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szEMÉLYEK. 

IGAZFI „Nap“ czímîi lap szerkegztöje. 
BUNNYI „Hold“ сайта lap azerkesltöje. 
ERGEB , Izgafì levelezöje. 
SZENNYEI, Sunnyi levelezô'je. 
szÉNÁsI JózsEF nr. 
TÉGLÁSI af. 
TÉGLÁSINÉ. 
szivEsl ш. 
szÉL PAL 
nssö PÉTER 
DUnczÁs BAND! 
zöLDMEzEI 
KÉK, ignzgatója ogy "даёш szînész lńrsasńgnak. 
BÀJFALvI, mami, (ign neven szÉNÁsl PAL.) 
FEcsEGmÉ, öwegy. 
mLÁN, leńnya, mnemö 
wim, 
vÁRINÉ, 
HEGYI, 
vöLGYI, не‘: щ vana.” 
BERKI, tńrlnsńgn'nak "Дай 
szENDEl Шьем, 
MOKÁNYNÉ, 
ÜGYELÓ', 
sUGó', 
älgëßë’ mman. 
nózsl, Teglisims mbnleńnya 
ELsö 
MÁsomx ьыду. 
нмпмшк 

Vendëgek. этими. Nélc'ík. 

ì unes nk. 
З költök. 

Tò'rte'm'k BalatonMinden, 
. 



Elsö felvonás. 

(Füredí se’tány, kilátással a Вашими és TÍhnnyra.) 
. 

' 1n’n' jelenés. 

SENNYEI (aдут) ERGER (másik oldalon ülnek és kéz 
наш olvasgatnak , igazgatnak.) 

ERGER, (mngńban) 

lgazñ úr igen fog örvendeni e czikknek, s a 
„Nap“ új sugárokban ragyogand. ' 

SZENNYEI (‘пш") 

Míntha látnám Sunnyi urat, midön czikkemet ' 
olvassa, hogy fog à la Lugarto kacagni! 

ввввв (щaш) 

Ábrahámra, illy szigoruan német recensens 
koromban sem biráltam a pestî német szinészeket, 
midön az illendö honoratiumról idönként megfe 
ledkeztek. (01m a kmmból) „Tegnap adatott Hugo 
Victor ,Angeló‘ja  “ 

szENNYEI (01m maxim) 

„Kék й!‘ társasága tegnap ,Angelo‘t adá “ 
ERGER (01m) , 

„Titkos ajtó, kulcs~, levél—, mindentudó 
kém, s több a félével mindjárt segít magán Hugo, 
ha drámája ki jö a kerékvágásból . . . “ 



6 . vA'NDon szrNÉszEK. I. FELv. 

szENNYEI (01m) 

„Titkos ajtó, kulcs, levél, kém ’s több afféle, 
azon kort, mellyböl e mü van merítve, a legczél 
szerübben jellemzi . . “ ' 

шшвв. 

„Váriné mint Thisbe maga magát felül mul 
ta.. “ Váriné szép asszony, tudja hogy biráló 
vagyok, s tegnap sokat jelentöleg nézett rám; 
teти: „maga magát felül multa.“ 

szENNYEI. 

„Váriné Thisbet, minden kritika alatt roszul 
játszta“ Váriné tegnap nem fogadta el кaютa‘, 
midön játék után a szegleten megvártam, ’s így 
szóllék „Asszonyság, ön ma dicsöen játszott !“ al 
kalmasint nem tudja még, hogy szinbiráló vagyok, 
tehát „roszul дамa“. Ellenben „Jolán k. a. mint 
Katalin, angyal volt.“  Мa ennek fogok udva 
ro‘lni. 

Emma. 

„Ellenben Jolán k. a. mint Katalin oily gya 
lázatos rosz volt, hogy csak a’ fürdöi nézöség 
jó kedvének tulajdonítható, hogy ki nem {шyб} 
tetet Ц“ 

szENNYEL 

Most magamról! „A vedégek koszorújában 
legérdekesb tünemény Szennyei úr, ki a szünidöt 
itt használván, mint тeтe vagyunk, két új e 
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redeti színmüven dolgozik. Sennyei úr már olly 
sok jelessel ajándékozá meg a magyar irodalmat, 
s neve oly jó hangzást топ ki magának a’ szín 
padon, hogy csak vétkes részrehajlásnak tulajdo. 
nítható, ha új müvei, daczára megbukott dara!) 
jainak, az eredeti színmüveket vizsgáló' “Пasи 
mány ты a nemzeti színpad számára el nem fo 
gadtatnak, és mielött a’ tenta megszáradna raj 
ШК, gondolat sebessen be nem tarlultatnak, s 
minden három napbàn legalább kétszer nem is 
mételtetnek.“ 

ERGER. 

Most magamról! „Ш v311 Erger úr is, ki né 
met nyelvenirtt journalczikkeiröl annyira neveze 
tes, ’s ki jelenleg is csalhatlan tudósitásokat {r 
magyarországról az Algemeine számára.“ Most 
a ,Triplex‘ álnevet alá, s kész a czikk. 

szENNYm. ‚ 

Álnever alá —— de meuyiker? Ez alá ,vér 
tesi‘t írom. (mmm) 

‚ mwnn. 
Áh, ön az, Sennyei úr, hazánk’ journalístája, 

novellistája, dramaturgusa, szóval: fáradhatlan ca 
maelonja! 

szENNYEI (rmflólas) 

Jó reggelt, Erger úr!  Ugyankérem, nem tud 
ja , micsoda szamár й‘ a „Nap“baTriplexnév alatt‘? 
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EnGEn. 

Nem... Es ön nem tudja, micsoda sze 
rencsétlen furulyás ir a ,Hold‘ba Vértesi név aт’? 

szENNmI. 

Valóban nem. 

Enum. 

igen kár! 
винить 

Némi jó észrevételek még is vannak  
mami. 

A Trípplex czikkeiben. 
szENNYEl. 

Éppen nem. A Vértesi czíkkeiben sok igaz 
Ság f ' 

Enqnn. 
Vértesi, Kutasi, Zagyvási ostoba Май mind 

едy tollból folynak. 
SZENNYEI (bńntódva) 

Uram! 

' mmm (hidesen) 
Tessék parancsolni ? I 

винты. 

Triplex képtelen szamár! Alászolgája! (el.) ‚ 
ввевв. 

Vértesi pedíg képes hazudni, rágalmazni, lop 
ni, orozva ölni... Alászolgája! celJ 

. 
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2dîk jelenéx. 

BÁJFALVI (aimbot oms, sauva) DURCZÁS (ja.) 
mmczAs (num м) 

Jó reggelt, Pali! 
BÁJFALVI. 

Éppen végzem darabodat. 
DURCZÀS (быт“111056 nemmel) 

No, s elolvastad? 
~ EÁJFALVI. 

El. 
nUnczÁs. 

No , mit szólasz ? . . Palikám, öszintén, hi 
mezés hámozás nélkül, a mint érzed, mintha ma 
gadnak mondanád meg; tudod, mennyire bizom 
itéletedben  öszintén  szólj  mit itélsz dra 
mámról?  

BÁJFALVI. 

De nem haragszol , ha nagyon is öszînte 
leszek? 

nmwzÁs (mow.) 

Csak azt kivánom  hogy igaz Иgy. 
BÁJFALVI. 

Tahát пeкeт egyáltalában nem tetszik. 
DURUZÁS (elbńmnlvn) 

Нeт ? 
BÁJFALVI. 

Нет, édes Bandikám, és senkînek sem fog 
tetszeni. 
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DURCZÁS (sènödve) 
És Szabad okaidat kérdenem? 

BÁJFALVI. 

Semmi hatása sincs. 

DmwzÁs (трат) 

Eh, ti szinészek mindig csak hatásról álmo 
doztok! Кем, nincs benne öldöklés,.ájuldozás, ha 
rangozás, lótásfutás, titkos ajtó, méreg, ördög po 
kol; de a versek 

’ ßAJFALvI 

Megütik a lábakat, de néha az embert is 
majd leütik lábáról, oly göröngyösek! A beszéd 
képletes annyira, hogy még az inas is tíz vers 
ben mondja „Bájfi úr kiván udvarolni“  de mit 
használ? a csillogó mondatok, töhbnyire lopottak; 
s иgy hevernek szerteszét, mint kláris szemek a 
sárban, mellyek valamelly tisztes hölgy nyakából 
szakadtak le.  Aztán van biz ebben, édesem, 
minden. Az elsö felvonásban kettöt fognak el; a 
másodikhan hárman ájulnak el, a harmadikban 
tömlöczböl  titkos ajtón  nég'yen szöknek ki; 
a negyedikben Borgia kaptájára öten isznak mér 
get; s az ötödikben, Semper crescendo, hatan 
halnak meg:  és még sincs hatás, még is megbu 
kik a drama; mert benne nincs igazi összefüggés, 
s a leves után hús helyett mindjárt a fekete kávé 
van feltálalva. 
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DUnczÁs. 

Eh, azt csak te mondod! . . . S ha megbuk 
nék is, van benne bensöség  mélység. . . 

BÁJFALVI. 

Igen, barátom, dramád hasonlít egy igen igen 
mély kúthoz, mellybe ha lenézünk, a sötét miatt 
mit sem látunk; de ha szövétnekkel fenekére szál 
lunk és vizsgálódunk, még csak akkor vesszük 
észre, hogy  biz ez száraz kút és fenekén tiszta 
ital helyett kígyó s béka tanyázik. 

DURCZÀS. 

A jövő kor igazságosabb lesz! 
BÁJFALVI. 

Ah, te is oly halhatlan mumia remélsz lehet 
и“? Нa a jelenkor miveletlen hozzád, kár Homer 
példájára meg nem szelidítned: a legnagyobb köl 
tökle bocsátkoztak a néphez, hogy magokkal ra 
gadhassák, 

DURCZÁS. 

Eh, nem értesz te ahoz! színész hogy is értene! 
BÁJFALVI. 

De hát mért adád ítéletem alá drámádat, ha 
nem értek hozzá? 

DURCZÀS. 

Azt hittem, hogy — de látom  
r BÁJFALVI. 

Azt hitted, dicsérni fogom. 
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DmwzÀs. 

Irígység! . . mert nincs benne jó szereped . . 
Ösmerjük önöket! . . Es ha mindjárt nem is volna ' 
olly jeles: önöknek édes szinész uraimék, 116tг 
lességök az eredetit pártolni. 

выпмяч. 

Ugy van, kötelességünk, mert eredeti dra. 
mairodalom nélkül nemzeti szînészet nem is kép 
zelhetö; olly szükségesek ezek egymásnak, mint 
mécsesben a bél és olaj, hogy világosság legyen. 
Kötelességünk 111é8г a középszerüt is pártolni, mert 
a ki lángot akar éleszteni, a szikrát is fújnia kell. 
De jeg'yezzük meg jól, a roszat, mellynek l1111111 
sáról meg vagyunk gyözödve, elöadni háromszo 
ros bün: bün az öszves dramai irodalom ellen, 
méllytöl nálunk, hol még hitele nincs, elidegeníti 
a közönséget; bün a közönség ellen, mellynek 
idejét és pénzét haszontalanul elvesztegetjük; de 
bün maga a szerzö ellen 1s, midön törét köszö 
rüljük, mellyel magán sebet akar ejteni.  Pedig 
dramád, édesem, a rosznál is rosszabb , s bizo 

‚ nyosan megbukik. 
DUlwzÁs. 

Mindig jobban!  És talán te tökéletes 
sz111ész vagy?! hahaha! 

BAJFALVI. 

Most dramädról van szó + 
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nUnczÁs. 

És ha rosz volna is, hogy és mint tanul 
jak jót csinálni, ha soha sem látom magamat szín 
padon, ha nem tanit tápasztalás, hol és mit hi 
báztam? Hadd bukjanak, hadd fütyöltessenek ki 
darabjaink, csak adják önök, mert csak így ér 
hetni czélt. 

BÁJFALVI. 

Szivem Bandi, látom hogy magyar vagy, s 
a magyar mindig saját kárán szeret tanulni, még 
a magyar drama szerző is.... Tudod, mit tégy, 
ha benned tehetség van?  járj a színházba, 
légy szem, fül, és olvasd és bonczold a legjobb 
müveket, s csak akkor teremts, midőn a vizet a 
száraztól el tudod választani. Csak írj te magad 
nak, s ha rosz, gyujts vele pipára. Légy bá 
nyász, ki addig ás, míg nemes érczre talál. Kü 
lönben ha elved állna, s a dramairó a közönség 
türelmén tanulhatna: a tanuló szemésznek is jo 
ga volna beteg szememnek esni, s gyógyítás 
helyett bona {ide kivájni, mert hiszen tanulni a 
kar; s a felett meg is fizettetni magát, mert hi 
szen az eredeti darabot is pénzért mutatják. Bi 
zony bizony mondom neked, színházakban ke 
vesebbet lopnak ki a zsebtolvajok kendöben és 
órában a nézők zsebéből, mint megbukott dra 
mairók és színészek a bementi árral.  Nem, 
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édes  szemész úr, tanuljon ön mészárszékböl 
hozott borjú szemen hályogot metszeni, s édes 
dramaticus úr, próbálja a papir, nem a közön 
ség türelmét fárasztani; s 1111 szinészek tanuljunk 
inasszerepeken és szobánkban, nem föszerepek 
ben és színpadon. 

DUnczÁs. 

Már akármit beszélsz, dramámat a füredi színpa 
don akarom látni. Ha itt tetszik, a nemzetire viszem. 

BÁJFALVI. 

Helyes! Te иgy akarsz bánni Füreddel és 
Pesttel, mint chemicus a macskával és emberrel, 
ki hogy megtudja, mi hatása lehet az emberen 
újonnan feltalált compositumának, macskának ad 
ja be, hadd gebedjen meg töle. 

DUnczAs. 

Már pedig fogadok, ha a szinészek jól ját 
szanak  

BÁJFALVI. 

Nincs dramai ’talentumod. Sem jellem, sem 
helyzet! 

DUnczÁs. 

No, hogy megmutassam, mennyire tudok 
éppen helyzeteket teremteni: téged, édes vulgo 

‚ Bájfalvim, olly helyzetbe teszlek, mellynél fog 
va, éppen neked kell dramámat a füredi szín ‚ 
padra segítned. 
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‚ BÁJFALVI. 

Szeretném látni!  illy silányságot! 
nmwzÀs 

Azt meg is látjuk!  Van bizonyos ‘Мод, 
mellyet csak én tudok. 

BÁJFALVI. 

Csak nem fogsz bizalmammal visszaélni? 
mmczAs. 

Kedves Palim, én atya vagyok, dramám elsö 
szülött gyermekem; ’s mire ne volna képes aiya, 
ha gyermeke élte forog kérdésben? 

BÁJFALVI. 

Ne légy gyermek! 
DUno'zAs. 

Szóval, édes Bájfalvi úr, önnek neve nem 
Bájfalvi, hanem Szénási. 

BAJFALVI. 

Csitt, az ég szerelmére! .. 
DUnvzÁs. 

Ön ezelött' hat évvel megszökött az enyedi 
~ collegiumból  

BÁJFALVI. 

Igen, hogy szinész lehessek.  De a barát 
sággal nem fogsz visszaélni! 

DURUzÀs (Mmm) 

Miben nagybátyád és gyámod, tekintetes Szé 
nási József úr soha sem egyezett volna meg. Az 
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úrfi tehát lemondctt nevéröl, örökéröl, ’s ide tova 
már hat éve bujdokol. 

BAJFALVI. 

És soha sem is fogom elhagyni a színpadot, 
arra esküszöm, ha hatszor Homodei, Lugarto, 
Buridán, vagy mi akartál is lenni. 

mmczás. 

Ha engem dramairóul nem hagysz föllépni: 
esküszöm, én téged mint szinészt Критe!‘ le. 

BAJFALVI. 

Képes volnál? 
nUlwzAs. 

Mindenre! Nagybátyád Szénási úr Pesten la 
kik, csak levelet kell hozzá irnom, s a kískoru 
Bájfalvit vagyis Szénásit szekérre rakják, s vissza 
viszik a collegiumba. ' 

BÀJFALVI. 

Ez a barátság?  Gyalázat! 
nUnczÁs. 

Ez a barátság‘? dramámat elö nem Мatn!! 
Im vedd „Lángoló szív“ címü elsö szülöttemet, 
és adasd mint rendezö, иgy is csak töled függ. 

‚ Az yiró nevét szerénységböl titkolni aктa. 
BAJFALVI. 

Mert Её! a fütytöl. 
nUnczÁs. 

Tanulni ‘Шaг. Szóval, ha tíz nap alatt nem 

r 
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‚ 

adjátok, soha se legyek Shakspeare, ha нagy 
bátyádat nem tudósítom. Adieu! (el) 

ßÁmALvx (mm1) ' 

A színpad Kainja legyek, s‘illy silány 6l6o 
zatot tegyek oltárára? . . De lelépjek a szinpad 
ról?.. Ez a dühös dramaturgus mindenre kész; 
ösmerem fajtáját; dramájaért öldökölni képes!  
No, hös, situatióban vagy! —— Elszántam magamat: 
egy rosz estve elgyötröm a nagyérdemü közönsé 
get e silány férczmůvel, hogy ezer meg ezer gyб4 
nyörrel ajándékozhassam meg egykor  mint jeles 
szinész! — 1\Тeт,’ a tojásban nem hagyom magamat 
megfojtatni Y 

3dîb ,ielene'ß 

nózsl (да) BÁJFALVI. 
nózsl. 

Bájfalvi úr, egy тягy, kinek tegnap fölötte 
kedvére’játszta Rodolfot, tíz aranyat küld, s e' 
levelkét. 

‚ BÀJFALVI. 
Макeт ? 

nózsx. 

Vegye el, иgy is több van e hölgynek, mint‚ 
kellene. 

' выпал. 

. És nevét szabad ‘иduот? 
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nózsr. 

Soha; ösmeretlen akar maradni. 
BÁJFALvl. 

Mar így elfogadom, mertígy csupán müvésze 
tem van megtisztelve. 

nózsl (india) 

Ama hölgy azt mondá: a jobb kéz ne tudja, 
init a bal adott. (am) 

ßÁJFALvr @mdfD ‘ 
Hohó!  „Ajobb kéz ne tudja, mit a bal a 

dott?“ ez kissé gyanús mondat; fökép, ha a пыш 
nek 4férje is van. No, de ösmeretlen kiván ma 
radni! . . . ( шт 0mm) „Kedves Bájfalvi, hazánk 
legnagyobb szinésze! (Alászolgája!) Megbocsáss 
egy gyönge nönek, kit müvészeted elbüvölt, ki 
tovább ellent nem állhat  (Csalódik bennem , é 
des szépem!) „0 Rodolfo, ne adj vágytársat, 
megölném ат így szólt hozzád tegnap This 
be: így szólok én is!  (Szegény Jolán, így 
meg kell halnod, hahaha!) Ma keblemre feliér és 
piros rózsa lesz tüzve , nemzeti szalaggal — (Ez 
ugyan szépen akar ösmeretlen maradni , hahaha!) 
Én ugyan féltékeny Thisbe szeretnék maradni, de 
férjem valódi Angelo , ’s így nekem Kataljn szo 
morú sz'erepe jntott. Élj boldogul Rodolfo.“ Ad 
acta! 11al1a11a1 (oldaluebébe tcui — el) 

. 
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4dík jelenéx. 

VÁRI, VÁRINÉ (euenkeza ошыгы.) 
VAMNÉ. 

Szóval, édes Károlyom , Krisztinát nem ját 
szoin Monaldeschiben. 

VARI. 

De szereped, Bábim. 
VÁRINÉ. . 

De Paula háládatosabb szerep. A mi illeti 
Krisztina sem rosz szerep; de meg vagyok sértve: 
Bájfalvi rendezö úr ismét tudtom nélkül osztá ki 
a szerepeket, ’s én azt nem tüx‘öm, ’s neked sem 
szabad türnöd, ha férjíi vagy, ha .szeretsz. ‘ 

"ARL ' 
Szeretsz? . . Мt te szeretsze? Ha mások 

kal тaк beszélni; ha másokra nézesz nyájasan: 
szúrást érzek szívem alatt. 

vAnINÈ. 

Már mondám, féltékeny ne légy; szinésznö 
férje féltékeny ne legyen; тert a szinésznö nem 
lehet mogorva és visszautasitó, ha emelkedni a 
kar. Lehetünk kissé kaczérok is, a nélkül Поgy 

VARI. 

Köszönöm alássan! 
ш“. 

Egy pár nyájas tekintet, egy két jó szó mi 
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ben sem kerül, ’s általuk jó barátink serge nö: 
azért szívünk még is eggyé  ha van  férjünké 
lehet. Végy példát róllam. Hányan vonják diadal 
kocsimat: azonban még egyet sem ülteték magam 
mellé a kocsiba. Ellenben végy példát Jolánról 
is, ládd, meg kell vallani, nincs talentum nélkül; 
de ha megszólítják, nem válaszol, mogorva, és 
visszaútasító !  ’S vannake baráti?  Anyja ö 
rökös ármánya sem tud pártot gyüjteni körülte. 
Jegyezd meg jól: Komédiát játszik az egész vi 
lág, senki sem hordja szívét nyelvén, színlést, 
ámítást látsz mindenütt; ’s azért mi sem lehetünk 
őszinték: a színpadon kívül is folytatnunk kell a 
szerepelést, ha azt akarjuk, hogy színpadra lép 
tünkkor bizonyos tapsolóink legyenek. Hány színi 
recensens, hány hatalmas tapsvezér eviczkélt már 
horgomon: még is mi lőn jutalmok: nyájas és szép 
szó, a mennyi kellett, de reményeik csak remények 
maradtak. ‘ 

, VARI. 
Babi, okaid vannak  vannak  de én még 

is azt hiszem, ezek nelkül is boldognlhatnánk. 
VÀRINÉ. 

S én mondom, nem: No, NagyBányán csak 
' azt tettem, a mit parancsolál, senkihez sem szól 

. tam, látogatokat nem fogadtam el, ’s mi lön kö 
vetkezése? nem tetszettem, általában nem tetszet 

'E 

‘Ь.. __.‚ 
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tem; ’s én azért boszankodván megsértettem a kö 
zönséget, ’s ennek mi lön következése: kifütyöl 
tek! Nem, édes Károlyom, én nem vaще}! olly 
szerelmes magamba, millyen te vagy Ьelёт; te 
Lendkivüli müvésznönek tartasz, ’s én tudolń, hog'y 
csak középszerü szinésznö „Шок, ’s ha bukni 
nem akarok, nem дышaт. a színpadon kivül is 
Donna Diannát. Ám ellenörködjél tovább is, egész 
a nevetségig és unalomig, mit bánom én: de én 
tovább is rendszeremet követem.  Most legelsö 
gondod legyen kipuhatolni, kik irnak innen birá 
latot a hírlapokba? mert már jött ellenpm egy 
pár csipös czikk a „Нol(l“Ьan. 

vAIu. 

Annak végire jártam: bizonyos Szennyei úr? 
Умный. 

Нa találkozunk vele, lìgyelmeztess. ’S most 
jer, igazítsuk el Kékkel Krisztina szerepét. (ammi) 

. 

‚вмиг д'е1епёг. 
BÁJFALVI (je, utóbb) KÉK. 

BAJFALVI. 

Csak arra vehetném Durczás barátomat, hogy 
legalább a Ш elsö felvonást engedje kihúznom: 
тerl ez бt felvonásos dramának legföbb hibája az, 
hogy a hatodik felvonáson nem lehet kezdeni «Y 
No de majd bele akasztjuk a vörös czeruzát. 
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n как (puskivnl, vadńsz tnriszuyn'val) 
. Jó reggelt, édes Bájfalvim! 

BÁJFALVI. 

Jó reggelt, igazgató! Ismét vadászni? 
KÉK. 

Már tudja ön, ez passióm  
BÁJFALVI. 

Mit adjunk hólnap? " 
KÉK. 

Amit jónak talál, édes Bájfalvim, önben van 
minden bizalmam, csináljon repartualt, fogadja, 

'bocsássa el, büntesse , játszassa a szinészeket a 
mint tetszik , csak nekem ne osszon szerepet. 
Èrti! Mióta önt tettem rendezövé, ’s mióta önnek 
teljes hatalmat adtam , minden pompásan halad  
három proportiót kaptunk, ’s a mi legrendkivülibb 
dolog, köztünkbéke és egyesség van. Ön a legügye 
sebb mennykôhárító a színvilág szeszély vihari ellen. 

BÁJFALVI. 

Еgy eredeti darabot kaptam elöadás végett. 
KÉK. 

Természetesen csak elöször és egyszersmind 
utószor adhatót. 

BÀJFALVI. 

Rosz, deÍ adnunk kell. 
.KÉIL 

Perse, perse! valami föfö pártfogó iria? 

'un ,. и _ __  ‚‚Aß ,__ 
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BÁJFALVI. 

Nem  

KÉK (bimulvn) 

Még is adni kell? meg nem ioghatom. 
выпил. 

Okom van  
KÉK. 

Az más; иgy adassa  
BAJFALvI. 

Hát Kis'nek mit irjunk? 
nek. 

A mit akar, csak bocsásson ; a (‘щek  
. 

Gulik jelenét. 

vAm. vAmNÉ my) FEcsEnGINÉ. JOLAN (más 
ыаыгы jönek'.) ELOBBIEK. 

vAluNÉ. 

Ah itt vannakMenj és szólj. 
VÁRI (мы megtamulja) 

.Nömet el akarják nyomni, üldözik, minden re 
noméját elveszik. 

FEUSEGINÉ (n mink ошьы) 

Ez пи dolog, Kék úr! én lányomat nem ha 
gyет, kocsira ülök , иgy is hívják Kinyérihez, 
Kolozsvárra; a nemzeti szinházhoz Pestre. Komló 
kertihez Komáromba — 
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KÉK (magia falen) 
E's a шьы! ш т Bájfalvy ш, majd @liga 

zítja, (drm)’ 
VÁRINÉ. 

Mindig Bájfalvi, örökké Bájfalvi! 
FECSEGINÉ (Bájf‘alvìhoz, лагeрe: mutat) 

Az úr küldte e szerepet lányomhoz? 
VÁRINÉ (szerepet munt) 

Az úr küldte hozzám e szerepet? 
‚ FEUSEGINÉ. 

Illyenekre van lányom szerzödve ‘? 
VARI. 

Ha az úr meg nem szünik nömem üldözni,. 
magának tulajdom'tsa, ha ki fütyölik: nekünk van 
pártunk ! H, 

FEcsEGmÉ. 

Nekünk is! Leányom ezt nem játsza: keressen 
más naiv szinésznöt! 

VARI. 

Keressen más heroinát, nöm шик, már рa. 
kOlnak. (штык a рамок) ’ 

BÁJFALVI (‘чтит megy) 
Micsoda szerepet? 

vÁm. 

Micsodà szerepet ? miily együgyünek tetten 
(nejo kezéböl kiknpja a лагeрel) Monaldeschiböl 

nöm nem játsza Krisztinakirálynét, hálátlan szerep. 
(a két pńrt jô messze ńll egymństòl) 
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vARINÉ. 

Én Paulát akarom játszani, mert Нинa!‘ öl 
tözik  ' ' 

BÁJFALVI (Fecseginéhez magy) 

És (так? „ 
FECSEGINÉ. ' 

Lányom Paulát nem ушлa, mert ñunak öltü 
zik, és pedig kurtán;,már' mondtam önnek, hogy 
ail‘élét nem engedek meg; lányom becsületesleány, 
az a szeméremmel ellenkezik, még is ha ruhája 
bokáigŕérne: szóval, Jolán Krisztinát fogja ját 
szam. 

BÀJ'FALW (egyik kezében egyik, мышь". misik лагepet 
tnrtvńn, visszamegy vn'riékhoz) 

Semmi baj, tisztelt asszonyság, itt van Pau 
la, tessék játszani: Jolán kisasszony" иgy is Krisz 
.tinát ̀  szeretné játszani. 

VARINÉ. 
Krisztinát ? 

‚ VÁRI (elkï1pja.n поreрet) 
Abból semmi sem lesz, nöm a heroína, te 

hát Krisztina illeti. 
BAJFALVI. 

De az imént Paulát Мишa 
VARINÉ. ‚ 

Majd bizon naivoskodomKrisztinát játszom. 
BÁJFALVI (Fecseginóhez magy) 

Se baj, Нигер asszonyság, Jolán kisasszony 
ввввв’п JATI'JKszíN. З 
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nak Krisztinát osztjuk; Váriné иgy is Paulát aктa 
játszani. 

, FECSEGINÉ. 
Paulát? Csak ide velé! «мы Jolán, Paulát 

fogod játszani. 
JoLÁN. 

Egész örömmel! 
BÀJFALVI. 

De íìúnak kell внеш 

FECSEGINÉ. 

наша"! Tán Váriné akamu trikóskodni? 
Иgy hiszem, lányomnak szebb lábai vannak; meg 
mondta már aх! a kritika. 

BÁJFALVI (vnsim) 
Hála isten! ” 

"kiek, a Fecseginó Зайди“, kann ‘при, ogymńl mogen elab 
tn'lnnk, egymńst lenózve; de Jolńn szůmelen Bájfalvinnk iмеди, 

BÀJFALVI (el dw) 

Ha Jolánnak anyja nincs, Várinénak рeйg 
férje: szent volna köztünk a béke; de így, jaj 
neked, szegény rendezö! 

. 

7dík jelenéx. 

ERGER (Fccseginég SZENNYEI (‘мать мы jönek.) 
ELÖBBIEK. 
FECSEGINÉ. 

Jolán, nézd csak, Erger úr! 
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JoLAN. 

Mi gondom rá? 
FECSEGINÉ. 

Mi gondod rá? а szinbirálóra Hamar, vess 
rá egypár nyájas pillantatot. 

JoLAN. 

De anyám  ' 
.FEesEGINÉ. 

Szerencsétlen, hát soha sem látod ‚át már, 
Воду ármány, párt és journalista nélkül nem áll 
hatsz meg, ’s nem ушlat“ a nemzeti szinpadra, 
pedig az fö czél, érted? 

,, JoLAN. 
Ha parancsolja с" nh) 

ввевв. 

Rám néz, Abrahámra, rám néz!  Szép 
kisasszony, ön tegnap elragadott! (‘м“ш vele) 

FECSEGINÉ (mondhntlannl udvuin). 

. VARI. 
Bábim, nézd csak 

VÁBINÉ (‘пeвец nénleli) 

Ki ö? még csak jaquemar kéztyüje sines. 
VARI ОМ") 

Hog'y beszélsz идy?  Szennyei, a recen 
sens! 

vAnINÉ. 

Vagy úgy!  tehár ez piszkolódik a „Hold“ 
. 3* 
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baum. Várj, mort meglakolsz.... (wmvesètrńfor 
dítjn, igen nyńjnsan mosolyog felé) ‘ 

szlzzNlwlLI‚ cms'bun 

Mos‘olyog  csalédlain ‚.volngi '.tegfnaq)?.... 
(kama) Szép hölgy, telgmpJ Наш Thishe imádandó 
volt —— Szabad karomay aiánlanom....'? ' 

vÀIuNÉ. ‚ , 
Rendkivüli szerencse !  (Vifilwz) ‘Ez is vesze 

'delmes majom képével!? 
д . y' ‚ “вышли. ‚ . г . '‚ :y 

,. 'mi 'kéj! 'mi öröm!  0h en ‚nemle‘sze 
olly keg'yetlen, mint Rodolfo tegnap  

VARINÉ ст") 

Tok iìlkó! Статут.). Ön csintalanl (dmwk) 
vÁnI (vnsibnu) 

.Elhagyom a‘színpadot'., falura apámhoz vi 
szem nömet, ott ’nem kell félteIIem.O‘hol!î. 

‘ utánok ! (el) 

FECSEGINÉ (Ergerhez) 
Rendkivüli szerencse! Önnek miveltsége, #11‘ 

tassága a müvészetben . . . Szabad karját kérnem! 
Enom. 

Örömlnel ! 
FECSEGINÉ. 

J olán! (elmennek). 
JoLAN. 

Azonnal megyek, anyám, csak eg‘y pohár 

.Han.L''AQÁAL _‚_....n —„‚` . ‚д,‘ щ" 
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vizet iszom! (Bńifalvilmfuo Kedves Palim, rám csak 
nem haragszol? „ 

BAJFALvI. l 

Tudem, hogy mindennek „ум az окa. Sze ‚ 
relmünket is folyvást ‚сllenzi. 

' . .JoLAN. 
'Hallani sem akar rólad; azt Inondja, nem 

szinésznek növelt; grófokról, ’s isten tudja мамы 
álmadozik. 

' ‘ BAJFALVI. 
Идy kár volt szinészethez adnia. 

JoLAN. . 
Tuäod hogy oly ellenálhatlan vonzalom köt 

a színpadhoz, mint hozzád: sem töled, sem attól 
nem штык. 

BAJFALVI. 
De hát Init tegyünk? 

y ' JoLAN. y 
E nap lesz a határozó; ‚szólok anyámmal ko 

Inolyan, ’s ha nem enged, a Ve'gsöre is kész 
vagyok! _ Мёдг тa jegyet váltunk. 

. I BAJFALVI. 

A házasság szinházába. 
JoLAN. 

lsten veled! (el) 
‚ BAJFALVI (eдут’1) 

Ez a legszcbb rózsa tövises pályámon! ’‚ 
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SZENNYE( (имя5ö lelkenlezve) 

Oda vagyok! fülig szerelmes! Ah Váriné!.. 
lgaz, a kritika Iássuk, mit írtam róla. 

ERGEB, (тьмы jë) 

Ш van kilátás!  a délutáni sétányra engem 
választott leánya lovagául . . . Ah, Jolán! . . . De 
а kritika  lássuk, lássuk mit irtam róla. 

szENNYEI (ОМ‘) 

„Váriné Thisbét minden kritika alatt roszul 
дымa“ Hohó! változtassuk! (if) „Váriné'l‘hisbét 
minden Щёткa fölött jól játszta; az a könnyůség, 
kecs . . .'“ 

ERGER (01"!) 

„Ellenben Jolán k. a. mint Katalin olly gya 
lázatos rosz volt“ Törüljünk! Horácz is ш 
mondja: „Nonum prematur in annum“ О‘) „Jo 
lán pedíg mint Katalin olly szende, olly kedves, 
olly mennyei. . .“ ' 

Sdìk jelenés. 

DUnczÁs (‘стенам за) вььбвпак. 

вшюяАв. 

Pali, fuss, oda ‘aдy! oda darabommal е 
gyütt ! 

‚ab ,mfA^"‘~à`A 



vm. JEL. vANDon szINEszEx. 31 

BAJFALVI. 

Mi lelt? mi baj? 
DUnezAs. 

Nagybátyád, tekintetes Szénási József úr 
most szált le a kocsiból. . . s Еgy vége a „Lán 
goló sziv“nek is! 

BAJEALVI. 

Ne ijesz úgy meg! . . . Nagybátyám engem 
nem ösmerend meg. Atyám Щи korában ment 
Erdélybe Enyedi professornak, ’s József úr engem 
soha scm швы; mert midön utánam ment Erdé!y 
be, hogy a collegiomból magához Pestre hozzon, 
én már akkor Komáromban játsztam Moor Кё 
rolyt. 

nUnezAs. 

De ha valaki elárul_? 

BAJFALVI. 

Nem ösmer kívüled senki. Csak te Иgy ti 
toktartóz ’s én adatorrl silány dramádat. 

DUnezAs. 

Ne sértegess , különben _ 
EAJFALVI. 

No Мt fölséges dramádat! 
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9‚ат‚‘е1ёпё:..‚‘’ 
‘ 

VENDÉGEK. szÉNÁsI. vSUNNII. шип. TEG 
LAsI. TÉGLÁSINÉ. szívEsI. VARI. VÁRINÉ. 

'FECSEGINÉ. JoLÁN. KÉK. HEGYI. ‘(быть 
вввш. SZINE'SZEK. 

. KÉK. 

De bocsássanak meg nagyságtok, jelenleg 
igen jól mennek dolgaink. 

szÉNÁsI. 

Nem, nem, amice Kék, még sem mchetnek 
olly jól, hogy jobban ne mehetnének. ’ 

' ' szENNYEI. 
Ah, önitt, téns Sunnyi úr! Alászolgája! 

' SUNNYI. 
Éppen most érkeztem „ Ногy mulat‘zonm ’ 

No, czikkjeivel meg yan ele'g.ed‚ve? 
' ‚szlazNi‘nxrEI. 

Nagyon sokat változtat bennök‘. 
вашей (Iwßhoz) ' 

Ah, a tens úr is itl? 
IGAzFI. 

l 

Most jöttem « 
ERGER. 

Im új czikk —— 
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‚ IGAzEI. . 

Maga nagyon ís megdicsérte magát mult 
czikkében, nem aze'rt‘íizetem, hogy magát dicsér 
gesse, ‚hanem hogy igazságot írjon. 

EBGEB [fdc] псы) l' . 

' szI'zNAsI. 

Rego, еgy szót! _ képzeljük, mintha a ná 
kosi diétán volnánk а hajdankorban _ egy proje 
ctumom volna. . u '2 

MIND. 

Halljuk! Halljuk! 
„мы. . 

H„ogyv volna, uräim, ha mi a’ Её!‘ úr társa 
sâgát'protegál'nók, mig Füreden „dégál? 

'.."'.1'п’$к."' 
. 0h, nngyságos‚ úrn é‘oha'ollypártfogást nem 

tapasztaltam, mint most.; három proportiót kaptam 
két hét alalt. 

szÉNAsI. 

Rego , nem ért engem _ Hâ mi asseeul'álnók 
magokat! Im èlöre kesz'1tettè’m ivet_ Subseriptio 
mellett veg’yük' át K‘ék úItÓl’a directiót! . 

' ‘ ’ Km( (узить“ наш.) ' 
Ettöl remegtem.Y ' 

‚BAJFAINI. 

Lesz rendetlensëgi 
" '' " д“ ’ szÉNAsI. 

Én már szereztem Pesten is súbscribense 

„1113€ 
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ket . .. A kik még találkoznak  tessék subscri 
МЫ! —— ' 

' ' SUNNYI. ‘ 

Igen helyes gondolat, így legalább jobb re 
pertorium, s nagyobb müvészi haladás lesz; mert 
mindenesetre köztünk vannak, kik ex professo ér 
tik a müvészetet. . . 

IGAZFI (gúnnyal) 

Teszem, Sunnyi úr. 
SUNNYI. 

Kérem  kérem  
SZÉNÁSI. 

Szóval, amice Kék, mi úgy akarjuk, s maga 
a'ccomodálja magát hozzánk. A mennyit ezen két 
hét alatt percipiáltak, mi annyit assecurálunk ma 
goknak à proportione a többi időre is  Decla 
ищa magát! ~ 

KÉK (félre) 

Mit tegyek? ’ 
TÉGLÁSI (najmvin néz) 

Igen pártolni kell a színész uorakat. 
BÁJFALVI (meglńtj Tégln'siné mellén a fehér és vues rónát) 

Ah, hát ilt egyesül a fehér és piros rózsa! 
 0 Anglia! ` 

szÉNAsl (Kmn) 
Csak ne teketoriázzék soká! (titkon Ищут") 

Itt van Váriné? 
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vöLGYI. 

Igen is, ott áll. 
SZÉNÁSI, (vńrinérn nét) 

Мeх’t mi protegálni akarjuk a szinészetet. 
KÉK. 

Ha máske'p nem lehet, a mint méltóztatnak 
parancsolni. 

зимы. 

Mind jó, mind jó, uraim; még is т hinném, 
jobben értenek ahoz magok a szinészek; ’s inkább 
pártolnók ММ, ha nem avatkoznánk abba, mihez 
nem értünk. 

szENÁsI. 

De mi értünk, Gergely barátom, mi mind 
nyájan értünk. (mm1 мы") 

sUNNYI. 

’S a szinészek értenének hozzá, hahaha! 
TÉGLASI. 

igen, ha valami német szinészt nyerhetnénk 
meg evégre, ki ámbár nem tud magyarul, éte 
né a müvészet titkait. . . 

sUNNYI. 

Azt hinném, legjobb volna közülünk egy 
igazgatót kinevezni, ki ahoz elegendö elemi ös 
merettel birna, ’s ki azonkivül ösmerné is ezen 
embereket, ‚’s tudna velök bánni, ’s kinek ez 
mintegy szakmájába vágna. ’ 
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шип. 

Teszem, Sunnyî т! 
‘ szÉNÁsI. . 

Rogo, rogo! magunk is értünk a .dologhoz 
 practice . . . Azt hinném, legjobb volna három 
férjfiut kinevezni  azaz triumviratust. _* Én, ki 
némileg тeк hozzá, ha nagyságtok :velem pa 
rancsolnak ' 

„ ‚ MIND. 

Helyes! Helyes! 
' szÉNÁsr. 

’S im van szcrencsém ajánlani Téglási u 
rat  

TÉGLÁSI (hubozva) . 
Ó kérem, kérerri, sem idöm, sem kedvem; 

(nöjeinlhosyfogadja el) azonban ha parancsolják, e hi 
zelgö közbizalomnak engedni fogok. 

MIND. 

‚ Ёцеш/гegмзп ‚ 
. .5. . ‚ BÁJFALVI (féln) i , 

Három igazgató? végünk van! ‚. 
sUNNYl.. 

Идy hiszem, ‚harmardikul ollyat kellene kine 
veznünk, kia lapо1‹ra is bir .némi befolyással,' és 
teoretica isff' .« . i12 ‚' Í 
'l ,JN' r' ’H ‘ IGAZFL‚ На” f' 

Teszem, Sunnyi шаt! ‚„fw ' 
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‚ ‘ MIND. ' ‚' ’ 
Eljen Sunnyi úi‘! ' ' 

введи (Ignzñhoz) 
Nemde, ez a directie megbukott, ellene írunk? 

пиши. ‚ . 
A mint érdemleni fogja;_s ha ön átkozott el 

veivel el ‚nem dobja, jobb ha a „Hold‘ŕhoz ‚szegödik. 
, sUNNYI. 

Én ugyan a Monarchiának vaшек barátja 
színházaknál: de aközmegegyezésnek nem lehet 
ellen állni. 

szÉNAsI. 

Már most t‘ehát mi hárxnan fogjunk dologhoz. 
Nagyèágtok, fogadom, meg lesz‘nek velüìik elé 
gedve. Méltóztassanak sétáikat folytatni,.mi az 
alatt itt majd consultálunk (en .mall»z Ш För 
dön vagyunk, ne genierozzuk 'magunkat4 Az 
actor urak és nök maradjenak. Sunnyi'úr, gogo, 
ön иgy 1s l11eratоr, szíveskedjék a рrоtосol!шnо1 
vinni, (Szénńsi, ìl‚‘églńßi, Sunnyi ns'ztalhoz ůlnek. A vendégek 
többnyire eloszlanak). . 

TÉGLÁSINÉ (Тогда: hiln mögé Hl, kazen „вып’сeмя) 

De önök, édes .igazg'ató mak, Üsokkal идтЪ 
riasabbak, mint ’sem minket дажet elválasztan‘ának 
ié'rjeinktöl; ‚ ’ д C  ’ ‚ 

TÉGLAsI. d., г ‚ 

Az ügy nyilvános, nyilvánosan pertractáltas 
sek.“ Éljen a nyilvánosság'!‚ ~ 
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szÉNÀsI (elemeivel Téglúuinét mérve) 

Még is tán jobb volna szobába vonulnunk  
SUNNYI. 

Én a nyilvánosság mellett szavazok, s két voks 
győz egy ellen. 

SZÉNÀSI (hasinkodra) 

A mint tetszik. —— Ugy hiszem, az angazsmán 
kellene kezdenünk. 

SUNNYl. 

A fizetésekből lehetne tán valamicskét le 
húzni. 

SZINÉSZEK (mizuk) 

_ KÉK. 
n Kérem, a föltét az volt; hogy mi annyit kap 

junk à proportione a többi időre is, a mennyit 
most kerestünk két hét alatt. 

SZÉNÁSI. 

Kék úrnak igaza van. A többi actorok meg 
maradnak az előbbi proportióban. Azonban иgy 
hiszem, ha a roszaknak nem is húzhatunk le fize 
téseikböl, az érdemnek többet adni csak van jus 
sunk. Én ajánlom Váriné asszonyságot! Jobb 
actornét, én legalább nem ösmerek e széles Ma 
gyanországon; azért én néki még egyszer annyi 
fizetést adnék. ' 

VÀRINÉ. 

Alássan köszönöm! (félre) Ah a vén bolond 
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szerelmes belém, no várj, fogadom, nem sohaj 
tozál annyit teljes éltedben! . 

SUNNY! (MN) 

Átkozott nyilvánosság! _ szólni átallok! _ 
. szENAsI. 

Tehát, Sunnyi úr, kérem ‘eщe protocol 
lumba. 

vAnINÉ („5111.13 

De ha kérnem szabad _ szabadság idöt is y 
kérnék, meg két egész jutalomjátékot; s minthogy 
sok kéztyü kell, némi játékdíjt is, ez külföldön 
is szokás. 

szÉNAsI. 
Rectum habet! 

VÀRINÉ (‘Нм gunynynl) 

Hahaha! közös pénztárból megy! _ 
FECSEGINÉ (tovibb nem Мн’. mngivul) 

Alásson köszönöm nagyságtok kegyét; de 
leányom többé nem léphet fel jelen íizetése mel 
lett _ 

szENAsI. 

Mi ez? micsoda makacsság _ Ещe] a néppei 
nem lehet boldogulni! No, hallottaky valaha , spe 
ctalbiles7 illy szerénytelenséget? Amice Kék, nin 
csenek törvényeik ? _ Az elöjárósággal feleselni! 

“к. '‚:›."\. 
Ezen asszonyság nem szinésznö,' c‘ólómf'lìäï 

nem ezen szinésznönek anyja. 
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'f‘ 2’ 'szÉNÁsLl ' ‘Гг"' 
No, hát úgy ne lavatkozzék a dologba! Szól 

jon a" kisasszony, tet‚szike maradni, vagy nem 
мышь? ' М ‹ f . . ‚м. 

JOLÁN (мыш néz) 
Énqmindenesetré maradok" ' Y 'î' 

FECSEGINÉ. \ ‚ 7“: Ё 
.. Mit halIokElájulok! Ellenmondás!  

' ’ szÉNÁsI. 

Most ‘távozzék az asszony, ha kérnem szabad, 
vagy‘iná‘skép besz'élunkr " ’=’ ' h*  ",j 

FECSEGINÉ. .* f" ’ 
Hiszen vannak rńég'jâ‘barátok! (темп) 

TÉGLÀSINÉ (mlm ferjeuxa'al'fslye bm,e'ur, qm“ „éne Bq'jmvm) 
‚ „темы. .' ‚ . 

A mint 'p6ran„csç'yÍpqîl,'édes‘nôm! ‘ Uraim, 
minthogy az „ér'demç‘t‚ ill'lö‘j‘ut,gl‘ïpqzpi, ‘r‘.xgw‘fçledjük 
фары) ‘,szí‚nésg‘í'i.r‘ylfe'c''5‚ rlenfliezgpketä‘ Миф‘ 
már' is „мы ëlvet öszönünk, ime Bájfalvi шт; 
’s valamintVáriné asszony ‚fxzetését, úgy az (Нét 
is ketttöz§e§'sük meg. ‚' ‚ ‚ , . 

.'‚' . u' Ё ‘ 1 Gère) .‚ f И‘ “Н ’. firm 
шт ‚ ММ!‘ 5111 мы’: тeщр‘емщ 

wm fklff‘léßwmel.Föäélelesemfmeä .www @f 
légedve , töbhet kiv‘änn‘qm‚§zerénytèlenség volna; 
am ,határozqataumilaßkozßm' цистит“; “em 
fogadok el. ‚ ' ‚ 

"J 

.ß;,' ' гннчм’ы" uw a ‚, 
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szENAsI. . 

No, ez a szinészek csudája az egész világon! 
. ’ TEGLASINE (Мн) 

. E15; nem értem! 
. Í HEGYI ([élre) 

‚ :.Oh beh nincs esze! . .‚ . 
szÉNAsI. 

Volenti non fit injuria. Tehát maradjon a ré 
ginél ‘ 

sUNNYI. . 

Csak egy észrevételem van. Ha a szinésze 
ket pártoljuk, az eredeti dramaiirodalomról sem 
kell el1’ele(l11ezn11n11.(ш„) Adatom vamennyi bará 
tcm darabját, mellyek a nemzeti szinpadra nem 
juthattak. . 

szÉNAsI. 

Semmi ellenvetésem , de a darabok adatását, 
vagy nem adatásat szinte mi döntjük él voks sze 
rint. c'réslißilwz) ‚Lesz rá gondom, 'hog'y' egy se 
adassék. 

' TÉGLASI. 

Én is e véleményben vagyok. 
B‘ÄJFALVI (ôxvendvo Durçsóehoz) ‚ 

No pajtás, többé nem függ tölem dramád 
sorsa , ’s én mosom kezemet. ’ 

DUnczAs. 

De töled függ! Szóval, ha darabom nem .a 
' 4 
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datik, тайнt megmondom director nagybátyádna 
miféle rendezöje van. 

BAJFALVI. 

Te valódí Buridán vagy a Neslei toronyból.  
Tekintetes uraim, az elöbbi végzés következtében 
van szerencsém egy új eredeti darabot benyújtani 
elöadás végett. 

7 

sUNNYl. 

Ugyan kérem, ki iria? 
szÉNAsI (suvrom) 

Igen, igen, az a födolog. 
'rÉGLÁslNÉ (fèfjéhel) 

Légy ellene, eredeti dalab, sülellenség. 
TÉGLASI. 

О jaj, eredeti darab! Ugyan ne gyötörjük 
aiTélével a közönséget. 

 . ’ BÁJFALvl. 
A szerzô nem .akarja nevét tudatni. 

sUNNYI. 

Ugyan kérem czimét  
BÀJFALVI. 

„Lángoló szív“ Drama 5 felvonásban. 
sUNNYI (fem) ' 

Ncm cmlékszem, hogy valamellyik hará 
‘от illy czim alatt Шt volna. _ Kérem, a kéz 

' iratot. 



rx. JEL. vANDon szlNÉszEx. 43 

_ BAJFALVI. 
Méltóztassék! (maj.) 

SUNNYI (тeнт) 

А 11éz ösmeretlen elöttem. 
szENAsI. 

Pertractáljuk a dolgot röviden. Maga a t1t11 
lus is oly rosz, olly sületlen, hogy a legjobb tar 
talom mellett is meg kellene buknia. Én ellene sza 
vazok. (fürs) Mint minden originális darabnak. 

TEGLASI. ' 

Én is. Semmî eredetit! 
sUNNYI. 

На? t6tsz111 , olvastam már_ igen, ösmerem 
_ sületlenség _ valami gramatista irta _ olvasni 
sem méltó. 

‚ DUBCZÀS (Bńjf.lvihol) 
Kívüled más nem is látta! _Segíts, vagy 

együtt lépünk le , arra esküvém! ' 
’ BÁJFALvI. 

Vigyen el a manó daraboddal együtt! ст“ 
»inehol mem Nagysád esedezem, pártfogásaért. 

TÉGLASINE. 

A nagyobb gaget mért nem fogadta el? 
BAJFALVI. 

fm Elvböl_De ha e darab nem adatik, oda vagyok. 
TEGLASINE. ' 

Hog'yan? 
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nimALW. 

Mert a dramát én magam‚ Мaт’; ‚de kérem 
tartsa titokban. ‚ .. ‚ r ш 

JTÉGÈÄSINÉ.; =‘ ‘mia'“‘ ‚" il 
Ön? — mért nem Szóilott? — (férjenek щ) 

SZ'ÉNÁSI ‚nlm а ‘ьёшмд êfilr‘gÄuj l 'Tm 
Ahahah! a végén Ьat:an‚}1alna1‹ шефЁ ‘ ' 

BÁJFALVI (n «mi ps.miìiiihiiz mini, supi.) ' 
Te'ns ür, nem tudá,'.."1'rìi’t‘.’tesz'; _" ezen 'dra 

mát az ifju Zöldmez'ei kül'iite hp‘zg,ám, .hpgy név 
nélkül adassam; a színi pŕóbáty'aliará ‘vèl'e ’kiáll 
ni. celmegywle) ' ' ' . I 

v sUNNú:' ‘ . Ah , bocsánatot, tekinte'tés''uraín'lg. 't'évédtem; 
ez nem azon silány „di‘gxrignumellyet оБ/ашат; az 
„Lángzó szív“‚ ФОК, nрхй';;1йпёёlб“‚т„dеуeп is 
ösmerem, s ez, inondhâ'tomfvaióläi‘äfì‘ò'rigy dra 
mqi irodalmunkban, .1s/’éh ‚mindeíieë'è‘t‘ŕé"èlö‘a'd’at'ni 
javaslom , s tuŕiják Q’:ër’‘i érqektfîle'nj.vagy,ók., 

„TÉGLÀSL~ I )AH „ 
Én szinte  Az ,eredetü ,denique pártolni kell, 

ha rosz is„,ha mgegbukiki iS. 14.3; Мои“ /‚ 
fsz'ńmsn 

' Sed 'fog"¿ŕ‘,‘'¿’ñigö1; ‘bwa мы‘: csupai'‚'gyilkos 
spectakulum; s én`kereken kimondom: adatni nem 
eng'edem. ' ’ 
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sUNNYI. 

De két voks egy ellen _ 
szENAsI (Mill) 

Én resignálok; tessék mást választani. 
‘.‘i nu ‘Кати/81.1“ пл; f1 

Kénytelenek Vagyunk elfogadni. 
' TÉGLAsI. 

Ah, domine spectàbiiis , te'ssék mara'dní, mire 
ez a heveskedés ,'1 kérem! 

‚‚ ‚’‚‚’‚.‚ ' szENAsI. . Ne feküdnék esak szívemen az ügy; (vanne. 
nh) Engedek, de a re5рo115a111l1t6s önökre három 
lik, (мышь) 

‘)BA'JFALVIÄ . ’ 
Mit adunk holnap.?_ . . .‚ ‘ 

.  ' ‘521116151?’ . ‚ 
. f'. "Ulivi, ’ ’ 111111’: _ .l 

Amice , az mmdegy; veщe elö a laJstromot, 
s a mint jö, sorbem..‚ " " ' ‘ 

sîUigmrI.‚ 
Kérem, majd válásztunkí! 
‚ $2ЁЫА$[.„‚;‘, n ‚ ‚ 

Edes Váriném, Ezabnd., karomat ajánlnom! 
V'ÁRINÉ (kezét n szinélzoknek n'yujlvn‘, Bum ‘Y‘qlgy‘iů’ßerki 

cspï’k/o‚llú‘k; .1_nähe) Én is igazgalçïètgirswaey’okgi¿ananas ., 
,.II: .1|:~.«¿’ ..t july. А.“ 

.Il 
. 



Màsodik felvonás. 

Szoba Fccseginé „мы“. 

lxó’ Jelenéx. 

FECSEGINÉ, MOKÁNYNÉ, szENDEl JULCSA, 
ERGER és VÖLGYI, („мыши ülnek és kůrtyńznak.) 
szÈL PÁL,, ESS() PÉTER (megeußk mmmk.) 

vôLGyl. 
Fecseginé asszony húszba bukott, kérek egy 

üte'sre öt'krajcárt. 
FECSEGINÉ. 

Nem lud‚ várni , ищa, hogy nincs ‚ apró 
pénzem. _„ ' 

voLGYl. 

Kérem, majd felváltom  
FECSEGINÉ. 

Nincs rá szükség. 
’ VÖLGYI. 

’De Маки 

. . . FEosEGlNÉ. y . . . 
No, МЫ‘ illy‘ gàlant иra‘? ‘ H," ' ‘ 

mman. ' 

мам kiiizetem én 
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v 

' FECSEGINE. 

Adósa leszek, Erger ш. 
szÉL PAL (зимы mm ‘мы мы") 

Ah Julcsa kisasszony! 
Essö PETER. ‚ 

Mokányné asszony ma szerencsés _ 
'lvIoKANVNIfz. 

Mert ön ül közelemben, hahaha! és mert jól 
játszom. 

‚ VÖLGYI. 
Igen, тer‘ a kétszem mindig панa van, ha 

oszt. 
MOKANYNE. 

Hahaha ! 
JULcsA. 

Hihihi ! 
~ FECSEGINE. 

Völgyhúr ma impertinens. 
ERGER, (nyugtahnul) 

Мёg sem jö Jolán kisasszony! . . . 
FECSEGINE. 

Szerepét ment tanulni. 
ERGER (órńjìt nézi) ' ’ "" 

Önöknek nem sokára öltözni kell menni; nem 
akarom tartóztatni'. 

MoKANYNE.  ‘I 
Ó, mi nem játszunk, hahaha, c~sak tessék 

maradni. ’ 
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‘‘ JULcsA. 

Én sem, hála isten, ki maradtam a „Lángoló 
' szív“böl. Tessék kiadni! p ‚‚ 

szÉL PÁL. hl.  ’ 
De szíve azért lángol, nemde? (ujf. met мы) 

ERGER (kedvellenůl ujn МЫ) 

Meg nem szabadulok. 
. 

2dì'k' ,'ieleflét. 
IGAZFI. DUBCZÁS. ELÖBBIEK. ‘‚ 

темп. 

Jó estvét, hölgyeim! Ha nem vagyok 'alkal 
matlan, a színház kezdete'ig örömest .m‚uIa‚tok kö 
rükben  „шт. . 

' .MDURÜZÁS ‚ '‘.; Il. ,i 
Alászolgája! ‚ ‚ .; 'rf ' 

,‚\ IGAZFI. ‚v 1: 

Viszteznek? ah hisz,en öten játszanak. 
vöum varilla'fammi@ will'. ‚ 

мазшдада,.ц›1‹щelе5‚д1r1. ' 
„Ч ‚ . _. МoЩуш&„~‚ „и“; ,l s 4 

Nem tetszik, hahaha, egу his, ,fr,i§s ‚дм, 
hahaha! д ‚‚‚, 

" .,.‚!GA.zr1.‚ ‚ 

Köszönöm, Erger úr ját‚szik helvyetlem is. 



п. JEL. vÁNDOR. SZINÉSZEK. 49 

Megengedik ha az angol conforttal élek, mintha 
otthon volnék. (punlugu hever) 

FECSEGINÉ. 

Csak méltóztassék; én vagyok a házi asz 
szony. . 

пиши. 

Durczás úr valami novellát említett? 
DURCZÀS (félre) 

Lekenyerezem a napot. . . Igen, szerkesztő 
úr, ím eredeti novella tőlem; ön Napja számára. 
Nem illenék dicsérnem, de jobb terméket ez idén 
nem igen hozott literáturánk kopár mezeje. Tessék. 

IGAZFI. 

Én kissé kényes vagyok ámbár egyre megy, 
jóe vagy rosz a novеlla? mert egy novellát sem 
mondhatni megbukottnak. A drama már csikla'n 
dósabb; a dramát több száz ember hallgatja egy 
szerre, ’s ha senki sem tapsol, bár nem fütyöl 
nek is, vége a dicsőségnek , a darab megbu 
kottnak mondatik. A dramaírás hasonlít a keres 

kedéshez à la grosso: ha valamelly nagy ke 
reskedő bukik , tudja az egész világ, mert 
a sok hitelező éppen úgy zúgolódik, mint a 
megbukott előadásról haza takarodó közönség. 
A novella à la minuta megy: csak egyen 
ként olvassák az előfizetők és vevők , ha megun 
jak, elforgatják; a novella, mint csecsemő halála, 

EREDETI JÁTÉKSZÍN. 5 ‚ 
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azépen feledésbe megy, ’s elhunytát csupán apja, 
a novellairó kesergi. De a drama bu‘kása, hires 
férjíiu temetése: a sirt ezrek veszik körül; — 
Thalia papjai temetik el fényes costumban; a ha 
lálcsengetyii éles fütyölés; s még a siratók sem 
hiányzanak, kiksiratják a bementi árt. 

DUnczÀs. 

Kérem, novellám Ы!‘ szárnyain fog lebegni; 
’s én ezentúl kizárólag csak az ön Пар{двa1: fo 
gok élni, irni, ’s elöiìzetöket gyüjteni. ст”) Le 
kenyereztem ! 

пиши1. 

Igen nagy tisztelet, fökép a mi az elöiizetöä 
КМ illeti, mert azzal nem igen bövölködnek nem 
politicai lapjaink. ' 

/ Emma (.jńmókim) 

Tessék kiudni! (Вышли) Igen, védni fog , 
juk önt 

DUnczÁs. 

Nem ösmeri ön a ma adandó eredeti 
dramát? 

матч. 

Mi is a czime? 
ввевн. 

„Lángoló sаш“ hahaha! 
DUnczÁs (mamans) 

Иgyе elmés сайт‘? 
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IGAZFL 

Sületlen ‚ édes barátom , sületlen!  ’s az 
egész silány férczmü nyomorult harlequinád, ösz 
szecsempészve a világ minden dramáiból; иgy, 
hogy ha egykor a nagy feltámadáskor minden rész 
oda kénytetik vissza menni, honnan oroztatótt, 
csak egy betü sem marad a 28 íven, mellyre ír 
va van. 

ERGER. 

Már nyomják is róla a kritikát  
убьет! (félre) 

Szokás szerint az előadásról is, ámbár még 
elö sem adatott. ' 

IGAZFI. 

És ön is, édes barátocskám , ha tetszik irjon 
róla bírálatot,' én restellek vele vesződni. 

DURCZÁS (félre) 

Saját darabomat bíráljam? ez nem volna első 
példa. (duzzogva) Kérem azt a novellát. 

‚ шип. 
Miért? 

DUBCZÀS. 

Most jut eszembe, még némi igazgatni való 
van rajta. 

IGAZFI. 

Bizony nem fog“ ártani, mert az első sorok 
ban is hibát vettem észre. 

5 'l' 
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DURCZÁS (erővel ‚мы. —— félre) 

Boszú, véres boszú! A Holdhoz szegődöm !—_ 
Alászolgája ! (elrohan) 

IGAZFI. 

Azt mondják, az Щи Zöldmezeí írta a dara 
bot, a Hold satellese; no, lesz dicséret! 

FECSEGINÉ. 

No, de van is dolga szegény Jolánnak, az 
egész jámbíkusban van írva. 

IGAZFI. 

És jámbusai nem arra szolgálnak, hogy általok 
a nyelv simább, hangzóbb, és könyebb, szóval, szép 
legyen, hanem hogy a szegény színész nyelvét 
kitörje. 

FECSEGINÉ (sunnyI) 
No, hisz majd kitesz magáért Váliné! 

IGAZFI. 

Ej, Váriné a prózát is pattogtatja. 
" ERGER. 

Soha rosszabb szinésznőt. .. 
FECSEGINÉ. 

Haj, de a kinek igazgató barátja van! 
IGAZFI. 

Elöre meg lehetett volna jövendölni; szín 
házhoz csak egy igazgató kell, de jó. 

FECSEGINÉ. 

S kinek két annyi gaget adtak;  persze, a 
müvészetbeni haladásért! 
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IGAZFI. 

Csak mondjuk ki nyilván, Szénási úr bele 
bolondult, s a falusi tanács sem ritkán iszik a 
falu rovására. 

FEUSEGINÉ. 

S Jolánom, kinek sem éje sem nappala, ki 
nek három annyi' talentuma van, ki a közönség‚ 
kedvence... Oh sirnom kell! . . . Hogy bántak ve 
lem!.„.. Osszon, Völgyi! 

IGAZFI. ‚ ‚ 

Jolán igen igen kedves alak, és még fia 
tal is —— 

FECSEGINÉ. 

Csak 14 éves; és szorgalmas. 
IGAZFI (‘дети mit) 

Belőle válhat valami  
поввать 

Valami? már hat évvel ez előtt is több volt 
a valaminél, már" akkor is megtapsolták az Orle 
ansi szüzben, pedig minő rosz fordítás! 

IGAZFI. ‚ 

Hat éve? és még is 14 éves, hahaha! 
FECSEGINÉ. 

Ah, a boszúság miatt azt sem tudom, mit 
beszélek . . . Ah , az a Váriné, kit Kis Pircsen ki 
fütyöltek, Székszárdon megdobáltak! Most ö di 
медь... Nem én adok ki! S én csudálkozom a 
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“közönségen, hogy eddig is türte, s nem élt jo 
gával  

' ESSŐ PÉTER. 
Ki kell fütyülni! (feln) Nem fogadta el udvar 

lásomat! 
FECSEGINÉ. 

De hiszen volnék csak férjfiú, és ne volnék 
anya, kinek leánya szinésznö  

JULCSA. 

Az igaz, szenvedhetlen persona! 
SZÉL PÁL. 

Julcsa kisasszony is?  Ki van mondva rá az 
ítélet; ki fogjuk fütyölni. 

MOKÁNYNÉ. 

Ah ne csináljanak scandalumot, hahaha! 
‘ VÖLGYI. 

Már látom, feloszlik a társaság! Míg egy 
igazgatónk volt, ha a színfalak mellett pereltünk 
is , ismét megbékültüuk, s a közönségre nem ha 
tott ‘ki: de most, mióta hárman is igazgatnak, a 
sokféle pártfogolás irigykedést, viszálkodást szült. . . 
s denîque, sok bába közt elvész a gyermek! Ad 
jon ki Fecseginé! 

SZÉL PÁL. 

‚А Lángoló szív‘—et иgy is ki kell fütyölni, 
egyúttal Várinén is túl esünk. 

IGAZFI. 

Uraim , azt ne tegyék  Váriné azt nem ér 
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'demIi, s az illy botrányok végre is magának a 
szînháznak ártanak legtöbbet. 

. 

3¢lilc jelene's. 

BÁJFÁLVI, JOLÁN (Мат) HEGYI. PARTI. 
ELLÖBIEK. 

BÁJFALVI. 

Jó estvét! 

EnGlm. 

Ah, jó estvét Bájfalvi, a maga fejét a mi 
nap ugyan csak megmostuk, de nem haragszik? 
úgy is eléggé magasztalja a ,Hold‘. 

BÀJFALVI. , 

S éppen azért nem lehetek 'a ,Nap‘ kegyé 
ben is.  

IGAzFI. 

Bocsáson meg Bájfalvi úr , azt levelezöm тa 
önröl; de én személyesen ellenkezöröl gyözöd 
tem meg, s önt nem engedem üldöztetni többé. 

ERGEB, (felńll, Jolńnhoz siet) ' 

Ah Jolán kisasszony! Olvasta a tegnapi ,Nap‘ot, 
meg van elégedve a kritikával? 

BÀJFALYI (хмеьаыер) 
Éppen nem, meri; nöm Monaldeschiben szer 

felett gyön’ge volt. 
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MIND. 

Nöje ‘2 ‚ 
‚ FECSEGINÉ. 

Elment az úr esze? 

BAJFALVI. 
Áldásaért esedezünk! (мы hom мы‘) ’ 

FECSEGINÉ. 

Micsoda komédia ez? 
BAJFALVI.  

Mivel házassággal végzödött? 
FECSEGINÉ. 

Joláu, csak nem reménylem, hirem s тают 
nélkül  .  

JoLÁN. 

Édes anyám, folyvást ellenzé, mire szivem 
unszolt; hallani sem akart róla: kénytelen vol 
‘aт tehát lelkem sugaìmát követve, швов esküd 
ni össze. 

mAzFI (MN) 
A Komediában komedia. 

FECSEGINÉ (ныне vall magit) 

Vizet! vizet! Hálátlan teremtés! Ez növelé 

sem g'yümölcse és jutalma? 
IGAzBl. 

Мёg tragedia lesz. 
JoLÁN. 

Mi boldogok leszünk, mert szeretjük egymást! 
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ERGER (‚дым hunp) f 

Ezért dicsérgettem!? 
FECSEGINÉ (тиф!) 

Nem, nem hihetem! Legalább is grófhoz vagу 
földes urhoz kelle mennie, s im szinészhez! szi 
nészhez! (ш, ы) 

IGAzFI. 

Kérem, Bájfalvi Ш‘ néha király is leend. 
BAJFALVI. 

Szinésznö hogy is mehetett volna szinész 
Бeз”... Asszonyom én büszke vagyok 0z1 
memre! v 

ERGER. 

Arra hogy szinész ‘Р 
BÀJFALVI. 

Arra, тer‘ tiszta szándék vezéŕel pályámon, 
nem mint bizonyos urakat, kik a színbirálat Ши 
fa paripáján ruktatnak Parnasz hegyére. Tisztelet 
becsület a kritikának, melly tanílni és használni 
akar; szükséges ez a színvilágban, hоgy levegö 
jét mint villám tisztítsa, és virágai között mint 
gondos kertész a gyomot irtogassa. De vannak 
emberkék, kik diadalmenetökben, majd egy szi 
nészt akamának elt’iporni, mivel nincs kedve hi 
zelegni; ища egy középszerü de szép szinésznö 
nek tömjéneznek , тert nyájasan pillantott rájok; 
majd az igazgatóságnak esnek, mivel szabad je 



5S Миров szlNÉszEK. п. FELv. 

дyet felejren adni, vagy silány dramáikat nem 
adatta. Az illy uracsok koszorút Qsztanak, mie 
lött egy'is érte volna homlokaikat; s a szinészt 
megróvják, holott, mint példa volt rá, a megró 
vott szinész nem is умной. Az illy uracsoknak, 
okok hiában, csak a nem gondolkozók hisznek 
ugyan, de csüggedetlen és folytonos becsmérlés 
által képesek bár kinek veszett nei'ét költeni. ¿ 
Értik édes uraim?  S most jelenthetem, Jolán 
nöm, s méltatlan dicséreteiket soha sem fogja 
meghálálni. 

‚ IGAzFL 
Erger Ш‘, ez дм illette. Köszönöm Bájfalvi, 

emberül bcszélt. Denique nincs virág gyom nél 
kül. Adieu! 

щшвв. 
Erre felelek a jö\;ö számban. (el) 

пиши. 

De nem az én lapomban. (el) 
JULcsA. 

Mokányné menjünk, Fecseginé igen fel van 
ingerülve. 

MOKÁNYNÉ. 

Karját, Essö úr! (elmennek) 
HE’GYI (Fecseginèhez) 

Mi tanúk voltunk Berkivel. Legyen esze: Báj 
faм köztünk a legjobbik. ’ 

o 
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BERKI (Bńjfalvihoz) 

Békülj ki anyósoddal; igérd neki, hogy ezen 
túl is feljöhet a coulisszäk közé! (el) 

‘ (сии Mmm mmamk. 
JOLÁN. 

Édes anyám, magunkra vagyunk;~ mi kifo 
gása Bájfalvi ellen? 

FECSEGINÉ. 

Hozzám többé ne szólj, ezentúl nem lakha 
tunk egy födél alatt. . . Igy Штаты szép ál 
maimat.  Ezért neveltelek? Ezért öriztelek a 

nyai gonddal? Gróf hclyelt szinész! Sírnom 
нe!!! 

‚ BÁJFALVI. 

Mi sem hagyjuk el öregségében! 
FECSEGINÉ. 

Öregségemben? még nem vagyok olly öreg, 
hog‘y ön Нaш lehessen! Takarodjék, csábitó! 

nÁJFALvI. 

Mivel nöül‘ vettem; 
FECSEGINÉ. 

Talán szerencsének is штuк önt, édes úr? 
Ki ön? micsoda? 

BÁJFALVI. 

Atyám professor és gazdag volt. 
FECSEGINÉ. 

És hol vannak ösi kincsei? 
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BÁFALVI. 

Hallgasson meg, de nyugodtan, s ki fog bé 
külni. Engem a szinpadhoz le nem gyözhetö von 
zalom üzött  

FEcsEGINÉ. 

Lári fári! alkalmasint kicsapták az oskolából. 
BÁJFALVI. 

Éppen nem. De vonzalmam a színpadhoz 
ollyan volt mint elsö szerelmem. Ki a színpadba 
szerelmes, nem gondol éhséggel, nyomorral, meg 
vetéssel; vonzalma szenvedélylyé válik, s meghalna 
ha nem játszhatnék: mint a szerelmes, ha nem 
birhatja kedvesét. .. 

FECSEGINÉ (Мн) 

Gyanítok valamit. — (hw’J Dologra! Нcsoda 
ön , mert Bájfalvi álnév  

nlmALW. 

Igen, álnév, mellyr nagybátyám és gyámom 
elöl га)‘, ki sohasem egyezetl; volna meg abban, 
hogy szinész legyek , mert ö nagytekintetü úr. 

FECSEGINÉ (hummel) 
S neve? ‚ 

BÀJFALVI. 

Szénási József, egyik igazgatónk. 
FECSEGINÉ. 

Lehelséges ? 
BÁJFALVI. 

Atyámról ötven ezer forint örököm van. 
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FEGSEGINÉ. 

Lehetséges!? . 
BÁJFALVI. 

Mellyet féle’v mulva követelni fogok; mint 
hogy akkorra már nagykorú leszek, s akkor meg 
szünik gyámom hatalma is fölöttem, mellyel atyám 
végintézete szerint bir. 

JoLÁN. 

És Жgy addig titkolnunk kell {gaт nevét‘. 
FECSEGINÉ. 

Természetesen. 
BAJFALVI. 

Reménylhetem most áldását! 
FECSEGINÉ. 

Ha fél év mulva elhagyjátok a színpadot  
. JoLÁN. BÁJFALVI. 

Soha! soha! 

FECSEGINÉ. 

Hát olly dühösen bele bolondultatok. 
JOLÁN. 

Epen mint egymásba. 
FECSEGINÉ. 

Legalább directiót állithatunk. 
BÁJFALVI. 

Reménylem, nem lesz rá szükség., тeг! а 
nemzeti színházhoz megyünk. 
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FECSEGINÉ. 

Minthogy máskép nem lehet, s minthogy már 
megtörtént, isten neki! (тети ökel) Vegyétek ál 
dásomat! ‚ ' 

' BÁJFALvI @rij't mi) 
Jolán, most jer öltözni; te kezded, a шекм. 

JOLÁN. ‘ ’. 

Meglássa, édes anyám, mint годик szeretni! 
FEGSEGINÉ. 

‚ Hiszen én is mindent anyai szeretetböl teszek, 
s tettem érted.  Ti nem ösmeritek az anyai szi 
ш!  Mennyi álmatlan éjem, mennyi rosz órám 
voll‘l miattad, édes leányum. Ha „вы jobb'an ját 
szott, ha valakit jobban tgpfsoltak, anyai szivem 
шaг! megrepedt. — Нa mást dicsértetni hallottam, 
fájt, hоgy nem téged illetett; ’s‚ ha magasztaltak, 
az öröm szinte megölt. Most menjetek, hadd'sir 
jam ki magamat az öröm miatt. 

BAJFALVI. JoLÁN {el} 

FECSEGINÉ (шаги könnyeit) 

тeмt még is jól imádkozouJolánoms _ Öt 
ven ezer forint! Minö gyönyörü garderobot csi 
náltathatunk; csupa bársony lesz , s mind igaz 
arany és ezüstrel ~~ Váriné meghal a boszúság és 
irígység miatt! ' 

\ 
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4dik jelenéx. 

MOKÁNYNÉ, JULCsA ca’ közép азы“ щпутк  
s bekukkantanak, kezökben Выезд. ELLÖBIEK. 

MOKÁNYNÉ. 

Valljon hülte már haragja ‘‚P 
JULosA. 

Мёg minket is kikerget. 
FEGSEGINÉ. 

Most kalapért, kendöért, operacsöért, s el a 
színházba! (n olaalszohńb» мьщыгоых) 

MOKÁNYNÉ (belli) 

Hiszen víg — 
JULCSA. 

Majd kiugrik böréböl. 
MOKÀNYNÉ. 

Mérgében tán megörült,‘'hahaha! 
JULosA. 

De az új pár is vígan távozott. 
MOKÁNYNÉ. 

Meg kell tudnom, ha addig élek is. 
FECSEGINÉ (numana kunnen vasmjë) 

Ah, (так! ' 
JULCSA. 

S mért olly vigari? 
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FECSEGINÉ. 

Ah, ne is kérdezze'barátném, ha tudná 
mi történt; Аж mdják, hogy Jolán férjhez 
ment? 

MOKÀNYNÉ. 

Igen , Bájfalvihoz. 
FECSEGINÉ. 

‘ Bájfalvihoz; ha akarom Bájfalvi, ha akarom 
nem Bájfalvi! 

JULcsA. 

Az ég szerelmére! megöl а kiváncsiság! 
FEcsImImáz.‚ 

Мeg títokfélévig titok!.... („Ь5‘) Ah, fél 
évig hallgatni! 

‘ MOKÁNYNÉ. 

S ön félévig titkolóznék? Bájfalvi tán valami 
szökött вatонa? 

JULcsA. 

Vagy emigrans? 
MOKÁNYNÉ. 

Vagy kereset alatt levö? 
FEcsEGINÉ. 

Hogy gondolhatnak ollyasmit  Majd f 
kiszalasztám. 

MOKÁNYNÉ. 

Tán nagy úr fia? 
FECSEGINÉ (feleven im) 
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JULcsA. 

S ez álnév? 

FECSEGINÉ (iшило 
MOKANYNÉ. 

S rokoni miatt bujdosik? 
FECSEGINÉ. 

Nagybátyjá és gyámja... Ha tudnák, kicsoda 
ezen nagybátya!... itt van Fiireden de löbbet 
egy szót sem szólok! 

MOKÁNYNÉ. 

Щ. Csak annyit mondjon мёg, micsoda bc 
tůvel kezdödik neve? 

FECSEGINÉ. 

Szel. 

MOKÁNYNÉ (‚шы szimlńlva) 

_ Szijasl Szél Szénási  Ah, meg van! 
Igen, Széna'si az igazgató, ennek szökött meg gyám 
ja és unoka öccse! Ah ezt el kell beszélnem. . . . 
hahaha (menni aku) 

. FECSEGINÉ. 

Maradjon , tönkre tesz! 
, ‚ MOKÁNYNÉ. 
Tehát kitaláltam? ‚ 

FEC'SEGINÉ. 

De titok legyen. 
мощный. 

Bennünk bizhatik. 
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JULCSA. 

Bennem is. 

FECSEGINÉ. ‚ 
Ah, mi boldog vagyok! (elmennek) 

Vál to z á . 

(sem) 

ődik istenét; 
SUNNYI, SZENNYEI. 

SUNNYI. 

Már bocsánat, Szennyei úr, Váriné nem ér 
demli a csillagokat, mellyeket ön rak rá. Nekem 
a dologban semmi érdekem, s meg kell vallanom, 
Jolán jobban tetszik, kit ön üldözni látszik. S 
mért ignorálja derék Bäjfa'lvinkat? ki most legel 
sö, legnagyobb magyar színész? Ватa!“ velünk 
közremunkál, azon ügyre, melly előttünk szent 
mi") Zöldmezei "darabját pártolja. . 

SZENNYEI. 

De nekem is vannak meggyözödéseím  
SUNNYI. 

De megbocsát nekem, ha czikkeít megnyir 
bálom, mert azt csak tudja, hogy nekem is van 
nak meggyözödéseim, s lapomnak van végczélja, 

d 
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s vannak szerkesztöi тaiт; s e végczél és szer 
kesztöi titkokkal ellenkezöt csak törölve, vagy 
csillagokkal ellátva adhatok ki. 

. 

Gulik jelenés. 

DUBCZÁS ELÖBBIEK. 
DUnczÀs. 

Jó estvét, Sunnyi úr! 
' SUNNYI. 

Jó»estvét! 
szENNYEI (Мит) 

Már akármit mond, Sunnyi úr,Váriné inkább 
érdemlené a dicséretet, mint a mai darab. 

sUNNYx. 

Csm, nem vagyunk magunkra. 
nUnczÀs 

Mért a mai darab? a mai dai‘ab fölséges mii,' 
soha jobb nem adatott;' jelen voltam a íöpróbán, 
oda vagyok! oda vagyok! ‘ 

SUNNY] (khkedva  ТЫ") 

Valljon nem ironia? 
лишит}. 

Megbocsásson Durczás Ш‘, nyomorultabb va 
lamit, inert darabnak sem mondható, még nem 
irt magyar kéz. 
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DUnczAs. 

No, hisz’ majd meglátjuk! egy бra mulva a 
datik, s a közönség keze a taps miatt kéztyü 
nélkül maradand. 

szENNYm. 

Kifütyölik. 
DURczÁs. 

Tombolni fognak. 
4 sUNNYI. 

Mindenesetre tapsolni. 
DUnczÁs (Мыши) 

Ön is egy véleménybcn van velem;  ön' is 
и legszigorúbb biráló? 

ваши. 

Nem hasonlítható ugyan Shakspeare , Calde 
ron, Göthe, Schiller remekeihez, de a magyar 
irodalomban kétségkül egyetlen! 

DURCZÁS (örvendezve, szemeit Sunnyirńl le nem ve've) 

A gyönyörü versek!  
' SUNNYI. 

Az eredeti jellemek! 
DUBCZÀS (növekedlí örömmel) 

s a sit'uauók!  
sUNNYI. 

S a hams! — 
nUnczÁs. 

A felvonásqk vége csattan!  
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. sUNNYI. 
Remek! 

шлюзы статeй) 
Remek'?! 

SUNNY! (ты) 

Шy hatással rám sem volt, mint ezen urra. 
sznNNYEI (Mn) 

Igy soha sem dicsért engem Sunnyi úr! 
DulwzÁs. 

Иgye ez az ,ismeretlen költö mind lefözte. 
sUNNYI. n 

Ön, Durczás úr, lesz szíves róla birálatot ir 
ni lapom számára; a szinészeket piszkolni kell, 
ez már taktikám, így minden hatás a szerzö ér 
дате leend. Jegyezze meg jól: barátunk darab 
jában mindig roszul játszanak a szinészek, elle 
ninkkében pedig mindig jól. Tehát a darabot di 
csérni, a szinészeket' pedig piszkolni kell. 

y DUlwzAs. ' 
'l‘iszta szívböl; de álnév alatt; ok'om van 

ra —— 

sUNNYI. ~ 

Jobb volna ugyan saját neve alatt; de jelsza 
vam: nem ki, hanem mit! 

DUlwzÁs. 

Ezentul Sunnyi úr Holdját Íogom tölteni  im 
еgу eredeti novella tölem. 
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sUNNYI. 

Majd megolvasóm, s ha jó » 
DUlwzÀs. „ 

A mai darab szerzöjéhez is méltó novella. 
SUNNYI. 

Azt alig hiszem, alig hiszem!Ön, Durczás 
úr, még egyik párthoz ‘вeш tartozott, még nem 
renegát, tehát majd meglássuk. 

DUBCZÀS. 

Én pártatlan és páratlan vagyok. 
“ SUNNYI. 

Honorariumot ugyan nem adhatok. 
DUlwzÁs. 

Kérem, az hallatlan is a magyar hírlapi világ 
ban, s rendesen a hírlap születése ’után csak fél 
évig divatos. ’ 

SUNNYI. 

De a mit tehetek önért: ha állandóan a vég 
czél és jó ügy barátja lesz  

` DUncz'Ás. 
Kérem, s mi az a végczél? 

SUNNYI. 

A végczél? a végczél?.‚.,. Máskor bőveb 
ben.  А ,Nap‘ minden esetre rosz ügyet pár 
tol  

DURCZÁS. 

Haszontalan silány lap , kár hogy több elö 



vn. JEL. vÁNDon sznvńsznx. 71 

fìzetöje van, mint a ,Hold‘nak, valóban nem ér 
demli. ' ~ 

вишни. ' 

Oh a ,Nap‘nak is van fogyatkozása, majd le 
tünik, majd letüntetjük, s a ,Nap‘ lemente után, 
a ,Hold‘ fényesebben fog ragyogni a sötét éjben 
mint nappal. 

7da`k jelenét. . 

TÉGLÃSINÉ aду (csapat hölgygyel az egyik ) 
AZ ELÖBBIEK (а. másik oldalon csoportoznak). 

TÉGLÀSINÉ. 

igen, barátnéim, nagyságos asszonyaim, 11121 
ban gunyolódnak, én pártolok minden nemzetit; 
s az irodalom és szinészet országosan elösrnert 
emeltyüje a nemzetiségnek: s vane Bájfalvinál 
ügyesebb szinész? 

ELsö nöLGv. 

Már az igaz, szebb fìgurát kivánni sem lehet. 
SUNNYI (Szennyeihaz) 

No, hallja, Szennyei úr? 
TÉGLÁSINÉ. 

S hát toiletje? hölgynek is beillenék! 
MÁsoDni HôLGY. 

De kissé büszke, rátartó  Mikor jutalom 
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játéka volt, még csak el sem hordta a czédulát, 
holott m‚ások a czédulával belépti дeдe! is швa!‘ 
az ember nyakára. ' 

TÉGLASINÉ. 

Önérzet ,. barátném, önérzet! S illy szinész 
megkülönböztetést érdemel; s én javaslom, hogy 
ma, midön kilép, mindenikünk egyegy bokor vi 
rágot vessen rá, im az enyém таr kész. 

HÖLGYEK. 

Helyes! Helyes! 
sUNNYL. 

Hallja, Szennyei ф‘! 
TÉGLÁSINÉ. 

S mivel а ,Hold‘ is pártolja, ezentúl a ,Hold‘ , 
ra elöñzetek — 

SUNNY! (lesnßsywb örömmel) 

Наша“; uraim! ‘ 
, TÉGLÁSINÉ. 

Koszorúkról is gondoskodtam; az egyт ba 
bér leend, bizonyos jelentösége van, melly még 
csak az én titkom. .. ‚nо, de his‘z’ én igazgatóné 
vagyok. . 

ELsö HöLGY. 

Van jó szere'pe ? 
MAsoDIK uöLGY. 

'rrikóban jánszik a’ darab? ‘ 
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TÉGLÁSLNÉ. 
A darab ‘Р — Ah, arról ninos is eszménk — 

lángész szüleménye! 
DURCZÁS (legnngynbb hummel) 

No, hallja Szennyei úr! 
' HARMADIK nöLGY. 

Csak öt felvonásban ne golna. 
nUnczAs (щaш) 

Ezentúl nég'yben írok. 
TÉGLASINÉ. 

Semmi, több fagylaltat eszünk. 
DUnozÀfs. 

No hallja, Szennyei úr! 
. 

Sdìk jelenéx. 

IGAZFI, ERGER (ki а. fenékszinben шагам!) 
ELÖBBIEK. 

ими1. 

Nagyságos asszonyim, képzeljék! 
TÉGLASINÉ. 

Mit, kellemes szerkesztö úr? 
IGAZFI. 

Minö jelenetnek valék tanúja. 
TÉGLASINÉ. 

Talán összepereltek a szinészek? Se baj! 
megbékítjük! Hát önök édes birálók nem veszek 

EREDETI JÁTÉKszIN. 7 ’ 
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szeneke folyvást? s nem veszekszike az egész 
világ? Királyok és nemzetek háboruskodnak; ahá 
zaspárok, és szerelmesek minden harmadnap fa 
schéba jönek: s hát csak éppen a szinészek legye 
nek halvérüek? Aztán mért vádolják önök folyvást 
a szinészeket, hogy önök gáncsait nem akarják 
békén tůrni, hát щyan önök, kik türelmet pre 
dikálnak, türelmeseke egymás там? 

юмп. 

Köszönöm, hоgy nagysád végre szóhoz jut 
tat, s én a nagysád vádjai ellen nem védem ma 
gamat, sokkal udvariasabb vagyok, s gyözö ke 
zet nyujtok, mint a diák mondja (kam МЫ) 
De itt másról lesz szó. Képzeljék, a kegyelt 
Bájfalvi, a kedves, a magasztalt, az ezerszer 
megtapsolt Bájfalvi — ' 

TÉGLÀSINÉ. 

No? nо? 

шмв‘п. ` . 
Megházasodott ! 

MIND. 

Lehetlen! 

TÉGLASINÉ (шт) 

Az nem igaz! lehetlen! 
IGAZFI. 

Nagysádat ezért nem hívhatom ki sem kard 
ra, sem tollra: tehát csakismétlem, Bájfalvi nös. 
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ELsö nöLGY. 
S kit vön el? 

MÀsoDLK HÖLGY. 

Vagy öt vették el? 
IGAzFI. 

A nö átkozottul szép — 
HABMADIK HôLGY. 

És gazdag? ’ 
‚ IGAzFI. 
Es szegé11y. 

TÉGLÀslNÉ. 

Megfoghatlan ! 
IGAzFl. 

A boldog menyecske  Jolán, a szinésznö. 
Az egész titokban történt. ’De most jö a java. 
A par áldásért esedezik Fecseginétöl, és Fecse 
giné elájul; mert Jolánt legalább is grófnak szán 
ta. . . hahaha! смыть“) De nagysád nem is 
neveL 

TÉGLASINÉ. 

De 11ogy nem, hahaha! (Mn) Ezért bosszút 
áuoks . 

IGAZFI. 

Szóval, az egész tragicomedia volt. 
TÉGLÀSINÉ. 

Az egész hallatlan botrány! S csodálom, hogy 
mi egy kedvüleg hallgatjuk? S ennek akartunk 
virágot hinteni? @nepi n 1.0mm) 

7 ¿'r 
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IGAzFI.. 

Mért botrány? hiszen igazi házas pár lett be 
lőlök: becsületemre mondom, igazi házas pár!  

TÉGLÁSINÉ. 

Igy megcsalni az itteni közönséget! 
IGAZFI. 

Miért? hiszen a darab azért adatik, s ők 
ámbár mérget vesznek be, játék végén együtt 
vacsorálnak. 

TÉGLÁSINÉ. 

Az a darab nem fog adatni 
DURCZÁS. 

Mit hallok? 
’ IGAZFI. 

A mi illeti, azon örülnünk kellene, mert bor 
zasztó silányság! 

\ 

Qdil: jelenés. 

BÁJFALVI (jó, hátulmegáll.) ELLÖBBIEK. 
SUNNYI. 

És miért nem fog adatni, téns asszony? 
TÈGLÁSINÉ. 

Mert nem akarom  mert mi nem akar 

juk nők. 
HÖLGYEK. 

De miért nem? 
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TÉGLÁSINÉ. 

Mert férjem, az igazgató nem akarja. 
DURCZÀS (Bńjfalvihoz). 

Pali segits!' vagy oda vagyunk! Együtt l6 
pünk le! 

BÁJFALVI 016" щ) 

És 1111é1t nem, nagyságos aszony? 
TÉGLASINÉ. 

Már mondám, mert férjexn nem akarja. 
sUNNYI. 

De én akarom, s é11 15 1gazgat6 уagy011. 
DmwzAs. 

Már a cédula kihordva, a szinészek öltöznek is. 
TÉGLÀSINÉ. 

Мeд kell változtatni 
SUNNYI. 

Már bocsánat, de adatni fog. 
TÉGLÁSINÉ. 

Férjern nem akarja, Szénási soha sem is a 
karta, s két voks gyöz egy ellen, maga szokta 
mondani Sunnyi úr: tehát nem fog adatni. 

BÁJFALVI. 

Ha nagysád nem akarja, 11gy semmi esetre 
sem adható. De reménylem, megkérlelem нaду 
sádat. 

TÉGLÀSINÉ (man) 

Нeт minden olly kérlelhetö mint kedves neje. 
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дыры,“ (olclnlzsebéhöl n level“ vmi u) 

Nagysád sem lesz olly Мат/й  De térjünk 
más érdekesb tárgyra! —— Látják e levelkét naгy 
ságos asszonyaim! 

ELsö HöLGY. 

Szerelmes levél, tán nejétöl kapta esküvö 
elött. ’ 

BÀJFALVI. 

Nem, hanem egy általam is igen igen tisztelt 
asszonyság küldé. 

TÉGLÁSINÉ (Мн) 

Levelem! óh én gondatlan! 
BÁJFALVI (igen vìdńmon) 

Rólunk szinészekröl mondogatni szokás, ám 
bár vannak шипы; igen boldog házaspárok, йод 
az illy frigynek nem vagyunk öszinte tisztelöi; 
под én ellenkezöröl gyözzem meg nagyságtokat, 
elevelkét az шeю férjnek kezébe fògom ушaми. 
Nincs ugyan alatta név, de a vonások, ha más 
elött nem is, a lérj elött bizonyosan ösmertek 
lesznek. 
TÉGLÁSINÉ (a mennyira lehet, mosollyal pnlństolvn felindulilít) 

Öntöl mint becsületes embertöl ezt nem чár 
tuk volna.  S ön visszaélne illy nöi gуби 
geséggel? 

BÀJFALvI. 

Éppen nem éltem vissza, mert szerelmét el 
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nem fogadám. ,. A férj és nö igazítsa el еgyт‘ 
az ügyet; a férj büntesse nejét, vagy bocsáson 
meg neki , ahoz semmi közöm, én teszem mivel 
az igazságnak tartozom: hadd lakoljon a bünös! 
(Машинм) S én reménylem, nagysád az erény 
legtisztább tükre, helyben hagyja ezen lépésemet. 
A mi a mai elöadást illeti, az nem maradhat el 
botrány nélkül, s nekem a Füredi szinpad sorsa 
sokkal inka'bb fekszik szívemen, mintsem szégyen 
leném a kérésig alázni magamat. . . Kérem naгу 
sádat, méltóztassek f érjét (мвпуошп) ki a dara!) 
adatását hirtelen gátolhatni gondolja, méltóztas 
sék nevemben f ér jét megkérni, hogy ne mél 
tóztassék ellenzeni. .. Férje a nagysád kérel 
mének inkább fog engedni, mint az envémnek, 
kérem, esedezem, méltóztassék fé rjét megkérni, 
hogy engedje meg a „Lángoló sziv“ adatását . . . 
Идye megteszi nagysád? Esedezem! (щиты) 

TÉGLASINÉ. 

Föltét alatt. Valamint ön, uram, a szinészet 
ügyét és becsületét szivén viseli: éppen иgy fek 
Szik az én szívemen a nönem becsülete; ha tehát 
ön ama levelkét nem adja a férjnek, hanem magá 
nak az illetö nönek: én is rábeszélem férjemet, 
Воgy ne akadályozza, mit akadályozni nem lehet. .. 
Higyje ön, uram, ezen szelidebb és kimélö bá 
nasmód, jobban eszére hozza az illetö nöt; mint 
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а legnagyobb szigох‘; s egy pillanatnyi tévedésért 
nem érdemli ama nö , hogy házi nyugalmával és 
becsületével lakoljon. 

ВАЛАн’; (a шины mn ыщaьм щаш) 

Nagysád igen, igen kegyes! —— S hog'y is 
шаta feltenni rólam , hogy oly gyöngédtelen lehet 
nék hölgy iránt!? 

\ ' шлшяАв (mum) 

Ennek ördöge van. 
sUNNYl. 

Тeмt adatni fog? 4 
BÁJFALVI. 

Most bocsánatot kérek  Thalia hl'vja papját. 
Magamat ajánlom! (el) . 

IGAZFI (шт) 

Én alkalmasint tudom , hányat шт az óra: 
azért a színházba megyek, nehogy elkéssem. (el) 

DUlwzAs. 

Köszönöm, Pali, köszönöm! (elven.) 
TÉGLÁSINÉ (ты) 

Az égre, ez becsületes ember, s engem meg 
gyógyl'tott ! 

. 

1 odìlc jelenéc. 

TÉGLÁSI. ELL'ÖBBIEK. 
TÉGLAsl. 

Jó eщё‘; hölgyeim! Мég is itt? Мt а szín 
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házba? Oh ma nem szabad elmaradniok, a darab 
jó, meg kell nézniök.  

ELSŐ HÖLGY. 
Hogyan? hát nem ellenzi előadását? 

TÉGLÁSI. 

Én? mentsen isten! 
MÁSODIK HÖLGY. ‘Ч’ 

Nöje azt mondá  
TÉGLÁSINÉ. 

Hát nem ellenzettede ? emlékezzél csak 
vissza. 

TÉGLÀSI. 
Én? nem értem! 

TÉGLÀSINÉ. 

Tehát nem ellenzed ?  Óh így kérnem sem 
kell —‚ 

TÉGLÁSI. 

Ah , igaz  ellenzém eleinte  de nöm  
TÉGLÁSINÉ. ‚ 

Most kér, hsgy siettesd a színészeket, nehogy 
fél öt helyett megint ötkor kezdjék a darabot, s 
nehogy félórát kelljen várnunk. 

TÉGLÁSI. 

De mikor az a Váriné addig cicomázza ma 
gát, s mikor Szénási nem engedi büntetni'f... 
Víszontlátásig! (el) . 

‚TÉGLÁSINÉ. 

' S mi menjünk tapsolni! (rare) Ez volt első és 
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utolsó szerelmes levelem! самимиш‘ вшуш Эпи 
nyei mand) . 

sUNNYI. 

No látja Szennyei úr, meg a nök is a jó iigy 
mellett vannak. ' 

винить 

Ki jö itt? barátunk Zöldmezei! 
эти. 

Ah, ne mondja!  Valóban, Jó estvét, ММ 
mezei úl! 

llldik ,ielenéh 

ELLÖBIEK. zÖLDMEzEl. 
zöLDMEzlzl. 

Ah ön az , иgy keresem mint a tl'it. 
вимы“. ’ 

Tudtam, hogy nem állja meg  Ёррen jókor, 
éppen jókor, még nem kezdték el 

zöLDlvmzEI. 

Mit? 

зимы“. 

No , "az elöadást  
zöLDMEzEl. 

На‘ mit adnak?  Apropos, micsoda „Шn 
goló sziv“ dramát шaгaми! ön utolsó lapjában? 
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Hiszen az rendkivüli dol\og öntöl; öntöl ki a di 
cséretben olly óvatos, fösvény és két értelmü: 
hоgy körülmények миома“! , a mi fehérnek 
látézou, sышe feketévé tudja változtami 

sUNNYl. f ' 

Minö ármányos , Zöldmezei, minö ármányos! 
Hiszen éppen ma adják elöször a ,Lángolószív‘ 
et, ezt nem tudta volna. 

zöLDMEzEI. 

De honnan? hiszen Füredröl csak nem‚ ШИ 
denek Pestrc czédulát  

sUNNYI. 

Ne tettesse magát: bizonyosan Bájfalvi tu 
dósítá. 

zöLDMEzEl. 

Engem?  Apropos, ш ezzel a szinészszel 
mit akar? 

sUNNYI. 

Hisz ö a jó ügy barátja — 
zöLDMEzEI. 

Ezt sem értem; valamint tudtomra eдyт jó 
ügybarát sem тa a „Lángoló szív“et. 

sUNNYI. 

Elöttem is titkolja , ki hallgatag vag‘yok mint 
a sir  

zôLDMmzm. 

De az ég szerelmére, mit? 
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(Szennyei hńlul мы) 
SUNNYI (fèlre vonja) 

Hogy a „Lángoló szl'v“ öntöl van. 
zöLDMEzEI. 

Tölem? nem értem. 
sUNNYl. 

De mikor egészen ki rí belöle, minden szo 
коп kellékével bir dranláinak: hoszú, mint min 
den dramája; бt felvonásos Horácz parancsa sze 
rint.  

zöLDMEzEI. 

Kérem, kérem, ‘néha elö és utójátékot is 
szoktam l’rni. ' 

винта.‘ 
S a dictío  

zöLDMnzEl. 
De ha mondom, mit sem tudok róla. 

sUNNYI. 

Már minö makacsság! Hiszen egyenként min 
den jelenete Shakspeare Schiller és Göthéhöl 
van másolva ! . 

zöLDMEzm. 

Kérem,'az éppen nem szokásom! 
SUNNYI. 

Már miért ne ? A nagy geniek‘egy húron 
pendülnek. 

\ 

zöLDMEzEI. 

De a „Lángoló szív“ тёёг is más müve 
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hiszen tudja ön, mást nem írtam ez idén, a 100 
aranyra beadtam szomorítványon kívül: s önt meg 
csalták, rútul rászedték. 

SUNNYI. 

Hát Bájfalvi e ? 
ZÖLDMEZEI. 

Nem is ösmerem 

SUNNYI. 

Nem tréfál? 
zöLDMEzEn 

Semmi kedvem hozzá. 

SUNNYI. 

` S a darab sorsa tőlem függöt“... Mért nem 
is érkezett félórával előbb. 

ZÖLDMEZEI. 

Merta posta lovak drágák és roszak voltak. 
SUN'NY]: (igen gyorsan beszél) 

S többé compromissi'o nélkül nem is gátol 
hatom! S most ismét valami ujonczot segítek He 
liconral Bájfalvi пышным... De jöjön a szín 
házba! és saját neve alatt mert én álnevek a 
latt dicsértem, érti, saját neve alatt támadja meg 
mind a darabot, mind Bájfalvit. Én szerkesztői 
leg csak azt jegyzendem meg: hogy csupa rész 
rehajlatlanságból közlöm. De hiszen látni fog 
ja ön, milly rosz, nyomorú színész is az a Báj 
falvi, milly szegletes, millv modoros! Én ugyan 
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azt mondám róla, studiumos, de ön keresztelje 
aд modorrá s a drama!A drama jó, men 
nyire én a hatáshoz értek, mert van benne‚ 811l 
kolás, haldoklás, szóval minden; de ön vegye 
más szempontból, mint a szerzö gondola', s tönk 
re silányítja.; lgy próbálja önmagát Rubens vaду 
Ráphael képét más szempontból nézni, mint kell: 
az olaj fényélöl mit sem fog látni.... Érti? Hi 
szen, teszeln, Hamlet Shakspearei remek, azon 
ban a lelket kiparodizálni, s a fö jellem ingatag . 
gyávaságát humoristice nelll lehetnee gúny és 
nevetség tárgyává гeниi?  Ah, az a humor a 
kritikában megbecsůlhetlen! Látja ön, a humor 
magyarul víz , s vessen ön bármi tárgyat viz 
be, meglássa, nagyobb , kisebb , hoszabb , szé 
lesebb , szóval egészen mási'élének fog látszani, 
mint a тШyen valódi alakja.  

zöLnMEzm. 

Ön ma igen is beszédes. 
sUNNYI. 

Röviden, mátol fogva Bajfalvi, ki eddig remek 
szinész volt, eleinte modoros , azután meglehe 
tös, végre rosz szinészszé degredáltalik... S ha 
még akadályozni is lehetne compromissio nélkül 
az elöadást!? Jöjön, színháznál annyi a véletlen, 
mint az összes franczia dramai irodulomban! (el 
vonjl. шару“) 

f 
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szENNYEl (спит) 

Milly meghitten suttogtak, s irántam milly 
hideg Aztán tovább is csak az igérettel érjem 
be? Нeт leszek többé bolondja! söt ellene irány 
zom minden ágyúmat Gyöngeségit иgy is ös' 
merem Vissza Pestre, kezdjünk csatát a Hold 
ellen. (.10 

1 2dîk .ielenéau 

LszÉNÁsl, VÁRI. (www.) 
szÉNÁsI. 

V Hova sietne, hiszen nem játszik ma. 
vÁnL 

Nem, de szokásom játék elött, .ha nöm lép 
fel, a kávé ser és borházakat rendre járni, ha 
nincse készülöben valami merény ellenünk: mert 
az ilyest jó megelözni. 

этюды. 
Várinénak ilyesmire nincs szüksége, mert 

müvésznö!... S ön tudja, mennyire respectálom 
én a müvészetet, élek, hàlok a müvészetért! 

vÀnL 

Óh, azt tapasztaltam: (new gúnynyal) hányszor 
mondott le az igazgatóságról, de a müvészet szent 
érdekétöl lelkesülten újra fel méltatott vállalniífël 
и) Vinne el az ördög! 
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szÉNAsl. 

S ön mint okos ember, nem fogja subsum 
málni, hogy a müvészet koronáját olly lelkesen 
protegálom, szeretetre méltó nejét! 

vÀlu. 

О, 011 tudom, (Мн) De nem tágítok nöm 
mellöl ! 

szÉNÀsl. 

Ó, a müvészettöl oly nehéz válni! Szívsza 
kadva gondolok a közelgö öszrfe, mikor a ven 
dégek Füredröl elenyészvén, a theatrum becsu 
katik!... Nincs is dicsöbb az actori életnél: esu 

dáltatni és honoráltatni! Ha ifjabb volnék, és ta 
lentummal birnék, magam is actornak állnék be. 

VARI. 

A tens úr tréfál  hahaha! 
szÉNÀsl. 

Revera, amice Vári! revera! 
. 

1 Sdîlc jelenéa‘. 

szívEsl. ELÖBBIEK. 
'szivnlsl. 

`16s1111, valamit kell tudtodra adnom, négy 
szem közt. 

SZÉNÁSI (int vńrinak, hogy menjen) 
Amice Vári! 
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VÁRI (fell.) 

El a kávéházba, иgy is csak az ötödik fel 
vonásban jövök. (el.) 1 

szÉNÁsI. 

No mi baj? Váriné . . .? 
‹ szivEsI. 

öuözködik, de tudod ki öltözik a шeпeыe 
levö szobában. 

szÉNÁsI. 

No, az'actorok 
винты. , 

De az actorok Кбzt‘?! Halld!  Földszíntre 

menék  Az utolsó padbam,‚ tudod , azon szi 
nésznök ülnek, kik nem játszanak. 

szÉNÁsI. 

De hiszen Váriné játszik. 
szívEsl. 

Mindig Váriné! másról van itt szó! Tehát 
ott (Ш Julcsa és Mokányné, köztük рediёг Dar 
vainé; s képzeld mit вuвоgил!‘ ennek fülébe. Mo 
kányné, tudod, mindig kaczagván, lassan nem is 
tud beszélni. Hogy Bájfalvi.. . 

szÉNÁsI. 

Megházasodott. Régi dolog! 
szivEsx. 

Éppen nem, hanem hogy Bájf'alvi nem más, 
8’ 
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. mint tekintetes Szénási József igazgató úrnak 
gyámíia és unokaöccse. 

SZÉNÁSI (мыши, ijeave e. bamnlv.) 
Öcsém actor? 

szivEsl. 
És rendezö! 

szÉNÀsI. 

Agyon ůtöm! Agyon ütöm (boejnmalv’, .nlm 
rohnnni.) 

szivEsl (Мышь) 
Mit akarsz? 

szÉNÁsl. 

Bocsáss! Meg kell halnia! Igy elvetemednig 
Komédiás! 

szivEsl. 

Hideg vёr! hideg ver! Jóska! 
szÉNÁsl. 

Agyon ütöm! 
(birkóznnk) 

(n függöny legördill.) 



llarmadik felvonás. 

(А színpad az orchestrummal p‚úrhuzamosan ketté 
vůlasztandó; elsô fele színpadot, hátulsó fele nézöhelyet 
ábrázoljon. A játékbeli szinpadon a színfalak [а való 
di színfalaktól némi távolságra] két sorban állanak , s 
minthogy а. színpad hátulról képzeltctik, festés hclyetl: 
а csupasz vászon látszatik, és lámpák. A ‘ММ! szín 
falak, a. mennyire lehet, hoszában egésa {Шаг képezze 
nek, elrakva. némî diszitményekkel, de köztök. s a 
színpadi álfalak kôzt mindenesetre az úgy nevezett 52511 
falak köztí hely legyen, két мы. Ajtók innen vezet 
nek az öltözôkbe. A játékbeli sugólyuk, ug'y hogy а 
sugó látszassék, és rivaldó, eszerint avalódi színpad 
közepé‘re esik, s Ш! rajtok а nézöhely látható. Elsö 
függöny gyanánt egy f‘élig lebocsátott kifordított füg 
gôny szolgál. Jobban kivehetô e tervbôl): 

\ 



erdö függönyt kòpzö for 
ditott függöny. 

. 

. 
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l.ró' _ieleném 

KÉT DISZÍTÖ (а. színpudon) 
JANKÓ. 

No, ha a mai dara!) tetszik, magam is da 
rabot irok, s mindjárt változáson kezdem. 

m'rxmó.' 

De hát mért ne tetszenék? 

JANKó. 

О, te tökfilkó! nincse minden felvonásban 
На változás, s tetszetLe valaha darab, mellyben 
annyi a változás? Hiszen a gordinák zsinegei a 
toróban annyira megkoptak, hоgy mind újakat 
veм a dilector. 

PETYKó. 

Már az igaz, a mai darabhoz jó lenne , ha 
bine szövöszék volna, s mi csak úgy lábunkkal 
csinálhatnók a változást, mint a takács. 

JANKÓ. « 

Eredj, bocsásd le a gordinát, már három fiú 
van a gallérján. 

PETYKÓ. 

Mindjárt , Jankó ! 
ишкб. 

Ugy látom, Petykó, e mellett a „Lángoló 
szív“ mellett mi fogunk leginkább izzadni. (u e 
läjńtékheli elsö fnggönyt lebocsńijik. 
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2da‘k jelenés. 

VÖLGYI. HEGYI. BEBKI. (шашек lzínpndl n 
gurńknak öltözve) 

ввша. 

Jertek csak ide a színpad hátuljára (elan vm 
‘1 6m) itt senki sem hall.  No mit mondtok 
hozzá, he? ' 

‘быть 
Mihez? 

вввш. 

Hogy tetszik ez a directie? 
vöLGYI. 

Sehogy. 
man. 

Már meguntam a Váriné kezét csókolgatni. 
vöLGYI. 

Minket büntetnek, s ö ajándékot kap. 
BERKI. 

Aztán kinek fogadjunk szót? Ha Szénásira 
hallgatunk, Sunnyi ur haragszik, s ha Sunnyira, 
Téglási szid össze. 

vöLGYI. 

Aztán szerephez sem jut az ember, afféle 
herczegeket kapunk, mellyeket ha jól játszunk, 
az ördög' sem veszi észre, de bezzeg, ha csak 

' roszul mozdulunk is bennök, azonnal feltünik. 
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HEGYI. 

Mutassuk meg, hogy mi sem vaши!‘ csak 
tedd oda, vedd oda. 

вввкь 

Állítsunk directiót, nekem van ш füg 
gönyöm. 

шест. 

S nëkem négy színfalam , és három szinda 
rabom. 

убьет. 

S nekem harmadfél pár sárga csizmám, és eду 
vörös trikot nadrágom. 

вввкь 

Én a hösöket, és szerelmeseket 
vöLGYI. 

Én a cselszövöket .és komikusokat  
HEGYI. 

S én az atyákat commifó játszom. 
"бьет. 

Hát primadonna? ‚ , 
ниши. 

Нa lesz, lesz  Bátori Máriát adtam én máx" 
Bátori Mária nélkül is. 

вшвш. 

Hát Mokányné mit vétett! 
. Убили. 

Hiszen {ш kész a társasáv. Szerzödve иgу 
sem vagyùnk. 

. М l 
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HEGYI. 

De eljöne Mokányné? 
вввкь 

Аzt csak bízd rám. Fixumot igérünk neki. 
vôLGYI. 

Igy hát complet a Thalia. 
BERKI (hamia .pnthosnD 

De csitt: „kezet aszájra, mint Hamlet mondja, 
‚kél‘lek könyörgök!“ — Аz elsö darab Lear lcsz, 
s az elsö statio Irsa.  Аl1 , Váriné! jertek a cou 
lissák megé. (д папык kazu my" ьмммь) 

:2ndik ,ielenéau 
ELLÖBIEK, VÁRINÉ (királynénak öltözve). 

vÀRINÉ (kezében szerep, declnmńl, pnltogtatvn) 

„Vagy úgy, lovag, szerelmed megvetem, 
aSzerelmed foltot ejtne bíborunkon; 
Az üdv honába . . .“ 

’ ‘Átkozott legyen, ki elsö jambust írt; nem 
lehet stilizálni, mindjárt belesül az ember _‘ 
Völgyi úr! 

. vöLGYl (c155ö) 
No ‘I 

vAmNÉ.. 

Еgy pohár vizet! 
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vôLGYI. 

"Ё: Küldje a királyné Maschamot. ‚ 
у"‘ vknmń. 

Micsoda beszéd ez? \ 
voLGYl. 

A „pohár ЧП“ тa nem adható, mertBoling 
brocke el megy. («1) 

vAmNÉ. 

Megbolondult!? Hegyi úr, hozza ki zseb 
kendömet l 

НЕЁ“ (Othellókènt) 

„Én a kendöt Cassiónál Шtaт.“ 
VÁRINÉ. 

' Ne komediázzék. 
muGYl. 

„Imádkoztál éjszakára , Deszdemòna ! “ 
‚ . VARINÉ. 

Majd kiforgatom én Othellóból! 
шип. 

„Istenemre, Шtaт a kendöt  Siratod ёt ‚ 
el veled, gyalázatos!“ (el) 

vÁmNÉ. „ 
Alkalmasint részeg. Berki úr, Berki úr! sugja 

el szerepemet. 
ВЕЩИ; 

TiSZta SZÍvböl. (‘чай n анкeр", sugjn, vńrinènnlànn 

„шт „Hah vérszopó, gyalázatos, te vagy; 
Тe vagy, ki rajtunk rútúl zsarnokolsz. 

ввввв’п JÃ'rÉxszíN. 9 
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De kong az óra, s házad puszta lesz, 
S mi szégyenedben itt hagyunkmagadra ! “ 

(lellobja a szerepet l el) \ 
. vÀmNÉ (felkm'n) 

Ah, ez.complott ellenem! Illy illetlenülbánni 
velem! De várjatok! Mind aha’rmat elcsapatom! 6l1 
vagy én! de egy szinpadon többé nem rnüködünk! 

. 

4dîlc ,ielenén 

DURczÁs. ELöBBl. 
nUnczÁs (limi мы _ örömmel) 

Ah királyné, ön ma dicsö lesz — De a 16111 
busokat jól pattogtassa, nehogy azt higyjék, hogy 
a drama prózai. 

VÁRINÉ. 

Ha nyelvem ki nem törik.Nem tudja, mi 
féle szerencsétlen furulyás írta e darabot? 

DUlwzÁs (110ssz11 képpel) 

Ön... ön . . . Нeт tudom. Camlann el) No, 
hiszen várhatsz, mig szerepet írok neked! 

VÀRINÉ (olvu) 
__ _ _ gyalázatos te vagy, 

Тe vagy, ki rajtunk rútul zsarnokolsz! 
. 

, .ìdik jelenéx. 

111111106) VÁRINÉ. 
` vÁm. 

Ah Bábi, oda vagyunk, oda vagyunk! . 
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ь 

VÁRINÉ. 

No , mit ijesztesz ? . . . Szénási . . .? 
VARI. 

Mit Szénási! a közönség, a közönsc'g! A ká 
véházból rohanok. . . ott. . . egy asztal körül el 
végezték,' hogy kifütyölnek. 

VÀRINÉ. 

Ah . . . és miért? 
vAnL 

Semmiért, mert nekik иgy teiszik, azt mond 
ják, jog'uk van, mert belizetik a bementi árt. 

VÁRINÉ. 

Nem játszom! nem játszom! Hivd a rendezöt. 
Rekedt vagyok, rekedt vagyok! No mit álsz itt? 
шт) Nem hál!od, Воgy rekedt vagyok, alig ш 
dok beszélni! 

‘Щи. 

De hát ne kiálts, ha'meghallják! 
VÁMNÉ. 

Még sem pusztulsz! 
vluu (elwmwlyos) 

VÁRINÉ GUMMI) 

Ez bizonyosan Jolán pártja. De nem ül'tök 
diadalt, nem engem, Ы fogják holnap kifütyöl 
ni — arra esküszöm! — Van még nekünk‚ is 
pártunk! 

9* 
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l 

Gulik ,ielenén 

BÁJFALVI (trikotban, bugynadrágban, feliil kaput). 
DURCZÁS. VARI. ELoBBl. . ' 

vÁnL 

1tt van  rekedt alig tud susogni. 
DUlwzAs. 

Ah, ez rettenetes! 
BÁJFALvl. 

Mit kiván, asszonyom! 
VÀRINÉ (rekedten) 

Meghültemrekedt vagyok  az orvos meg 
tiltá a beszédet! 

nUlwzAs. 

Ah, az lehetlen! hiszen csak 1111é11t 11é11l6 t6 
leln tiszta csengö hangon: miféle szerencsétlen 
furulyás irta a mai darabot? Óh jól megjegyez 
tem magamnak. 

vÁBmÉ @adjudi "km 11u115011) 
Fagylaltot ettem  Változtassák meg a dara 

bot  

' BÁJFALVE. 
Az elöadást változtatni nem lehet ; megrövi 

dl'tjük az indulatosb helyeket. 
" DUlwzAs. 

Az 1st611é1t ne, úgy vége a hatásnak! (‘Мол 
Bßl'fdvihol) Hidd el, csak tettetés! 



v1. JEL. vÁNDoE szmÉszEx. 1 01 

BÀJFALVI. 

Asszonyqm, orvosi bizonyítvány nélkül 
VÀBINÉ. ’ 

Az legkisebbVári, hívd az orvost! (vivi el) 
DUlwzAs. 

Ah , ez borzasztó! Nem engedem, vérig nem 
engedem ! 

VÀRINÉ @nine мeьь) 

Mi köze hozzá az úrnak? 
BÁJFALvI (твaЬп) 

Нa elmaradhatna e silány darab! Uram, vedd 
el e keserü poharat a közönségtöl! — De Мt 
mit adjunk illy hirtelen? 

VÁEINÉ (мы femm.) 

A „Nagy zürzavart.“ 
BÁJFALVI. 

Hol a színházi „от? 
DURCZÁS (luren ragndjn, titkon) 

Megállj, áruló! te nem akarod, hogy sze 
rinted e silány mů adassék  

BÁJEALVI. 
De ha rekedt? 

 DUEczAs. 
Eh , nem rekedt! 4 Te mindig tudtál segítni: 

segíts, vagy velem lépsz‚le, arra esküvém! 
BÁJFALVI. 

Soha illy dühös dramairót! Lássuk, lehete 
a bajon segítni? — Asszonyom, teм‘ rekedt ön? 
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vÀlllNÉ (мы felehb) 
Нет hallja 

выпил. 

Е szerint holnap sem játszhatja az Orleansi 
szüzet? jó, csak ezt akartam tudni: szerepét 
majd eljátsza nöm. 

vÀmNÉ (шт felebb) 

Нeт szükség holnapig kirekedek. 
BÀJFALVI (wml) 

Ön ki és bereked, a mint akarja, ön velünk 
játékot üz. Olly középszerü szinésznétöl, ki majd 
minden estve szerepébe sül, olly minden talen 
tum nélküli szinésznétöl, csudálkozom, hogy az 
igazgatóság annyit képes tl’irni; bizonyos окa van, 
nagy окa, mellyet emll'tnem nem szükség, az egész 
közönség tudja! . . . 

VÁRINÉ 05m mul) . 

Micsoda illetlen beszéd ez? kicsoda ön, édes 
rendez'ö ur? s ön jobban tudja szerepét, vagy 
kedves neje jobb szinésznö, mint én? Ö akarja 
szerepemet játszani, hahaha! az Orleansi szl'izet, 
hahaha! 

v BÀJFALVI (igen нашаш) 
Köszönöm! Illy hangon a „Lángoló szív“ 

is beszélhet. Ön a legelsö szinésznö! 
шлюз,“ (Bajnlvl пунш». bolul) 

Ote genie! te genie! 
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vÁmNÉ (Мн) 

Atkozott kelepcze ! 
. 

7dilc jelenéx. 
VÁRI о“) ELÖBBIEK. ' 

VARI. 

Ш az orvosi bizonyitvány! (01m) „Váriné re 
kedtsége miatt nehány napig föI'nem léphet.“ 

вып‘ММ. 

De fölléphet, тert már kirekedt. 
VÁRI (nikon Mjehez) 

Nem fognak kifütyölni. 
VÁRINÉ (najmvihnz) 

Uram, ön ármányával életem ellen tör; ad 
dig ingerelt, mig rekedt torkom’ daczára kiabál 
nom kellett: most magának tulajdonítsa, ha az 
igazgatóság’ kárára ш hónapig beteg leszek. 
Abáj a tüdöre szállott, már is szúrásokat érzek. 
от“ Vári, orvost, széket! Csak azért sem 
játszom ! 

. 

Sdik Jelenés. 

TÉGLÁsI. вить HEGYLVÖLGYI. BERKI. J0 
(mńr öltözköàve pnus" Идут!) 
ÜGYELÖ. szINÉszEK. sUGÓ. 

TEGLÁSI. 

 Azért sem датам már ismét szeszélyeske 



104 ‚ vÁNnon szlNl'aszlaK. ш. FELv. 

dik? Szaporán! A hölgyek begyültek, kezdeni kell! 
DUnozAs. 

‘gан, igen kezdeni! 
VÁRINÉ. 

ПУНaМsотvanneтsгЫhaЕой. 
SUNNYI. 

Valóban egészen halvány бы") A дara!) el 
marad! 

'l'ÉGLÁsl смeт) 

Már honnan шар? hiszen a festék alól nem 
is látszhatik. 

sUNNYl. 

Kérem, kérem, a szemek. 
TÉGLÁSI. 

Hol az ügyelö? Rendezö 111’, kezdesse! 
sUNNYl. . 

De kérem, ha Váriné asszony roszul érzi 
magát, ha nyilalása van, a dara!) él'dekét nem . 
kell vele koczkáztatni. 

DURczAs. 

0h mit seln tesz, Várinénak semmi baja! 
‚ TÉGLÁSI. . 

De a közönséget nem lehet elámitani. 
sUNNYI. 

De гyбыeм lnég kevésbé, rosz .elöadássah 
TÉGLÁSI. 

Ösmerjük 'az afl’éle nyilalásokat. 
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sUNNYI. 

De betegen seны sem tartozik játszani. 
TEGLÁSI. 

Csudálom , hogy Sunnyi úr olly hö pártfo 
gója lön a hirtelen betegségeknek, holott becses 
Holdjában annyiszor kikél ellenök. 

sUNNYI. 

De a valódi betegse’g. 
TÉGLÁSI. 

Eh, Sunnyi úr, a mit ma fehérnek mond, 
holnap feketévé teszi , ösmerjük! 

sUNNYI. 

Ez megbántás! . 
' TÉGLÁSI. 

Mindig ellenzékbe teszi magát velünk, Еgа: 
gató társakkal, önnel nem boldogulhatni. 

. “ SUNNYI (Iman) 

Ne comp'romittáljuk egymást. 
_ TEGLÁSI. 

Már torkig vagyok!... S megmutatom, hogy 
Váriné asszony játszani fog, s azzal punctum! 

‘ SUNNYI.  
De két voks egy ellen; Szénási úr pedig 

TEGLÁSI.' 
Tudom, Szénási még maga is betegnek 

tetteй maga't és lefekszik, ha Váriné úgy a 
karja. 
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DUlwzAs (sunnyno.) 

На“ így pártolja ön a mai eredeti remek 
müvet ? 

TÉGLÁSI. 

Rendezö úr, jelentse a közönségnek, de е 
zen szavakkal: Váriné véletlenül jónak látta megf 
betegedni, Sunnyi ú1‘ helybenhagyásával. 

sUNNYl. y 

Rendezö úr, tiltom, azt ne merje гeниi. 
TÉGLÁSI. ‹ 

Ön nuja? és kicsoda an? 
‚ ' SUNNYI. ` 
Igazgató társ. 

TÉGLÀSI. 

бы mételye rég a társaságnak, egy oldalú 
partos kritikája rég hinti szinészeink közé az 
egyenetlenség' és irigység’ шагaм. 

sUNNYl. ' . 
S önök, igaztalan pártolgatásaikkal. 

. 

9dc`lc ,ielenén 

ELÖBBIEK. vÁlu. 
VÁRL 

Az orvos dartlizik, maga nem jöhet, de itt 
küldi az orvosi 'bizonyítványt: „Váriné oldalnyi 
lalásban szenvedvén, néhány hétig nem léphet 
föl“.... ’ 
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винить 

No, Ютa, spectabilis. 
DUEczÁs. 

Hiszen nem is látta.a beteget! 
 TEGLÀS! (‚пера . bizonynvanyi) 

Engem nem hurczolnak orromnál fogva! Vagy 
játszik Váriné,‚vagy én resignálokl 

sUNNYL 

Ah, ah, az orvosi hivatalos bizonyitványt 
eltépni!... ' 

VARINÉ. 

Nem játszhatom! (vdfihoz) НМ! Szénásì игa‘, 
Sunnyi mellettünk van! (vm «lfm , 

TEGLASI. 

De játszani fog. 
sUNNYl. 

Más darabot kell adni. 
DUnczAs. 

Pali segíts. 
'rEGLÁsL 

Ezt kell adni. 
вины“. 

Nem kell. 
TÉGLASI. . 

Önnel többé nem leszek igazgató társ. 
sUNNYL 

Én sem leszek önnel. 
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TÉGLASI. 

Resignál? jó, én elfogadom. 
' \ sUNNYl. 

Ön is resignált: jó, én is elfogadom. 
TÉGLÁSI. ‚ ' 

Csináljanak a mit akarnak. (.1) 
‚ sUNNYl. 
En sem bánom! (el) 

‘ vÀluNÉ. 

Az egészet magoknak tulajdonitsák, mért a 
karnak kifütyölni. De tudom, honnan származik; 
meg fogom hálálni Fecseginé asszonyságnak. 

FECSEGINÉ. 

Magának tulajdonitsa! 
‚DURczAs. 

Kit akarnak kifütyölni? 
VÀRINÉ. 

A darabot is, engem is! 
FECSEGINÈ. 

Mindketten megérdemlik. 
DURCZÁS (hangosan) 

Asszonyom! 
BÁJFALVI. 

Az istenért! kihallik! kihallik! 
‚ VÀRINÉ. 

Adják a „Nagy zürzavart.“ (el) 
DmwzÁs. 

Pali, segits! vagy futok Szénásihoz! 
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BÁJFALVI. 

Vigyen el az ördög. A végsöt is megkisér 
.tem: rákezdetem a darabot.Félre, ki a szín 
padról! Sugó menjen le! Le kell ereszteni az 
erdö függönyt! Jolán menj, te kezded. 

(a jńtèkbeli színpad’ közepén eду fñggönyt bocsńtanak l0 fonn'kul. 
csengetés John Нина] magy, a daxnb Каждый‘. Aszinélzek mind 
a Ezinfalak liözt чаши}: ‚ csnk Bn'jfalvi è. Durczis шаги!t a lebocsń 
um függönyón innen). _ . 

BÁJFALVI. 

Csend legyen! ügyelö, a ki lármázik, föl 
kell írni. . ' 

DUEczÁs. 

0 te genie! te genie! 
BAJEALVJ. 

Az áldozat megtörtént, de hadd füledbe mon 
danom, soha silányabb darab színpadra nem ke 
rült, mint a mai. (т.г‘) _ 

шшсиАв. 

Ah, majd meglátjuk!... Halledi Megyek él 
vezni az elöadástl (ol) 

BÁJFALVI. 

Tapsolnak, hogy kezdjük már. 
. 

lodik Jelena. ‚ 

szÉNÁsI. ELÖBBIEK. 
. szENÀsI („душам ión) 
Hol van ö? hol van ö? 
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' BAJFALVI. 

Ki az? Ügyelö írja fel. 
SZÉNÁSI (dar'ohm) 

De hiszen majd felirlak én, hálátlan rosz ñú, 
haszontalan czenk, hitvány szökevény! 

nlmALW. 

Mit jelent ez? Uram, én... 
szÉNAsl. ‚ 

Uram? semlni uram többé. Mi az ön neve, ha 
szabad kérdenem? 

BÀJFALVI. 
Bájfalvi. 

szläNAsl. ‚ 

Szénási vagy, gaz kölyök! Mindent tudok, 
mindent! (ашащы шт, ...5y крыш ‘ы в l. mil) 

BAJFALVI. ' 

Kedves nagybátyám! 
(Szinészek n lńrmńra. összefutnak). 

ÜGYELÖ (lam1vu) 

Csendesség! Micsoda lárma'ŕ... Jaj a dire 
CtOI‘! (elsompolyog) 

szÉNÁsI. 
Igy meggyalázni a családot! illy szégyent 

hozni ’fejemre! Világ bolondjává lenni! 
BÁJFALVI. 

Kedves nagybátyám , méltóztassék . . . . 
szÉNÀsI. 

Szót se! vagy e bot tánczol balletot Шпa 
don! Lettél volna gyilkos, áltál volna haramja 

h 
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bandába, megbocsátanék: de komediásnak! Ördög 
és pokol! Te még tricotban és puil‘nozenben mersz 
elöttem megjelenni? Le vesd azonnal! 

BÁJFALVL 

Nem fogom levetni! 
szENÁsI. 

Csa/k látni akaroin, meddig megy ez a ma 
kacsság ! ? 

‚ EÀJEALVI. 

S nem is hagyandom el a pályát soha, mel 
lyet választék. Igen, hátyám, büszke vagyok а 
sz111ész czímre! Nyitva ál‘l elöttem minden tér, s 
én csak ezt választám, mert hivatást érzek hoz 
zá, s mert ezen kitünni szintolly dicsö, üdvös, 
6s hasznos nemzetiségünkre , mint bármelly má 
sikon. Söt vane hivatal, melly meg nem találná 
nálunk folyvást alkalmas emberét, de hány van, 
ki e színi pályára alkalmas? s az alkalmasok kö 
zöl hány van, ki az elöitéletet megvetve, rálép 
ni nem szégyenel? hány van, ki mintegy szám 
üzve magát a valódi életböl, nagyszivüen türni 
kész a kicsinlés s megvetés nyilait, mellyekkel 
rokoni, baráti, ösmerösi folyvást sértegetik. És 
én ncm gondolok az all‘éle nemesi, de igen is 

‚parasztos göggel, büszkén mondom ki: magyar 
szinész vagyok! mert fel tudom fogni a nagy és 
szent czélt, mellynek eszközül szolgálok: mert 
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tudom, hogy nálunk a s‚zinmüvészet a nemzetiség 
elött visz szövétneket, s a nemzetiség elött tisz 
telettel nyit utat minden igaz magyar, 's örömmel 
gyül követöi seregébe! 

„мы. ‘ 

No nézd, még büszke vándorrongyaira, 
hahaha! Talán declamatioddal akarsz megtéríteni. 
Tán még büszke is legyek rád, kóbor? büszke, 
hogy olly csoport tagja vagy, melly jöttmentek 
böl congregálva, a nationalitas’ praetextusa alatt 
az idöt lopja, s moralis' oskola helyett az inmo 
ralitás magvait hinti. 

' BÀJFALVI. 

Legyen elöbb nemzetünkhöz méltó közép in 
tézetünk, melly egyszersmind szinészi oskolául 
szolgálhasson, s növendékeket is ápolhasson keb 
lében: lnajd kilövelendi az jótevö sugárait ra'nk 
vidéki vándorokra is; s a salak, melly rnég most 
e mennyei italban kеvereg, mindinkább üllepedni 
és fogyni fog. Van köztünk, mint mondám, el'ég 
söpredék: de hol a föld, melly virágot és dudvát 
együtt ne teremne; hol osztály, melly csupa je 
lesböl áll? s ha elhanyagoljuk a földet, .ha‚ nem 
gyomláljuk, ha jótevöleg nem öntözzük, havad 
ságára hagyjuk: a különben termékeny jó folde 
oka, vagy mi, hogy több gyomot terem , mint» 
hasznos növényt? Pedig nálunk ez a vidéki szi 
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116s26t’ so156. Leg'yenek 0s611 6 közönségek és 
törvényhatóságok kimélök, hol kell, s szigorúak 
hol 6 kimélet káros, megváltozandik a s21nész6t 
116l1 6z611 té16 1s. Kiméljük 6s pártoljuk, hol ren 
det,'szorgalmat és becsületesse'get l61111111; s 11z 
zük szét a rest, ronda, zagyvalék csapatokat: a 
hitvány kéntelen lesz lelépni 6zo11 deszkáról, mi 
6t 116111 1ll6t1 , 5 6 l1652o11t6l611 gaz nem fogja 6 
1161116s611l) növények t6р16l6t6t 15 8lУo1Ш1, 561t6l 
1116s árnyékával kifejlését akadályozni. Majd meg 
kevesbül akkor 6 kóbor csapatok 526n16, s l652 
nek kevesebb, de jobb vidéki társaságok, mellyek 
müvelödést, izlést, s é116s anyai nyelvünket fog 
ják terjeszteni. 

szENÁsI. 

Csak declamáld ki magadat, elég hideg vér 
rel birok végig hallgatni; csak játszad el utolsó 
szerepedet itt 6 függöny háta megett, mert a füg 
göny 61é többé ugyan nem fogsz lépni, 6zt fo 
gadom! ’ ‘ 

BÁJFALVI. 
Soha, soha sem lépek vissza! 

szENÀsI. 

Maja megláijuki мёg félévig tutelám alan 
vagy, addig én parancsolok veled, s majd 11116 
rem én fejedböl a komédiát!... 

ÜGYELÖ. 
Változás! ki a szinpadról! 

10 
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(Csengetés , nz иду nevezett erdô' függöny feltñnik, Bn'áhlvi, Szénisi, 
в minden bńmuló òsszevisszn a szinfalak közè iramodnnk , n jńtékheli 
szinpnd lires ‚ a jńtèkheli sugó n sugólyuklnn lithntò, 6s n jůtókbelì 
nézö helyre lńthatni n színpndon keresztül.) 

sUGó от.) 

Hah vérszopó gyalázatos, te vagy, 
Te vagy, ki rajtunk rútul zsarnokolsz! (ММ) 

Erzsébet! Erzsébet! n 
ÜGYELO. 

Vál'iné! Váriné! Hol van? 
BÁJFALvl. 

Váriné! jelenése van. 
(ц közônsèg kopog) 

sUGó (щ) 

„Hah vérszópó 3yal11zatoа“;..1/й1‘111ét1111l61é1‘. 
. 

1 ldik jelenéx. 

ELÖBBIEK. DURezÁs. 
DURCZÁS (bmlml ‚душ ajuin, n „1.11.1u11 kan.) 

Oda vagyok! A darab elakadt. Erzsébet! Várine'! 
(ì kózůnség piszeg, ‘Иr61nb61) PÍSZegnek 1 О 

Mlm). 

Váriné ! Váriné ! 
. 

1241176 .ielenéß 
(nappali kôntöslìen, kalaposnn 

az ńlfalnk közt.) 

vAnlNÉ. 
Ki hívott ‘? 
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y ÜGYELö. 
Az istenért, jelenése van! 

. uhmm. 
Mondtam, hogy heteg vagyok. 

DURczÁs. 

Ah, oda vagyok! Levetkezett! 
(a közönség ‘Шут, döxömböl) 

VARINÉ. 

Mondtam adjá'k a „ Nagy zi'irzavart“! 
BÁJFALVI. 

No hiszen azi; adjuk most! Eresszék le az 
elsö (a jńtékbeli elsö függönyt leeresztik, n közönaég 
Жми‘, mind n szinpndrn rohannak.) 

. VÁRINÉ. 

каrоdat Vári, holnap útazunk. 
VARI. 

Hála швы... (fèlfe) Csak rávehetném, hogy 
mondjon le a szfnpadról. (elmmk) 

. vöLGYI смыть“) 
Elnézi ezt, igazgató úr‘? 

szENAsx. 

E percztöl fogva megszüntem lenni. 
vôLGYI. 

Kék úr, ön igazgató volt, ne tůrje. 
EEK. 

Voltért nem ad a zsidó semmit. 
vöLGYl. 

Két szék közt a pad alatt maradtunk. 
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DUlwzÁs. 

Pali, segíts ! vagy megmondom nagybátyádnak. 
. BÀJFALVI. ‚ 
Csak tessék, tessék, édes ú1. 

DURCZÀS (Szénńsihol) 

Uram, im unokaöccse. 
szílNAsl. 

Menjen az ú1’ pokolba! 
BÁJFALvl. 

S im, uraim, a mai silány darab’ szelzöje. 
(Mindnyíjnn kaczagnak) 

szÉNÀsI (Bńjfalvihw) 

Vetkezzél és öltözzél, velem jösz Pestre. 
BÁJFALVI. 

Igen, Pestre megyek, mert a nemzeti szinház 
tagjává levék, már két napja kezemben az új igaz 
gatóság meghívó lcvele. 

szÉNÀsl. 

Jösz oekoládat folytatni. 
BAJFALVI. 

Azt nem .tehetem. 
szliNAsI. 

Kényszerítni foglak. 
BÁJFALVI. ' 

Azt teheti, fél évig még hatalmában vagyok, 
addig tegye velem, mit jónak lát; de félév mul 
va azt teendem, mi nekem fog tetszeni s ön örö 
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kömet kamatjával együtt visszafizetendi. Félév nem 
a vЕЩЁ! Tehát azonnal, csak nömtöl veszek búcsút. 

(Jolńnhoz megy. 
szÉNÁsI (mus'm) 

Prima furia agyon akartam ütni a gaz kölyköt, „ 
secunda furia összeszidtam, s most minden furia 
nélkül,valami jutott eszembe:capitálisa; mellyböl 
azon hiszemben, hogy elvitte az ördög, elköltöttem 
tizezret. Jobb lesz tán paciiicálni!  Pali te, Pali te! 

BAJEALVI. 

Azonnal, esak nömet tudósitom 
szENAsx. 

Jöszte csak, no!... Иgy gondolnám... mivel 
Pestre meg is hivtak... s mivel meg is házasod 
tál.... s mivel félév mulva úgy is megint actor 
lennél... \ 

nÁJEALvI. 
Mindenesetre. 

szÉNjrsl. 

Tehát... hogyha... úgy gondolnám... mint 
hogy elveszettnek hittelek... capitalisodból... 

EÀJEALVI. 
Behunyom egyik szememet. 

szENÁsl. 

Negyvenezret ki fognék tüstént fizetni. 
EAJEALVI. 

Köszönöm. 
szENAsI. 

Hanem a Bájfalvi nevet иgye meg1artod? 
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BÀJFALVI. 
Mlért ‘Р 

szÉNÁsl. 
Kissé átallanám. . . . 

BÀJFALVI. 

Tartsa meg nevét, a dicsö Szénási nevet, én 
Bájfalvi maradok. 

szÉNÀsI. 

Ha meglátogatsz, kérlek, titokban. 
‚ BÁJFALVI. 

Нeт fogok alkalmatlankodni. 
szÉNÁsl. 

Tehát addig is, servus! (.1) 
ßAJFALvI. 

Elöitélet, itt megy egyik rabod! 
DUlwzÁs. 

Hát darabom? 
DAJFALvl. 

Нeт adatik. Ki fogom jelenteni: hogy Vári 
né véletlenül orvosi bizonyítványt kapott, s nem 
jatszhatik. A közönség úgy is csak nyerni'fog, . 
ha nem kénytelen végig hallgátni e silányságot. 
A bementi árt vissza kell iizetni. Ki a szín 

padról! 
(mind 112 ńlfalak megé takarodnnk, jelenh'z' úlln'sba nazi magit) 

Húzzák fel az elsö függönyt! 
(а vnlódi e1s5 függöny sebesen lebocsútiatik), 

. 



Tudnivalók. ' 

._ 

i. А’ magyar tudós társaság ezen munká 
nak csak kiadója lévén, nem kezeskedik a’ benne 
követett nyelvszabályokról, sem irásmodról, sem 
végre akármi nemü nyelvet ’s irást illető elvekről: 
egyedül arra kívánt a’ kéziratok bírálatában ügyel 
ni, hogy az elfogadott és sajtó alá bocsátandó 
munka , mint egész , egy vagy_ más tekintetből 
ajánlható legyen, ’s a’ literatura’ jelen állapotjában 
kiadásra méltónak tartathassék. 

2. Nem vizsgálhatván meg a’ benyujtott kéz 
iratokat a’ társaság fejenként és egészben; ezt, u. 
m. Vándorszíne'szek, melly az 1844ki drámai ju 
talomert versenyzett, a’ _XVd. nagy gyülés, az 
ezen pályamunkák” megbirálására választott kül 
döttség” ajánlatára, mint első rangút, jutalomra 
és kiadásra méltatta. 

‘ 3. А’ társaság által kiadott kéziratok közöl 
ez XCII. számú. _' 

Pesten, augustus’ 30. 1845. 

I). SCHEDEL FERENCZ, 
titoknok. 
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