ezen akadály’ elhárl'tóját föllelni nem nehéz. Elöadott 
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elveinmél fogva, a’ nemzeti középponti játékszin, ha 
idves akar lenni, magányos bíztalan igazgatók alatt 
nem állhat, annak köz ügyeletű igazgatóság alatt 
szükség állania. Már ha a’ magyarnak szánt szinház 
idöszakonként, mint szokott , árverésre eresztetnék , úgy 
annak megnyerhetéséhez minden eggyes vállalkozónak 
reménye, joga lehetne, mi által a’ magyar szinészi 
művészség csalhatatlanúl veszélyeztetnék. Hogy tehát 
mind ennek, mind a’ városi kincstár’ károsodásának 
eleje vétethessék, legtanácsosbnak vélem azt az arányt 
határozni meg elöre, melly fogna állni a’ két „мы; 
között, lenne az bár fél, harmad, vagy negyed-rész 
arány; -- mert hogy még most, a’ magyar a’ német 
tel, csak ennek népesebb közönsége miatt is, egy 
arányba nem tétethetik , senki kétségbe hozni nem 
fogja. E’ szerint az arány megállapítatván, ’s a’ német 
szinház árverés’ útján bérbe kiadatván, könnyü lesz 
kivetni: mi bér fizettessék a’ magyar szinháztól? Ezen 
bért adja be a’ fentebb érdeklett köz ügyeletű igazga 
lóság a’ városnak, még azon idökre is, mellyekben a’ 
magyar szinház zárva áll. Hogy erre különös töke 
alapítás légyen szükséges, az magában értetödik , 
mellyröl alább leend szó. Ez ellen, úgy vélem, a’ 
városnak semmi ellenvetése nem lehet; mert vagy ke 
vesebbet igérnének árverés’ útján a’ magyar szinhá-l 
zért, vagy többet ezen aránynál: az elsöbb esetben 
nyerni fogna a’ város, a’ másodikban pedig igazságta 
lanságot követne cl, ’s hazafiúi tartozását szegné meg, 
ha aránytalamíl többet húzna a’ hazai szinész-társasá 
gon mint az idegen ajkán. 

3dik feltételem az lenne, hogy kedvezésekben, 
Szin-igazgatósági jogokban egyformán részesítse a’ vá 
ros a’ két társaságot. Nem_ akarom itt vitatni: ha 
vallyon a’ hazai nem követelhetne-e elsöbbséget, ’s 
nagyobb részt magának? söt azt sem: ha vallyon nem 
vólna-e igazságos dolog, hogy azon szerekböl is , mely 
lyek most egyedül a'némct szinház mellé adattak, rész 

2 C 



20 FÁY AxnaÁs’ 

engedtessék a’ magyar szinháznak ìs1- melly köve 
telhetések annál nagyobb tekintet1'íek lehetnének,l1ogy 
Pest városa semmi esetre sem fog 111ár kebelében olly 
alkalmas helyzet1'í, olly díszes szinházat adhatni ez 
idöre a’ magyarnak, mint a’ németnek ada. Én itt 
egyedúl azt óhajtnám megállapítatni, hogy a’ szinész 
igazgatósággal járó óldalagos jogok , és jövedelmek, 
mint redoute, állati, opticai, mechanicai mutatványoktól 
kötelen-tánczolásoktól stb. fizettetni szokott díjak , 
közösek legyenek a’ két társaság’ igazgatóságaival; 
különben természetesen következik, hogy csak az eze 
ket húzó fogna l61111i a’ tulajdonos, a’ másik neт-h11z6 
Pedig csak tűrt társasáß'. Utóbbivá csak akami is tenni, 
hon’ közepében, a’ hazait, több mi nt méltatlansáß'. 

4dik feltételelnet tá11 felesleges is emll'tnem, 
hogy az ép1'tendö 5zi11ház’ telke csínos, és alkalmas hely 
zetű, tág legyen, az épűlet pedig alkalmas, és ízléses. 

Illy feltételek mellett, buzgón idvezlem azon 
nyájas remény-súgárt, mellyet Pest’ lelkes polgárjai 
derítgetnek! 

Jegyzél. E’ jelen lapok' irása- 6ta ezen remény-súgár hanyat 
lóra borúla ugyan; de helyébe a’ magyar szinészség' egén 
egy másik derüle fel. ’l'ndnillik Pest vármegye, 1834-iki 
juniusi 6s augustusi köz gyůléseiben,a’ pesti nemzetiszin 
ház’ építését elhatározá. ollyformán, hogy annak talpköve 
legfeljebb l836-iki tavaszszal, múlhatatlanúl letétessék, 
addig pedig minden szükséges elökészůletek elintéztethes~ 
senek; mikben telhetô öszvemunkálkodását a' lelkes Gróf 
Széchényi István is ajánlá a’ megye’ Rendei elött. Újabb 
sz6р jelel'1sége ez Pest vármegye’ lankadni nem tudó ha. 
zafiúi buzgóságának, mellyet minden honfi hálával fogad. 

. (МВт-villo56 szemekkel kéri minden magyar kebel az ege 
ket, tartsák fenn a’ szép ügyet, ’s buzgóságot, egyértést 
pártolásában , kìvitclében ! 

X. 

Remény nem teljesedés még, ’s gyakran egy percz, 
egy kicsinség clválasztja azokat örökre egymástól. In 
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nen szabad legyen nekem minden esetre előadnom : mit 
vélek tartozandónak egy magyar szinész- intézethez? 
’s az egész mintegy mennyibe ker1'ílhetne? 

lször. Maga a’ „мы; illy felosztásokból állana: 
a) Elöhajtató (@ìnfabrt). 
b) Nagy elöpitvar, lépcsökkel, kasszával, czuk 

rász-tár-hellyel. 
c) Nézö-hely,hozzá tartozó erkélyekkel,ülések- 

kel, karzatokkal ’s a’ t. 
d) Szinpad, hozzá tartozó szinfalakkal, 111386 

nyökkel , két süllyedövel , repítökkel (T-Iugwcrf), súgó 
zuggal ’s a’ t. 

e) Egy férjfi öltözö nagy szoba. 
f) Két asszonyi öltözö szoba. 
g) Könyvtár, muzsikai darabok’ tárával, egy 

szersmind szinészi levél- tárral. 

h) Próbai terem. 
i) Néma szerep1'íek’ szobája (@tatlffcn-ßimlmr). 
k) Szer-rakhely (mMuiñtm-Rammn') illö tágasság 

gal és magassággal. ° 
l) Tág fшт szoba. 
m) Ruba - tár. 
n) Szolga’ lakása, konyhával, élés-tárral ’s a’ t. 
n) Házmester’ lakása. 
р) Kút, fl'ítök , fa-lerakók, árnyék-székek ’s a’ t. 
q) Ezekhez járúlhatnа még a’ fel-öl" (Sntmbant) 

díszesebb és tágasabb, valamint a’ pénz-szedö’ la 
kása is. 

Az elsö, az intézet’ pénz -tárának ellen-(ire és gaz 
daságának mintegy tisztje fogna lenni; kinek ennél 
fogva a’ szinháztól távol laknia nem lehet. 

Gróf Széchényi, Játék-szinröl {rс munkájában, 
az ép1'ílet’ költségét 100,000 pengö forintra, Kúlcsár 
István 1815ki buzdításában azt 300,000 váltó forintra 
tette. Én egy nem pompás, de 1Нзжаs, ízléses, ’s fenteb 
bi alkalmakkal „щит szinház’építésére, telken ШИН v 
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150,000 pengö forintot kívánnék; ’s ki Pest’ újabb épl'i 
leteit, ’s azok ép1'ílése’ költségeit ismeri, kívánságo 
mat fenn-szabcttnak nem találandja. A’ pesti szinház 
a’ késöbb hozzá épített táncz-termeken , ’s egyéb al 
kalmakon ШИН 628,000 váltó forintba кeп'íи. 

2szor. Hogy a’ megalapítandó nemzeti közép-ponti 
szinész-társaság sem fogja ö11 erejéböl, mutatványai’ 
jövedelmeiböl magát , ШИНt ml'ívészi megállhatással 
fenn tarthatni, valamint több jelesb európai szinész 
társaságok sem tarthatják fenn magokat tetemes fel 
söbb segély nélk1'íl, senki kétségbe hozni nem fogja, 
kia’ szinészséget átalában, ’s gyenge közönségünket 
különösen ismeri, H-ogy nyilvabban kit1'ínjék a’ dolog, 
vegyünk a’ pesti szinházról közelítö hasonlításokat. A’ 
pesti szinész-személyzet, néma szcrepl'íekkel , muzsikai 
karral, cselédséggel ’stb. állott 1820ban 202 személyböl, 
kiknek hónaponkénti fizetésök 12000 váltó forintra ment. 
Most ezen személyzet valamivel csekélyebb'ugyan, de 
a’ fizetés mit sem kevesebbedett, ’s minden hónapot te 
lietni legalább 10,000 ftra. A’ mostani budai magyar 
szinész-társaság’személyzete, cselédestöl mindenestöl 
all 65 személyböl, kik hónaponként mintegy 3100 váltó 
forinttal fizettetnek. Мzй' ha azt felveszszük: hogy a’ 
mostani játszó személyzet Budán egyedül nézö-játékok 
ra van számolva, hogy ez is hónaponként 22 ’s néha 
több mutatványok’ elöadására kevés, hogy szl'íken osz 
tott ideje , ’s örökös fárasztatása miatt fökép’ a’ föbb 
szerepl'íekre nézve, a’ szin-müvészség’ nyilvános hátra 
maradzisával terhelve van; ha feltesszük, mint köz is az 
óhajtás: hogy a’ megalapítandó közép-ponti nézíí 5áté 
ki szinész-személyzethez énekes társaságnak is szi1l: 
ség köttetnie, mind mulatozás’ több változtathatása’ 
tekintetéböl, mind pedig azért, hogy a’ felváltott ját 
szás több idöt engedjen a’ tagoknak jobb elkész1’íle' 
sekre _ könnyü kiszámolnunk , hogy a’ megalapí 
tando magyar tarsaság csak azon személyekkel fog kis 
sebb lehetni a’ mostani német pestinél, kik az arányo 
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san nagyobb szinház' egyenes szólgálatjára, a’ l‹isseЫ› 
építend'ö szinhаíz’ szólgálatja felett megkivántatók. Ezek 
legfeljebb nehány muzsikai, vi-lágosítási, tisztogatási 
’s a’ t. szcmélyekböl fogna}: állni. E’ szerint keveset 
fogunk hibázni , ha illöen szerkezendö magyar szinész 
társaságunk’ hónapos költségét 7000 váltó forintokban 
állapítjuk meg. 

Lássuk: lehet-é reményünk ennyijövedelemhez az elò' 
váltásokból, és napos mutatványokból ? Eddig', a’ hö nya'ri 
hónapokat kivéve, egy kis hazafiúi buzgólkoda's mellett, 
alkalmasint kihozták ezek a’megkivántatott 3100 váltó 
for., ’s némelly hónapokban egy pár százzal többet is‘, a’ 
nélkl'íl, hogy a’ nagy lelkl'íleg gyl'íjtött segedelem-pénzhez 
nyúlni szükséges lett vólna. De mint érintém a’ fentebbi 
summa csak személyzet’ fizetésére való; hátra van mégla’ 
díszitmény, ruha-tár’, könyV-tár’ pótolásai, ’s több efféle 
költségek; ’s a’ magyar szinész ne reményljen sohajob 
ban fizettetni, mint szükségböl most fizettetik , ’s a’ ha 
za se óhajtsa ezt? Nem szabad itten felednünk aztl ís , 
hogy a’ nyár - közepi hónapokban, valamin-t kemény tе 
lekben, tetemesebb hiánytól lehet tartani. Аzt nem 
említem, hogy most áldozatok is segítik a’ budai (zírsг. 
ságot, тert ezt reményleni akarom-jövendöre is. Az 
iránt is meg vagyok gyözödve, hogy a’ Pestre ált ho 
zandó magyar szinháznak -mellyhez jntásig a’ szá1110 
sabb pesti magyarságnak hoszsmi` éjeli útat tenni, mere 
dek hegyet mászni nem fog kelleni — nagyobb leend 
a’ közönsége mint most a’ budainak van; de ell'enben 
tapasztalás után kétkedem abban : nem Рogник-е a’ budai 
közönségböl, fökép’ télen által` vesztenî? melly nagy 
részint idö-töltési szükségböl — minthogy nem vólt 
hová mennie -— magyar közönség lö11. 

Tegy1'ík fel azonban : hogy a’ másfél annyi nagy 
ságú építendö szinház, többet hozand be - ámbár ed 
dig a’ budai kis szinházat is -- melly mintegy 
ezer embert fogadhat be , midön a’ pesti német szinház 
3000et — alig tudom év alatt ha'romszor teljesen meg 
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töltve; tegyünk fel két annyit és így 6000“: még isl16 
naponként 1000 váltó forint lesz a’ hiány, csupán sze 
mélyzet’ fizetésére nézve. Hol vannak azonban a’ vilá 
gítás’, fuvar’ költségei; bérleti umma, ruha- és könyv 
tár’, díszitmény’ pótolásai? ’s más számos költségek , 
mellyek a’ szinészséggel járnak? Ezeket ismét 1000 
váltó forintra becsülhetjük. Igy hónaponként 2000 váltó 
for. lesz a’ hiány, ’s évenként 24,000 váltó forint. Az 
utóbb számolt ezer forintot sem fogjuk sokallani, mi 
helyt meggondoljuk azt, hogy a’ pesti szinház’ fuvarai, 
és világítása évenként mintegy 25,000 forintba kerülnek; 
a’ mostani budai világítás pedig nehány forint hijján 
4000 váltó forintba; de milly szegény világítás ez az 
utóbbi! 

Ezek szerint a’ fenn - tartási évenkénti 24,000 váltó 
forint pótléknak tökéje leend 400,000 for. váltóban, 
vagyis 160,000 forint pengöben. — 

А’ nemzeti szinészség’ tökélletesítésével, virágzásba 
hozásával, ’s a’ szin-művészség’ igazi czélja’ elérésével 
szoros ’s elválhatatlan kapcsolatban állanak, ’sismét ál 
landó tôke-pénz-alkotást kívánnak ezen czikkelyek: 

3szor. Egy mimikai és szavallási (declamátiói) 
oskola. Ennek tanítójának egyszersmind a’ szin-művész 
ség’ theoriájában is gyakorlottnak kellene lennie, hogy 
azt praxissal öszszekötve bírhassa elöadni. Tanítvá 
nyai lennének átalában a’ rendes szinészek, és szinész- 
ségre készítendö mind két nemu” nevendékek, kik el 
me - és testbeli természeti tulajdonaikkal és hajlandó 
зágаны nagy reményekkel bíztatnának. — Ezen ta 

` nító’ fizetése lenne 600 pengő forint, mellynek tôkéje 
tenne 10,000 forintot. 

4szer. Táncz-oskola. Ennek mestere egyszersmind 
ballét-mestere lehetne a’ társaságnak , ’s a’ táncz-nemek’ 
léptein ШИН tanítaná, begyakoroltatná a’ kellem-csopor 
tozásokat (@ruppirungcn) mozdúlatokat, hajlásokat (Attitü 
den) ’s a’ t. mellyeknek látatlan de hatalmas befolyásuk 
van még a’ nézö-játékos’ legkomolyabb játékába is. Ezen 
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tanításért fizettetnék hónaponként 20 pengö forint, éven 
ként 240 forint; mellynek tökéje tenne 4000 forintot. 

5ször. ‘Кvб-oskola; mestere 30 pengö forint hó 
napos fizetéssel; tenne évenként 360 forintot, mellynek 
tökéje 6000 forint lenne. 

ôszor. Új eredeti szin-darabok’ szerzését, ’s ide 
genek’ fordítását, nem különben, új muzsikai darabok’ 
megszerzését tárgyazó intézet. Ha figyelmeztünk ar 
ra, hogy eddig legtöbb külföldi szindarabok a’ pillan 
tat’ szükségeihez képest, futólag és nyomorúltúl olly 
szinészek által fordíttattak nyelvůnkre , kik sem ezt, 
sem azt mellyböl fordítottak, sem a’ m1'ívészég’ ki 
vánatit nem értették --~ nem fogunk fenn akadni ezen 
intézet’ szükséges vóltában, szinészi mu”vészségünk’ 
czélirányos elösegéllésére nézve. A’ fizetéses, úgy ne 
vezett szin-költönek azonban nem vagyok barátja. Kö 
telezett eredeti darabok, mint tapasztaljuk, ritkán re 
mekek, söt ritkán többek mint nyomorú alkalmi pa 
ródiák, vagy úgy nevezett szem-darabok (Schau- und 
Spectakel-Stücke). Sokkal sikeresebben felelne meg a’ 
czélnak, ha a’ hazából beküldendö darabok illöen d1' 
jaztatnának, p. o. eredeti darabok 50'ì pengö forinttól 
100 forintig; fordítások pedig 12 forinttól 25ig. Az 
eredeti darabokra nézve lehetne els6 mutatványi quottát 
is rendelni a’ szerzönek. Minden esetre szükséges 
vólna, két férjfiat fordításokra használni az i11téz11t 
nek. Ezen intézet-ághoz óhajtnék még egy nyelv-mes 
tert, vagy is inkább ellen- ört a’ hazai nyelvre nézve 
ragasztani; ki is grammatikai gondatlanságokra, és 
megszokott kedvetlen szójárásokra ügyelvén, a’ sziné 
szeket nyelvbeli hibáikra figyelmeztetne', és szükség’ 
esetében öket oktatná; a’ sz_inpad kétségen kív1'íl egyik 
fö pályája lévén a’ nyelv’ míveltetésének. 

Ezen intézetre úgy hiszem, nem lenne sok , éven 
ként 1000 pengö for.; mellynek tökéje tenne 16,666 for' 
40 xrárt. -— 
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7szer. Nyugpénzek’ (pensio) intézete. A’ můvészt 
átalában jutalom, és rózsa színü kilátások serkentik 
szorgalomra, és rendtartá'sra, inkább mint fenyíté 
kek. Ez olly megjegyzés, mellyet a’ tapasztalás telje 
sen igazol. De különben is hol ve'gye a’ jálnbor szin 
ml’ívész azt az elme-, azt a’ lélek-nyugalmat, melly 
müvészségi iparjához, nyomnzásaihoz olly elker1'ílhe 
tetlem'íl szükséges, ha agg korára, vagy történhetö el 
nyomorodására Чeti szemét, ’s aggódni szorongni kény 
telen jövendö sorsa felöl? Továbbá: nem igazsá 
gos-e, hogy az, ki évekig gyönyörl'ísége vala a’ kö 
zönségnek, gyámoltalan napjaiban ettöl ápoltassék? 
Hideg számoló ‚чaшa a’ szinpad’ zajos és ragadó pá 
lyáján, különben is ritka madár, de ritka`is bírhat azon 
megzsugorítni valamit; mert a’ föbb szerepl'í, ’s na 
gyobb fizetés1'í, nem lehet sajátos ruha-táracska nélk1'íl ; 
a’ kissebb osztályú pedig hálát adhat, ha megélhet 
szl'ík fizetéséböl. Ezen intézetre nem kívánnék eleinte 
többet 30,000 pengö forintnál, mellynek kamatjai az 
elsö években úgy is tökéhez csapattatnának, ’s éven 
ként egy arra különösen rendelendö, rendkívüli bér 
let-szl'ínetl'í mutatványi jövedelemmel öregbítetnének. 

Az egész magyar szin-művészségi intézet’ tökéje 
tehát ezekböl állana: ' 

1) Maga a’ szinház . . . . . . 150,000 
2) Fenntartási summa . . . . . 160,000 
3) Mimikai és szavallási tam'tó. . 10,000 
4) Táncz-mester . . . . . . . 4,000 
5) Vívó mester . . . . . . . 6,000 
6) Darab-szerzési intézet . . . . 16,666f.40k. 
7) Nyugpénzek’ intézete . . . . 30,000 

______ 

öszvesen 376,666f.40k. 
l pengö Pn'nl. 

Rémítö nagy summa, meg vallom, egy pe’nzetlen 
„ждёт ne'zve .’ De e’ részben épen nem úgy kívánok 
értet‘nî hazámfiaitól, mintha addig semmit sem akarnék 
elkezdetni, míg ezen summa rakáson nem áll. A’ szin- 
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ház-építés azonnal kezdetbe vétethetik, mihelyt az arra 
megkívántató 150,000 for. kikerűl; ’s magának az in 
tézetnek czikkelyei a’ szerint egészítethetnek ki, 
miként a’ kerűlhetetlen szükség kivánandja, ’s pótlé 
kos adakozások engedendik. Czélom ezen költség-ki 
mutatásban csak az vala, hogy ne véljük csupán szin 
ház-építéssel teljesen megalapítottnak a’ hazai szin-mii 
vészséget, ne vessük el ezzel végképen annak gond 
ját, ’s addig forgassuk a’ használható eszközöket , míg 
a’ feantebbi summa kikerűl; mert hogy az még is egy 
illy nemzetnek mint a’ magyar, sem erejét sem nagy 
lelkűségét ki nem fogja meríteni, vagy épen megha 
iadni-teljesen hiszem. Csak az a’ baj, hogy szép 
hazafi szókat pengetünk mindenfelé pénz helyett, ’s 
mi beszélünk, sokat beszélünk, szépen is jól is be 
szélünk-mind addig, míg a’ tet szókba nem olvad 
el! Egy nagy ember azt szokta vólt mondogatni: fé 
lig akarni valamit, annyi mint nem akarni azt. Ezen 
mondást óhajtnám én a’ magyar szin-művészség’ alapí 
tására is alkalmazni; ’s azt mit számosan csak a’ szín 
házra nézve óhajtnak, hogy az tudnillik egy nemzet 
hez illö pompával építessék, az egész magyar szinmű 
vészség’ fenntebb elöadott alapítására értetni. 

XI. 

Magát a’ szinházat, már csak azon oknál fogva 
is, hogy a’ mostani pesti nagy theátrumot, mint fen 
tebb érintettem, a’ magyar közönség’ népesedése’ korá 
ra nem vélem elvesztettnek a’ magyar szin-művészségre 
nézve, nem kivánnám pompásnak. Gyenge művészségi 
fokunkkal ellenzetben is állana ez. Mi vólt a’ görög 
szinház Thespis’ korában, ki azt szekeren hordozta vá 
rosról városra; ’s mivé lett késöbben, midön drága 
elöntözött balzsamok , ’s locsolgatott becses sáfrány-ol 
vadékok frissítgeték a’ levegöt benne? Mik “тaк a’ 
rómaiak’ szinbódéji, minekelötte Aemilius Scaurus’, 
PomPéjus’, Néro’ stb pazar szinházaik épűlhetteki. 
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Én csak azt óhajtom: legyen a’ mi „мышь, csínos 
és alkalmas helyzetu”, eléggé ta'g telkü arra, hogy 
szin-intézeti szükséges épületeket elfogadhasson, - 
nyíljék legalább két fö útczára, hogy a’ fuvarokat 
alkalmasan magához bocsáthassa ’s ereszthesse. Maga 
az épl'ílet legyen telhetöen alkalmas , csínos, és {zl6 
ses styll'í, legalább másfél annyi mint a’ mostani bu 
dai; a’ muzsikát, mint a’ pestiben, viszszaverö pado 
zat segélje, de acusticai tekintetben ne legyen olly 
elvétett, se télen ne olly farkas-ordító mint a’ pesti ; 
jól rendelendö, külön fuvari, külön gyalog ki- ’s be 
járói az eröszakos tolongást kikerültessék, szinpadja 
helyesebb arányban »álljon az alsó székekhez mint a‘ 
budaié, erkélyei pedig ne legyenek olly magosak mint 
a’ pestié, sы). egy szóval a’ legalkalmasabb eúrópai 
szinházak’ mintái közzl’íl a’ legalkalmasabb válasz 
tassék ki; mint Széchényink is javaslá. 

XII. 
Ú 

Еgy olly köz érdek1'í tárgy, mint millyen af ma 
gyar szin-müvészség’ állandó megalapítása, már rég-óta 
feküvén a’ hazafi szíveken, forogván a’ hazafi ajkakon, 
természetesen számtalan különbféle nézeteket, terve 
ket szült szerte a’ hazában. —- Majd mindenkinek van 
egy vagy több kebles gondolatja, terve a’ felöl: mik 
lehetnének e’ нeт; czélra legsikeresebb, legczélirá 
nyosabb eszközök? Némellyek ezek közzül, már köz 
világot láttak, mások még csak szó küzt forognak. 
Ereszszük közz1'ílök a’ föbbeket rostánk alá: 

1szôr. Némellyek gróf Széchényivel részvényes 
társaság által óhajtnák megalapítatni a’ magyar 51i1l 
m1'ívészséget. Hogy részvényes egyes1'íletek legsikere 
sebb eszközei a’ köz czélú alapításoknak, mutatják a’ 
míveltebb külföld’ számtalan példájì, ’s annak óriási 
vállalatai; hogy azonban hazánkban ezek csak meg 
szorítással jöhetnek kivánt sikerbe, hinni kénytelenít 
tetem. A’ nemzeti gazdagsa'g’ forrásaìban bö Anglia, 
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vagy francz föld könnyen alkot részvényeket olly czél 
ra is, melly alig ad egy pár száztúli dividendet. Se 
ЕМ e’ részben a’ részvevöket egy bizonyos nemzeti 
‚пelleл: is, melly gyakoroltatás által meröbbekké for 
málá lelkeiket nagyobb vállalatokra , söt kétséges pró. 
bákra is. Másképen van ezekkel a’ magyar! Ö pén 
zetleu, e’ mellett fényűzésre hajló, szűk pénz-for 
rásokkal bíró, épen nem kereskedöi szellemü, ’s e’ 
miatt bizonytalan vagy épen kétes vállalatoktól idegen, 
pénze’ tökéztetéseiben szorongó. Tegyük ezekhez aт: 
hogy pénzetlen országában nem nehéz igen hasznosan 
adni ki a’kamatra adható pénzt. Hogyan várhatni tehát, 
hogy számos magyar olly vállalatba tegye szük pén 
пéс, mellyböl saját vallomásuk szerint is a’ részvény 
ség’ pártolóinak, moralis dividende a’ legföbb, majd 
egyedl'íles kamat? Egy játék-szin sem tarthatja fenn 
Európában magát ön erejéböl, ’s ha valamellyike, 
egyes vállalkozóknak ideig nyereséget hajta , bizonyo 
san nem a’ ml'ívészség, hanem ennek rovásán alacson 
haszon-vadászut tevé azt. Mennyivel kevésbé fog nyújt.. 
halni nyereséget a’ kis, ne tagadjuk, nagy részben 
részvétlen közönség1’í magyar! 

De tegyük, a’ mit kétlek, mert mint már érintém 
még a’ Széchényi által töké1'íl teri’ezett 200,000 pengö 
forint sem vólna elég egy megfelelö hazai szin-míí 
vészségi intézetre , hogy összeeyíllna a’ részvényes társa 
ság, egyed1’íl hazaf1uságból, minden pénz-dividende’ ki 
vánása nélkűl : igazságos lenne-e nehány lelkesebb 
polgárra szorítani az egésznek terhét@ hiszen pénzesebb 
és lelkesebb uraink, úgy sem fognának más ezen czélra 
munkálandó tervekböl is kimaradni; de hogy egyedíil 
ezeket nyomja a’ súly, sem igazságosnak sem кальма 
nek nem látom. Pénzeseiuk , mint fájda'lom tapasztal 
juk! ritkán buzgóbb hazánkfiai egyszersmind, valamint 
buzgóbb hazánkfiai nagyjára épen nem pénzesek. ---Azon 
környülményröl mellyet Széchényi élesen ugyan, de 
lelkesen és igazán (взываet, hogy aláira'sok hazánkban 
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koránt sem fizetések még, ’s tán idegen jót-állást is 
kívánnak, ez úttal hallgatni kívánok. 

‚ 2-dik terv az, hogy új szin-ház ne építessék, ha 
nem a’ felállítandó magyar szinész-társaság, felváltva 
játszék a’ már álló , ’s most német társaság által hasz 
nált szinházban. Sokáig vólt ez terve magának a’ ha 
zának. 1825ben a’ diaetai oklevelek’ 1őődik lapján is 
ezt kérték a’ Rendek; ’s most is számosak ezen terv’ 
pártfogói. Jogról itten, minekutána, mint feljebb is 
érintém, azt maga Pest városa is megismeri, szó sem 
lehet; csak az a’ kérdés: hogyan mutatkoznék ezen terv 
a’ kivitelben".l ’s hasznai súly-egyént tartanának-e hiá 
nyaival? Vizsgáljuk meg a’ dolgot közelebbröl: 

Hogy a’ felváltva játszhatásnak theoriában számos 
kedvezései mutatkoznak, tagadni nem lehet; ’s ez vala 
az , mi eleinte magamat is pártolására bírt. 

Ugyanis a) így szinházat építeni nem vólna szük 
ség, ’s az épűlet’ tökéje is, az intézet’ tökéjihez adat 
hatnék. Ez annál fontosabb tekintet, minthogy semmi 
esetre reményleni nem lehet, hogy a’ nemzet vagy Pest 
városa, olly díszes helyen, olly díszes újabb épületet 
állítson, mint mostani szinháza; millyet azonban egy 
nemzet’ tekintete mintegy megkívánni látszik. 

b) Közös muzsikai kar, ruha- ’s fordíthatásra 
könyv-tár, és muzsikai darabok, néma személyzet, 
díszitmények, cselédség, stb. tetemes költséget meg 
menthetnének. 

c) Vetélkedés, és netalán a’ szin-míivészség’ fenn 
tebb fokán álló német dal- és nézö-játékosokkal, nem 
különben külföldi jelesb szin-művész-vendégekkel tár 
salkodhatás által, igen fogna haladhatni a’ magyar 
szin-művészség. A’ magyar szinész alkalmat nyerne 
maga’ tökélletesítésére, mellynek most hijával van. 

d) A’ két nemzet és közönsége is alkalmat nyer 
ne közelebb,-és barátságosan simúlhatni egymáshoz. 

e) Csak közös játszás által lenne reménylhetö , 
hogy egykor a’ magyar közönség leend divatosabb '5_ 
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elsöbbséget nyerend az idegen felett. Ugyan is közös 
szinházba nehezebb határozattal szegödtetné be magát 
külföldrc'íl a’ jelesebb szinm1'ívész, söt vendégül is rit 
kábban jelenne meg; mellynek természetes követke 
zése az fogna lenni, hogy a’ legjelesebb hazai tagok 
ból alkotandó magyar társaság évenként feljebb-feljebb 
hágna a’ pesti közönség’ kegyében, ’s végre is egye 
dúlivé vívhatná ki magát stb. 

Kivitelben azonban egészen máskép’ mutatkozik 
a’ dolog. Elmellözöm itt Széchényinek nem alaptalan 
aggodalmát, némelly ifjainknak, Гonг“: és kedvet 
len nemzet- közti zsúrolódást szl'ílö hazafiúskodása 
нáм; söt aт; is felteszem, hogy a’ közös igazga 
tóság egyaránt pártolandná a’ magyart és németet, 
vagy a’ két társaság’ külön igazgatósága a’ legszebb 
barátságban, és egyértésben vinné dolgait -- mik 
azonban eddigi tapasztalásaink után fontos kétség alatt 
állnak -— egyed1'íl azokra szorítom észrevételeimet, 
mellyek minden kétségen túl állanak. 

a) Tapasztalás bizonyítja, hogy egész szinházi jö 
vedelmek sem elégségesek szerte Europában, fenn tar 
tani a’ jelesebb szinész-társaságokat, ’s innen az udvari 
játékszinek tetemes pótló költséget nyelnek el; alja 
sokról mit kelljen itélnünk? már érintettem. Mit vár 
hatunk tehát fél jövedelmektöl? Ez azonban a’ magyar 
társaságra nézve, ha pótló töke alkottatnék számára, 
nem volna olly súlyos mint a’ németre nézve. De mint 
történnék a’ felosztás a’ föbb innepekkel, vásári és so 
lennitási alkalmakkal? Nem lennének e’ gyakoriak a’ 
tévedések , német шиzsный karnál , német személyzetnél 
’s cselédségnél , kik a’ magyar nyelvet nem értvén, 
a’ magyar jelszavakra (Schlagwort) pontosan ügyelni 
nem bírnának? hát érkezendö külföldi vendégek mint 
osztatnának fel? vagy mint eshetnének a’ magyar’ sé 
relme nélkül felléptetéseik? stb. 

b) Hol uralkodott valaha, több és különbféle gon 
dolkozású személyek közt vetélkedés, tisztán ennek 
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árnyéklataì, úgymint in’gység, rágalom, cselszövés , 
’s majd gyűlölség’ nélk1'íl? elker1’ílhetök-e illy esetek 
ben a’ közönségnél is ezek, ’s a’ káros pártokra-sza 
kaмз? Ki ezekben feleslegesnek tekinti aggodalma 
mat, úgy hiszem, nem ismeri az emberi természetet , 
’s nevezetesen hazai környülményeinket. 

с) Mint tétetnének közös játszás’ esetében, az elö 
váltások, legbíztosabb jövedelmei a’ szinházaknak’! 
Kételkedem, hogy számos lenne azon közönség, melly 
egyiránt kívánna elöváltani mind két ajkú mutatványok 
ra; e’ végett elválhatatlanúl kötni öszve a’ két elöváltást 
nem fogna lenni nyereséges, különválasztni pedigvala 
mint alkalmatlan, úgy ki nem elégítö fogna lenni. 

d) F entebb kitett elveimnél fogva, szinm1'ívészségi 
haladhatás’ tekintetéböl , csak köz ügyeletl'í, ahhoz 
értö, ’s ezen haladaíson lelkesen munkálódó igazgató 
ságnak szükség kormányoznia a’ magyar szinész-társa 
ságot, és intézetet. Mint lehessen ezt más ajkú igaz 
gatósággal vagy egészen egyesíteni, vagy csak egymás 
mellett is fenntartatni — megvallom , által nem látom. 
Sokkal számosabbak bonyolódottabbak fognának lenni, 
ugyan azon szinházban a’ két társaság’ zsurolódásai, 
mintsem közte illö, és szükséges öszve-hangzást re 
ménylenünk lehetne; ha csak csupán mulattatást tű 
zünk is ki czéljául a’ szinészségnek; hát ha még a’ 
fentebb érintett, ’s haza által kimondott fentebbi czélt 
vesszük tekintetbe, mit itélhetünk! Ne csaljuk meg e’ 
részben magunkat, ---- mert csalódásunk könnyen év 
tizedekre vetne bennünket hátra — hány közbirtokú 
helységben, mc'g ott is hol a’ birtok-mennyiség sem 
mi kétség alatt nem áll, tapasztalunk teljes egyértést’! 
peйg többnyire a’ birtokosok egy törzsök’ cgy vér’ 
ivadéki! —- Sapienti satis. 

e) Nem akarom aт: hinni, mi azonban nem lehe 
tetlen, hogy a’ szinm1'ívészség’ sok ágaiban még elma 
radni kénytelem'tetett magyar szinész, le fogna bzid 
gyadni nagyobb haladást látván idegen vetélkedöjében ; 
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nem azt is, hogy a’ közönség, az ö rovására ne tán 
kegytelen hasonlítgatást teendne, ’s oda sietne mulat 
ni, és pártfogolni, hol a’ nagyobb müvészi eröt talál 
ná, - mert ezen lehetöségen idövel, állandó ipar és 
felsöbb ügyelet mellett, jól intézett szinészi oskolák 
segíthetnének, -- csak azt érdeklem itten: nincs-e el~ 
lenkezés a’ közösjátszás’ pártolóinak azon elvök közt, 
hogy a’ magyar szinész alkalmat nyer magát tökélete 
síthetni, és a’ közt, hogy közös szinházra nem fog 
ajánlkozni jeles német müvész, és vendég? ’S ezen tö 
kéletesíthetés nem leend-e eszközölhetö külön szinhá 

zakban is, mihelyt kölcsönös szabad vagy meghatáro 
zott számú bemenet engedtetik a’ szinészeknek? 

f) Ha azonban a’ többi okokat, mellyek a’ köz 
szinház ellen harczolnak, mind elhallgatnám is, lehe 
tetlen tapasztalás után meg nem említnem azt, hogy a’ 
két társaság’ próbáinak számtalanszor ütközésbe kel 
lene jönniük. П] jelesebb darab három próbát kiván,’s 
ritka kevesebbet kettönél. -—- Hol venne a’ két társa 

ság ezekre külön helyet, időt, személyzetet, muzsi 
kát ’s cselédséget? stb. 

g) Némi tekintetet érdemel annak megfontolása 
is, hogy a’ nagy közönségre számított, most álló pesti 
szinház’ mutatványai, tetemes költséggel járók, ’s a’ 
kissebb közönségü magyar társaságnak csekély hasz- 
not hagynának fenn. 

h) Azon aggodalom, és netalán egy kis csiklánya 
a’ nemzeti büszkeségnek, hogy a’ magyar a’csekélyebb 
szinházra útasítatván, örökre kizáratnék a’ díszesebb 
nagyobb szinházból, teljesen lecsendesítetnék, azon 
már érdeklett óvással, hogy csak egyike a’ pesti szin 
házaknak határoztatnék magyarnak, egyenes kijelelés 
nélkül; ’s ha most Pest városa azon okból épít még 
egy szinházat, hogy azt nevekedett népessége kívánja, 
természetes, hogy ugyan ezen oknál fogva idövel azon 

_közönségnek rendelendi a’ nagyobb szinházat, melly 
népesebb; különben anomáliát és igazságtalanságot kö 

3 
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vetne el, mit egy illy jeles városról feltenni nem le 
het. Ha a’ nemzet építet szinházat, még nagyobb joga 
leend megtenni a’ fentebbi óvást. Addig míg a’ ma 
gyar közönség’ népessége nincs arányban a’ nagy szin 
házzal, mint említettük, úgy is kárára lenne szintár 
saságának, üres és puszta pompája ennek. 

3dik `terv, azon nagy sors-játéki , mellyet a’ múlt 
télen Pest vármegye fejtett ki a’ maga’ szinészi kül 
döttsége’ ülésében, ’s jóvá hagyott késöbbi közgyülé 
sében, t. i. szereztessék Pesten egy nevezetes ház, 
vagy olly ház-birtokos, ki házát kijátszás alá engedni 
kész legyen; rendeltessenek, valamellyik bécsi nagy 
kereskedöi ház’ jót-állása mellett, ezen pesti ház vagy 
annak megváltási summája mellé, több apró nyeresé 
gek, ’s mintegy 150,000 sors-számmal 5 pengö forint 
jával, indítassék meg a’ sors-játék. A’ bejövendö 750,000 
pengô forintból kifizettetvén a’ nyereségek, száztúli 
járatok, nyomtatási kiosztási költségek, stb. öszvesen 
mintegy 340,000 pengö for. —-fogna maradni szinházra , 
és szinész-intézet’ alapítására 410,000 pengö forint. 

A’ gondolat nem új, úgymint melly már a’ Pest 
’s Buda közti híd’ megalapítása’ alkalmával itt-ott szó 
ban forgott, és tagadni nem lehet, számos kedvezéssel 
ajánlkozik. Ugyan is a’ teendö hazafiúi áldozatok tete 
mesen könnyítetnének, a’ szerencsének némi reménye 
által, senki sem csikartatnék, a’ nagy czél’ siker'esí 
tésében kissebb-nagyobb tehetségű, és minden álla 
potú magyar polgár, söt idegen is részt vehetne, pénz 
beszedésre-mi nem csekély nyereség — szükség nem 
lenne, készen jönne be a’ megkivántató summa stb. 

De tegyük fel, hogy minden akadály legyözetett, 
“melly a’ sors-játszhatás elött áll, tanácsos-e mintegy 
javallás’ bélyegét nyomni a’ sors-játékokra”! Nincs-e 
némi következetlenség ezen lépés ’s az 1790iki ЗИЛ: 
törvény-czikkely, és 1825ben elöleges sérelmek’ tár 
gyában, a’ Rendek által tett felterjesztés között? Meg 
szenteli-e a’ czél’ szentsége az eszközöket? stb. Ezek 
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mind ollyan kérdések, mellyekre felelnì az ügyért 
nemesen hevl'ílö kebelnek sokat lehet, de kielégítö~ 
leg nehezen. 

Innen , bár mint tiszteljem is szívemben, Pest vár 
megye’ szinészi küldöttségének példás hazafiúi buzgó 
ságát, mellyet itten e’ terv’ pártolásában, ’s elöleges 
költségei’ öszve-ajánlásában bebizonyított , soha azon 
tervvel teljesen megbarátkozni nem bírtam, annyival 
kevésbé, hogy az, egyes törvényhatóság’ körét, or 
szág’ kijelentett nézete’ ellenében mintegy haladni lát 
szik. Mindazáltal azon hármas tekintet, hogy ezen it 
ten tervezett sors-játék által , sem pénz nem vitetnék 
ki az országból, sem általa az alsóbb nép-osztályok 
nem szegényítetnének -— mik fö okok valának a’ Rendek 
e’lött a’ зoн-játékok elleni kikelésben -- és hogy itten 
a’ hon’ ügye, nem eggyeseké forog fenn, sokban meg 
békéltet azzal. l 

4dik javaslat az, mellyet többektöl hallék: Ma 
gyarországnak nyólcz millió lakosa van; adjon minde 
nik egy pengö garast, ’s az így begy1'ílendö 400,000 
pengö forinttal meg van alapítva a’ magyar szinészsév. 

A’ terv nagy könnyűséget, és kivihetöséget mu 
tat; az igen feloszlott csekélység majd tehernek sem 
mondathatik stb. 

De közelebbröl fontoltatván a’dolog, másként fej 
lik az ki. Hogy az adózó népet olly adakozásra, bár 
mi csekélyre késztessük , mellynek 1‹;;yümôlсзбшёse kö 
rén fel1'íl fekszik, ’s átalában új fizetést toljunk reй 
akkor, midön eddigi terhei’ könnyítésén, egész lélek 
kel munkálódik a’ haza, mind következetlen, mind 
ìgazságtalan dolog vólna. Így tehát az adózó népre 
esendö garasokat, természetesen földes urainak kellene 
íìzetní. Már a’ magyar nemes szinte a’ szorongásig 
ijjedez minden szokatlan kivetéstöl (ejecta), ’s a’ sum 
ma’ csekélyse'ge e’ részben meg nem nyugtatja, adó 
zást lappangni sejtvén alatta; mert ha kevésre kény 

_Szerítethetem, úgymond , mie'rt ne késöbb tбытие? 
_3‚ 
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törvény és kiváltság egyformán sértetvén, kissebb és 
nagyobb summák által. Innen ö szívesebben ajándékoz 
nagy summát mint Еzet kis adót. Ki nem tudja: milly 
akadályokra talál máig is: a’ diaetai követek’ nap-dl' 
jaiknak, vagy a’ házi pénztárnak elvállalása? milly 
szorgalommal kerl'ílte ki az oни‘; 1807ben és 1808Ьaп 
a’Muzeum’, és Ludovícea’ megalapításaiban a’ kiveté 
seke” Ország’ gy1'ílésén мыt alig foghatna kedvezön 
áltmehetni ezen gârasos kivetés; egyes törvényható 
ságokra nézve pedig, —- kik közelebbröl ön magokra , 
saját magok, tán könnyebben elvállalhatnák azt- mint 
1807ben tettek is valami csekély kivetést, mínden ho 
norariumi forint után a’ magyar nyelv’ elösegéllésére - 
nehezebben vólna reménylhetö a’ kivétel-nélküles köz 
egyértés. Ne feledjük azt is, hogy hazánkat különbfe'le 
ajkú, és érdekű nemzet lakja. -- Hogy azornban oll)r 
adakozásnál, mellynek czélját ön magnnk МИНИ: ki, 
mellyet ön magunk szabunk magunkra, melly iránt 
ön magunk veszünk számot, az aggodalom tán felesle 
ges is, vagy legalább könnyű óvás alá eshetö, ré 
szemröl hiszem. 

5ször. Forgott szóban olly javaslat is, hogy az ép1' 
tendö szinházban, nemzetségi, vagy csak tulajdonosi 
jog-gal, erkélyek, zárt-székek stb nagy áron elöre 
megváltathassanak. —- Нa ezen megváltások csak kép 
zetiek (ideales) lennének, vagy abban határozódnának 
hogy azok egyed1'íl a’ nevezettel járó dicsöség’ tekin 
tetéböl , a’ szinházi jegyzökönyvbe iktattatván , köz hirré 
tétetnének, vagy legfeljebb a’ megváltó nemzetségek 
nek, és magányosoknak jog adatnék, megváltott szin 
erkélyeik felibe nemzetségi czímereiket, hazafiúságuk’ 
emlékéül feltétethetni --- úgy ezen terv ellen kifogá 
som nincsen; különben illy megváltások által kettös 
kár háramolnék idövel a’ nemzeti szinész-társaságra, 
t. i. hogy jövedelmei igen megcsonkítatnának, és a’ 
föbb nemzetség1’í váltó urak’ gyakori távol-létök miatt, 
вoйнах- üreseknek mutatkoznának az erkély-sorok. — 
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Рedig tapasztalt dolog, hogy üres szinházak, valamint 
a’ szinészt csüggesztik, 1îgy a’ közönséget is idegem' 
tik; társaságos természete az emberi nemnek abban is 
nyilván mutatkozván, hogy oda szeret omlani, hol né 
pességet reméll. —- Azonban ezen tenÍ egyedl'íl a’ szin 
ház-építést tárgyazván, summája a’ vele járandó inté 
тet’ alapítására csekélység fogna lenni. 

Gszor. Minekelötte fönek kit1'ízött tervem’ elöadá. 

sára mennék, angol szellemben illy nemů javaslatimat 
bátorkodom bemutatni hazámnak, ez úttal inkább gon 
dolat-magvak, mint kész tervek gyanánt. 

Ki nem tapasztalta azt ön magán, hogy kellemes 
idö, szép vidék, kedves társaság, vagy csak egy nyá 
jasan reánk hatott hír-vétel is, milly késszé alkotja 
vérfolyásunkat, akaratunkat, szívünket minden szép 
nek, jónak, nagynak felfogására, pártolására, felsegél 
lésére? Épen ezt “тi’к velünk olly nyájas változási, 
kedvezö történetei életünknek, mellyek eddig vólt há 
zi, vagy polgári környülményeinket emelik, bóldo 
gítják. ’S miért ne vólna illö ezen öröm-pillanatait az 
«дetnek, ezen derűlt élet-Szakokat alkalmakúl használni 
arra, hogy baza’ szent czéljaira böségünkböl valamit 
áldozzunk, bár ha csak virúlandó nefelejtsé1'íl is ból 
dogabb óráinknak? Vétenénk-e azzal, ha midön vala 
mellyik polgár-társunk, véletlen örökösödés, testa 
mentom, sors- ‘agy nagyobb per-nyerés stb. által sze 
rencsét tesz, vagy hivatalra-neveztetés, elöléptetés, 
díszjel-osztás által megtiszteltetik, vagy királyi ado 
mányos beiktatás’alkalmaival'nemzeti ünnepet ül , 1'ítet 
rendelt törvényhntószígi szinészi bíztos által felszólí 
tanók arra, hngy a’ hazának, mellynek épen 11j jóté 
teményét vette, czéljaira , nevezetesen a’ hazai szin 
m1'ívésziség’ virágoztatására, tetszése szerint adakozzék! 
Lehetne-e valaki olly hálátlan vagy fukar, hogy de 
rl'ílt környl'ílményei’ nyilása'val, erszényét alacsonon 
bezárja azon haza elöl, mellynek ô most épen jutal 
mazott, vagy kijelelt fia? Én hiszem nem lehetne; de 
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ha találkoznék is egy kettö, az kivétel vólna inkább , 
mint czáfolás tervem’ ellenében. 

Feltehetném kérdés1'íl még azt is: nem lehetne-e 
az iránt még diaetai törvényt is alkotni, hogy az illy 
alkalmi adakozások , örök idökre haza-virágoztatása’ 
fundusáúl szólgáljanak? A’ hozanfló törvény’ kötele 
zése csak történhetö eseteket tárgyazván, mellyek a’ 
hazának minden polgárjait érhetnék, és így senkit, és 
még is mindenkit egyiránt illetvén, nem fogna a’ kö 
telezés senkire nézve sérelmes lenni, ’s még kevésbé 
terhes; és még is mennyi szép czélok érettethetnének 
csak egy fertály század alatt is el általa! 

Illy fвидный szólgálhatna némi rovatásuk azon 
urainknak, kik hivatal-viselöi tartozáson, és két vagy 
három évekre szorítandó utazásbeli tapasztaláson kívűl 
csupán kényböl, az austriai tartományokon kívl'íl fekvö 
külföldön laknak, vagy inkábbára mulatoznak. Ugyan 
is illö, hogy a’ kiszivárgó hazai pénznek ha csak egy 
kis részecskéje is benn maradjon azon haza’ számára, 
melly ez által szegényítetik. — Minthogy az ez iránt 
hozatandó törvényben is csak történhetöség, minden 
személy’, vagy polgári osztály’ meghatározása nélkül 
vétetnék kötelezés al-á, nem látok a’ dologban követ 
kezetlenségeket. — 

Nem megvetendö alap-tökét adna az is, ha a’ 
magyar szin-m1'ívészségnek kiváltsági jog engedtet 
nék, bizonyos nem1'í hazai kalendáriomok’ kiadhatá 
sára, ’s árúltatására. A’ magyar hazában, bíztos adatok 
szerint, mintegy harmadfél millió kalendáriom kél el. 
Vegyük ennek csak harmadát magyar nyelvl'ínek, tenne 
830,000et. Ez osak 15 váltó xral véve is 207,500 váltó 
frtot adna; melly summának ha harmadát vesszük is 
szükséges költségekűl, maradna a’ szinészség’ számára 
évenként 138,330 váltó forint nyereség, melly nehány 
év alatt már magában képes lenne megalapíthatni in 
tézetünket. Mennyiben légyen ez azonban kivihetö, 
mindaddig meghatározni nem lehet, míg az eddig di- ` 
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vatozott törvényes vagy szokási jogok meg nem vizs 
gáltatnának, ’s megv nem latoltatnék: mennyiben le 
gyen megállható e’ részben is, a’hazának kétségbe sem 
hozható elökelö , vagy is úgy nevezett eminens joga? 

XIII. 

Térek már most azon tervemre, mellyet 11105 
tani környülményeink között törvényességére , ki 
vihetöségére, ’s majd bizonyossággal `remélhetö si 
kerére nézve legalkalmasabbnak идek. Ezen tervem 
egyátalában nem új, csak váltuztatásaiban, ’s mint re 
ménylem javításaiban látszik valami újat foglalni ma 
gában. Egészen újakat érintettem feljebb; de távol 
vagyok azon hiedelemtöl, hogy azokat akár teljesen ki 
fejtetteknek, akár számos Еát felett megállhatóknak 
"élje1m Sc’it hiszem azt is , hogy mint minden mások 
‚тa‘ javaslandó új tervekben, úgy az általam érintet 
tekben is , sok képzetiség, sok kiviteli nehézség feйши‘. 
Egyébiránt ha valamelly útból kitérve eltévedtünk, 
nem az az okosság, hogy egészen 11] útat válasszunk, 
hanem hogy az elhagyntt útra térjünk vissza, ’s gondo 
sabban óvakodjunk újabb kitéréstöl , tévedéstöl. 

Elöre bocsátván tehát aт, hogy én itten nem зzá 
molva a’ Pest városa által czélba vett szinház-építésre, 
mint még csak szándékban állóra, шaга“ a’ nemzetet 
veszem alapítónak , a’ szin-ml'ívészség’ alapításában min' 
denkor bele értem a’ szin-ház-épŕtést, ’s csak a’ telek 
adásra számolok, mellyet Pest vúrosa,ha kívántatni fog 
töle, semmi esetre megtagadni nem fog, ’smeg sem is ta 
gadhat. -- Azt állítom: hogy a’ magyar zin-művészséget 
semmi bizonyosabban meg nem alapíthatja, mint országos, 
minden törvény-hatóságaiban a’ hazának, gyl'íjtendö önké 
nyes adakozási segedelmek; de egészen különbözö sze 
déssel, alkalmaztatással, kezeléssel ’s a’ t. mint ezek 
eddig történtek. 

Mi az elsö indítvány-tevést illeti, annak diae 
tán kellene történnie, vaдy nehány jeles és teммы“ 
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‘(Эr51111k’ egyesl'ílete által, mint történt a’ pesti híd’ 
dolgában; vagy pedig történhetnék több törvényhatósá 
goknak ez iránt utasításokkal meghatalmazott követei 
által. Az elsö esetben, nem vólna szükéges, hogy az 
egyesl'ílt férjfiak elöre olly tetemes áldozatokkal, vagy 
bár millyen ajánlásokkal is álljanak elö mint a’ Tudós 
Társaság’ alapításakor állt nehányjeles elö; itten csak 
annak kimutatására van szükség, hogy az ügy’ mun 
kába-vétele óhajtatik. A’ tárgy’ érdeke,több jelensé 
gekböl húzva következést, annyira megért már a’ha 
zában, hogy a’ dolgot csak szóba hozni kellene.l -Az 

l indítvány csak abból ‚тaм: hogy neveztessék ki egy 
országos szinészi Bíztosság, ’s e’ végett mindenek elött 
egy Elnök, kinek környl'ílményei állandó Pesten-tar 
tózkodást engedhetnek, a’ N. M. Helytartó Tanácstól 
egy Tanácsnok, az épitöi kormánylattól egy értö sze 
mély —- olly meghatalmazással , hogy a’ középponti t6r 
vényhatóságok is nevezvén kebeleikböl öszvesen nyól 
czat, (nevezetesen: Pest vármegye négyet, Pest vá 
rosa kettöt, ’s Buda városa is kettöt) az ezen tagokból 
állandó bíztosság felszólíthassa körleveleivel a’haza’ min 
den törvényhatóságait a’ magyar szinészségre teendö a 
dakozás iránt; ’s míg ezen felszólítások sikerl'ílnének , 
addig is egyértve Pest városával az alkalmas telket je- 
leltesse ki, a’ költség’ felvetését tétesse ’s rostálja , 
’s így az egész intézet’ szükséges tökéjét határozza 
meg, ’s ezeket nyomtatásban adja köz hírül, az épi 
töi kormánylat’ taдát pedig , nehány jelesebb külföldi 
szinházaknak, és hozzá tartozó intézeteknek megtekinté 
sére — mint millyenek a’ müncheni, mainzi, berlini , 
cremonai ’s más olasz szinházak - küldje ki, az ezen 
individuum által meghozandó jelesebb szinházi minták 
közzűl a’ legalkaln1asabbat, Pest’ és Buda’ jelesebb é 
pítö mesterei’ kihallgatása mellett válassza ki, ’s ha 
tározza meg; egy szóval, elöleges rendeléseit az építés 
hez tegye meg. Úgy szintén a’ szine'szi intézetre néz 
"c , a’ hozzá tartozó ép1'íletek’ mintáin kívül, szemelje 
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ki elöre a’táncz-muzsika-vívó-oskolák’ mestereit, нa 
vallás’ tanítóját ’s a’ t. Ezen meg hatalmazás azonban , 
valamint alább kifejtendö módja is az adakozás-sze 
désnek, nagyobb tekintet’ kedvéért törvény- czikkelybe 
iktattassék. 

XIV. 

Ezen bíztosságból csak az épitöi kormánylat’ sze 
mélye húzna, hivatalos munkálkodásaiban napi béreket, 
’s kapna külföldi utazásra költséget; a’ bíztosság’jegy 
zöje és pénztárnoka pedig mértékletesen honoráltatná 
nak. Jegyzö lehetne egyik aljegyzöje Pest vármegyé 
nek; pénztárnok pedig a’ Tudós Társaság’pénztárnoka, 
kinek bajlakodása, és számadása nem terjedvén ki an 
nyiféle ágú kasszákra, depositumokra ’s a’ t. ezen új 
kezelés által nem terheltetnék annyira , mint a’ várme 
gyei pénztárnokság. l 

XV. 

A’ :fentebbi törvénybe iktatandó adakozás - gy1'íjtési 
mód, tervem szerint ez lenne: Eddig az eí’féle felszó 
lításokat rendes tisztségeikre , ’s nevezetesen Szolga-bi 
ráikra bízták a’ vármegyék, kik kбzт“ a’ lelkesebbek 
magok teljesítették , ’s némellyek buzgósággal is teнeй 
tették a’ megbízatást; de többen a’ többi hivatalos fog 
lalatosságok’ monotóniás serába tolván ezen haza’ügyét 
is, vagy langyosan уймa}: el benne, vagy Esküdtjeik 
re, Jegyzöikre bízták azt, ’s keveset aggódtak a’ siker 
iránt. Azt kivánnám tehát, hogy nagyobb figyelem , lel 
kesedés, és tekintebgerjesztés “Эgett, minden tör 
vényhatóságnál , köz«gyűlésen , köz-bizodalom által, ter 
jedettségéhez képest egy vagy több szinészségi bíztos 
neveztetnék ki, a’ nagyobb tekintet1'í, köz-bizodalmú, 
hazafiúi buzgóságról ismeretes Tábla-bírák közzül, 
kik minden fizetés- kivánás nélkül vállalván fel a’ meg 
tiszteltetést, az illetö Szolga-bírákkal a’ járások’ ke 
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rületeit megjárnák , adakozási ajánlásokat gyl'íjtögetné 
nek, ’s köz-gyülésröl köz-gy1'ílésre a’ vármegyét mun 
kálkodásuk’ sikere felöl tudósítnák. 

Ki fogna olly pénzhez száradt lelkű lehetni a’ha 
zában, ki ha illy megye’ tisztelt férfija’ és Szolga-bí 
rája’ látogatásával, ’s felszólításával megtiszteltetika 
’s általok a’ baza’ nevében buzdítatik, vagy ha más 
ként nem lehelne , levél által sürgettetik, valami sum 
mácska’ aja'nlását megtagadni merné? --- Nyerne az 
1'így ekképen azon emberi hiúsńg’ munkálkodása által is, 
hogy a’ kinevezendö megyei bíztos, mintegy moralis 
számadás alatt állván a’ haza elött: miként ’s milly buz 
gósággal teljesített kötelességéröl? bizonyosan dicsösé 
get fogna keresni abban, hogy minél többet gyl'íjlhes- 
sen öszve; és semmit ezen czélra próbátlan nem fogna 
hagyni. 

De én tervemnél fogva, magát az eddig gyakorlott 
adakozási rendet és minén'n'íségot is változtatni kiván 
nám, t. i. a’felszólítandók közzl'íl nem mondhatnák-e s22í 
mosan ezt a’ bíztosnak: „én ma'r ennyiszer, meg ennyi 
szer nyitottam erszényt adakozásra a’ magyar szinész 
ség’ számára, ’s mi sikere lön áldozatimnak! Elkalló 
dott a’ pénz, ’s tartok töle elkallódik most is! Várme 
gyénk maga, vagy vele egy kettö , meg nem fogja ala 
píthatni a’kívánt tökét, ’s ki felel: hogy közös leend-e 
a’ hazaîiúi t1’íz az egész haza’ törvényhatóságaival? ki 
felel pe'nzemröl, hogy siker-vesztés’ esetében azt vis2 
sza fogom kaphatni? ’stb.“ Azt tartom tehát: fö gond 
nak kell arra lenni, hogy az elmék tökéletesen meg 
nyugtassanak, a’ siker vagy visszatérités iránt, ’s a’ 
teendö áldozatok biztosítassanak. Erre nincs más mód, 
mint az, hogy a’ bíztos ne kc'sz adakozásokat, hanem 
csak feltételes ajánlásokat gy1'íjtögessen , egy különö 
sen arra készített, megye’Alispánya, Fö-jegyzöje, föbb 
Tábla-bírái’ aláírásaival hitelesített kötött lajstromba; 
mellynek elejénilly forma lekötelezés’ példánya álljon : 
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Alúl, és ezen lajstromba beírtak, hazánk’ mindennemű 
virágzását hazafiúi szívvel óhajtván, minekutána 
meggyözödve vagyunk a’ felöl: hogy egy állandó 
hazai szinész-intézet erre egyik hatalmas segéd 
eszköz, az Ország’ gyűlésének, N. czikkelye’ 
értelmében Tettes N. Vármegye’ szinészi bíztossá 
ga’ felszólítására, neveinknek, ’s ajánlásainknak, 
saját kezeinkkel ezen lajstromba tett beírásával, 
becsületünk’ нaш mellett, olly kötelezéssel tesz 
szük, a’ Pesten fel állítandó nemzeti szinház’ és 
megalapítandó szinészi intézet’ számára hazafiúi 
áldozatinkat, mellyektöl e’ mai nap-1Нa viszsza nem 
léphetünk; hogy azok, mihelyt szükség leend red 
jok , magunk vagy örököseink’ leŕizetésbeli vona 
kodásaink’ esetében, rajtunk és maradékainkon 
törvény’ erejc'vel is, nyilványos adósság’ útján, 
rövid perrel , minden törvényes ótalom’még feljebb 
vitel’ kirekesztésével is, okozandó költségekkel 
együtt megvétethessenek. Olly feltétel alatt kötelez 
zük azonban magunkat, hogy ezen ajánlásaink’ 
lefizetésének kötelessége csak akkor , és ne elébb 
szorítson bennünket , midön az egész országból az 
országos szinészi bíztossághoz beküldendö 211á11lá 
sokból, egészen kiker1'íl azon tökepénz, mellyet 
a’ magyar szinház’ és szinészi intézet’ megalapí 
tására, azon országos szinészi bíztossríg szükséges- 
nek itélt, és igy a’ tisztelt bíztosság az építést, 
és alapítást, együtt vagy külön sikeresen elkezd 
heti. КМt ’s a’ t. 

Ezen mód által a’ bíztosításon kívúl azt nyernök, 
hogy sok ház-nép nem lévc'n épen a’ felszólításkor pénz 
nél, szívesebben, és többet adakoznék ajánlásban, 
mellyet késöbb becsl'íletböl is csak ugyan lefizetne. 
Azon ellenvetésen, mellyet Grof Széchényi az aláírá 
sok ellen tesz, ’s mellyben tagadnunk nem lehet sok 
igazság fekszik, megvallom, itten nem aggódom. Mert 
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1. 

egy z1z , hogy ezen felozlott ajánlási summák , arány 
talanúl csekélyebbek fognának lenni az ö tervezett ac 
tiáinál; más az: hogy azok az alkotandó töke-summá 
ban is nem tennének olly fontos nyomatékot mint ezek, 
ennél fogva az alapítát,egykettönek vonakodása nem 
hátráltathatná. Hogy több vonakodó egész megyékben 
sem fogna találtatni, bátran hívatkozom számos effe'le 
aláírások által történt gyüjtésekre, mellyekben gon 
dos sürgetés után tudtomra alig akadt egy kettö,ki aján 
lását be nem fizette vólna; mert egy egész közönség 
elött hagyni czudarrá bélyegeztetnimagát-még is csak 
jókora adag szemtelenség kívántatik hozzá. 

XVI. 

Az adakozásoknak, vagy i1l6 elött ajánlások11al1 
gondolatom szerint nem csupán pénzben, hanem több 
használható czikkelyekben is lehetne történniök. Pél 
dánakokáért: a’ Pest’ szomszédjában bíró vagy vele 
Duna által öszve-köttetésben álló egyes birtokook, 
vagy bármi távol-lakók, ha a’ fuvart is ajánlanák, te 
hetnének ajánlásokat köben, téglában, márványban, 
mészben , vasban, fa-nemüben, fuvarban, gyalog nap 
számban stb. a’ mesterember czéhestöl vagy külön ajánl 
hatna míves munkát ; Pest városa adhatna követ, 
homokot , mezöt az ajánlandó fuvarosoknak. - Akad 
hatnának ollyak is, kik a’ leendö könyvtz-írt, ruhatárt, 
díszitme'nyt stb. gazdagítanák; mert hány föbb uraink 
nak nincsenek magányos szinházaik, könyvtáraik? stb. 
Mind ezek könnyítenék az adakozást, úgy vélem nevel 
nék is azt; csak hogy a’ Pestre-tételröl, ha ezt az adakozó 
magára nem vállalhatná, az illetö törvényhatóságnak 
kellene gondoskodnia; ne hogy az országos bíztosság’ 
gondjai, ez által tetemesen és károsan felosztattassanak. 

XVII. 

Mihelyt az ország’ törvény-hatóságainak, az or 
szágos szinészi bíztossághoz beküldött tudósitásaiból 
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az ajánlások’ mennyisége, és minémüsége felöl, az 
utóbbi látandja azt, hogy az általa, vagy ha kész 
adatok tétetnének a’ diaeta eleíbe, ez által szükséges 
nek itélt töke-summa már kikeri'íl az ajánlásokból: 
azonnal kinyomtattatja a’ hozzá béküldött 51á11láso 
kat, törvényhatóságok’, ezeknek bíztosai’, söt min 
den egyes ajánlók’ neveinek kitétele mellett; ezen 
jegyzéket minden törvényhatóságnak megküldi, hiteles 
kimutatásáúl annak, hogy a’ kívánt tökepénz már teпe 
sen kikerül, és így az ajánlások’ befizetésének, ’s 
munkához-fogásnak ideje szüksége márjelen van. Еgy 
szersmind a’ határ-idf'it megjelenti, mellyben a’ mun 
kához fogni kívánna, ’s mellyre a’ pénzeknek bekül- 
detniök kellene. Az alatt, mint már bizonyosra meg 
teheti szükséges alkuit a’ bíztosság, ’s a’ pénz’ é5 
egyébféle adományok’ elfogadása iránt rendeléseit. 
Úgy vélekedem: nem vólna zükség eleinte több aján 
lásra várni, mint mennyi az építésre szükséges. 

XVIII. 

Természetes az, hogy ezen bíztosságnak addig i5 
míg az ajánlások begy1'ílnének, elöleges költségekre, 
mint millyenek: felszólítások’, ajánlási jegyzékck’ 
nyomtatása, iró szerek’ vétele, építö mester’ utaztatása 
stb. pénzre lenne szüksége. Ezen la’ szükségen, úgy 
vélem , lehetne segíteni azon adakozási pénzzel , 
melly Pest vármegyénél a’ nemzeti állandó szinház’ 
építése’ czéljára, ön kebeléböl, ’s több törvényható 
ságokból egybegyüjtve kamatoz, ’s melly öszvesen 
34,517 forintot 45 krt. tészen váltóban, ide nem értvén 
egy részben még be nem fizetett kamatjait. Ha ehhez 
teszszük a’ díszes Marczibányi familia által e’ végre 
végintézetnél fogva rendelt 3,000 for., a’ Jankowich 
Miklós Tábla-bíró úr által megajánlott 2500 for., Mé 
rey László Tábla-bíró úr által ajánlott 1000, Dicskei 
Kovács György Tábla-bíró úr által ajánlott 500 frtot, 
és a’ pesti Ns Cassino által szinte e’ `végre ámbár fel 
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tételesen megajänlott 2500 for. Külkey Henrik ügyvéd 
11r által letett 100 for. —- van eddig is szabad rende 
lés alá eshetö tökéje az alapításnak 44,117 for. 45 kr. 
váltóban; mellyhez újabban járúlván egy szép lelk1'í asz 
szonyi egyes1'ílet'által öszveadakozott 1276 for. és két ne 
vezetlen maradni kívánó hazafinak építés a latt évenkénti 
500 for. ajánlása, tesz az egész: 45,893 for. váltóban. 

XIX. 

A’ töke-pénz’ kezelésének bizonyosan legföbb bá 
torsága és bíztossága a’ nyilványosság. Ennél fogva a’ 
törvényhatóságból Vice Ispány’, ’s nehány Tábla-bíró’ alá 
1'rása mellett kell a’ pénznek szi11észi bíztos, vagy 
más bátorságos vagyonú, és сharaсterű tag által bekül 
detnie, mellyet az országos szinészi bíztosság’ részéröl 
elnök, pénztárnok, és egy tag, öszvesen nyugtatná 
nak. Költségeket a’ bíztosi ülés rendelhetne meg, ’s 
egyik üléstöl másikig az elnök legfeljebb is egy pár száz 
forintról rendelkezhetnék, számot adandó erröl a’ leg 
közelebbi ülésben. A’ befizetett summák, és kiadás’ 
fö pontjai addig is, míg teljes számadását a’ l1íztos 
ság diaeta eleibe terjeszthetné, hírlapokban közzé 
tétetnének olly végre, hogy a’ töke-pé11z’ állapotja, 6s 
kezeltctése az ország elött mindenkor nyilvánságban 
tartathassék. 

XX. 

Legfontosabb ellenvetés elöadott tervem ellen ez 
lehetne: a’ diaeta fontosabb tárgyai miatt, nem eresz 
kedhetik a’ játékszin’ dolgába, ’s tán méltósága ellen 
is vólna törvényt alkotni iránta; lám 1811ben is ill6l1l1 
11el1 látta a’ diaeta felterjesztni a’ kívánságot, mint 
törvénybe iktatni azt. 

Szabad legyen erre azt felelnem: hogy ha az 0r 
szág’ gy1'ílése 1825ben, mint napló-könyve mutatja, úgy 
tekinti a’ nemzeti játék-szint, mint a’ hazai nyelv’elö 
mozdításának hatalmas eszközét, ’s ezt a’ Tudós Társa 
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ság’ rendszabásai’ 5-dik czikkelyében így javallta, ha 
‘1825beu több követek úgy fejezték ki magokat, hogy 
a’ nemzeti játék-szin, szoros kapcsolatban áll a’ Mu 
zeummal , és Tudós Társasággal — mellyek mind tör 
vény-czikkelyekbe щитe}: — ha ugyan akkor méltó 
nak itéltetett arra, hogy ügye az acták’ 164dik és 
166dik lapjain , az elöleges sérelmek’, és kivánatok’ 
sorába iktattassék - nem látom által, miért kellessen 
1S34ben következetlenül megváltozniok ezen nézeteknek? 
Hogy eddig a’ Muzeummal és Tudós Társasággal tör 
vény-czikkelybe nem tétetett a’ magyar szin-művészség’ 
ügye, oka az, mint feljebb is érintetett, hogy a’ Ren 
dek inkább azon sérelem’ orvoslását óhajtották, melly 
nél fogva a’ pesti szinházban egyedül német játszik, 
’s felváltott játszhatást kivántak a’ magyar szinészek’ 
számára inkább, mint külön szinház- és intézet-alapí 
tást. Erre tehát a’ felterjesztés’ útját kelle választni 
ok. Mihelyt nem egyedül mulatsági, hanem azon fen 
tebbi szempontból tekintetik a’ szinészség, mellyböl 
mi azt ezen értekezés’ elsö lapjain tekintettük, nem 
lehet az méltatlan a’ magyar diaeta’ ligyelmére, pár 
tolására; azon szinészség t. i. melly minden míveltebb 
európai udvaroknál kormányi figyelem, söt ügyelet 
alatt díszlik. Arra, hogy tán más országokban sincs 
a’ szin-művészség országos törvény által megalapítva, 
böven megfelel azon fentebbi kifejtésünk, hogy nálunk 
a’ szinész-intézet szükség, mi másutt inkább fényüzés’ 
czikkelye, ’s hogy másutt illy országos alapításra szük 
ség nem is vólt. Végtére mi idöt vonna el a’ diaetától, 
egy olly törvény-czikkely, millyent én terveztem, 
melly csupán megbízásból, ’s egypár személy’ kine 
vezéséböl állana, ’s inkább arra czélozna, hogy az ügy, 
az egész haza’ érdeke és szárnya alatt kezdetnék el, 
mint annak közvetetlen munkálkodása által hajtatnék 
végre. 
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XXI. 

Jövendöre a’ magyar szinész-intézet’ kormänyzását, 
1îgy pénzeire-ügyelést, külön pénztárnokság, és ellen 
örség mellett, Pest vármegyére, mint közép-pontira le 
hetne bízni, olly formán, hogy ez köz gyülésében ne 
vezne ki kebeléböl, az Al -Ispány’ elnöksége alatt, egy 
szinészi bíztosságot, állandót: egy igazgatóból, négy 
táblabíróból, --- kik közz1'íl egy mindig Pest városá 
nak tanácsbelije lenne —- és egy jegyzöböl. Ezen bíz 
tosság végezné nagyobb tárgyait és bajait a’ szinészi 
kormányzásnak, mellyek az igazgató’ erején vagy ha 
tóságán felül lennének; ez határozná mega’ szükséges 
nagyobb költségeket, számot venne fertály-évenként a’ 
társaságtól, melly felöl legalább fél évenként hir-la 
pokban tudósítaná a’ hazát, ’s mellyet diaetánként az 
orsza'g’ Rendei eleibe terjesztne fel. Igazgatónak a’ 
vármegye, a’ szinml'ívészségben jártas, characteréröl ked 
vezöleg isméretes, semmi vagy minél kevesebb elfog 
laltatású férliút fogna választani, kinek a’ m1'ívészsé 
get, és szinész-tagok’ megválasztását egyenesen (ár 
gyazó dolgokban, szabad kezet hagyni kellene. Vólna-e 
szükséges, több mint egy igazgatót nevezni ki? aгa’ 
megye’ nézetétöl, és tapasztalástól függne; hogy azon 
ban az igazgatóságon МИН , ennek kormánya alá, még 
egy fel-ört (Intendant) is kellessen kinevezni, azt már 
feljebb érintettem. Közelebbi belsö teljes elrendelése 
a’ nemzeti szinész-társaságnak késöbbre való, ’s ezen 
lapok’ körén kívi'il fekszik. 

XXII. 

A’ mutatványokból bejövendö pénznek illy fel 
ügyeléssel kellene kezeltetnie: az év’ minden hónap 
jaira, különbféle szím’í, ’s a’ szinház’ minden helyeire 
különbféle formájú bemeneti billétek készítetnének, 
tévedés’ elkerülhetése végett. Se a’ физ-szeй, se а’ 
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mellé, kissebb szinészek közzül hetenként vаgy kéi:_ 
hetenként rendelendö ellenör , ne vegyék a’ bejövendö 
pénzt magokhoz, se a’ billét-szedök által beszedett bé 
тeneй billétekhez ne nyúljanak; hanem az utólsó fel 
vonás’ kezdetével , mind a’ pénz , —- egy arra készített 
két zárú pénz-fiókba , külön kúlcsal - pénz-szedö, és 
ellenör által zárattassék el, mind a’ bemeneti billétek 
_külön mindegyik billét-szedöé-arra készített külön 
fa-ládákba, vagy ismét két zárral csukattassanak el, 
vagy a’ pénz-szedö’ és ellenör’ pecsétjeikkel pecsétel 
tessenek el, ’s pénz-fiókkal együtt azonnal a’ felörhöz 
vitettessenek. Más nap’ reggel, a’ felör’ , pénz-szedö’ , 
és ellenörje’ együttlétökben vétessék számba a’ bejött 
pénz, és beszedett billétek , mellyeknek szükségképen 
egyezniök kell. Ha több pénz jött be, mint mennyit 
a’ billétek’ száma kiadna , a’ feleslegség a’ pénz-зzeдôneк 
ne adassék vissza; ellenben, ha kevesebb pénz jött 
be , a’ hiányt a’ pénz-szedö pótolni tartozzék. Ha több 
Ször történnék különbözés pénz és billét-szám közt, 
szoros vizsgálat leend szükséges; mert az lelketlenség 
nek vólna jelensége. A’ felör azonnal külön jegyzö 
könyvbe iktatja a’ tegnapi jövedelmet, ’s azt a’ pénz 
szedövel ’s ellenörjével ellen -jegyezteti, (contl-asig 
náltatja), róla három, úgy nevezett rapport-czédulát 
‘т, maga’, igazgató’, és pénzszedö’ számára; a’ be 
szerzö’ (requisiteur) költség-jegyzékét -- mellynek min 
denkor a’ rendelö (regisseur) által kell ellen {egyт 
tetnie, annak bizonyításáúl , hogy a.’ feljegyzett sze 
rek és költségek a’ darabokhoz megkivántattak- meg 
vizsgálja; azon megvásárlott szereket, mellyek más 
mutatványokra is használhatók lehetnek, külön szi 
nészi inventariumba Шtaба, ügyelvén arra , hogy aт]: 
jó karban tartassanak, ’s azokra i`smét új költség ne 
tétessék. —- Elöváltások (abonnement) csak olly billé 
tek mellett tétethetnének, mellyekre az igazgató , és 
felör írják fel neveiket, ’s nyomják pecsétjeiket, ’s 
mellyeket l'gy elkész1'ílve a’ pénz-szedö Ы ki. Ezen e16 
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váltásokat , név’ , character’, lakás ’stb. feljegyzésével 
a’ felör azonnal jegyzökönyvbe iktatja, az elöváltások’ 
jegyzékét pedig az igazgatóval közli. 

A’ bejött pénz , minthogy hónapi béreket kell fi 
zetnie, egész hónap’ végeig a’ pénz-szedönél marad; 
ekkor beadandó hónapi számadása a’ szinészi bíztosság’ 
ülésében megvizsgáltatván, a’ feleslegség a’ szinészi 
pénztárba befizettetik. Költségi terveket, nagyobb iga 
zítás, javítás, ruha-darab-díszitmény- stb. megszerzés 
iránt, teljesen elkészítve, ’s telhetöen kialkudva, igaz 
gató, és felör együtt terjesztnek elö a’ szinészi bíztos 
ságnak, mellyeket ez jóvá-hagy vagy elvet. —- Apróbb 
ajándékokat, a’ szorgalom’, és nyugpénzeket az érdem’ 
megjutalmazására az igazgatók’ figyelmeztetése, a’ kö 
zönség’ kivánsága, és saját tapasztalása után, ugyan 
ezen szinészi bíztosság fogna rendelhetni. E’ végre 
nem vólna czéliránytalan dolog, évenként egy mutat 
ványt adatni egyedlil azon végre, hogy a’ bejövendö 
summa szorgalom -jutalmazásokra fordítassék; mi a‘ 
közönség’ jó indúlatját, ’s kedvezését a’ tärsaság iránt 
ingerelné. — Szintígy lehetne az egész haza’ szinészeket 
tartó városaiban , nyugpénzek’ nevelésére , évenként egy 
mutatványt rendelni. 

XXIII. 

Lehetnek még több mellékes segéd-eszközei is az 
adakozás-gy1ijtésnek. Miért ne segíthetnék ezen jótévö 
intézet’ felállítását jelesebb íróink is , egy cent- et un 
forma kiadású gyűjteménnyel? miért ne lehetne azzal 
is édesgetni nevezetesebb adakozókat , hogy neveik 
márvány táblákba fognak vésettetni a’ szinház’ elö-si 
kátorában? miért ne adathatnának tánczok, mulatsá 
gok, ezen intézet’ számára szánandó bevételekkel Ё 
Nem tagadom, hogy ezen érintések csak terv-embryók, 
és bövebb kifejtést kivánnak; de kivihetetlenség nincs 
bennek, ’s mi kezdet adatott valaha könnyen'! 
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XXIV. 

Mind ezen ítten elöadott tervek és javaslatok, 
csak föbb vonatokban adatván elö, a’ magok alkal 
maikkal, közelebbi belsö szerkeztetéseikben, számos kis 
sebb-nagyobb változtatást, javítást, meghatározást fognak 
szenvedhetni, söt kivánni; többek pediд’ csak figyelem 
gerjesztésl'íl szolgálhatni. -—- Részemröl, ha szerencsés 
“Шaln csak egy olly jó gondolatot is hozni ezen lap 
jaimban létre, melly bövebb kifejtés után, hasznát 
vagy díszét emelni segítheti hazámnak , вaшa; kaтat 
tal vagyok jutalmazva; becsesebb lév6n elöttem a’ pol 
gári érdem’ cser-koszorújának legkissebb levelkéje is , 
minden más dísz-jelek’ csillogásainál. 
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А magyar tudós társaság által Шleм kérdés , mz' mo' 
don [едете magyar пешие” ja'te'kszz'nt Budapesten met, 
alapz'tam', bár elsö tekintetre könny1i megfejtésünek 
látszik is; de mihelyt hasonlításba hozza a’ vizsgáló, 
hazánk’ állapotját a’ kiilfölddel, ’s megkérdi a’ régi 
ség’ történeteit: az akadályoztató nehézségeket már 
több oldalról összekötve lenni látja nemzeti létünk’ ’s 
jelenlegi alkotmányunk’ és míveltségünk’ természetével. 

Mindenek elött szükséges illy fontos kérdés’ meg 
fejtésében a’ szempontokat meghatározni, mellyekböl 
lehet, ’s kell a’: szóba мы tárgyat tekinteni. 

Illyen szempontok : 
Iször. А’ szinészség’ valóságáról tiszta , és víla'gos- 

шеáкat elöállítani, hogy azt többnek ne vegye az em 
ber, mint a’ minek kell az emberiség’ történetei szerint, 
vagyis ki kell mutatni azt a’ kört, mellyet a’ szinész 
ség társaságos életi'inkben elfoglal; különben illy 
korlátozás nélkül tántorgó nézetek jc'ínek divatba, mely- 
lyek a’ birálatot is megnehezítik, mivel zavart elemek 
böl elválasztás nélkül nem alakulhatnak bizonyos 
formzík. 

IIszor. Meg kell érinteni a’ nem magyar szinész 
ségi jeleneteket , hogy az összehasonlítás helyes Кбиt 
keztetésekre vezessen, mi nélkül mint Buchholz írja , 
tagadnunk kell az elömenetelt, hasonlók lévén ahhoz , 
М csak az óramutato't uc’zve'lz kz': o'ra’jú/z , nem kz'tel/leti 
el magávul almak mozgását. 

lIIszor. Az itt elöre bocsálottakból kikerekcdô 

resultatumokhoz képest hasznos és kivihetö javaslatot 
adni, miben ‘Ш a’ kérdésnek tulajdonképi érdekessége. 

1 
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1. g. 

A’ mi az elsö pontot illeti: psychologiai vizsgála 
tok bizonyossá tehetnek bennünket, hogy a’ szinészség, 
mint egyéb ágai is a’ szép művészségnek (p. o. ének 
lés, festés, muzsika, költés stb.), az emberi léleknek 
aestheticai kifejlésre alkalmas voltán alapul. A’ stu 
dium késöbb járult e’ naturalismushoz, mellynek nyo 
mait mindenütt, hol csak ember lakik a’ földön , felta~ 
lálhatni. Szinte olly bizonyos igazsággá válik philoso 
phiai tekintetek’ következésében az is , hogy a’ szz'nész 
seg’ valóságát nem az emberiség’ gyermeki állapotja, 
hanem derült kora szerint kell elhatározni; és így a’ 
studiummal egybekötött naturalismus az, midön, ha 
szinészségröl van szó, tudományos értekezésben szólani 
lehet. Az emberiség’ derült kora már mind a’ testi, 
mind a’ lelki készségeknek bizonyos kifejlését teszi 
fel; -.hol azt, a’ mit önként nyújtott a’ természet, testi 
gyakorlat, és értelembeli reflexio becsességi pontra 
emelik fel: és már ez az egyedül kitörölhetetlen bélyegü 
vonat az emberiség’ törtéaeteiben, minek úgy voltáról 
a’ história minden idöszakból kezeskedhetik. 

А’ szinészség azonban csak egy kis töredéke az 
egésznek, a’ mit életnek mondunk, akár az emberisé 
get általjában, akár valamelly nemzetet különleg ve 
szünk is figyelem alá: mint magok a’ nemzetek is kü 
lön részeit képezik a’ nagy egésznek, máskép az em 
beriségnek, melly e’ földgömbön el van széledve. 

Ha az életet azon derült korhoz mérjük, miröl 
históriai isméreteink, és tapasztalataink vagynak: úgy 
fogjuk találni, hogy egyedül a’ munkásság az, mit a’ 
természet törvényűl szabott ki az embernek; mi nél 
kűl derült kor, való becsü élet nem állhatnak elö, mi 
vel szemközt csak plántai vegetatio, és sírcsend fog 
nak helyet. 

Megigazolják ezt mind a’ nemzetek’ , mind a’ ma 
gános emberek’ történetei ; mert az utolsó rejtékes 
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törvénye a’ természetnek , a’ mi mozgatja életünket , 
megczáfolhatatlan , a’ mi felülemeli magát a’ ha 
mis következtetéseken, ’s mellette a’ tréfa vzазy más 
satyrai túlságok’ legsímább nyilai is tompán suhan 
nak el. 

Komor az élet itt e’ földön, akármelly oldalról 
tekintjük is azt meg; munkásságra vagyunk teremtve, 
nem pedig henyeségre. Az a’ ki szent István’ szájába 
Ещe’ szavaka-t adta, midön Imre fiját megszólítaná: 
,‚ jam штриs adest, z'n quo tz'bz' mm sетрer puloma 
rz'um mollz'tz'es , quae te hebetem, et delz'catum „(Мalм 
adhz'bendae sunt, quod est Мадрaда vz'rtuíum, et vz' 
tz'orum fomentur/r, atque coutemptz'o mandatorum, sed 
z'nterdum asperz'tas trz'bueuda est, quae tшип z'ntellz' 
gentz'am reddaut acutam“ (S. Step/. Весret. Lz'br. I. 
z'n ‘жaв/1) mélyen felfogta az emberiség’ ügyét, és az 
elmondottakból már a’ szinészség’ köre, ’s valósága 
magokból tünnek ki, hogy az, ‘így mint не)’ litera 
turaz' munkásság, az élet’ nemesb gyümölcsei közt fog 
helyet; úgy, mz'nt mulatságra , e's z'dú'tó'lte'sre szolgálo' 
eszkó'z (az erkölcsi képezés inkább a’ nevelés’ 1Лица) 
dzon virágok közé tartozik, mellyek ha bár gyмы. 
csöt nem hoznak is, színükkel, és jó illatukkal meg 
fавт-„ш az élet’ különben komoly szempillantatail. 

A’ szinészség nem lehet föczél az életben, sem tudo 
mányos, sem mulatsági szempontban, de még is a’nél 
kül egy neшиet sem lehet el ‚ mihelyt derült korra ki 
lépett, vagy ki akar lépni; тeм: a’ lélek’ munkás te 
hetségeit legszebb oldalról tartja foglalatosságban , 
más részröl bájos meglepései által az elfáradt testnek 
és léleknek , mellyeknek kipihenés kéll , új eröt nyújt 
a’ további munkásságra. Ezt lehet elmondani a’ szép 
lm'ívészség’ egyéb ágairól is, mellyek non ad esse, ha 
nem ad bene esse vagynak befolyással. 

lgy vallják ezt a’ magasb szállongású philorso` 
phus és aestheticus írók, kikhez 1italni a’ dologhoz 
értöt felesleg lenne. Inkább Arabia’ egyik koszorús 
i-róját, kit Hammer napkelet’ Moutesquz'eujének nevez, 

1 'i 
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lbn Khaledont hozom bizonysägúl fel érdekes mondat 
jáért, mint az a’ franczia fordításban közölve van. 

„Comme la musique, et le chant sont étroitement liés au 
jeu de la pantomime, et aux autres arts du luxe, elles 
ne fleurissent ordinairement que lorsque une nation ayant 
pourvu aux premiers besoins de la vie commence à coп 
noitre le superflu, et àse livrer aux douceurs de la mol 
lesse. Comme les jeux, et la pantomime, la musique ne 
prospère que dans des jours de repos et d’aisance, oú libre 
.des soins, on 's adonne aux plaisirs.“ (Fundgruben de: 
Orients VI. B. III. Heft. p. 304). 

А’ szinészség’ valósága tehát tekintve az életre, 
sem több, sem kevesebb, mint egyéb aestheticai fog 
lalatosságoké; de foganatjára nézve á’ mostani idô 
szakban felülmulja még is más te'stvértársait, mivel 
az emberi társaság’ szerkezetéhez képest többen j3311l 
hatnak ahhoz , mint mindent összevéve a’ többiekhez. 

Segíti a’ szinészség’ e’ felsöbbségét az is, hogy 
magában egyesítheti a’ szép nn'ívészség’ egész körét, ’s 
loda ért meg a’ dolog, hogy a’ táncz , ének, muzsika, 
festés, szobrászság, Thalia’ és Melpomene’ sznшá 
latjában állanak. Segíti az a’ kedvezö környülállás is, 
hogy több utakon dolgozik az emberre, midön olvasás, 
hallás, és Мás által kötve tarthatja a’ figyelmet, a’ 
míben különösen az érzéki látás fö helyet foglal el amaz 
isméretes mondat szerint: 

„Segnius irritant animum demissa per aurea 
Quam quae sunt oeulis subjects fidelibus “ 

miröl Lessing egész értekezést tudott Кий Laokoonjában. 
Arról, hogy vallyon jó-e az a’ иgyщeй, eleget 1r 

tak ШИНt a’ németek, nem türhetvén el az aestheticus 
irnk (legújabban Carus, és Rochlitz), hogy a’ közön 
ségnek мины vágyás, és pénzszeretet nyilván alább 
szállították nálok a’ m1'ívészséget. De az illy üres pana 
szok semmit sem változtatnak a’ dolgon; mert az em 
berek’ nagy része nem alkalmas mély dolgok’ felfogá 
sára , többnyire a’ középszerl'ível megelégesznek ; azok 
nak pedig, kik épen a’ selejtest szeretik, kiknek ér 
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zéseit a’ szemfényveztések kevés idöre idylliomi 
világba varázsolják, ’s az assyriai királyok’ kócsog 
tollait többre becsülik Hamlet’ monologjánál: minden 
kor legtöbb volt, ’s ezután is legtöbb leszen számuk *). 

A’ bölcsnek azért nem kell békételenkedni, mert 
rejtevényes a’ dolog,miért van az úgy, és nem ma'skép; 
’s hol az okosság hallgatást parancsol, ne kontárkod 
junk ott az emberi nem’ eröszakos idealisalásával: ha 
nem elégedjenek meg a’ m1'ívészek a’ tudományos пи’! 
vészség’ belsö kiucscivel, mellyeket a’ Muzsa csak 
azoknak tár fel, kik egész életüket híven szeutelték 

_ tanulásnak. 

Hogy sokat ne mondjak , a’ különben is isméretes 
‘tárgyról; összehúzom gondolataimat a’ szinészség’ va 
lóságáról, és köréröl ime’ néhány sorokban: 

a) A’ szinészség egyike azon emberi találmänyok 
nak, mellyek nemesebb természetl'íek; szelidíti a’ vad 
ságot , az állati szílag'ságot ko1-Минa , és emberiségünk‘ 
fejledezését elöseg1'ti. —- Egyesíti tehát magában a’ 
mulatót a’ haszonnal, melly abból kia'rad a’társaságra 
mind erkölcsi mind materialis szempontban. 

b) Az a’ kör, mellyet polgári szerkezetünkben 
elfoglal, soha sem lehet prz'marium quz'd, hanem csak 
mellékes te-kintetek alá jöhetö. Jaj annak a’ nemzet 
nek, melly csak danol, tánczol, és játszik! Нa lágy 
olvadású romános érzetek elgyengítik a’ testi ide 
geket, ninos ott helye többé a’ komoly tudományok 
nak, velös fériias isméreteknek; hanem passivitás öli 
el a’ lélek’ nemes kisarjadzásait, ’s a’ neцшеtiзéд’ érzete 
üres hanggá válik H). Ellenben 

cz) A’ szinészség egyenlö lépést tart valamelly nem 
zet’ míveltségével; ha ez intensive nevekedik , amaz is 
tisztul salakjaiból ,' mellyeket lassanként lehány magá 
ról; ha ellenben csökken a’ nemzeti intelligentia, a’ 
*) L. erre nézve Aeschylusról, Euripidesrôl: Gelliust LXVll.c.l5. 
"Ü L. Hein1-0th, Schlüssel zum Himmel und Hölle im Menschen 

oder über moralische Kraft und Ранний. Leipzig , 1829. 
p- 282. És Montesquieu, Esprit del loix. l. XIX. ch. 3. 
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szinészség is alább száll a’ polczról, hová felhligott. 
Mint a’ kényesö a’ hévméröben kimutatja az idövál 
имást, úgy a’ szinészség’ állapotja is megmutatja a’ 
nemzeti míveltség’ miben létét. A’ kényesö csak a’ 
tertz'um compuratz'om's, mert a’ körülte való levegö 
okozza a’ mozgást; úgy a’ szinészséget a’ nemzetben 
lappangó erö hozza virágzatra vagy megbukásra, és 
mivel e’ tárgyban felette hasznos hazámfiaira nézve 
tiszta ideákat elterjeszteni: a’ nemzeti míveltség, és 
külsö csinosság felöl, a’ mit olly gyakran fölcserélnek 
egymással, jcgyzésbe {тoт Mendelsohn’ egy classicus 
helyét, melly hosszacska ugyan, de tanúságos. Ennél 
jobbat jelen értekezö még nem olvasott "). 

“) „А’ mívemég ё: felvila'golodás пaпкa‘ gyakran használ 
ják, a’ nélkül, hogy bizonyos értelmet kötnének пoищz. 
Mind a’ kettö fontos rugó valamelly nemzet’jóllétére , mely 
lyeknek egyiitt kell munkálkodni, egymáshoz egyenlö 
arányban állani , ’s a’ nemzet’ munkásságának, gondolkodá 
sának mindenkori tömegéhez idomítva munkálkodni; kü 
lönben foganntjok nem lehet sikeres, és tartós. 

A’ míveltség a’ nemzet’ munkássága’ egész tömegét 1:1r 
gyazza; mesterségek, kézmivek, készségek, erkölcsök, 
társasági fáradozások, gyönyöriiségek határozzák meg a’ 
míveltség’ lépcsójét, ’s az ezeken lévo' külso' mutatja ki a’ 
neтzet’ csinosodása’ mivoltát. -- Ml'veltség lehet csinoso 
dás, és csinosodás miveltség nélkül, még pedig uagyon 
egyenetlen arányban. Ellenben az emberi élet’ tárgyain 
gondolkodni, a’ mennyiben azok a’ magános, és közön 
séges jóra befolyással vagynnk , ’s a’ közönségesen elterjedt 
penetratio , mind ezeket hirtelen felfogással megismérni , 
teszik a’ nemzet’ felvilágosodása' lépcsöjét. 

Mind ez ezerképen módosítathatik, de az aránynak egy 
idomban kell állani, különben a’ következés sikeretlen. 
Нa többet akarnak рeшат-21l11i , akkor felvilágosodás helyett 
ò'n elliìttse'g a’ következés. Húzomos, és szélesen elterjedt 
utánna gondolkodás nélkül nem lehet felvilágodás, de le 
het csinosodás. ЕМ: valamelly nemzet bizonyos tekintetben 
kivülröl is megkaphatja, de a’ míveltségnek el kcll ter 

‚Пeйve lenni a’ legbelsôbb részekre, ’s a’ belsô erôkbôl kell 
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2. s. 

Értekezésem’ második pontjául a’ nem magyar szi 
nészi jelenetek’ rövid megvizsgálását azért választot 
tam , mert ebbôl ki fog tetszeni, hogy a’ magyar szi 
nészségnek hasonló sorsa van, mint minden egyéb 
idegennek. 

Minden dolog lassan érik meg, mert ugrás nincsen 
a’ természetben. Az emberi isméretek’ és készségek’ 
akármelly ágában' is lassan teszi a’ tanulmány lépé 
seit; nem sieti el dolgát, ne hogy a’ naturalismüsból , 
vagy kész anyagból idomtalan nevetséges alakot mes 
terkéljen ki. 

Arra, hogy Le Kaz'”, Baron, Talma, vagy egy 
Eck/lof, Brockmann , Ifland felállhattak a’ szinpadra, 
sok idô kívántatott; és minö hosszas studium ’s vizsgá 
lódás fogott helyet a’ Jongleurs, és Malibran’ vagy 
Sonntag’ rouládjai közt, el lehet gondolni. 

A’ játékszini történetek nyilván bizonyítják, hogy 
a’ szinészség kezdetben nem egyéb volt a’ görögöknél 
is, mint holmi fanyar izletű rhapsodiák’ elmondása, 
mikor a’ szinészek egyik, vagy más isten’ tiszteletére 
otromba kurjongatások közt tánczoltak , és énekeltek, 
kikkel Thespis az elsö ismeretes szinészi igazgató At 
tikéban sorban keringette a’ városokat, felütvén fa 

 

annak kifejteni magát. Ha valamelly nemzetnek elébb van 
csinosodása mint míveltsége, a’ látszat ott több lesz min 
denkor a’ valóságnál. Igy van a’ dolog magános embe 
reknél is. A’ természet lépésről lépésre megy elébb , okok 
nélkül nincs foganat, ’s minden foganat új okká. válik, 
melly újra foganatot szül, ’s így megy az tovább. A’ kép 
zelődés ugrik, szabad kénye szerint teremt, már fogana 
tokat akar, mikor még az okok sincsenek meg, nem úgy 
látja a’ dolgot a’ mint`van, hanem mint akarná hogy le 
gyen ’s még jobban , ’s nyughatatlan, hogy mások nem úgy 
találják a’ dolgot, 's elhiszi, hogy úgy van a’ mint kép 
zeli. - Azonban a7 természet követi a’ maga útját ,' több 
foganatokat nem hoz elő , mint a’ mennyi ok készen vagyon.“ 
(Berliner Monaths-Schrift 1784. Heft, September. 
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ágból font kunyhóját (ammi), hol az összecsödült né 
pet múlatta *). 

Horatius, Thespis’ társaságát nomadisáló népnek 
nevezte, mint késöbb Ilfland a’ német Weltheim’ , és 
Madame Neubauer’ társaságait Johannes ez'ne terra 
czimzettel illette. 

Aeschylus volt az elsö, ki a’ durva izlést kez 
dette már tisztogatni, és az elöadásokban bizonyos ren 
det követett, mint írja Horatius, ars poet. v. 275-280.' 

Majd magasb müvészi tökélyre emelték a’ szinész 
séget Sophocles, Eurz'pz'des, és ezen triumvirek oly 
lyak voltak a’ görôg szinészségben, mint Cornez'lle, 
Racz'ne, Voltaz're, a’ francziákéban. Hozzájok lehet 
csatolni Arz'stophanest, a’ vígjátékok’ mesterét, kivel 
a’ ledér fordulatú Poquelz'n Jean Baptz'ste, máskép .Mo 
lz'e're, mind elmés csínra, mind merészségre leginkább 
összehasonlítható; valamint Barthelemy már általjában 
megjegyzette , hogy a’ franczia nemzet’ oharactere leg 
többet húz a’ göröghez , különösen az Atheneiekéhez. 

Rómában szint olly izetlen volt a’ szinészség’ kez 
dete, mint ugyan csak Horatius írja. 

Az atellani mutatványok, mellyekben a’ kis gyer 
mekeket ijesztö nagy fogú Manducust Н) mindenkor 
keresztül kellett hordani a’ szinpadon, meg meglannyi 
szemfényvesztések voltak, miknek nyomai az olasz 
arlec/n'no'ban, a’ franczia turlupz'nben, a’ német Hans 
wurstban soká fenn maradtak; ’s tudjuk, hogy a’ fran 
czia nagy nemzetnek sem volt állandó , és szabályozott 
szinészsége , a’ mi tekintetvbe jöhetett volna, mind addig, 
mfg a’ XVIdik század’közepe’ táján, mikor a’ franczia 
nyelv is hivatalos nyelvvé vált, Etienne Jodelle a’ régi 
görög és deák dm-abok` lefordításához fogott, l1ogy azok 
által a’ дикое/15, sotz'es, ’s más hasonnem1'í szinészi 

 

- “) L. Выйдer, Quatuor aetates rei scenicae apud veteres 
primis lineis designatae. Weimar. 1798. 

ы‘) L. Dictionnaire historique et critique de Bayle. Art. Man 
ducul. 
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sületlenségeket meggátolja. De még a’ XVIIdik вzб 
zadban “йoга-ól városra vándorlottak a’ franczia sziné 
szek. Maga Richelieu is a’ bohóskodó arlequinekben 
lelte kedvét, mint a’ tudós Justus Möser 1794.) a’ 
német Hanswurstot felebb becsülte az idejebeli rendes 
szinészségnél, melly csak némelly városokban (mint 
Hamburg ‚ Berlz'n , Wez'mar , Hannovera , Lz'pcse , Man 
hez'm , Be'cs) kezdte magát 1770töl fogva m1'ívészi karba 
emelni; egyéb helyeken pedig ott is még bekötött 
szemekkel lkelletlc Thaliának végig futni a’ sivatag 
parlagokat, mellyeken számára nem termettek virágok. 

Molière’ karaván társasága bevándorlotta Lyon, 
Rouen, Grenoble városait, ’s csak 1658ben léphetett 
fel Párizsban, hol minden udvari pай-t5o5ás mellett is 
többször kénytelen volt, a’ müvészség’ törvényeit meg 
szegni; mert Bayle зzы-ЕМ,- közönségének izlése nem 
gyönyörködött a’ ml'ívészség’ szoros szabályai’ kielégí 
tésében, azért nézöhely, és pénztár gyakran üresen 
maradtak volna, ha e’ környülményre nem tekintene *). 

Illy adatok után , mellyeket a’ német szinészi t6r 
ténetekkel böven lehetne gazdagítani, ha тиф-iát 
kellene l'rni *"), a’ Magyaroknak ninos okuk elcsügge 
désre. Inkább vallhatni, hogy azon kevés idö alatt, 
melly Pesten és Kolozsváratt 179012öl fogva számlál 
ható *), igen sokra ment a’ magyar szinészség , söt mond 
hatni egyszerre akkor, óriási lépést is tett. 

Nem a’ můve'szz' tò'ke'lyt értem, ámbár abban is az 
elöhaladás tagadhatatlan, hanem a’ szz'ne’szz' tármsa' 
gok’ megszaporodását, a’ mi örvendetesebb jelenet a’ 
jó hazafi elött, mint maga a’ szinészi erényesítés. 

Állításomnak okát kell adni, ’s ime itt van. 
 

’*) Boileau leirja, a’ franczia szinészek’ zarándokságait, Art 
poétique, chant lll. v. 81. Magyarúl Döbrenteitól az Erdé 
lyi Muzéum’vn. fúzefében. És lám: Döbrentei Gábor'kül~ 
földi szinjátékai’második kötet. l. 195-244. 

У’) Adatokat nyujt lffland, Almanach für da Theater 1807, 
és Blümner Geschichte des Theaters 1818. 
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A’ gyávák azt hiszik, hogy a’ magyar szinészség 
pártoltatést sem érdemel, mert összemérve a’ német 
tel, távol elmaradt. Az illy piaczos beszéd azonban 
nem bizonyít egyebet, mint szűkszivűséget, és a’ dol- 
gok’ fekvésének nagyon csekély isméretét. Dúljanak 
bár elkényesztetett emberkéink, és asszonykáink a’ 
magyar szinészség ellen, a’ keserű igazságot kimondja 
számokra a’ kérlelhetetlen , és részre nem hajló philo 
sophns író, hogy: ők nem bevehetö bírák a’ nemzeti 
ügy’ megitélésében, mellyben nem azt kell sinórmér 
tékül felvenni, hol áll a’ franczia, angol vagy német 
szinészség jelenleg; hanem azt, millyen volt az író» 
nyelv, a’ magyar szinészség és közönség csak harmincz 
évvel is ez elött, ’s hová hágtak azok, e’ valóban ke 
vés idô alatt. Senki sem fogja tagadni, hogy a’szinészi 
társaságok’ elszaporodásával a’ magyar szellem erkölcsi 
tekintetben is intensive nevekedett. Mert nagyobb és 
kisebb városainkban, mondhatni az ország’ majd min 
den szegeletében Pozsonytól Brassóig, játékszini ismé 
retek ez úton terjedtek el a’ nép’ tömege közt, mely 
lyek ha nem a’ legjobb izletüek is még, de magában 
már tiszta nyereség az, hogy a’fövárosoktól távol lakó 
közönséges rendnek is némi nemű fogatja van az 
illy nemesb idötöltésekröl, mik’ helyeit az elött med 
vetánczok, kártya, korcsma, és manducnsi bagoly 
látványok töltötték bé. 

Bár e’ fontos adatot, pipeskedô és finnyás ember 
kéink komoly oldaláról tekintenék meg, mert akkor 
szégyen- érzettel szállanának ön. magokba, hogy olly 
könnyünek vették a’ magyar szinészi jelenetet, ’s hi 
báztak az emberiség’ contójára. Minő philosophia az, 
megvetni azért valakit, mert még a’ vadság’ állapotjá 
ban teng, a’ helyett, hogy segéd kezet nyújtanánk az 
abból kiemelésre! 
 

") Kolozsváratt később a’ tüzes hazafi néhai Báró Wesselényi 
Miklós sokáig maga költségén tartott társaságot. 
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De az idegen szinészséggel összehasonlításban 
sem pirulnak meg a’ magyar szinészek , mert a’ foga 
natokat, az azokat szűlö erök’ mivoltához képest, le 
het igazságosan megitélni. Hol nagygyá , és erössé lett 
a’ nemzet, hol királyi pártfogás alatt állanak Thalia’ 
szolgái, ott többet is lehet várni, mint az isten’ szá 
mára hagyatott helyen, mellyben csudás regeneratio 
ért könyörögni kell elébb a’ hazafiaknak , hogy pusz~ 
táik népesedjenek meg, mocsáraik száradjanak ki, a’ 
kölcsönös szeretet, és béke’ láncza fűzzék össze a’ szét 
torlott honfiak’ szívén-De ha tovább folytatjuk is az 
összehasonlítást, nincs semmi ok elcsüggedésre. Mert 
valóban, mi hátra áll, még maga a’-pesti nagy játék 
szin is aestheticai szempontban, a’ németországiakhoz 
képest, és ezek viszont nem elmaradtak-e a’ párizsi 
theatre frangaistól? hol csak szorosan elsö karbeli 
müdarabokat adnak, midön a’ német repertoriumok 
most is hemzsegnek elegybelegy dramaturgiai dolgoza 
tokkal. ’S a’ mellett a’ franczia fövárosban tekintete 

scbb állapotban vagynak a’ szinészek, a’ művészi dara 
bok’ különbféle nemei osztályozva, és egymástól el 
választva vagynak, a’ szinésznek is van ideje egy kü 
lön nemében az actiónak kitökéletesíteni magát, ’s 
többször játszván el ugyan azon egy darabot, tanul 
mánya is kifejlik "'). 

Így lévén a’ dolgok, minden jó hazafi örvend, hogy 
szinészsége is van már a’ magyar honnak, hogy az nem 
csak fennáll, hanem több ágazatiban el is terjedt a’ 
két rokon hazában. Vesse is meg a’ gyávák’ kintorná 
lását, kik merészkednek a’ nemzeti ügybe kontár kéz 
zel beavatkozni, nem gondolván azt meg, hogy a’ nem 
zeti ügyek’ utolsó fonadékai Isten’ kezében vagynak, 
ki aláz, és magasztal. 

*) Reichardt, Humboldt, német irók magok megvallják, 
hogy theatrumaik, mind a’ comicumok’, mind a’ tragic“ 
moй’ előadására tekintve, hátrább állanak a’ párizsi nemzeti 
theatrumnál, hol а’ memorisálás’ mestersége, n’ correct ki 
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Ti pedig magyar Thalia’ szolgáí! (Мyтaнты1 to 
vább is küldöttségteket szent hévvel , hadd gyözzön а’ 
nemzeti ügy, ’s foszoljanak szét a’testiség’ spectrumai, 
inert szent a’ magyarnak ebbeli ügye. -— Sz' qua fata 
трети rumpas - tu Marcellus erz's. 

з. 5. 

Általmegyek a’ harmadik рoты, vagy a’ javal 
lat-adásra, a’ mit Montesquieu’ velös modásával nyitok 
meg: a’ szerencse ваз/„ге tò'rte’neteken kò'lmyen leñet se 
gz'tem', de a’ dolgok’ terme’szete'blll Àz-folyó esetek e107 
nem lelœt kz'te'rnz'. (L’esprit des lois, livre. IV. X. 
Ch. 13.) 

Ezek a’ dolgok’ természetéböl kifolyó nehézségek 
legyenek a’ vezérpontok, ha a’ magyar szinészséget 
állandólag meg akarjuk Pesten alapítani. 

Nem jött el az idö még, valami pompás épületröl , 
királyi gaтa; díszítményekröl , erös muzsikai karról, 
jól тeнт operistákról, számukban is tömött személy 
шeи-öl gondolkodnunk. 

Soha sem, де” a’ dolgot ott Àezdem', a’ hol azt ve’gezm' 
laell. Ezt az egyszer1'í igazságot azért kötöm hazámfiai’ 
szivére , тert divatozni hallom már is azt а’ magában 
szép, és nemes gondolatot, hogy a’ haza néhány száz 
ezer forint áldozatot tégyen az itt kijelelt czélra. Ha 
lasszuk ezt a’ belsö erö kifejlést továbbra, ’s eléged 
jünk meg kisebb rend1î készületekkel is, mellyek 
mostani állapot‘unkkal leginkább illenek össze , külön 
ben méltán azt mondhatnák el Adelung után rólunk, 
hogy mz' a’ leggeket emló'zzilk, ’a az щитом: el/Lyeljìlk. 
Egy illy költséges készület, tekintve literaturánkat, 
mellyben az eredeti darabok - rari nantes in gurgite 
vasto —- tekintve a’ publicum’ és szinészek’ számát, va 
lamint a’ pénz’ szűkét is, hasonh'tana ahhoz, a’ mit 

mondás is f6 pontra hágtak fel, a’ mellett a’ szinészség' be 
szédes része mustráson бане van kapcsolva u’díszítéssel. 
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Horálins így gúnyol ki: amphora coepit institui —- - cur 
urceus exit? 

Нoгy Budapesten állandó magyar джиszы legyen, 
az a’ nemzet’ szerfeletti maga megeröltetése nélkül is 
kivihetö , csak hogy a’ magunk mértékével megeléged 
jünk , és ne varrjunk hímet a’ magos polczon állókról, 
kik egész más alapokon nyugnsznak. 

Már magában az az örvendetes jelenet, hogy Pest 
vármegye oltalma alá vette a’ magyar szinészség’ egyik 
fractióját, ’s a’ szinte esztendöre nyúlt tapasztalat azt 
bizonyítják, hogy itt a’ fövárosban a’ magyar közön 
ség képes volna egy középszerl'í szinész társaságot el 
tartani, csak jó móddal arról gondoskodjunk, hogytár 
saságunkat Budáról Pestre áltszállíthassuk. 

Fontos kérdések fejlenek itt ki a’ fennálló pesti 
német theatrum’ concurrentiája felett, ’sjavallat adó csak 
figyelmül köti az olvasó’ szívére, а’ mik következnek; 
mert elötte csak az 0ll-5r javallat elfogadlnató, mellynek 
kivitele nem csak lehetséges, természetes, hanem jöven 
dö-várakozatainkon, nemzetiségi kifejlésünkön idövel 
sem ejt csorbáf, vagy is azt , a’ mit már kivívtunk ma 
gunknak, álnokúl nem ragadja ki kezeink közül. 

Mindenek elött tehát törvényes jógainkat, mint 
azok papiroson írva vagynak, meg kell különböztetni a’ 
folyamatban lévö praxistól; illy elválasztás nélkül la 
byrintusba esünk, mellyböl a’ sokaktól annyira ma 
gasztalt politikai fogás vagy tactus sem segíthetnek ki; 
тert a’ becsületesség legjobb Politika volt mindig, 
’s annak marad vЛág’ végéig. 

Vagynak a’ magyarságnak törvényes jogai nem 
zgti ügyében, de a’ környülmények, a’ praxis hátrál 
шт“: azoknak életre hozatalát, ’s innen van már az, 
hogy valahányszor a’ nyelv , szz'ne'szse’g ’s magyar mdo 
mányosságunk’ dolgai jönek szóba , rendesen megírt jo 
gainkat шvмы; követelni. Nagyon méltán, de misi 
kere van az illy követelésnek, tudva van. Ezen törvé 
nyes jogoknál fogva kérhetjük a’ kormányt, hogy tar 
tson residentia't a’ magyar fö városban is, hogy mint 
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magyar király uralkodói fekintetével, és bökezůségé 
vel , más udvarok’ példájaként éltesse, és ápolgassa av 
magyar nemzet’ vándor szinésztársaságait, mondhatjuk 
.Í uvenalissal : 

Et spes, et ratio studiorum in Caesare tantum, 
Solus enim tristes hac tempestate Camoenas 
Respexit (t. i. Trajanus).—- Kérhetjük a’ magyar 

nyelv’ virágoztatását törvényszékeinkben, oskoláinkban; 
de mivel az illy, ’s ezekhez hasouló jogok’ valósítása 
olly nehéz tárgy, miröl egyes ember alig szólhat vak 
meröség nélkül , mivel felkent királyunk és a’ nemzcl? 
képviselöi constitutionalis örei nemzeti jogainknak: 
tehát nem marad egyéb hátra a’ magános írónak, mint 
nemzeti jelenlegi állapotját általánoson figyelemre 
méltatván, kihúzni тaза1t a’ mindennaposság’ szövevé 
nyeiböl, ’s philosophusi magosb nézö pontból honfitár- 
sait jó akarattal figyelmeztetni arra, hogy: azért, mivel 
sok bé nem teljesedett még, a’ mit kivánni lehetne, 
ne csüggedjenek el nemes czélzatokban ; тe": az Európá 
ban szinte ezer év óta vivó Magyar, utoljára is megko 
ronázva látandja nemzetisége’ kifejlését. 

Az író szerényen leteszi itt politikai штаммы 
is, mivel e’ fontos tárgy, és ne talán ennek következé 
sében támadható bal nézetekkel teljesjavallatok mint 
egy nyújtják reá az alkalmat. 

Értekezönek a’ magyar kormány, és constitutio hu 
zomos studiuma lévén, maga is a’ praxisban elég részl; 
vévén , távol van attól, hogy egyik vagy másik ellen 
váddal álljon elö, söt inkább nyílt szívvel megvallja: 
hogy elötte a’ nemzetek’ dolgai megfejthetetlen jelene 
tek, mellyeket pedant compendinmokban hijában pró 
bálnak magyarázgatni, minekutána a’ história miñ 
den olly philosophemákat, mellyek e’ titkok’ titkába 
akarnak belopódzni, hatalmason dönt össze. 

Azt is hiszi, és vallja értekezet’ írója, hogy egyes 
ember bármi bölcs legyen is, soha valamelly neшze‘, 
állapotját fel nem foghatja általánoson, hanem csak 
töredékekben adhatja észrevételeit, ’s mint nincs kö 
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zönséges gyógyszer, ngy universalis ember sem volt 
a’ földön; azért a’ státusok’ állapotjának változása, azok 
nak elö vagy hátra mente, akár relativ, akár positiv 
tekintetek alatt, mindig olly környülményektöl függ, 
mellyeket századok érlelnek' meo'. 

A’ bölcs embernek egy vezér-csillaga van minden 
tettében és léptében, ’s ez a’ becsületesség, melly arra 
készteti, hogy hazája iránt ne legyen háladatlan, ’s a’ 
mi töle kitelik, annak javára, ’s virágoztatására tegye 
meg, a’ többit bizza Istenre, ki legjobban tudja mi 
nek kell megtörténni a’ földön; ’s im e’ néhány szóban 
áll az értekezö’ politikai hitvallása, miben minden 
jámbor bizonyoson vele kezet fog. 

Ha már a’ felebb mondottak szerint írott jogaink- 
tól megkülönböztetjük a’ praxist, a’ kérdés’ meg 
fejtésében is könnyebben boldogulhatunk. 

Ugyan is a’ kitett kérdés egyenesen Budapest 
városát , és nem az országot érdekli; mert akár a’ já 
tékszin’ czélját (lelkesebb mulatás) akár az az által esz 
közöltetö pénz’ folyamatot vesszük gondolóra, minden 
kép a’ két anyaváros’ érdekei vagynak kiváltképen a 
zokkal egybe kötve; ’s ezt a’ szempontot nem lehet, 
’s nem kell elmellöznünk, mert itt fordul meg a’ do 
log’ sarka. Sokkal igazságosabb is, az egész tárgyat 
localis természetûvé, és nem országos dologgá tenni; 
mert ha az utolsót teszszük, csak egy rosz példát adunk 
arra , hogy jövendöben is', ha más intézkedésekröl len 
ne szó , Pest városa magát illy köz köpönyeg alá huz 
ná, ’s ott is hol nem vetett, kivánna aratni. 

De sokkal könnyebb is Pest városával a’ bánás 
mód, mint ellenben volna, ha az országra kiterjeszte 
nök a’ játékszin’ állapotját. Más országokban sem men 
tek a’ város’ határain НИЦ koldulni, mikor theatru 
mokat építettek, hanem úgy nézték a’ dolgot, mint szo 
rosan localis termézetűt. A’ residentiás városokban 
igaz hogy az udvarok segítségül voltak, de csak ott, 
hol szükség volt az udvari theatrumra, különben a’ 
városi, és udvari tbeatrumok mindig el voltak különöz 
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ve. Az elsöket, úgymint a’ városi theatrumokat orszá 
gos firma alatt életre hozni, és fenn tartani hallatlan 
dolog; még maga a’ franczia nagy nemzeti játékszín 
sem kerekedett igy ki, ’s nincs nyom országos adózat 
jaiban, hogy annak felépítésére, ’s díszes karban tar 
tására külön rubrika alatt valaha adózott volna az or 
szág. Napoleon és XVIII-dik Lajos segítették ugyan az 
olasz operákat, de csak a’ társaságra, nem pedig az 
épületre adtak, ’s a’ mit adtak is, a’ magok jövedelmé 
böl adták. 

Azonban nincs zükségünk más nemzetröl hímet 
varrni, mert honi környülményeink egész más rende 
zetet kívánnak a’ játékszini dolgokban is. 

Hogy Pest városára szorítom az új magyar játék 
зыn’ felállítását, arra hatalmas okaim vagynak, mely 
lyeket sorban fel is hordok. 

a) А’ haszon közvetetlen a’ városé, melly abból 
művészségi vagy gazdálkodási szempontból kifoly. 

b) Igazság’ megsértése nélkül nem lehet e’ kötelez 
tetés alól felmenteni a’ várost, hogy úgy szólván , 
minden áldozat nélkül egyedül csak a’ jó tétemények 
ben részesüljön. 

c) Akár a’ házbirtokosok’, akár a’ népesség’ szá 
mát veszszük is sinórmértékűl, a’ magyarokat nem sok 
kal haladja felül a’ néтetзég;’:тert a’ zsidó, tót, rácz , 
görög, örmény ’stb. származatúakat itt külön kell vá 
lasztani, kiket a’ német pesti polgárság nem számolhat 
a’ maga kebeléhez, söt inkább azokat, ha assimila 
tióról van a’ szó, a’ constitutio’ szellemében egyenesen 
a’ magyarok’ számához kell csatolni. 

d) Ha megtekintjük Pest városa’ kiváltságos leve 
lét is, mellyet 1244-ben nyert, mikor Keve úr’ földjét 
juxta proportz'olzem facultatum egymás közt felosztották 
a’ lakosok; nem találunk abban semmit,mivel ki ment 
hetné magát a’ város e’ köteleztetés alól, söt inkább 
nyilván benne van, ut servz'tz'um sz't commune. Már pe 
dig azt csak nem tagadhatni, hogy a’ magyar közön 
ségnek épen ollyy nagy szüksége van egy magyar já 
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tékszinre , mint volt a’ német polgárságnak a’ magáéra. 
Mutatja ezt a’ szükséget a’ Budára tolakozás, ’s vall 
juk meg egyenesen, hogy semmit nem tekintvén az 
alkalmatlanságot, mellyel ez a’ búcsú-járás egybe van 
kötve , Pest városától igaz okkal megkívánhatni: hogy 
ha már az egyik felekezetnek nagyobb költséggel ele 
get tett, mint kellett volna , a’ lakosok’ másik feleke 
zetének is tegyen eleget; mert csak így teljesednek be 
minden oldalról a’ kiváltságos levél’ szavai: ut servz' 
tz'um sz't commune. 

e) Igen nagy fontosságú erkölcsi oldala is van a’ 
dolognak, melly abból áll, hogy Pest városa úgy szól 
ván az ország’ közepében minden hasznaival él a’ ke 
reskedésnek, ’s a’ mi pénz csak a’ magyar földi ter 
mesztmények után beszivárog a’ hazába, az itt a’ fö 
városban meg is fordul, honnan szemlátomást meg is 
lépesedett. Nem irígyli értekezö ezt a’ jó állapotját 
Pestnek, söt örül rajta, és kivánná , hogy minél elébb 
elmondhatná Péströl', a’ mit Blainville’ utazásaiban 
Augsburgról olvasott: 

Nil vulgare sonat , latis placidissima vicis 
Mundities , liquidi splendescunt marmore fontes, 
Regilicae surgunt aedes, florente senatu 
Jura vigent, doctisque penetralibus abdyta Musae 
Sacra tenent, couduntque suis mysteria 0l1211119. 

De a’ nyert boldogságért háládatosságot is kell mutat 
ni a’ haza iránt, mert z'ngrato Íwmz'ne „Mz'l terra ре 
jus alz't, ’s az erkölcsi köteleztetések keményebb ter 
mészetűek az írottaknál, mellyek ellen való vétésnek 
siralmas megbánás volt mindenkor, és mindenhol kö 
vetkezése. 

f) Valóban ohajtani való dolog, hogy Budapest 
egy város legyen; azonban mig ez megtörténnék, a’ 
jelen kérdésre Budának semmi befolyása nem lehet az 
egy önkéntes segedelmi ajánlaton kivűl, a’ mit úgy is 
kinek kinek szabad az országban megtenni. Mostani 
állásunkhoz képest nem tanácsos Pest városát a’ rajta 
fekvô kötelességek al1íl feloldozni, ’s javallatomnak 
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hátulsó része azt érdekli: mi módon lehetne a’ várost 
arra bírni, hogy vagy a’ már készen lévö nagy theá 
trumot közös használatra engedje által, vagy építsen új 
magyart ha nem olly fényest is, millyen a’ Duna mel 
letti, de legalább a’ budaihoz hasonlót, millyennel 
most még és talán sokára is megelégedhetünk. 

Az elsö pontról, melly mellett áll az értekezö is, 
.alább leszen szó. A’ mik következnek, az utolsó pon 
.tot tárgyazzák. 

Legegyenesebb út erre a’ vármegyétöl elkezdett 
munkálat a’ magyar szinészség körül, a’ mit csak to 
vább kell folytatni egész a’ dolog’ megéréséig. Gond 
viseleto alá vévén egyszer a’ vármegye a’ közünkbe 
belépett társaságot, ne engedje azt többé innen el 
menni,hanem szólítsa fel a’ várost concertatióra, akar-e 
e’ czél kivitelére segéd kezet nyujtani, vagy nem? 

Nincs itt a’ titkolódzásra semmi szükség; nyilvá 
nosan eleibe kell a’ városnak terjeszteni, hogy mind 
törvényes, mind erkölcsi köteleztetései vagynak arra, 
a’ mit rég óta teljesitetni óhajt a’ magyarsáo'. Nem 
kell a’ politikai kifogásoktól megijedni, mert ha ki 
búvó helyeket keres a’ város, a’ mi könnyen meges 
hetik: oda kell vinni a’ dolgot, hogy a’ helytartó ta 
nács, és kamara elejébe szokott úton terjesztessék fel 
a’ dolog, és ha ezen két fö hivatalnál is reményünk 
ellenére nem pártoltatnék az ügy:_ hatalmában áll a’ 
vármegyének még a’ pesti magyar lakosok’ ügyét a’ 
cancellaria’ útján ö Felsége elejébe terjeszteni, hogy 
hallja meg az ország, mit szól királya a’ nemzeti ki 
vánatra. 

Ez тaк’ elkövetése már csak azért is szükséges , 
mert szabados, söt egyedül törvényes út; továbbá azért 
is szükséges, mert a’ magyarok’ loyalitását magos 
pontból tünteti ki. 

Nem kell azt hinnünk, hogy a’ rosz annyira erőt 
vett volna hazánkban , mint némellyek gondolják; az 
isteni gondviselés bölcsen rendelte azt úgy, hogy a’ 
jó a’ rossz’ oldala mellett tünjön fel; ha ez csúsz mász, 
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’s a’ tettetés’ álorczája alatt csalogat, amaz napvi 
lágnál mutatván magát, visszaűzi a’ baglyot sötét zu 
golyába. 

Értekezö igen jól tudja, a mit már mások is 
gyakran elmondottak, hogy az illy szím'í esetekben, 
nem a’ felkent király fogja akadályoztatni a’ dolgot, 
ha az csak ugyan hátráltatást fog szenvedni, hanem 
constitutiónk, lelke, mint az divatozik; de szerényen 
megvallja azt “is, hogy ha ebben lappang is valami 
akadály, a’ mitöl félbetni, ’s a’ mit értekezö érdek-' 
leni sem bátorkodik: az a’ magyarság’ elömentére szol 
gál, csak azon örökös törvény szerint, hogy a’ sanya 
rúság megedzi az elmét, ’s az opp-ositio után tisztább 
fényben ragyog az igazság is. 

Legalább minden eddigi jelenetek oda mutatnak , 
hogy a’ magyar nemzetnek használtak a’ vad sors’ csa 
pásai is, és nyelve, tó'rve'nyez', mz'vellsege, csak egy 
fél század óta is intensive javultak. 

Tanácsom az hát, és bár követökre találjonlhogy 
maradjunk szorosan a’ dolog’ természete mellett, attól 
ne távozzunk el, ’s ne oldozzuk fel Pest városát kö 
teleztetése alúl, hanem a’ felebbi törvényes utakat el 
követvén várjuk el a’ dolog’ kimenetelét, és hogy fel 
tett szándékunkban minél elébb czélt érjünk, vagy is 
más szókkal, megtudhassuk :boldogulbatunk e’ valamit 
a’ várossal, vagy sem? a’ publicitást kell segédül 
ügyünk mellett fölvenni. Minden édtekezést, melly e’ 
tárgyban tétetett, ha azok tanúságosok, bocsásson a’ 
magyar tudós társaság sajtó alá , hogy lássa az or 
szág, melly szempontból kell megtekinteni a’ pesti 
magyar szinjáték, állapotját, és érezze Pest városa is 
a’ köz vélemény’ moralis nyomadékait, a’ mit hatható 
sabb szernek tartok a’ czél’ létesítésére , mint akármi 
más pénz segedelmet, melly az ország, kebeléböl fel 
csikartatnék. Mert fontolóra kell azt is venni, ki fog 
ná az így öszszekoldult pénz segedelmet adni? Nemde 
nem a’ nemzetnek azon része - e , melly mindig áldozik 
a’ tudományos ügyre, melly magyar könyveket, újsá 
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gokat olvas , vásáról mind egyre; a’ magyar sz'1nészség’ 
több zámos ágait segedelemmel élteti, a’ magyar isko 
láktól bökezűségét meg nem tagadja, a’ mellett ujab 
ban a’ hosszú diaeta’ költségeit viselni fogja? -- Már hát 
a’ nemzet ezen nemes részét ne terheljük viszont meg, 
azért hogy Pest városa arassa a’ ver6jtékes szerzet’ jö 
vedelmét, midön az adakozóknak egy huszad része is 
alig fogja egyszer láthatni a’ pesti magyar játékszint. 

Mint a’ vér a’ testben a’ szivböl indul ki, és oda 
megy vissza, úgy áll Pest is országunk’ egyéb részei 
hez; a’ pénz innen árad ki szerte szét a’ hazába, ’s 
megint ide jö vissza; azért illö dolog is, hogy viselje 
a’ költséget, mellyböl a’ pénzhaszon egyeneen a’ vá 
rosra hárul. 

De nemcsak a’ beadatandó értekezéseket kell 

nyomtatás alá ereszteni, ha azok nyomos dolgozatok, 
hanem hasznos, a’ vármegye’ concertatióit is a’ város 
sal, tudatni a’ magyar közönséggel; mert így a’ tör 
vényhozó test is jobban fogja tudni, micsoda lábon ál 
lanak a’ dolgok Pest városára nézve. 

Azt mondtam kezdetben, hogy a’ javallat’ jóságát 
annak kivihetösége ajánlja, most is azt mondom; de 
a’ kivihetöségre nézve csak három út van a’ deus ex 
machinai segedelmen kivül, ha tudniillik valaki önként 
ajánlaná magát az illy áldozatra. 

Elsö út a’ város felszólítása, második a’ magyar 
súg’ megrovása, harmadik az actz'a'li’u'tja, vagy is a, 
kereskedési mód. 

Már e’ három út közzül akármellyiket választ 
juk, mindenik a prz'orz' bizonytalan ugyan, de még is 
az erkölcsi haszon legszembetűnöbb az elsönél , melly 
nemzetiségünkre nézve nem megvetendö tekintet. 

Hozzá járál az is, hogy ha nem boldogulna is a’ 
magyarság ez úton , legalább tisztába jö a’ dolog , miért 
nem bízhatnak a’ magyarok Pest városába, a’ mi 
viszont nem kis nyereség; mert igy a’ nemzeti, ha bár 
most még nem nagy lömegü intelligentia, könnyebben 
talál módokat a’ magyar lakosok’ érdekeit paralisáló 
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akadályok’ elháritására, ’s a’ mellett a’ koldnlás’ útja 
iigy is mindig nyilva áll, és így hát csak a’ harmadik 
mód, tudniillik az actiák’ útja jöhetne szóba. 

Elég megemlíteni, hogy ez az út sincs az elsö 
mód’ követelése által elzárva tölünk; de figyelmeztet 
nem kell hazámfiait arra, hogy az actiák’ létesítése 
olly feltételektöl függ, mellyeknek elöhozása nem áll 
hatalmunkban; ugyan is minden actiának meg kell, ha 
nem a’ maga dividendjét is , legalább a’ törvényes ka 
matot esztendönként kapni. Hazánkban van-e olly 
köz bizodalom elterjedve a’ pénzesebb rend közt, hogy 
a’ pesti magyar játékszn’nre actiát adjon, minek ka 
matját is várja? gondolába kell venni. 

Nehéz elhinni, hogy bármi kis részekre szag- 
gassuk is fel az actiákat, olly summa pénz össze gyш 
jön , mellyen középszerü csínos, minden szükséges 
hozzá tartozó készületekkel felékesített játékszint le 
hessen építeni : de ha a’ hazafiság össze tudná is 

szerezni a’ pénzt, viszont kérdésbe jö: hát miböl fog 
juk osztán f1zetni a’ kamatot? mert nem elég csak hi 
telezni, hanem az erkölcsi felvállalásnak eleget is kell 
tenni, és fájdalom! itt nem lát értekezö annak sikere 
sítésére elég biztos módot; mert a’ játékszini jövedel 
mekre, a’ kezdet’ elsö néhány éveiben nem is lehet 
számolni, hogy azokból kamatot iizessünk, mivel azok 
a’ szinészek’ tartására, könyvek’ bevásárlására stb tisz 
tán elmennek, ’s hát ha még az actionariusoknak egy 
része vissza is kéri tökepénzét: hogy’ és miböl fog 
juk azt visszafizetni? —- Mivel az a’ megszorítás-, 
hogy az actiás ne kérhesse vissza a’ tökepénzt, vagy 
csak bizonyos esztendők mulva, nálunk nem kivihetö, 
és minthogy így eröltetett lenne a’ dolog, még keve 
sebb reményt nyujtana a’ czél” kivitelére. 

Lehetne ugyan segíteni úgy a’ dolgon, hogy a’ 
.játékszin - épület boltokkal, mulató teremmel, kávé 
házzal legyen egybekötve, mellyek bizonyos mellékes 
jövedelmet hajtanának; de ez is csak elsö szemmel 
mutatkozó jó oldal, mert így viszont nagyobb summát 
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kellene részvények által összeszerezni , és több kama 
tot fizetni; a’ nagyobb épületnek jó karban tartása is 
több költséggel jár, de maga a’ telek’ vásárlása is így 
elnyelné a’ részvények’ harmad részét, minél fogva vi 
этoм oda esnénk vissza, a’ hol voltunk, söt nehezí 
tenénk a’ dolgon , mert mennél inkáb neveljük az actiás 
pénz-tökét, annál nehezebben fogunk arra szert tenni, 
mivel többeket kell a’ dologra megnyerni. 

А’ Pest vármegye által szóba vett kilиtи-Мzáн 
a’ várostól kimutatandó teleknek, hasonlít valamit az 
actiák’ betételéhez, de az ügy’ felfogása , annyiban nem 
volt helytelen, hogy ott kezdte meg a’ dolgot, hol azt 
meg kellett kezdeni, t. i. a’ város’ felszóllításán; csak 
kivánható vala, hogy nem csak telket, hanem kész 
theátrumot kellett volna követelni, a’ mi még ezután 
sem késö ; mert csakugyan azon köteleztetés alúl 
semmi törvény fel nem oldozhatja a’ várost, minekutá 
na tudott a’ németségnek díszesjátékszint építeni, nem 
tagadhatja azt meg a’ más felekezettöl is.-A’ mi ma 
gát a’ lotteriát illeti, az csak egy neme a’koldulásnak, 
azért róla több szót nem is tesz az értekezö; ha ki 
чёт: sikere leend, örvendeni fogl a’ jó foganatnak, ám 
bár a’ választott mód nem nagyon helyben hagyható is. 

A’ czél’ kivitelére tekintve figyelemre méltó kör 
nyülállás az is, ha netalán a’ város, a’ már úgy is 
kész nagy theatrnmot közös használatra ajánlaná, mi 
úton az építésbeli nehézségek magoktól elenyésznek. 
Egy illy ajánlat minden kedvetlen, és komoly oldala 
mellett is nem lenne megvetendö. 

Csak barátkozzunk meg szorosan ezen észképpel , 
mert értekezö’ véleménye szerint, soha semmi úgy ki 
nem segíti a’ magyarság, ügyét, mint egy illy ajánlat’ 
elfogadása. 

Komoly oldala ugyan a’ dolognak a’ közös hasz 
“nálat, de attól ne ijedjünk meg, mert voltak olly idő 
szakok másutt is, nevezetesen Bécsben és Párizsban, 
hol az olasz szinészség vetekedett a’ nemzetivel, ’s egy 
épületben váltogatva adá a’ darabokat, míg nem az 
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utolsónak gyözött az érdeke, azon természetes oknál 
fogva, hogy annak gyökere a’ hon földben jobban, és 
könnyebben megerösödhetett, mint az idegen éghaj 
latú plánta, melly bármi gonddal ápoltassék is, kény 
telen megsínleni a’ nem természetéhez való földet. 

Fontos dolog ez, azért bövebben kifejtem maga 
mat. Mind az okosság, mind az általam majd felho 
zandó históriai adat oda útalnak, hogy két kézzel fo 
gadjuk el az illy ajánlatot. 

Az okosság mellette szól a’ dolognak, következen 
dö tekinteteknél fogva: 

a) А’ költségtöl meg lesz kimélve a’ város, ’s 
elkerültetnek mind azon nehéz szóvitatások, a’ fel 
sőbb helyekkel való alkudozások, mellyeket szüksé 
geskép maga után húzna a’ dolog, ha a’ városnak vi 
szont új játékszint kellene építeni. 

b) A’ közös használat ellen merészség lenne akár 
melly hivatalnak, vagy magános embernek szólani;mert 
a’ dolognak természetes, és igazságos színe van , a’ mi 
tekintetet parancsol ott is, hol ügyünk nem igen pár 
toltatnék. Ugyan is mi teszi a’ város’ jövedelmét?Nem 
de nem elsö kutfeje annak a’ városz' fundus, mint az 
az ország’ alkotmányában és a’ város’ különös privilegiu 
maiban gyökerezve van. Második specialis kútfeje a’ 
polgárok, szorgalma, kiknek egy része magyarokból áll. 
Harmadik kútfö, a’ mi élteti Pest’ virágzatját, maga az 
ors-zúg, mellynek Pest a’ fövárosa. _ 

Most már e’ rövid vonatokból láthatni, hogy a’ 
nagy theatrum’ használatához a’ magyar szinészeknek 
igazságos jogok is van , annyival inkább, hogy a pari 
tate legtöbb a’ magyarság, melly Pestet hosszabb, vagy 
kevesebb idöre meglátogatja, itt tanul, tartózkodik, 
vagy országos vásáraiban részt vesz , vagy pedig a’ fö 
hivataloknál szolgál; melly környülmények az igaz 
ság’ méröserpenyöjében megfontoltatva, a’ pesti német 
polgárság’ jogainál még akkor is nyomosabbak lennének, 
ha a’ németség még egyszer olly számos lenne is, 
mint a’ millyen jelenleg. 
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cz) A’ magyarok elött kivánatos arsz'mz'latió ez úton 
sokat segítetik elo”, a’ mit különben nyakra före nem 
lehet véghez vinni. Hospz'tes nostrz' de Pest, így kezdi 
el az 12M-bell privilegium szava“, és ma -tehát ke 
vés hiján hatszáz esztendö mulva-— ha új privilégíumot 
kellene adni a’ magyar királynak, viszont e’ szókkal 
kezdhetné el azt, nem azért mintha tnlálnának a’ la 
kosok’ tömegére, hanem azért, mivel a’ magyar s2i 
nészség’ kizárásával most már a’ magyarok hospesek, és 
ezeknek van szüksége jure postliminii az illy fedezö 
privilegiumra. 

d) Javallja a’ theatrum’ közös használatát az is, 
hogy lassanként a’ publicum összetörödnék, ’s a’ barát 
ságos egyetértés idövel inkább helyre állana. Minden 
esetre a’ magyarok nyernének az által mind szz'ne’sxz', 
mindpolz'tz'caz' нелета; tekintetben. Ugyan is szinésze 
ink társaságba jövén a’ német szinészekkel, a’ láta’s, 
hallás, és társalkodás által kiformáltatnának, kölcsö 
nösön cserélgetnék ki ideáikat, ’s lassanként tulajdo 
nokká tennék azon tökéletességeket, mellyeket a’né 
met szinészek, kivált kik külföldröl néha bejönek, 
bizonyos mértékben már bírnak; mi úton hihetö,mint 
szoktak a’ dolgok rendesen megesni, hogy a’ tanitvá 
nyok majd idövel mestereiket felülhaladnák. Нozый 
járul mind ezekhez az is, hogy a’ közönség’ feloszlása 
két részre, ez úton nem lenne olly szembet1'ínö, söt 
mint kétszer kettö négy, olly bizonyos, hogy magyar 
szinészeink tiz év’ lefolyta alatt nemcsak a’ tölünk el 
pártoltakat nyernék meg a1. iígynek, hanem számos pro 
selytusokat szereznének a’ német polgárság közül i. 
Ellenben, ha külön magyar theatrumot épít a’ város, 
vagy akárki más, az által köfalt húzunk egyszers 
mind a’ publicum’ két része közt, és mivel a’ németek 
jobb és fényesebb darabokat fognak mindig adni: na 
gyon félhetö, hogy magyar theatrumunkat csak a’ köz 
rend fogná meglátogàtni, az úri rend pedig magát egé 
szen a’ némethez csatolná. 
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Azon vád, hogy ifjaink’ éretlensége bontakozäst 
csinálna a’ theatrumi rendszerben, nem nyom sokat mind 
azért , тert a’ jó csendörség könnyen meggátolhatja az 
illy zürzavart; mind azért, hogy a’ külön fennálló 
magyar játékszinben is épen úgy megtörténhetik; 
mind végre azért, hogy a’ magyar közönség megért már 
’s az illy éretlen kifakadásokat maga sem szenvedi 
meg kebelében. 

e) Értekezö nem tartja tanácsosnak, hogy a’ ma 
gyarság egyedl'íl vegye haszonbérbe ki a’ pesti nagy 
játékszint, mert a’ magyar szinészségnek még érni kell 
a’ tökéletes kifejlés’ pontjáig; mostani állapotjában 
nem felelne meg a’ várakoZáS1lak, a’ mellett hogy em- 
bertelenség lenne a’ városi polgárokat rögtön megfoszta 
ni rég megszokott mulatságuktól, mire lassan kell ké 
szíteni öket, hogy a’ metamorphosis észrevehetetle 
nül folyjon ki a’ dolgok’meneteléböl. Támogatják az itt 
elöhordott inditó okokat históriai adatok is. 

Ugyan is a’ két rokon magyar haza’ f6 yárosai 
Pest és Kolozsvár az idök’ lefolytában sokban egyeznek 
történeteikben. . 

Oláh Miklós a’ XVI-dik század’elején úgy irja le 
Pestet mint köfallal kerített várost, mellyben néme 
tek, és magyarok vegyesen laktak, ’s különösen bor 
ral jó kereskedést folytattak; de a’ török iga nem so 
kára, Oláh Miklós’ {нa után szétdúlta a’ város’ népsé 
gét és virágzatát, mert már 65 év’ elteltével, a’ kassai 
polgármester Bocati Jánosígy fe`sti le a’ város’ nyomo 
rult sorsát: Hz'nc Pesthum z'ngredz'or ! o mz'serum Pes 
thum , режет potz'ns mmcupandum. Nulla z'bz' domus z'n 
tegra , solo fere adaequatae omnes, ‘авт раисоrит ho 
mz'num, et colluvz-e: ; templa, et turret apparebanlnul 
lue. -- Vale Pexthum! vale Buda.’ satz's est seme] vidz'o 

se. (Belii adparat. ad hist. r. h. p. 334.) 
Hogy megmenekedtünk a’ törököktól , Pest szem 

látomást kezdte magát viszont felemelni, kivált hogy 
III-dik Károly Нинy alatt menedék-, vés meghivó-le 
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veleket küldözgettek szét a’ külföldi mesteremberek’ 
és mechanicusok’ itt megtelepítésére; mi idöben sok 
idegen jött is be , kivált sváb és bajor földröl, kik Bu 
dán, ’s Pesten megtelepedvén, szorgalmatos polgárai 
lettek hazánknak "’)‚ kiknek nagy része, minekutána 
egy százados lakosai az új honnak, a’ magyarokkal 
kezet is fog mindenben, csak mi is igazságosok legyünk 
hozzájok, ’s többet ne kívánjunk tölök, mint a’ mit 
a’ dolgok’ természete hoz magával. Ez a.’ dolgok’ természe 
te pedig az assimilatiót csak idö’ haladtával szl'ili, mint 
Kolozsvár’ példája mutatja,melly merö magyar várossá lett 
az idök’ lefolytában, midön még a’ XVI-dik században 
a’ szászság magyar papot, és prédikácziót sem akart meg 
szenvedni maga közt, de a’ II-dik János fejedelem alatt 
véghez vitt concordata a’ szász, és magyar polgárok 
közt, a’ templom’ kölcsönös használata felett, oda érlel 
te meg a’ dolgot, hogy már 1766-ban csak 475 szász 
lélek találtatott a’ városban, ma pedig ezeknek mara 
dékai „is, mind tiszta magyarok, és régi saját nyel 
vükön magok közt is ritkán szólanak. "") 

 

IL) Az országos Széchényi könyvtárban, megvagynak a' sok 
patentalisok, mellyeket a’ külfüldön bocsátottak szerte 
Izét. (Lásd a’ specilicatiót in Catal. T. Lp. lll. sub numeris 
112. 113. 

"") Érdekes lévén históriai szempontból is a’ kolozsvári ma 
gyarság’ története, közlöm azt a’ fáradhatalan szorgalmú 
Benkő József’ jegyzetei szerént,mellyek kéziratban vagy 
nak meg. 

A’ szászok nem akarták a' nagy templom' használását, 
és a’ plebanus választást megengedni a’ magyaroknak, sőt 
a’ város’ igazgatásában is nagyobb részt ők vettek. A' nőt 
tönnőtt villongás, és veszekedés szükségesé tették a.’ dolog’ 
törvényes ellátását , minél fogva a' fejedelem’ udvarában 
a’ törvényesen meghatároztatott napra a’ két felekezet' kii 
vetei megjelentek Károlyfejérváratt. A’ szászok azt ál 
lították, hogy soha magyar plebanus ott nem volt, és ma 
gyar predikácziót nem hallott a’ közönség soha is a’ fő 
templomban, azért a’ régi szokás, és időmúlás (prae 
scriptio) mellettek szól. Mint a’ két fél Zsigmond ki 



FELELETE. 27 

Hatalmas példa az, nemzeti történeteinkben az a 
similatióra, a’ mit többekkel fogok egykor még felvi 
lágosítani; elég lévén itt hazámiiait figyelmessé ten 
ni, hogy Pest városának most hasonló sorsa van, mint 
volt Kolozsvárnak a’ XVI-dik században, ’s lépjünk con 
cordáta’ra, mert nemzetiségünk’ köteléke az által bizo 
nyoson nyerni fog. 

даже [zúzva már az elmondottakat értekező azt 
javalja, hogy a’ városnál kell megkezdeni a’ dolgot, 
és ha lehet, a’ már meglévő theatrum’ közö: használa 
‘(Щ kell kz'eszközölni, a’ mi könnyebben kivihetö, mint 
egy új játékszin’ felépítése. 

Hogy ha pedig egyikre sem állna a’ város’ magistra 
turája akármi oknál fogva, ’s másutt sem pártoltatnék 
a’ magyar szinészség’ ügye uigy nem marad egyéb hátra, 
mint hogy a’ vármegye folytassa tovább is dicséretesen 

 

rálynak l406ban költ levelére hivatkozott, melly azonban 
nem lévén a’ szokott mód szerint megerősitve, a’ törvényszék 
által tekintetbe sem vétetett._De előhozták a’ Horogszegi Szi 
lágyi Mihály gubernátortól adott privilegialis bizonyítást 
is, mint azt később Mátyás király meg is ero"sitette,mi 
nél fogva a’ gubernátor bizonyította, hogy előtte barát 
ságos egyezésre lépett a’ magyar, és szász felekezet, ’l 
egyik a’ másiknak kölcsönös egyenlő jogát elismerte, mind 
a’ bíró’ és tanácsosok’ választásában, mind a’ városi dol 
gok’ igazgatásában. Ez az egyezés а’ gubernátor, ’s több 
ország’ főemberei' jelenlétében ment végbe Budán 1458 
ban, Mátyás király pedig megerősítette sub secreto si 
gillo Kolozsváratt 1468-ban. 

Az egyezésben azonban nem volt a’ plebánusról szó, ’ 
hanem csak Zsigmond király' levelében: „Item nacer' 
dotem in plebanum de communi libera видам líòertate.“ 
A’ parochialis templomot Zsigmond, és Mátyás királyok 
sok költséggel építették fel , mint a' szászok megvallot 
ták, azért a’ fejedelem törvényes itéletet adott, minél fogva 
mind a' templom' kölcsönös használata, mind a’ városi dol 
gok’ és perek’ ellátása hason mértékben újra megengedte' 
tett a' magyarságnak, olly móddal, hogy mikor a’ ma 
gyarok közül választatik a' bíró, akkor a’ templomot 
is a’ magyarok használják, ’s viszont megfordítva, városi 
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elkezdett felíigyeletét mind addig, mig lágyulnak a’ 
környülmények, ’s valamelly úton a’ már felhordottak, 
és megvizsgáltattak közül czélt érhetünk szŕíndékunk 
ban; a’ minek lehetséges vМай-ól értekezö nem kétel 
kedik, megújítván viszont azon figyelmeztetését, hogy 
a’ pályaíratok’ közre bocsátása által elöre készíteni kell 
a’ magyar publicumot azért, hogy a’ tárgyról minél több 
oldalú helyes nézetek terjedjenek el a’ haza’ kebelében , 
a’ minek több foganatja lesz, mintha egyszerre kétszer 
huszon négy óra alatt fel tudnók is’ állítani a’ magyar 
játékszint Pesten. 

Nem elég azonban egyedűl theatrum’, és (lisz“ 
mény’ birtokában lenni,mert ezek még csak a’ külsö el 
mulhatatlan szükségeket teszik, hanem a’ dolog’ való 
jára is kell felügyelet, a’ mitöl függ a’ társaság’ ál 
landósága; mert ott lehet a’ játékszin, ha sen“ sem 
fog benne játszani, mint Kolozsvlír’ példája szomorúan 
bizonyítja a’ dolgot, hol mind a’ mellett is, hogy 
nagy és szép játékszinnel bír, mellyre az ország adott 
kölcséget, mind a’ mellett hogy merö magyar közönsé- 
ge van, többször zárva tartatik Thalia’ ajtója, mint 
megnyitva, söt sokszor télen által is üres. Fö dolog 
hát a’ játékszin’ kieszközlése mellett, czélirányos já 
tékszini kormány’ (directio) megalapítása, hogy a’ pu 
blicum megelégedését találja a’ mulatásban , mert ha 
az meglankad, a’ mi minden roзы kormánynak szokott 
következése , el kell oszolni a’ társaságnak is. 

plebanus is magyar vaду szász legyen, egymást kölcsönö 
sen felváltva. 

A’ centumvirátust, a’ tanácsot hasonlókép jó karba 
hozta, ’s mindeniknek munká-ssága’ körét szorosan kimér 
te, melly itélete vagу is in-kább pri‘vilegialis levele (mi 
nek foglalatját itt kiírni hosszú volna) НИ‘: per manusRe 
verendiss. Michaelis Cziaki secret. can-cellar. etc. Апте 

Juliae feria quinta proxima ante festum Pentecostes,ipso 
videlicet die pronunciationis deliberationum 1568. 

Joannes Electus Rex. 
Michael Cziaki 

Cancellarius. 
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Athéne бt személyre bízta a’játékszini dolgok’ igaz 
gatásät, mi mostani állapotunkhoz képest kettövel is 
megelégedhetünk; hanem szükséges, bizonyos alapvo 
nalokban eleikbe írni a’ kormányozóknak, mikre iígyel 
jenek fôkép mind a’ magok legitimátiójok mind a’ зzáт 
adás végett. 

Értekezö itt csak a’ különösb pontjait érintheti meg 
a’ 'tárgynak, mivel specialitásokba csak a’ környül 
mények’ tudása után lehet ereszkedni. 

Illyen fö szemügyeleti pамok mär: 
` А) А’ játe'laszz'n’ haszonbe'rbe kz'adúsa (arenda). Ezt 

ha lehet, eleinte ki kell ke1-(1l11i, melly esak olly he 
lyekre való , hol már régtöl fogva meg van erösödve a’ 
theatrum, ’s a’ haszonbérlök bizonyos nyereségre tart 
hatnak szafmot; különben mint tudjuk azok úgy is sok 
szor megbuknak a’ rosz számvetés miatt. 

Kezdö állapotban, mint mi vagyunk, kivált Pes 
ten, a’ gyenge növevényt szorgosan kell védeni az i-dö’ 
zivatarai ellen, és ne hagyjuk azt maga mentére egé 
szen, hogy haszonbérlök, vagy más egyes társaságok’ 
fejei kényök szerint bitorolják játékszinünket. Legyen 
a’ vármegye’ és város’ részéröl olly két férjfi kinevez 
ve, kik ismeretes jó charakterü hazaŕiak, ’s buzgón ju 
talom nélkül is felügyelnek а’ táràaságra. Ismételem 
újra , nagyra ne terjeszkedjünk, nehogy megrekkenjünk. 

Elégedjünk meg jelenlegi szinész-társaságainkkal, 
nagy számút heterogent ne alkossunk össze, hanem 
abból, a’ mi már megvan, induljunk ki a’ lassankénti 
kifejlödésre, mindig óvakodva tévén az ujdon inocu 
látiokat a’ már életben lévö testbe. 

Nem akad fenn értekezö a’ czímen, vallyon Magyar, 
‘agy pedig Nemxetz' мыши felirás tartassék-e meg, 
тert fö dolog a’ társaság’ állandósága. A’ nemzeti já 
te’kxzz'n nevezet azonban inkább akkorra való, mikor 
nagyjaink és az uralkodó is különös kedvezéseiket fog 
ják mutatni gyenge társasńgunk iránt. 
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B) A’ jìzete's. ‚ 
Mars kisasszonynak 1818-ban negyven ezer livret 

hozott be egy részére jutott jutalomjáték a’ párizsi nagy 
opera házban. Roscius husz ezer tallért, Aesopus Clo 
dius hires comicus, kiktöl tanulta Cicero a’ szava 
lást, 186, 111 livret hagytak magok után hátra, *) pe 
dig olly böven éltek, mint akármelly dúzs gazdag an 
gol. Illy megjutalmozásokra szinészeink számot nem 
tarthatnak, mert magunk is szegények ‘иgущий ; hagy- 
juk meg azért fizetésöket is abban az állapotban, mily 
lyenben most vagynak, ’s annak hiját pótoljuk ki pol 
gári becsület’ osztogatásával , a’ mi többet ér a’ pénz 
nél. Jobb játékosainkat méltassuk a’ társalkodásra, ’s 
ne szégyeneljük velök gyakran összejöni, öket mu 
lató köreinkbe bevonni, söt a’ kitünöbbeket érdem 
pénzekkel is megtisztelni, mint Brockmannal tett Ber 
lin, ki illy felíratú érdempénzét, ренга“ tranquilla 
potestas, quod vz'olenta neqm't, többre becsülte a’ száz 
ezeres jövedelemnél. Különösen sokat tesz a’ társaság’ 
állandóságára, és jó karban létére a’ nyugpénzröl (pen 
sio) való gondoskodás: inkább csekélyebb fizetés mel 
lett is, mint mot, megmaradnak szinészeink köz 
tünk, csak bizonyosok lehessenek a’ nyugpénz felöl. 
Ez egyike a’ theatrumi legsarkalatosabb dolgoknak, a 
zért hazámfiainak szívekre kötöm, hogy minden játék 
jövedelemböl csak öt forintot is erre a’ czélra félre kell 
tenni, és itt már önkéntes adatokra biztosan felszó 
líthatjuk hazánk’ egyéb részeit is, hogy bármi keve 
зet is, csupán csak erre a’ czélra adjanak. 

Kimondhatatlnn foganatja lesz ennek az intézke 
désnek, mert az által nemes tüzet gerjesztünk sziné 
szeink közt a’ tanulásra, és vetélkedésre, ’s majd a’ 
legjobb föket is megfogjuk nyerni e’ pályára. 

l‘) Aesopum ex pari arte ducenties sestertium reliquisse filio 
constat. Macrobius Saturn. L. 1l. C. X. Ggssendi szám 
lálta fel in abaco sestertiorum, а' franczia pénzmérték 
szerint. 
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Hogy az igy felvétetett, és más ntakon is erre a’ 
czélra begyült pénzt pragmaticai úton kell bátorságo 
sítani , (Лég itt csak megjegyezni. 

CZ) А’ Íiò'zò'nseîgre valo' iigyelet. 
A’ társaság’ állandó létezhetésére ennek a’ dolog 

nak legnagyobb befolyása van; mert ha a’ publicum’ ki 
vánságának nem tesz eleget a’ játékszini koмнzтy, 
meg fog csökkenni a’ jövedelem. 

Tudni kell hát azt, micsoda lábon áll a’ magyar 
közönség, izlés dolgában, és minö darabokban leli fel 
gyönyörét nagyobb része a’ nézö sokaságnak. 

Nem kell a’ kormánynak néhány szigorú szavakra 
llallgatni, mellyek mindignagy, mindigìclasicus, azéri: 
а’ nép’ tömege elött érthetetlen darab'ok’ eljátszását sür 
getik. Változgatva kell adni inkább nép és középsze 
rl'i, mintsem kiczikornya'zott, és mesterkélt, több vig 
és mulató , mint epesztö szomorú darabokat. A’ játék 
szin’ fö czélja lelkesebb mulatás, és kedves штаны; 
mihelyt mulattat a’ darab, és nem erkölcstelen, ki van 
elégítvea’ közönség; ott tudományt, szabályos aesthe 
ticai íz‘lést nem akarunk tanulni, mert a’ közönség 
erŕîszakos idealis áltatására törekedés csak,hig agyve 
lők’ kívánsága. A’ practical életben mindenkor, és min- 
denütt helytt áll Terentius’ mondatja: 

Poeta cum animum ad scribendum appulit 
ld sibi negotii credidìt solum дaй 
Populo ut placerent, quas (войнet fabulas. 

Kritikai szeszl'í írócskáink, kik egyre másra firkálgatnak 
szinészeink ellen, menjenek ha tetszik a’ párizsi nemzeti 
theatrumba, ott classicus darabokat fognak mindig lát 
ni; de ott is a’ többi theatrumok meghajtják magokat 
a’ közönség’ izlése elött, ’s a’ bohóskodó darabok’ биб 
nében élnek, mert “тáк, hogy a’ komor életnek azok 
valódi füszereí. —- Mint ritka madár, a’ hibátlan mű 
vész, úgy gyéren tünnek fel aà’jó kritikusok is. Az 
emberek’ sorsa, azt írja Montesquieu, a’ kò'ze'psze 
růse'g: „je crois que ’l excés même de la raison n’ est 
pas toujors désirable, et que les hommes ’s accomodent 
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presque toujours mieux les milieux , que des extrémi 
tés.“ (L. XV. ch. VI.) és maga Horátius az illy túlságo 
sokat több helyen gúnyosan neveti ki. 

Reménylhetö különben is, hogy magyar játékszini 
újság is nem sok idö mulva fog megjelenni, ha szi 
nészeinket valahogy Pest városára áltszállíthatjuk; mi 
kor fognak is találkozni olly férjfiak, kik abban nem 
zeti, és tudományos szellemben kielégítö birálatokat 
adnak, mind a’ magyar, mind a’ német theátrumon el 
játszott darabokról. 

D) A’ fenyíték. 
Ez a’ szinész társaság, maga külsö viseletét illeti, 

hogy az által a’ közönség meg ne botránkozzék. 
A’ fenyítö intézetnek minden pontjait külön szer 

kezetbe kell tenni, és egy ahhoz értö biztosság által ki 
kell dolgoztatni a’ fenyítéki rendszert, a’ mit követni 
lehessen az elöforduló esetekben. Tudja ugyan érte 
kezö , hogy már töredékekben van is valami illy dolgo 
zat, mellyre vigyáznak a’ magyar szinész-társaságok’ 
igazgatói; de mivel a’ belsö jó’ elrendelkezése a’ tár 
saságnak szint olly fontos dolog, mint akármelly más 
tárgy, hogy a’ tagok a’ lehetséges egyetértésben élje 
nek, és külsö magok viseletükkel is meg legyen elé 
gedve a’ közönség: szükséges az illy töredék dolgoza 
tokat összehasonlítani, ’s ahhoz értök által egy új egé 
szet azokból készítetni, melly jelenlegi állapotunkkal 
mindenben a’ mennyire lehet összeilljék. 

És íme ezekből áll, a’ mit tán egy kevéssé bö 
vecskén is elmondani szükségesnek véltem a’ kitett 
kérdés felett, miröl ha van is némellyeknek elegendő 
ismérete, de a’ közönségre nézve illy kifejtések bi 
zonyosan nem fognak sikeretlenül maradni. 

Знай amor patriae , oivesque juvandi cupido. 
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Г E L E L E T 

а’ magyar tudós társaság мы feltett e’ kérdésre: 

„Лидера“ lehetne Budapesten a’ magyar ‚ММ/‘ 
szz'nt állandóan megalapz'tauz'“? 

Í 

Evtizedek óta h6 vágya már a’ haza’ lelkesebb 11jаi 
nak, hogy bár fövárosink’ valamellyikében állandó 
nemzeti szinházzal dicsekhetnénk! Egyes hatóságok 
élénk részvéttel páмы, söt törvényhozóink is figyel 
mökre méltaták a’ köz ohajtást: de a’ szép szándék, 
nyelvünk’ virágzásának nem csekély kárára, fájdalom! 
mind eddig nem sikerülhete. Jelen helyzetünkymi 
dön már a’ honi nyelv’ törvényes eröre emeltetésének 
örvendhetünk, még nagyobb ingerrel ébreszté föl a’ 
rég táplált vágyat; a’ nemzeti játékszin’ szükséges 
voltát mindenfelé nyilvánabban kezdék érzeni a’ nem 
жet’ dicsöségéért buzgó hazafi szívek. Országgyülésen 
ujabban is talált az ügy lelkes védöket, ’s most ked 
vezöbb jelek kecsegtetnek, hogy a’ nagy terv’ életbe 
léptetése korunknak van fenntartva. A’ magyar tudós 
társaság, is, melly országosan megállapított alaprajzánál 
fogva, a’ nemzeti játékszint, mint а’ hazai nyelv’ ki 
miveltetésének egyik segédét, elökelö gondjai közé 
számlálja, munkás rézt kivána venni a’ köz ügy’ elö 
mozdításában, ’s e’ szempontból hirdeté ki pályakér 
dését; reméllve, hogy ennek több oldalról fejtegetése 
által a’ tárgy jobban fölvilágítatik, érdekesebbé tete 
tik ’s az ohaitott czél mind inkább közelítetik. 

l 
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Értekezö örömmelfogadja ez alkalmat ’s kezet fog 
va mind azokkal, kik a’ nemzeti játékszint a’ hazai 
míveltség’ egyik fö eszközének мышь, siet itt cse 
kély nézeteit nyilván elöadni; azon számos oknkat 
mindazáltal, mellyek a’ nemzeti játékszint a’ hazai csi 
nosodás’, felvilágulás’, erkölcsök’ simulása, életböl 
cseség’, mivészségek’ ’s föleg a’ hazai nyelv’ gyara 
podása’ tekintetéböl halhatósan javalják, és minden 
mivelt nemzetnél kormá'ny’ gondjai’ tárgyává “тi’к, 
mellyek különben általánosan ’s jelesen a’ törvényho 
zó test által is elisnlerve vannak, rövidség’ kedvéért 
itt elmellözvén , a’ föltett kérdést csupán e’ két szem 
pontból véli megfejtendönek : 1) Mz'ke’pen [едете 
nemzetz' темы фг'гепё? 2) Hogg’ kelljen azi (“Иш 
do'vá Ielmz' .7 

Az elsó're legegyszen'íbben felelhetni: „ha pénz 
van, a’ czélt nem nehéz elérni“; azért más szóval а’ 
kérdésnek e’ része oda megy ki: „hogy’ [едете egg 
z'lly kò'ltse’ges ‚мы’ fá'lálh'túsára pe'nzt летит“ г 

А’ kérdés igy tekin'tve, Ns Pest vármegye’ e’ 
tárgyban tett lépései által föltételesen már meg van 
fejtve. Pest’ rendei ugyan is szinte mélyen érezve, 
mennyire szükséges anyanyelvünk’ emelésére ’s fenn 
tartására egy állandó nemzeti játékszin, már e’ tárgy 
körül több izben bizonyított buzgalmoknál fogva, is 
mét meleg kebellel fogák föl az ügyet, ’s nem régen 
abban állapodának meg, hogy egy diszes nemzeti szin 
háznak Pesten épithetésére kivántató költség nagy sors 
játék’ utján szereztessék meg. Ugyan azért alázatos 
fölírással járulánakö Felségéhez, hogy az érintett sors 
játék’ inditását kegyelmesen megengedni méltóztatnék ; 
melly kérelem még legfelsöbb elhatározástól függ. 
Egyszersmind Pest városa’ tanácsát is fölszólítá a’ tisz 
telt megye, hogy e’ nemzeti ügy‘ sikerelésére segéd 
keм nyujtana; ’s ez, szükséges telek’ kifürkészésére 
küldöttséget is neveze. 
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Е’ szerint azon esetre, ha a’ megye’ most 6ri11 
te“ kérehne kegyehnes kinüyijóváhagyást nyerende 
ne, a’ költségszerzés’módja elöre el van határozva, 
’s akkor e’tekinuben nńnden további okoskodás és 

javalat fölösleg, söt szükségtelen; mert bizonnyal azok 
nak van e’ dologhoz legtöbb szavuk, kik a’ czélra leg- 
többetáldoznak. Ezek pedig üly fonnán a’megye és 
a’ város lennének; ’s ha ezek sorsjáték által akarják 
és képesek is a’ nemzet’ jobbjainak régi forró kivánatm 
teljesíteni, szent buzgalmuk’ hevültét ellenkezö tervek 
kel háborítani még szoros illedelem is kitkit méltán 
tilthatna. 

Értekezö mély érzelemmel tudja tisztelni a’ két 
törvényhahkág’hazafiuitörekvéséß’smeg van gyözöd 
ve, hogy nagyobb sunnnátkßnnyebben, gyorsabban és 
bizonyosabban egy móddal sem lehetne kiállítani , mint 
sorsjáték’ utján. De a’ sorsjátékot élö hazai törvény 
tiltja, tiltják ismételt legfelsöbb rendszabályok is; 
minél fogva Értekezö kétesnek tartja, hogy ez uton 
kivánt czélhoz juthassunk. 

Vannak, kik részvények által kivánnák a’ szin 
házat létre juttatni. Értekezö ez utat sem gondolja 
biztosnak, mert részvények csak ott javalhatók, hol 
bizonyos, vagy legalább hihetö nyereség’reménye ke 
csegtet; ez pedig szinháznál, kivált zinészségünk’ 
mosti gyér állapotjában nem is képzelhetö. De illy 
szerü vállalatoknak, tapasztalás szeriut nálunk nem is 
sok barátja találkozik. — 

Mások egyesíl'etni ohajtanák a’ magyar és német 
Szinházat; másnk ismét némi adóztatással szeretnék a’ 
kivánt summát kiállítani: de az ezek ellen szegl'ílô 
akadályok nyilvánabbak, semmint itt új vitatás alá 
vétessenek. 

Mi tehát ezeknél tanáososabb? Értekezö nyiltan 
vallja, hogy minden olly módot, mellyel nemzetisé 
günk’ egyik legszentebb zálogának az anyanyelvnek 
fenntartására csak nyereség’ 's pénzünk’ kamatozása 

i I 
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fejében volnánk képesek templomot emelni, nelnzeti 
méltósággal ellenkezönek ’s magyar nagylelküséghez 
illetlennek tart. Azért megvetve minden mellékes 
útat, szava ez: „Alljvmk , kikz' te/'zetse'ge'àez Àe'pest, бл 
ke’nyt, jo' „та, ’s шёл/щита]: llamar мыши fog; 
талии‘: á/land a/:kar флe'sе ege'szen ’s elke'szíilte't mel 
le'kes e's fomi/a te/:z'ntetek лет fogjálá gátolhat/n'.“ 

ЕЩЁ,’ sajnos ’s valóban nem válik diszére külön 
ben történetekben is hires nemzetünknek, hogy nyel 
vünk’ mivelésére nyolcz század alatt, vagy --- fátyolt 
vetve a’ harczviharokkal borongott hajdankorra — 
ujabb békes idökben, olly keveset, söt mondva, mit 
sem tettünk. Tekintsünk körül: hány piczin, шпиц}; sok 
szorta gyengébb, szegényebb ország és nemzet tud régtöl 
fogva nemzeti szinházat tartani? Anyanyelvén hallja 
az olasz, franczia hangszerzök’ operáit, ’s remek köl 
tök’ szivképzö szindarabjait, de azokkal együtt nem 
zeй énekeit, dalait, ’s hazai költöinek, lelkét toko 
nabb érzéssel indító elmemíveitis: ’s mi dúzs Magyarok, 
kik az „extra Hungariam“-ot harsányan emlegetjük , 
hazánk’ szívében Pesten idegen ajku szinészeket hall 
gatunk, ’s a’ helyett, hngy ön honukban vzindur nem 
zeti szinészinket gyámolítanók, német szinigazgatót 
gazdagítunk! Söt Pest’ példájára némelly apróbb vá 
rosink is, mint Pozsony, Temesvár, stb. :íllandó né 
met мамам tartanak !! 

Négyszáz ezer ezüst forint oda emelheti mívész 
ségben eddig olly igen hátra maradt nemzetünket, 
hogy rövid idön más mivelt népekkel e’ részben is ver 
senypályára szállhatunk. ’S nem volna e’ dicsö nem 
zet, a’ nagylelkü Magyar képes, e’ summát haszon 
keresés’ ösztöne nélkül, csupán tiszta hazafiui indu 
latból, ’s azon édes érzeményböl, hogy nyelvének ké 
sö idökrc is örfalakat emelt, tüstént kiállítani? 3 ér 
sek, 23 megyés püspök, 29 káptalan, 1OO-nál több 
apátur és majd annyi prépost, szóval az ország’ leg 
(бы) javait biró gazdag egyha'zi rend , a’ széles birto 
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ku fönemesség, 52 megye , ugyan annyi szabad kírályi 
város és szabad kerület, ’s végre minden igaz honfi, 
kit a’ haza’ boldogulása buzdít, -- nem volna öszvesen 
elégséges, ez egyeseket olly kevésben terhelhetö ál 
dozatra? 

Értekezö sérteni vélné nemzetét`, melly szépre , 
jóra, nagyra termettségének gyakor fényes példáját 
adta, ha azt 111ost, midön majd-majd leszunnyadni ké 
szült nyelvét 11j diszre, törvényes eröre ’s tudomzínyos 
mivelödésre emelkedni látja, illy kincsének késö uno 
kákra is épen megtarthatása ’s általa nemzetiségének 
megóvása végett is, e’ nemes áldozatra képesnek nem 
vallaná. 

Ninos még egy szzizada, midön dicsö emlékii 6se 
i11k életükkel és vérükkel sietének megmenteni az 
uralkodó házat, ellene fölkelt annyi hatalmak ellen; 
mert szent1'íl hivék , hogy azzal együtt legföbb kincsö 
ket, nemzetiségöket mentik-meg. Ez vala hôs elszá 
násuk’ fö rugója , ez számlálhatlan áldozataik’ elsö in 
ditó oka. Hát mi, az elödök’ vitéz karjai által kivi 
vott béke’ pármíján, a’ megmentett uralkodó ház’ véd 
szárnyai alatt kényelmesen pihenö unokák , mi lehet 
nénk annyira elfajultak, hogy a’ nemzetiség’ egyik leg 
föbb zálogának, az anyanyelvnek csinosbitzísára, ápo 
lására ’s megtartására, nem vérünket, hanem csupán 
pénzünket áldozni vonakodnánk! -- Im , ha Pest váro~ 
sa,-—mint hazafiuságától méltán reménylhetö-ingyen 
telket ad, ez már magában is százezer forintot haladó 
tetemes ajánlat; ’s nem fogna-e az egész nagy' haza a’ 
dicsért várossal bökezüségben vetélkedni? — Adjunk 
tehát mindnyájan! Csak akarat, valódi akarat kell , ’s 
nemzeti játékszinünk egy pár év mulva legszebb fény 
ben fog ragyogni. 

Akarat kell --- mondám , ’s ennek hijjával bizo 
nyosan nincsenek a’ haza’ jobbjai. De szükség, hogy 
ez akarat a’ haza elött közhitelben, tiszteletben ’s bi 
zodalomban álló, fényes érdemü férjfiak által ébresz 
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tessék, buzdítassék. Két évtized elött kereskedöhliz, 
lóverseny, állattenyésztö egyesület, casino, gözhajó , 
tudós társaság, mind csak puszta ohajtatok valának ’s 
egykori létesültöket alig merök hinni. De elöálla ne 
hány lelkes és a’ közjót vas igyekezettel munkáló 
honfi ’s ime - mind ez intézetek álmélatra méltó gyor 
sasággal szép létre jutottak, ’s a’ haza’ valódi diszére 
naponként öregbülnek, virágoznak. Ki kételkedhetnék 
tehát, hogyilly hö keblü férjfiak’ buzgó iparkodása а’ 
nemzeti убийцыnt is létre hozhatná? 

Elfogadván ehez képest elölegesen is azt, Вogy a’ 
nemzeti szinháznak, mint a’ ищelt megye bölcsen ha 
tározta, Pesten kellene épülni,--Értekezö azt vélné , 
hogy a’ nemes megye egyetértöleg a’ várasi tanácscsal 
szoныá-{бl e’ szép hazafi tettre a’ nevezett intézetek’ 
alapítóit, hogy ök az ország’ jelenleg együtt ülö ren 
deit e’ nemzeti ügy’ pártolására és sikerelésére hatha 
tósan buzdítanák-föl. N'ncs kétség, hogy ha nehány 
nagyaink jó példával menendenek elö, a’ bökezüség 
ben тамадí szeretö rendek sietni fognak áldozatikat 
a’ haza’ oltárára tenni. 

Hogy azonban e’ szándék országszerte is minde 
nütt bizodalmat és pártolást találjon,mulhatlanúl szük 
ségesnek látná Értekezö, hogy ns Pest vármegye’ ren 
dei, a’ városi tanács és választott polgárság köz1’íl 
egy tckintetes Bízottság ülne össze, melly a’ czélba vett 
játékszinnek jeles építö mester által készitendö alap 
rajzát rustálná ’s a’ hozzá kivántató költségeket álla 
pítaná-mem Ez alaprajzot ’s költség-kimutatást az 
tún köre nyomva meg kellene küldeni a’ Pozsonyban 
munkálkodó tagoknak, hogy az ország’ rendeivel kö 
zölhessék; de meg kellene küldeni minden káptalan 
nak, megyének, városnak, szóval minden külön vált 
hatóságnak is olly megkereséssel, hogy azt, a’ mellé 
ragasztandó felszólítással együtt keblében mindenütt 
kihirdettetvén, kitkit adakozásra buzdítson, a’ begyü 
lendö pénzt рeйg az érintctt elegyes biztossághoz uta 
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s1tsa, ’s ez azt, elölülöje’ ellenörsége mellett, keblé 
l1ôl nevezendö pénztárnokára bizván, vagy talán a’ kö 
rülményekhez képest ideiglen is kamatra advzin, felöle 
a’ hazát minden hónapban a’ pesti” ké1 magyar és budai 
német újság’ utján tudósítsa ’s mihelyt az építés elkez 
dödik, szinte azon uton minden költséget köz hirré 
tegyen. 

Lehetetlen, hogy illy óvások és nyilvánság mel 
lett az iigy köz bizodalmat ne találjon , lehetetlen , hogy 
mindenki, az ország’ diszére szolgálandó épület’ tervét 
saját szemeivel láthatván , hazafi áldozatra ne buzdul 
jon; söt még az is reméllhetö, hogy a’ nemzet’ kiván 
ságának elömozdításától maga fölséges fejedelmünk ’s 
iijabb királyunk, 6s Károly föherczegnek a’ magyar 
academia iránt legujabban bizonyított bökezl'íségéhez 
képest, az uralkodó ház’ többi megas tagjai sem vo 
nandják-meg kegyelmöket, csak lássák, hogy az aka 
rat valóban érett és meghatározott. 

Épen azért továbbá, hogy ebben a" hazafiak se 
kételkedjenek, mihelyt olly summa gyülendene be, 
mellyel az építést kezdeni lehetne, hozzá kellene ahoz 
fogni, hogy mind azok, kik Pestre jönek, a’ munka’ 
haladtának szemtanui lehessenek, mind a’ távoi lakók, 
miben létérôl ujságok által idönként tudósítást vehes~ 
senek. Minthogy pedig azon pénzcknek, mellyeket 
már egyszer hason czélra Pest vármegyéhez küldének 
a’ törvényhatóságok, vagy legalább a’ magyar jzíték 
szinre szánt ’s nem igen rég eladott telek’ árának va- 
lahol meg kell lenni, иgy hiszi Ёrtcl1ezô‚ hogy na 
gyobb bizodalom-ébresztés véget-t a’ felszólításban ezt 
is illö volna a’ hazafiakkal tudatni, s61 ezzel -- ha a’ 
város új telket ingyen ad, —- az építést több segede 
lem’ begyültéig is elkezdeni. — 

Gyakrabban említvén eddig- a’ városi tanácsot, he 
lyén látja Értekezö e’ részbeni nézetét itt kifejteni, 
’s oda terjeszti ki véleményét, hogy a’ városnak nem 
csak mint földesurnak és helybeli törvényhatóságnak, 
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hanem más tekintetekböl is bôvebb befolyást kiván 
adatni a’ játékszin’ ügyébe. Pest’ polgársága ugyan is 
gazdag, ’s ha illöleg felszólítatik, az ingyen adandó 
telken ШИН még pénzbeli nevezetes ajánlatokra is 
buzdítható. Pest’ érdekére nézve igen hasznosnak látja 
Értekezö иj nemzeti játékszin’ építetését, mert ez által 
évenként ismét igen nagy summa pénz tétetik forgásba, 
melly egészen a’ város’ kebelében marad, különben 
pedig a’ szinházhoz mindenféle mivész és mesterember 
szükséges, ’s így ha új szinház építetik , ezek i több 
keresetmódot nyernek. Pest városa’ tanácsa és válasz 
tott polgársága kétség kivül jól fogja ismerni a’ játék 
szin’ fölállításából eredhetö hasznokat, ’s azért nem is 
fog attól idegenkedni, csak befolyhatása el ne záras 
sék. А’ polgárság, ha akarja , tulajdon költségén ’s 
ön erejéböl is fölállíthatja a’ magyar játékszint, melly 
esetben az egészen övé lenne, mint a’ német. Érteke 
zö megvallja, hogy ezt nem akarná , diszesbnek vél 
vén, hogy illy nemzeti kincshez egész hazának legyen 
köze. Azonban annál szükségesbnek találja, hogy a’ 
városnak, mellytöl, mint helybeli törvényhatóságtól 
a’ rendre ’s csendre ügyelés’ jogát egyébként sem le 
hetne megtagadni, a’ magyar játékszinre más oldalról 
is nyomos befolyás engedtessék; mert azon fölül, hogy 
ingyen telket adhat, mi már magában is igen fontos 
segedelem, jövendöre sem fogja a’ német szinházat a’ 
magyar fölött pártolni, nem fogja engedni, hogy a’ 
német szinigazgató a’ magyar játékszinnek árthasson, 
söt valamint most a’ német színigazgatónak minden 
helybeli bált-adó, mesterségeket, állatokat stb muto 
gató idegen, kénye szerint köthetö alku után Еzы, 
úgy mihelyt a’ városnak a’ nemzeti játékszin’ elsö el 
rendelésébe , késöbbi dolgaiba , igazgatásába , ’s pénzei’ 
hová fordításába béfolyása leend , bízton hihetö,hogy a’ 
most említett mellékes jövedelmek’ hasonfelének ’s egyéb 
kedvezményeknek is részesévé teendi. 

Ennyit a’ pénzszerzés’ módjáról. 



гвьвьвтв. 9 

Mi a’ f6 kérdés’ másik részét vagy azt illeti: „Мё 
ke'p /ielljen ,az e’pz'tendó' „мы: állando'vá tenm'? “ 
erre nézve Ertekezö több tekinteteket lát kifejtendök 
nek; illyenek: a) hol kell nemzeti játékszint építeni, 
’s ha Pesten, mellyik részében a’ városnak? b) Mek- ` 
kora és millyen legyen az? — с) Mennyi költség ki- 
vántatnék rá, ’s mike'p kelljen azt czélra fordítani? 
d) Hogy’ kellene ez új játékszint belsökép czélirányo 
san elrendeznil.l Végre e) kiföl vagy minö igazgatóság 
tól kellene annak függeni? — Lássuk hát 

a) Hol kell nemzetz' játe'kszz'nt e'pz'tenz' .? 
Budára nézve ugy vélekedik Értekezö , hogy népsége 

nem eléggé magyar, nem eléggé számos , de nem is eléggé 
gazdag,egy nagyobb személyzetü nemzeti szinháznak ön 
erejéböl eltarthatására. Szomorú tapasztalás bizonyítá ezt 
a’ közelebb lefolyt években , midön bérlöi többnyire tönk 
re menvén, szinháza gyakran zárva állott; mert ha 
pesti vendégeit nyáron höség, távolság ’s nehéz fel 
járás elrettenti, télen a’ Duna’ zajló jege csaknem 
egészen kirekeszti. Pesten kell hát épülni иj játékszi 
nünknek,. hova azt I'nár törvényhozóink’ érett belátása 
is rendelé. Ugyan is itt a’ már magában nagy számú 
nép naponként szaporodik, a’ magyarodás szemlátomást 
halad , itt vannak a’ fö itélö székek , a’ kereskedés te 
temes pénzforgást szül , vagyonos a’ polgárság , számosak 
a’ föbb uraságok ‚дм menö idegenek, bel- és külföldrör 
összetóduló vásárosok, tanuló ifjuság, katonaság stb, 
itt a’ honi miveltség’ középpontja, tehát itt lehet a’ szin 
házra nézve is legtöbb barátot, legtöbb látogatót reméllni. 

Mellyz'k re'sze’ben kellene a’ сайrами/Е e’pz'tenz'? 
Bizonyára legillöbb volna olly részében, hol az 

épitkezési csinosulás is folyton magaabb fokra siet. 
Mivel pedig illy nagy és nyilvános épületnél tüz 
veszély elleni bátorságra is szoros figyelem fordl' 
tandó, legalkalmasabbnak találná Értekezö, ha и] já 
tékszim'ink a’ mostani Юr. harminczad’ helyére épífet 
nék. Ш: ugyan is nagy téres piaczon , minden oldalról 
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szabadon állhatna annyi szép épületek’ közepette, test~ 
vérileg mintegy kezet fogva a’ német szinházzal, ’s 
azon fölül , hogy a’ Pestieknek mindenünnen alkalmasint 
egyenlö távolságra volna, a‘ Budaiaknak sem esnék 
messze, még azon ohajtott esetben sem, ha a’ két vá 
rost álló hid kapcsolandaná össze, mellynek szinte e’ 
tájon kellene épülnie. A’ Budaiakat pedig, hol a’ ma 
gyarodás még lassabban halad mint Pesten, kár volna 
e’ részben elmellözni, söt ez uton leendö magyarodá 
sukra alkalmat kellene nyujtani; mi bizonyosan nem 
történik, ha a’ hidtól igen távol állítatnék a’ szinház , 
mert a’ nagy messzeség miatt sznrgalmas látogatásától 
elöre elrettennek. Állítassék azonban akarhova , olly 
helyet kell “дasztий, hogy a’ minden oldalról kön 
nyü hozzá férhetést szük utczák vagy rendetlen épüle 
tek ne gátolják ’s külsö diszének csorbulására ne le 
gyenek. 

b) Мемам е': mz'llyen leggen az nj „мы“ 
Noha neтzeti játékszinünk’ rendeltetésének föleg 

minden nemü miveltség’ kifejtésére ’s terjesztésére 
kellene irányoztatni, mivel azonban a’ jelenleg diva 
tozó romlott izléshez képest azon köznépi lármás da 
rabokat, mellyekben ló, kocsi, lovas és gyalog kato 
naság, söt néha egész eleven erdö is színpadra vitetik, 
kiküszöbölni csak azért sem lehet, mert mindennapi 
'tapasztalás szerint ezek bármelly fölséges és magas 
elmemívnél is jobban kedveltetnek, sür1'íbben látogat 
tatnak, ’s következöleg a’ pénztárnak is legtöbb hasz 
not hajtanak; -- e’ tekintetböl a’ nemzetijátékszint is úgy 
kell építeni , hogy minden illyes mutatványokra elég bô 
és alkalmas legyen; innen szükséges, hogy a’ budait u 
gyan tágassággal ’s magassággal haladja,a’ pestinél azon 
ban , melly a’ hallást talán épen roppantságával gátolja , 
mind alacsonyabb, mind szükebb lehet. Értekezö elég 
nek vélné , ha három sor alkalmas helyzetü erkély 
fölibe mingyárt karzat alkalmaztatnék; magában ér- 
tetvén, hogy az építö mesternek a’ szin’ belsö alakja’ 
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meghatározására ’ls az erkélyek’ helyes elrendezésére 
szoros acusticai figyelmet kellene fordítani. 

Mz' a’szz'n’ kül formájút z'lletz', Értekezö legdisze 
sebbnek vélné, ha e’ nemzeti épület egyedól és csupán 
játékszin lenne; óhajtaná tehát, hogy hozzá semmi 
bál-, kávé- , vagy vendéglö-ház és boltok ne ragasztat 
nának, hanem mint nemzeti templom, minden más 
épülettöl elszigetelve, szabadon és a’ haza’ méltóságá 
hoz képest külsö fénynyel is diszelgve , magasan kitü 
nöleg állana ’s pompás lépcsökön, oszloptornáczokon, 
ékes képszobrok közt vezetné még fényesebb beljébe 
a’ már kül tekintete által tiszteletre indított idegent. 
Régi görög, vagy и] divatu építménye legyen-e? a’ ja 
valt biztosság, mivelt izlése határozza meg. 

c) lllennyz' költsz/g Ãz'va'ntatne'k rá? 
l Ezt építöi rajz, ’s a’ bel készülethez és butorozás 

hoz kivántató költségek’ följegyzése nélkül pontosan 
meghatározni lehetetlen. Azonban Értekezö ngy véli, 
hogy ha nemzeti szinházat, azaz ollyat akarunk állítni, 
melly egész nemzet’ tulajdona, szükség azt иgy épít 
nünk, hogy a’ jelenkor’ miveltebb izlésének ’s a’ nem 
zet’ ön nagysága’ érzetének késö idökre is illô emléke 
legyen, vagy más szavakkal, a’ haza’ méltóságának 
kül és bel szerkezetével megfeleljen. Értekezö hiszi, 
hogy az elöre bocsátott feltételekhez képest, ha t. i. 
a’ város ingyen telket ad, az иj játékszin a’ németnél 
kisebb lesz, ’s mellék épületekkel czéliránytalanúl 
nem bövítetik, - egy mind kül-, mind belsökép ékes 
nemzeti játékszint „egyszáz ezer ezüst forz'nttal nem 
csak fel lehetne építeni, de állandóan is megalapítani. 
E’ summát némellyek talán sokalhatnák, de figyelem 

'be kell venni, hogy ennél a’ pesti nagy játékszin,ugy 
mint most áll, többe került, a’ Ludovicea is többe ke 
rűlend, söt Pesten magánesak’ házai is kivántak már 
ennél tetemesebb költséget: Ertekezö pedig egész or 
szágot, a’ magyar hazát közösen illetö nemzeti épületröl 
még pedig játékszinről ’s annak megalapításáról szól, 



12 JAKAB ls'rvÁN’ 

mellynek belsö bútorozása, csinos és czélirányos föl 
készl'tése csaknem annyiba telik, mint maga a’ puszta 
épület; ’s ha más nemzeteknek hason czélra tett áldo 
zatit gondolóra veszszük, könnyen átláthatjuk, hogy e’ 
summával, noha magában épen nem csekély, pazar fé 
nyü és állandó szinházat még korán sem építendünk, 
kiváltha ennek is, mint alább mingyárt elö lesz adva, 
egy rézét más végre kíszakasztjuk. Értekezö bátran 
azt javalja, hogy ha ennyi summának begyültére bizo 
nyos számot nem tarthatunk, játékszinünk’ építéséhez 
ne is fogjunk; тert ha nagyon szükmarkulag szaband 
juk ki költségeit , иgy majd csak csekély, disztelen ’s 
a’ nagy czélnak meg nem felelö szint foltozunk össze; 
ha pedig a’ rászánt költség bizonytalan, nemcsak meg 
nem alapítjuk intézetünket, hanem még szinürnk’ építése 
is hamar félben fog szakadni, ’s akker иgy is csak böl 
csöben nyöszörgö szinészségünk, az idö’ vas fogának 
kitett kopasz falak’ düledéki alatt fogja elkerülhetet 
len kora sirját találni! -- Azon kérdés: „Hogg kell 
jen e’ sum/mit cze'lra fordz'tam'?“ kapcsolatban van a’ 
következö kérdéssel, azért Értekezö átmegy arra: 

d) Mz'ke'p kellene az и] темам cze'h'rányosan 
elrendezm'? 

Természetes, hogy míg Budapest olly mértékben, 
mint jelenleg németes, meg nem magyarodik, addig 
ujdon építendö szinházunk csak ugy lehet állandó , ha 
a’ virágzó német szinházzal, mellynek igazgatósa’ga 
sokfélekép’ tudja hallgatóit lebilincselní , elöadásiban 
mind fényre, mind jelességre nézve vetélkedhetik. Dí 
szitvények, öltözetek, festvények stb eleinte csalhat 
пak ugyan be шашки, de ha mutatványinkban a’ né-. 
metektöl hátrább maradunk, hamar elpártolnak egy 
két látogatással beelégedett vendégink. Szükség te 
hát, hogy nemzetí játékszinünk mind azon mutatvá 
nyokat, mellyekkel a’ német büszkélkedik, millyenek 
az opera, ballet-táncz stb. vctélkedve , derekasabban , 
nagyobb fénxnyel és pompával adhassa. Önkényt kö 
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vetkezik, hogy ehez szinte annyi szämu szinjátszó, 
hangász stb. kivántatik, mint a’ német játékszinnél van. 

Hogy tehát ez esetben a’ tetemes költségeket szi 
nünk megbirja , tele házról kell szorgoskodnunk. 

Elsö mód erre az Upera. Muzsikát, éneket, ki 
vált jót, akármi nyelven is örömest hallgatunk, é5 igy 
kétséget sem szenved, hogy uj és csi11os készületével 
is kecsegtetö játékszim'inket, mihelyt `1ó operánk és 
ballet-tánczunk lesz, nem magyar ajku vendégek is 
örömest és fölösen látogatandják. Mi azon kivül, hogy 
ez ne'met hontársainkkal a’ magyar nyelvet is ha 
marább megkedveltetné, Értekezö’ véleménye szerint 
még más nem csekély hasznoknak is gazdag forrása 
lehetne. 

Eddig ugyan is hangmivészségben nagyon hátra 
vagyunk, ’s valamint a’ költészet’ drámai ágában ke 
vés kitünöbb irót nevezhetünk, ugy hangszerzökkel, 
opera- vagy egyházi muzsika-irókkal épen nem diose 
kedhetünk; nemzeti dalainkat ’s táncznótáinkat legin 
kább mivészi oktatást nem nyert Czigányok bitangolták 
’s kontár fogásokkal elkorcsosították; ebböl állott egész 
muzsikánk , a’ hangászság’ magasb foka felé egy lépést 
em tettünk. De ha operánk, ’s jól kitam'tott énekesink 

lennének, méltán reméllhetö, hogy ez által kedvet ’s 
ösztönt kapva ’s talán a’ tudós társaságnak majd ide 
is kiterjesztendö jutalmai által ébresztetve, költöink 
hazai opт-ákat, daljátékokat irnának, hangászink mu 
zsikára tennék, ’s idövel, fökép ha utóbb még Conser 
vatoriumunk is lehetne, egyik vagy másik rá termet 
tebb kivivhatná nemzetünk’ részére is azon dicsöséget , 
hogy valamint ekkorig többnyire idegen nemzetek’ szi11 
darabjait forditgattuk, ’s itt ott tengödö gyenge dalszi 
nészink csupán roszúl forditott olasz , franczia és 11é11161’ 
operákkal kinlódtak, ugy majd ama’ már elöttünk mesz 
sze haladt nemzetek is érdemesnek lelhetnék nyelvök 
re tenni találtabb ’s belsö érdekkel ingerlö operáinkat. 
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Továbbá honi nyelvünk semmi más európaival ro 
kon nem lévén, soha sem várhatjuk, hogy szinpadun 
kon idegen remek szinjátszók anyanyelvünkön mutas 
sák mivészi tehetségüket; pedig ez mind szinészink’ 
ösztönözésére ’s képzésére, mind (a’ pesti szinházról 
vévén példát) a’ jövedelem’ tetemes öregbitésére is egyik 
leghathatósb eszköz. De ha operánk, még pedig jó ope 
ránk lesz , elérhetö, hogy a’ külföld’ legnagyobb éne 
kesei szinpadunkon is évenként föllépjenek. Az olasz 
nyelv’ kimondását igen könnyen ’s pontosan felfogja a’ 
magyar ajak ’s ha a’ pesti német szinészek taval Rossi 
ni’ Semiramide-ját eredeti olasz nyelven jól adhatták , 
miért ne lehetne majd énekesinket (kik közül a’ férj 
fiak a’ latin nyelvet különben is ismerik) oda vinni, 
hogy nehány operát eredeti olasz nyelven betanuljanak 
’s idegen vendég énekesek’ mutatványikor adhassák? E’ 
móddal mind ezek a’ mivészségben haladnának, mind 
a’ jövedelmek bizonyosan szaporítatnának. 

De különben is tagadhatlan, hogy nemzetünknek 
egyik fö sajátsága a’ muzsika-kedvelés. A’ köznép egy 
szerü dalai mellett végzi izzasztó mezei munkáját; al 
földi magyar falukon, minden aratás, minden szüret 
11j meg uj népdalokat szül, mellyeknek verseit és nó 
táját magok a’ hangászsághoz távol sem értö paraszt; 
legények 6s hajadonok rögtön költik. Miveltebbeinknél 
szinte kedves a’ muzsika: komor öszek felderülnek, ’s 
vidám homlokkal pendítik össze sarkantyuikat jól ját 
5zot1: táncznótáinkon; szívemelö lágy dalok mellett sze 
lid érzelmekre olvadoznak. Mi is lehet igézöbb, mi 
szívhez szólóbb , mint egy viruló hölgy’ rózsa-ajaki 
ról lelesni a’ l1a'jos muzsikával kisért csinosabb nem 
zeti dalokat? Társas körökben, hol hideg udvariság 
’s feszes szertartás nem rekeszti-ki a’ valódi barátság’ 
szíves ömledezésit, rendesen vig kardalok rekesztik be 
a’ mulatságot. De mi kell több bizonyság annál , hogy 
az operának nem is neУezhetö ’s сs11pa egyszen'í daluk 
ból álló „Béla’ futása“ mindenkor roppant számu hall 
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даты: gyiijt be, ’s mint budai szinünkben jelenleg is 
tapasztaljuk, minden kis ének , mellyel pedig gyakor' 
latlan szinészink elég hiányosan kedveskednek , öröm 
l'iadalt ’s harsány tapsot nyer? Mennyire nöhetne még 
e’ részvét, ha olly nemzeti operával dicsekhetnénk, 
melly a’ némettel ne csak mérközzék, hanem azt meg 
is elözze! Pedig milly alkalmas nemzeti szép nyel 
vünk muzsikára, csak az hozhatja kétségbe, ki saját- 
ságait nem ismeri. — Оpera tehát mind e’ tekintetek 
böl mulhatlanul szükséges. 

De szintugy szükséges a’ ballet-tóner , ne'majáte’h, 
ne'ma úörázolat ’s több eñ'éle színi mutatvány is. Mert 

_ mind ezek szavalás nélk'ül adatván elö, akármelly nyel 
vü külföldinek mulatságot szereznek, és igy, mint bu 
дaí szinünkön jelenleg tapasztalhatjuk, a’ jövedelem’ 
gyarapítására vezetö bizonyos módok’ másodikának te 
kinthetök. 

Jelesen mi a’ tánczot illeti: ha meggondoljuk, hogy 
nemzeti szép tánczunk, melly csalhatlanul nemzetisé 
günk’ egyik kitünö bélyege ’s millyennel ritka nemzet 
büszkélkedhetik, most felsöbb társasági körökböl egé 
szen kiszorítatott, idegen tánczmesterek által çredetì 
méltóságából kivetköztetett, elkorcsosítatott ’s a’ nélkül, 
hogy lelkes táncznótáinknak majd komoly, majd vig, 
majd bús és kesergö fordulatihoz kellöleg alkalmaztat 
nék, csupa önkényes és idomtalan lábmozgatássá alja 
sítatott: nem lehet nem ohajtanuuk a’ játékszini táncz 
nak szinünkön is divatba hozását; meri: méltán reméll 
hetjük, hogy itt a’ magasb játékszini táncz mellett nem 
zeti tánczunk is mivészileg kiképeztetvén, eredetiségé 
re visszavezettetik, idegenektöl kölcsönzött, charakte 
rünkkel nem rokon szökellésektöl megtisztítatik, ’s a’ 
helyett, hogy most csaknem merö rakonczátlan ugrán 
dozásból állván, nyilvános mulatságokban érdemlett el 
söségét fenn nem tarthatja, köz kedvességüvé , köz ldi 
zatuvá tetetik, vele együtt nemzeti muzsikánk is in 
kább miveltetik , emeltetik , ’s igy a’ nemzeti sajátság 
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nak egyik lényeges része a’ feledékenység’ örvényébôl 
kiragadtatik. 

A’ ballet-tánczczal összefüggésben van a’ „61111116 
te'k (pantomima) és пе'та ábrázolat (tableau): mert min 
den ballet-táncznak természeténél fogva is mimainak 
és bizonyos cselekvést ábrázolónak kell l61111i. А’ szo 
ros értelmü némajátékhoz a’ tagjártatás’ mesterségé 
nek legmagasb foka kivántatik, ’s minthogy tagjártatás 
nélkül egy szindarab sem adathatik helyesen 6l6 , 62 
5zi11észi11knek mimicában képzésére egyik legfoganato 
sabb gyakorlás lenne, más részröl pedig, mivel a’ né 
majáték 111ár tulajdonsága szerint is mindig valami tré 
fás, mulattató vagy képzelösködö tárgyat ábrázol, ’s 
egyszersmind különféle tánczokkal vegyítetik, söt gyak 
ran a’ szin-m1’ívészség’ minden titkos rugóit és e1-öтi 
veit mozgásba hozza, bizonyosan az illyekben ugy is 
gyönyörködö nézöség’ kecsegtetésére sem utósó eszköz 
leend. Melly okok11ál fogva szinünk’ állandóságára ezek 
is mulhatlanúl megkivántatnak. — 

Ёrtck6zö11el1 az volna ohajtása, hogy 111ár az épí 
tendö játékszin’ legelsö megnyitásakor minden a'goz6t 
ban ol’ly szinészekkel állhatnánk 6lö, kik a’ németek 
kel akár szi11játékba11, al1ár operában versenyezhessenek. 

Illy szinészekre kétség kivl'íl csak tanítás és kép 
2és által t6h6ti111k sz6rt; mert csak igen ritkának jut 
azon természeti ado1nány, hogy sok év’ lefolyta 11tá11 
ön erejéböl érdemeljen koszorút darabos pályáján. Jó 
kor kell l1át öl16t oktatni, de e’ fölött jutalom ösztön 
nel is serkenteni, hogy magokat tökéletesíteni y’s tisz 
tüknek Inindenkor pontosan megfelelni kedvvel iparkod 
janak. E’ kettös czél’ elérésére két fö módot lát Érteke 
zö : 6lsö az z'skola , második a’ nyugpe’nz. 

Az z'skola olly formán lenne elrendezendö, hogy 
az alatt is, mig a’ szi11há2 elkészülhet, mi (ha pénzünk 
van) legfölebb mintegy három esztendeig tarthatna, 16 
igyekezetü ’s tehetségü szi11ész6k kerestetnének össze 
a’ budai társasághoz ‚ ’s egy arra választandó profes 

._ 
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sortól mind a’ szinmivészségröl theoreticai leczkéket 
nyernének, mind declamatióban, mímicában, tagjárta 
tásban ’stb. gyakorlólag tanítatnának. Szinte igy le 
hetne öket tánczra , vagdalkozásra ’stb. valamint az 
éneklésre alkalmasakat hangászat’ elveire, különösen 
pedig énekre ’s olasz szavak’ helyes kimondására tam’ 
tani. Muzsikai conservatoriumról már mások szólottak; 
ennek elismert hasznait tehát Értekezö nem fejtegeti , 
hanem mennyiben megalapítása tervébe vág, alább érin’ 
tendi. -—- Értekezö hiszi, hogy három évi szorgalmas 
iskolázás mellett minden nemben jeles szinészeket lc. 
hetne képezni ’s velök иj szim'inket/nem csak 1Нинe! 
megnyitni, hanem állandó iskola által hitelét ’s becsét 
ugy fenn is tartani, hogy annak, mint különben ujsá~ 
gával is érdekesnek, többé a’ német elibe nem vághat 
na. Most a’ nyugpénzre térvén: 

Tapasztalás bizonyitja , hogy szinészink eddig nem 
nagy becsületben állanak , a’ köznép a’ szinészséget né 
mi aljas életmódnak nézi; de még miveltebbek is, 
noha a’ mivészség’ érdemét ismerik és magasztalják, 
nemzeti szinészinket épen жéн, mivel szinészek, meg 
vetik. Hogy tehát ezentúl szinészségre ne_csupán ol 
lyanok álljanak , kik elött többnyire jobb mivelt 
ség’ hiánya miatt minden elökelöbb életmódra veze 
tö 11t elzárva lévén, Thalia’ szárnyai alá тeх-ö kényte 
lenségböl futnak, --' ’s kik e’ magában elég sulyos pá 
lyára szánják magokat, ~_mind a’ közönség elött több 
tekintetet nyerjenek, mind azon reménytöl, hogy éle 
mült vagy tehetlenné lett kornkban bizonyos segede 
lemre számot tarthatnak, szüntelen ébresztessenek , ’s 
igy magokat és a’ mivészséget becsülni tanulják,---szük- 
ség, hogy iparral , jámborúl és köztetszéssel leszolgált 
bizonyos esztendök után (mellyek’ számát az éneke~ 
sekre különös tekintettel --- a’ Biztosság határozandná 
meg) holtig' tartandó nyugpe’nzzel láttassanak-el. Igy 
bizonyára nagyon emeltetnék a’ mivészség; тert jobh 
remenyüek sem tartanák szégyennek e’ pályát követni, 

r) 
ц 
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’s ha e`gyszer rá állottak , ön becsöket érezve , magokat 
erkölcsileg is megkülönböztetni ’s a’ mivészségben foly 
vást 6lör6 haladni k6ttözött szorgalommal törekednének. 

Hogy továbbá ill)r kedvezö feltételekhez képest 
válogatandó ’s kimivelendö szi11ész6l1k6l az 11j játél1 
szi11t 61111á1 bizo11yosal1ban meg lehessen nyitni, igen 
czélirányos volna, ha 16l6s611 az` operára nézve egy te 
kintettel biró , egyébként pedig dramaturgiában ’s 
hangászságban jártas Ügyelö'választatnék, ki mérséklett 
tiszteletdijért az énekesek’ idöközbeni tanuläsa’ra szor 
galmasan felvigyázna, utóbb pedig, midön a’ szí11l1á2 
elkészülend, a’fö próbákon megjelenvén, arra figyelne , 
hogy mig valamellydarab pontosan betanulva ninos, 6l6 
ne adassék; mert csak szabatos és hibátlan mutatvá 
nyokkal lehet a’ hallgatók’ t6tszés6t megnyerni,csak 
illyenekkel a’ játékszin’ hitelét fenntartani, hiányos 
és késziiletle11 elöa6ásol1kal valamint egy részröl 
a’ legremekßbb elmemívek’ becse is meg semmisítetik, 
ugy 111ás r6szröl 1átékszini1nk már létele’ elsöuszakában 
köz bizalmatlanság’ tárgyává válik. - Еz611 Ugyelö a 
16nlhat11a az Igazgatóságnak 11j szinészeket, ez jelel 
hetné ki elegendö okok’ felhordása mellett az 6ll1oo56 
tandókat, ez állapithatná meg a’ jelesb szinészekkel 
egyetértöleg a’ havonként játszandó darabok’ lajstro 
111át, de egyszer’smind jó rendtartás végett hatalommal 
is felruházandó volna , hogy például a’ hirtelen megbe 
tegedett vagy más ok mi'att föl nem léphetö szinész’ sze 
repét tüstént más alkalmas tagra bízhassa, ’s ez azt 
vonakodás 11élk11l elvállalni köteles legyen. 

Szinte а’ jó bel szerkezethez tartoznék egy fizetett 
játe'kszz'ni Íiò'ltá' is , kinek alkalmi, innepi versezetek’, 
prologok’ ’stb. l1észitésé11 kivl'íl tiszt6 l611116 az eddigi 
rosz nyelvvel irс darabokat kijavítani , az idegen ope 
rák’ többnyire eredetitöl eltérö ’s a’ muzsika’ szabályi 
val gyakran egészen 6ll611k6zö forditásit kiigazgatni , 
111 ér116k6s szí11- és daljátékokat ’s nperákat nyelvünk 
re tenui; miért természetesen hangászságban ennek is 
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jártasnak kellene lenni. Ez munkálatiról gz Ügyel6« 
nek számolna, ki mind ezekröl, mind a’ tanító meste 
rek' èzorgalmáról ’s a’ szinészek’ elömeneteléröl az 
Igazgatóságnak idönként körl'ílményes’ jelentést tenne. 

Mik még az itt elöadattakon kiv1'íl a’ bçlszerkezet 
hez tartozhatnak, minden rendes játélkszinnél divatban 
vannak ’s igy azokra kiterjeszkedni Ertekezö fölösleg 
nek látja. 

Nagyobb fontosságu lehet itt azon kérdés: „Hon 
тш vessziik amzyz' meg almyz' kz'adásolzra и’ Àó'ltseîget ?“ 
---’s itt van egyszersmind helye, hogy a’ kivánt négy 
száz ezer ezüst forint’ hová forditása bövebben ki 
fejtessék. 

Értekezö иgy véli, hogy négy száz eze1’ ezüst fo 
rint nemcsak a’ fennebb leírt kivánatokhoz képest épi 
tendö játékszin’ felállitására, hanem a’ közelebb érin 
tett ’s egyenesen a’ játékszin’ állandóságát biztosító 
javalatok’ létesítésére is elegendö volna. Nézete ez: 
A’ kitett négyszáz ezer ezüst forintból három száz eze 
ret csupán a’ játékszin’ épitésére , belsö bútorozására, 

_ ruha-, könyv -, muzsika-tárra ’s eдy olly mellék tökére 
szánván, mellynek alább leirt módon gyarapítandó ka 
mati idövel a’ szinészeknek talán a’ játékszin’ rendes 
jövedelmiböl ki nem kerülendö fizetései’ pótlására for 
ditandók lennének, -- a’ hátra lévö százezer ezüst .fo 
rz'ntot nyugzsóldlalapul kész pénzben ki kellene sza 
kasztani. E’ smnmának évi_ kamatja 6000 for. mellyhek 
felét az az 3000 forintot évenként az Ügyelö’ tisztelet 
dijára , professor és mesterek’ fizetéseire leróván (noha 
ez utóbbiak mihelyt egyszer a’ játékszin megnyittatik 
’s folyamatba tétetik, a’ szinte e’ ponttól nevezendö já 
tékszini költövel együtt nem is e’ pénzböl , hanem in 
kább a’ rendes jövedelmekböl fizetcndök lennének), má 
sik felét azaz ismét 3000 forintot minden esztendöben 

ujra tökésíteni kellene._ Igy e’ magában eleinte csekély 
fióktöke az évenként hozzá csatlandó 3000 forinttal ’s 

szüntclen növekedö saját kamatival öregbülve, 20 eszten 
2i 
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d6 alatt megint százezernyî melléktökét, ’s igy az ere 
deti sumrnával együtt két száz ezernél bövebb alapit 
“Яnyt teremtendene. Ekkor aztán, ha a’ környülmények 
kivánnák, ez összes sulnmának tizenkét ezeren МН ru 
gó évi kamatiból bátran ellehetne a’ me'réklett men 
nyiségben kiszabandó nyugpénzek’ fizetését kezdeni. 
Világos'ság’ okáért im a’ közelebbi magyarázat: Tegyük 
fel, hogy a’ kijelelt száz ezer forint 1836-ban már 6000 
rel kamatoz; e’ kamatból 3000-et leróván, másik 3000 
for. ismét tökésítetik ’s 1S37-ben hoz 180 forintot,ugyan 
ekkor a’ nagy töke zinte 6000-et, ebböl 3000-et, mint 
пикa], leszámolván, 3000 a’ már taval tökésített 3000-hez 
’s kamatjához kaposoltatik: így 1837-ben a’ fiók töke 
tesz 6180 forintot,-~1838-ban a’ nagy töke kamatjából 
ujra hozzá tudandó 3000-rel ’s tulajdon gyümölcsével 
már 9370 for. 48 kra,-- 1839-ben 12,932 fortra gym-apo 
dik ’s így tovább. — Hasonló módon lehetne egy má 
sik fiók tökét is, teszem 20,000 fortot, a’ fennebb érin 
ю“ czélra, t. i. a’ szinészek’ fizetéseinek (ha talán a’ 
szini elöadások’ jövedelmiböl ki nem kerülnének) pót 
lására a’ háromszáz ezerböl kiszakasztani, öregbíteni, 
’s általa intézetünket mindenkorra biztosítani. 

Visszapillantva itt a’ fennebb emlitett Conserva 
torz'umra, Értekezö öszintén megvallja, hogy azokkal, 
kik Conservatorium nélk1'íl neтzeti játékszint állítatni 
épen nem kivánnak, egy értelembeu nem lehet. Mert 
noha Conservatoriumot, azaz, ollyan intézetet, melly 
ben fôleg bangászság tanítatik, szinte buzgón ohajt, ta 
pasztalásból még is úgy van meggyözödve, hogy jó já 
tékszin e"nélkúl is megállhat. Egész Európában mind 
össze is alig`van négy vagy бt valódi conservatorium, 
jeles szinházak pedig, mellyekben nem csak rendes 
szimnivészség, hanem opera is egyaránt virágzik, ’s 
mellyekböl legremekebb mivészek évenként Pesten is 
megjelennek, fökép Németországon mindenfelé divatoz 
nak. Emlékezetbe bozza azonban itt Értekezö, hogy 
az iskolát, mellyben szavalás, tagjártatás, vagdalko 
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zás stb tam'tassék, már elölegesen javalotta. A’ szo 
ros értelmü Conservatoriumra , vagy is hangászintézet 
re nézve tehát oda járul véleménye: hogy az e’ pont 
ban érintett száz ezer ezüst forint’ évi kamatjának fe 
le, azaz 3000 for. elöbb leirt javalata szerint , az ele 
inte felveendö professor’ és mesterek’ fizetéseire kü 
lönben is olly kikötéssel lévén szánva, hogy ezek, 
mihelyt a’ játékszin megnyittatik, nem az itt kitett 
3000 forintból, hanem a’ játékszin’ rendes jövendelmei 
böl fizettessenek, — ezen 3000 forint, (vagy talán le 
vonván belöle az Ügyelönek különben is mérséklett 
tiszteletdiját, e’ summának többi része), azon naptól 
fogva , mellyen a’ tanitóknak rendes jövedelmekböl fl 
zetése kezdödik, kamatra adassék, ’s az ugyan e’ pont 
ban elöadott mód szeriut mind addig neveltessék, 
mig a’ már ekkorig is egyenesen és kirekesztöleg Con 
servatoriumra szánt ’s még szánandó hazafi áldozatok 
kal együtt oll5r tökére szaporodik, mellynek évi gyü 
mölcse egy tökéletes Conservatorium’ szükségeire ele 
Зenад leend. Ekkor aztán bizvást megnyithatnánk egy 
olly rendszeres intézetet, millyen p. o. a’franczia Con 
servatoire, mellyben nemcsak hangászság, hanem зтa 
valás és szinészséghez megkivántató minden tanulmá 
nyok rendes professorok által tanítassanak. Mig azon 
ban erre eljuthatnánk, hátramaradásnak látná Érteke 
zö a’ nyelvre nézve, hogy szinházunk’ építésével ’s 
megnyitásával, ha arra elegendö pénz-alapunk lesz, 
késedelmezzünk; csakhogy a’ szükséges tam'tás, mint 
javalá, az alatt is el ne mulasztassék: mert az illy ér 
telemben vett Conservatoriumnak még ezen nehány évig 
elhalasztása szinészink’ idöközbéni mivelödését, semmi 
esetre sem_ fogná a’ javalt gondoskodás mellett gá 
tolhatni. 

e) Mz'nó' kormáuyto'l fz'iggjiò'n új szz'm'iuk? 
Hogy játékszinünk’ virágzása és állandósága ez 

oldalról is minél inkább biztosítassék, ’s a’ magyar 
szinészségnek hitel és tekintet szereztessék, úgy véli 
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Értekezö , hogy a’ játékszin’ dolgaira, mig az épület 
elkészülend, a’ már fennebb érintett Biztosság ügyel 
hetne, de ha a’ szín egyszer föláll ’s folyamatba téte 
tik, szükséges lenne a’ nemes megye rendei’, városi 
tanács’ és választott polgárság’ tagjai közűl egy szá 
mosabb föböl álló fényes Dz'rectorz'umot alkotni, melly 
minden két hónapban egyszer össze1'ilne, a’ játékszin’ 
pénzeiröl teendö számadásokat megvizsgálná; a’pénzek’ 
biztos helyre adásáról,kamatok’ pontos beszedéséröl és 
czélirányos haszonra forditásáról, gondoskodnék; kö 
telezö, nyugtató leveleit ’segyéb irományit elölülöje’ 
’s egyik igazgató’ neve és pecsétje alatt adná ki; új 
darabok’, operák’, öltözetek’ stb költségeit meghatá 
rozná; idövel, a’ Biztosság által már most elölegesen 
megállapítandó szabályok szerint a’ nyugpénzeket, ta 
nitók’ dijait kirendelné; iigyelöt, költöt, professorokat, 
pénztárnokot,muzsikaigazgatót nevezne ; szóval a’játe’k 
szin’ fontosabb ügyeit eligazítaná. 

Mivel azonban e’ nagy Directoriumtól azt, hogy 
a’ játékszin’ mindennapi és aprólékos dolgaiba is befoly 
jon, kivánni nem lehetne , szükség volna továbbá 
kebléböl két Igazgato't, itt is pediд; eg'yiket a’ megye’ 
rendei’ , másikat a’ városi tanács’ tagjai közül egy-egy 
esztendöre választani, kikben már hivataluknál fogva 
a’ szinmivészség’ közelebbi ismerete is megkivántat 
nék. Ezek’ tiszte lenne az ügyelö’ ajánlatára йj szi 
nész tagokat fölvenni vagy elbocsátani; vezérszinésze 
ket nevezni; hangászokat, diszítöt, világítót stb a’ 
Directorium által elöre megállapítandó bérre fogadni; 
szinészek’ ügyes bajos dolgait jó rnóddal eligazítani; 
köztök szoros rendet, erkölcsiséget és fenyitéket fenn 
tartani, rólok és a’ játékszint akármi tekintetben ér 
dekelhetö tárgyakról a’ Directoriumnak, mellynek Щё 
siben szinte vokssal birnának, jelentést tenиí; tij ké 
születekre, miveszközökre stb kivántató költségeket 
a’ Directorium elibe terjeszteni; napi jövedelmekre 
és költségekre, havi ñzetésekre ügyelni; pénztár’ ál 
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lapotját világossägban tartani; idegen mîvészeket meg 
hivni, vagy fölléphetésök iránt velök egyezkedni stb. 

Magában értetik, hogy szerepek’ kiosztása, öltö 
zetek’ választása, ’s több illyen, a’ színi elöadással 
közvetlen kapcsolatban álló intézkedések, egyenesen 
szinészi gyakorlottságot ’s szinpadon gyüjtött ismere 
tet és tapasztalást kivánván, mindenkor a’ vezértagok 
közül választandó Вендетrа bizandók. 

Ez igazgatók azonban, valamint a’ directorium’ 
többi tagjai is fizetést nem huzuának azon egy ked 
vezményen kivl'íl, hogy talán a’ játékszinben szabad er 
kélyök lehetne, ’s jutalmokat egyedül abban találnák, 
hogy a’ nemzeti ügy’ elömozdításában nemes készség 
gel ’s hazafiúi buzgósággal fáradoztak. - 

Мiш1 ezeket azon forró ’s igaz hazafiúi ohajtással 
rekeszti-be Értekezö: hogy bár a’ szép szándék nem 
zetünk’ diszére minél elöbb valósuljon, ’s örök idökre 
virágzólag hova. hamarább alapuljon meg! 
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