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Ezen sorokat e” Megyének a, honi nyelv 
terjesztésére ügyelő Küldöttsége paran 
csábul készítvén, ngy hiszem senkinek 
sem&quot; szentelhetem illőbben mint azoknak, 
kik a” haza szívét lakják; mert valamint 
minden testben leginkább a, szivbül ered 
élet és erő, ”s a” gyarló embert, ha ben 
ne az nemesen buzog, mindenen tul 
emeli: ugy állít viszont nemzeteket is 
minden ollyas egyesülési ok magasbra, 
melly a, hon külön ereit egybekapcsol 
ni ls azokba lelket as nemességet lövelni 
segít. 

Tett és példa által jóltevőleg hatni az 
egészre, dicső tiszt; ”s illyest könnyeb 
ben eszközölhetni mint mások, nagy sze 
rencse. És ha ezen utólsóban olly szá 
mos tekintetnél fogva nagyobb mérték 
ben részesülhetnek a, Tekintetes Ren-. 
dek, mint hazánk akárhol-lakó polgári: 
nem lesznek azért, tudom, soha irígy 

/ 
1% 



' dogság! 

ség tárgyai; mert azon kételkedni nem 
szabad. “Ők fognak példa és mintakép 
szolgálni ”s mindenben járni legelői, a? 
mi nemes és szép ”s mind Nemzetnek 

' mind Királynak hasznos és dicső.” I 
”S midőn a” Tekintetes Rendeket.illy 

magasra állítom, ”s a” köz haza kivánsá 
git, reményit és bizodalmát férfiui őszin 
tcséggel kimondom, csak tolmácsa &quot;va 
gyok azon érzelmeknek , mellyeket, ha 
bár sejdítlen' is, minden becsületes Ma-' 
gyar híven hord keblében; mélyen érez 
vén, hogy egyesülés erő , ”s erő bol 

. Fogadják tehát a, Tekintetes Ren. 
dek e” csekély próbát; szokott kegyessé 
gökkel ”s engedjék , /ha legutolsó sorban 
is, Velök munkálhatnom' honunk ”s Fej 
delmünk díszét! 



Minden egyszer vagy többszer már elhibá 
zott, olly irányban nehezíti az uj kezdet-utáni 
sikert, mint a” millyenben a” végbeviteli pró 
batételek.több vagy kevésb áldozattal valának 
összekapcsolva. Minél nagyobb volt a” munka 
előtti kiállító Szomj és kivánat”s azokbul eredő 
fáradozás és szorgalom, annál nagyobb tesped 
ség ”s elhidegülés követi az elbomlott munkát. 
És igy sokszor éppen azon hév ”s teremtő erő, 
melly valódi csudákat müvelhetne, nem csak 
minden haszon nélkül enyészik el, sőt még a” 
siker napját félszázadokra löki vissza, ”s ekép, 
ha köz dolgokat illet, nem ritkán áldásbul 
átokra fordul. . 

[Magyarországban a” honi Játékszinnek tar 
tős életbe hozatása , soktul érzékenyen ohajtott 
tárgy; áldozat pedig számnélküli tétetett már,' 
deazért bizonyos sik'ert ebben is, mint olly 
sok m 'sban, még nem tud előmutatni a” Magyar. A” kasiíi, miskolczi, tán pécsi Játékszinek 
csak fele te gyönge ”s bizonytalan alapokon fe 
nekülnek; ”s ha fentartásokért némi nagy lelkü 
hazafiaknak elegendő hálát soha nem adandhat 
is a” késő maradék, mert “Horatius Cocleskedni” 

X 
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-- ha igy szabad nemes elszánást nevezni - 
tán a” lehető legnagyobb érdem: azért még is 
bizonyos, hogy az olly intézeteknél, mellyek 
nek egész létök néhány hazafitnl függő, -- kik, 
harmagokra hagyatnak, nem fogják tán sokáig 
birhatni már az áldozat sulyát - a” pillanati fel 
lobbanást csak 'hamar, a” visszahatás törvényei 
szerint, sok évi sötétség 'kénytelen követni. 
Ezt bizonyítja Erdély; ezt Székes-Fejérvár; 
ezt több hely, hol voltak némi divatban magyar 
Játékszinek egykor már, de többé nincsenek, 
”s a” hihetőség törvényi szerint most százszorta 
nagyobb nehézséggel emelkedhetnének ott me 
gint fel, mint szétenyészetök előtt; minthogy 
a” sikeretlen fáradozás diadalmi erő 'helyibe, ha 
nem mindenkiben is, de a” sokaságnál általá 
nyosan véve, elhidegülést is visszavonulást 
okoz; minél fogva nincs is nagyobb, egyesítő 
mint siker, ”s hatalmasb szétbomló mint sike 
retlenség! ' 

A” köz jóX tekintetibül tehát, kötelességünk 
“e” részben - minthogy már sok volt a” hiábai fá 
radozás - vagy semmit se kezdenünk, vagy ollyast, 
mi a” czélnak hihetőleg meg is felel.” - Így vagy 

' feloldandjuk az eddig fejtetlen feladást, melly 
{r ez: a” Jatékszini dolgok elbomolhatásának ele 

jét venni, ”s legalább ismételt sikeretlen forgo 
lódásink által senkit még erősebben vissza nem 
ijeszteni, a” feloldandót pedig nem bonyolítni 
még nagyobb akadályok közé, hanem azt, a” 
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mit mi végbevinni. nem 'tudunk, szerencsés 
beknek uj szeplő nélkül engedni át. “Hihető 
leg bizonyos sikert nyerni, vagy semmi ujat nem 

I kezdeniz” lm az, a” mi közé vagyunk állítva. 
És ezt tán ugy érjük el legbiztosabban “ha 

annak, a” mit e” részben tettünk már, szinte minden 
ben ellenkezőjét eszközöljük l” - 

A” czél nem kevésb és semmi egyéb mint 
hazánkat a” Játékszin kellemiben ”s hasznaiban 
részesíteni általában. De ennek létesítésére ed 

dig valyon milly planum szolgált? .Fellobbant 
a” tárgy; rakatott elv; szedetett pénz, itt, ott, 
amott és szinte mindenütt; eltanácsoltattak órák, 
napok; hetek: de egyesitő planum, convergens 
systema nem volt; ”s ím ezért, éppen ezért 
se/wl sincs ”s nem is lehet valódi siker. 

Ebben is, mint mindenben, a” szerencsét 
len divergentiale systema, vagy jobban mondva, 
“systema-nélküliség” volt a” nagy szétbontó ”s 
gyászos megsemmisítő - - vagy is inkább : az 
ébredő életet már bölcsőjében kegyetlenül el 
fojtó! 

Magyarországban egyetlenegy szinházat 
alapítni, egyetlenegy szinész társaságot dotálni, 
”s az egész 10 milliói népesedést örökön örökké 
csak illy nyomorult kapcs által kötni össze'mind 
azzal, a” mi szép 'és nemes szokott Muzsák 
és Bájak közt fakadni, valóban olly egy törpe 
kivánat, hogy annak kielégítése végett - én 
legalább - éltemnek egy napját sem akarnám 
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Telszentelni, ha t. i. “Minden fáradozásnak lehető 
vég sikere csak egy álló szinházra, csak egy társa~ 
ságra szoríttatne'k.” 

Saját kivánatom tehát, ugy mint e” rész 
ben akármilly nagy szemvedelmüé, oda járul 
“Volna bár minden nagyobb várasunkban olly szin 
ház és társaság, melly biztosan fen állhatna, ”s ez 
által lépcsőnként olly tökélyre fejthetné ki magát, 
hogy midőn szünóráinknt kellemteli elvarázslaná, ér 
zelminket, izlésinket, szokásinkat nemesítné, ide-' 
mítná, józanítná egyszersmind.” 

Erre kell törekednünk. De ezt mindad 

dig csak távolrul sem érendjük el, míg az 
eddigi cselekvésmódnak éppen ellenkezőjét nem 
választjuk, t. i. míg a, helyett, hogy egyszer 
re több Játékszint segítgetnénk elő, itt is ott 
is fáradoznánk ”s munkálkodnánk, “Minden e” 
tárgyra szükséges és bennünk lévő tehetséget egy 
szinház-állításra ”s egy társaság tökéletes fentartá 
sára nem egyesítiink.” 

0hajtásom: Számosb Játékszinnek létre 
hozása; javaslatom^ pedig ennek elérésére: 
Egyesült erővel mindenek előtt egyetlenegyet 
hozni tökéletes rendbe, ”s aztán egy másikat; 
azaz: nem több követ emelni egyszerre, ha 
nem egyiket a” másik után. 

Adományábul kiki bizonyos osztalékot -- 
dividendet - vár, csakhogy egyik inkább mo 
ralis részvényt kiván, másik pedig inkább phy 
sikai után eseng. Már milly idomzatban áll 

X 
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nak egymáshoz az illy különbözőleg érzők? 
Nem igen fogunk hibázni, ha a” moralis örö 
mek-utáni vágyók számát sokkal csekélybre 
vesszük, mint a” nyereség után ésengőkét; &quot;'s 
azt nem egyedül azon szomoru valóság szerint, 
hogy több a” testes mint a” lelkes ember, ha 
nem mivel soknak legjobb akaratja ”s' Íegnemesb 
felemelkedési szomja mellett sem lehet, tehe 
tetlenségénél fogva, olly tárgyakhoz járulni, 
mellyekbiil kirekesztőleg csak moralis részvény 
ered. k 

Természetes és mélyen az emberi miben 
létben gyökeredzik ennél fogva, hogy, teszem 
például, a” mármarosi nem áldozik szivesen 
egy Pécsen állítandó szinházra, a” somogyi nem 
örömest egy Debreczenben alapítandóra, a” 
bánsági nem minden készséggel egy Balaton 
Füreden alkotandóra ”s a” t. 

Azonban a” nyereség e” részben legkisebb 
tekintet, mert senki, ugy hiszem, ki nálunk 
szinházra áldozik, mechanikai dividendet nem 
vár, mert ennél jobb speculatiót kigondolni 
minden fejtörés nélkül kiki tudna; ”s igy az 
egész várhatandó nyereség kirekesztőleg mo 
ralisra szoríttatik. De ez is kétfélef Legelő 
ször is azon öröm: a nemzeti nyelv, izlés és 
szokásnak kifejtéséhez, józanításához ”8 ne 
mesítéséhez járulni leghathatósblag; ”s aztán: 
azon kellemes időtöltés, melly közvetlenül egy 
jól elrendelt Játékszinbül háramlik a” hallga 
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tókra. ”S ha megint azt vizsgáljuk, &quot;valyon 
milly idomzatban állnak e” két felekezetek egy- . 
máshoz - t. i. azon osztály, melly philoso 
phiai szemmel veszi fel a” Játékszint általá 
ban, azon osztályhoz, melly viszont semmit sem 
tekint mint egyedül közvetlen mulatságát - 
tán minden ellenvetés nélkül abban fogunk 
megegyezni, hogy szinte az egész közönség 
ezen utólsó osztályban áll. 

Ezek után azt kell következtetnünk, hogy ' 
a” nagy közönség azon része, melly a” magyar 
Játékszin sikereltetését általányosan kivánja 
szinte csak ollyasokbul áll, kik e” tárgyra se 
nagy áldozatokat tenni nem akarnak - minthogy» 
mechanikai dividend belőlök nem várható - sem 

a” morális philosophiai dividend'del meg nem 
elégszenek, hanem hogy kereken mondjuk ki 
“pénzőkért, ha egyebet nem is, legalább nézni, nevetni, 
sirni, időt tölteni as a”t.” csak ugyan kivánnak. . 

A? közönség illyes, ;. mert azok, kik csak 
lelki &quot;örömet szomjaznak, ”s a” dolgok valódi 
hasznát legmélyebb sarkalatokra rakni képe 
sek, iránylag csakrilka kivételek; ”s ekép a” 

.fő feladás abban áll: vagy illyes közönséggel 
érni czélt, vagy azt természetébül némileg ki 
vetkeztetni. 

' .Az embereket azonban természeti hajlan 
dóságikbul kivetkeztetni, hasztalan vagy igen 
is hosszadalmas munka, és igy valóban csak 

' .ugy fogunk Velek boldogulni, ha őket nem 

/ 

&quot;K 
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képzeletinknél fogva, hanem valóság szerint 
itéljük ”s velök a” szerint bánunk is, t. i. ha 
senkitül, vagy legalább a” nagyobb résztül nem 
kivánunk ollyas áldozatokat, mellyeknek.nemd 
csak tüsténti jutalmok nem volna, hanem még 
végczéljok is homályos kétségben ingadozna, le 
gyen az vagy moralis vagy materialis nyere 
ség; &quot;'s ekép Játékszin dolgában is bizonyosan 
csak ugy fogunk haladni némi sikerrel, ha nem 
azt kivánjuk, hogy egyik adózzék a” másik 
hasznáért, hanem hogy mindenki saját áldo 
zata után, minél előőb ” 
sülhessen a” játékszini kellemekben. 

Már mikép lehessen azt elérni hihetőleg 
legszaporábban de egyszersmind legbiztosab 
ban, és nem csak szappan-buborékként, hanem 
tartólag is, ím az, hol eloszlik azon két ut, 
mellynek egyikén ,. ha tán egy kissé továbdad 
is, de siker vár, másikán pedig, habár kezde 
tén némi fény csábít is, utóbdad kerülhetlen 
elborulás . lappang. . 

Ha, teszem, Tatának csendesen élő pol 
gárja volnék, ki .se nem forgolódott sokat a” 

s közvetlenül része 

világban ,v se nem gondolkozott igen a” magyar' 
játékszini próbatétek annyiszori elbomlásinak 
okairul, azt hiszem - ha t. i. éppen azon 
lény volnék mint' ma, a, mennyire ollyas a” 
kül körülményeknek rámwkiilönböző hatása 
mellett lehetnék - hogy e” részben tán .igy 
okoskodnám: “Bizony szégyen,' hogy Játékszín Ma- ' 

/ 
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gyarországban nincs annyira még kifejtge mint más 
hun, ”s azért szivesen áldozom e” tárgyra én is; 
de ho valahol másutt mint Tatán állítandó szin gy 

házra adakozzam , ahoz valóban se tehetségem sem 
akaratom; mert ha már áldozom, legyen legalább 
annyí nyereségem belőle, hogy otthonim ”s barátim 

' némi kis hasznát vegyék is ”s a” t.” És minden 
ébredségemet, ”s rábeszélő 's egyeztető ügyes 
ségemet arra fordítnám, hogy Tatának lehető 
legtöbb lakosit gondolatimhoz ”s kivánságim 
hoz csatoljam. Ha ellenben mostani tapaszta 
lásim ”s e” részbeni combinatioimmal vinne a, 
sors Tatába vagy Magyarország akármilly he 
lyére, ”s ott telepedvén le, forró köz kivánatot 
látnék ,e” tárgyat már valahára hihetőleg állan 
dó elvekre rakni, akkor tán igy okoskodnám: 
“Barátim, ne vegyétek rossz néven, ha őszintén ké 
petekbe mondom, sokkal nagyobb számotokat egykissé 
inkább testedre/inek mint csupa lelkeseknel: tartom, ' 
”s ekép hagyjunk fel - bizonyod siker miatt - 
minden ollyas számolással, melly kirekesztőleg: 
Nagylelkűségen, tiszta generositáson, nemes el 
szánáson ”s eféle ritkaságokon alapul, ”s állítsuk re 
ményinket, a” mennyire lehet, inkább száraz szá. 
mokra, minthogy azok nem csalnak. Ti Játékszint 
akartok alkotni, ”s ez felette dicséretes , mert min 
den , aa mi a” szépet, dicsőt és erényt megszerette 
ti ”s ekép a” lelket nemesíti, n, keblet tágítja, hasz 
nosnál hasznosb; de tehetségtek nem nagy, ”s igy 
ha pénzbeli nyereséget nem kivántok is, legalább 
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ugy kellene intézni a” dolgot, hogy a” veszteség ne 
legyen nevezetes, ”s a” tárgy ha tökélyre nem is, de 
legalább annyira fejlődjék ki, hogy némileg kellemes 
”s hasznos időtöltésben részesűljetek. Ezt elérni azon 
ban felette bajos, ha hinni akarunk a” tapasztalás 
nak, melly e, részben a” Magyarnál szinte semmi 
egyebet nem mutatJ mint fel-fellobbanásokért ”s el 
elpusztulásokat. Játékszini sikerre bizonyos rendez 
kedés, idomítás ”s előkészületkell; mert annak mes 
tersége némileg elhatárzott elveken áll, ”s ba kül 
nemzeteknek e” tárgybani nehézségiket ,s mind azt 
vizsgáljuk, mikkel nekiek is küzdeniek kelle, míg 
sok év után, mai tökélyre birbatákjátékszini ügyes 
ségöket és tsikerüket, azt fogjuk találni, hogy bi 
zony nálokxis csak olly nyomorult állapotban volná 
nak mind szinházak mind szinjátszo'k ma mint köz 
tünk, ha .valami középpont, vagy inkább “középpon 
ti gyámok) előbb nem egyesíté vala az e” tárgykö 
rülti ugy szólván minden erejöket ls ügyességöket te 
temesb áldozatok által; ”s Ésak Ite's őbbezen közép 
ponti feLfeláradozó erő ”s ügyesség mindenüvé el-el 
nem lövedzett volna. Illy egyeztetők, mondhatni, 
kirekesztőleg fejedelmi udvarok valának; is mennyi 
áldozatot tettek azok ”s tesznek is szüntelen a” tárgy 
jobb sikereztetése végett, mindenki előtt isméretes, 
ki e” tárgyban csak némikép is 'körültekintett. Már 
nekünk Magyaroknak illyféle gyámolokra ‘lehet e ál 
lítni reményinket, kérdem? ”s midőn tanácsosbnak 
tartom minden e, részbeni fejtegetést' elmellőzni, azt 
javaslom vagy hagyjunk fel az egész dologgal, vagy 
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kirekesztőleg csak min-erőnkben bizzunk és senkitül 
mástul gyámolt se ne várjunk se ne kivánjunk mint 
magnnktul. Az elsőt tudom el nem fogadandjátok, 
Barátim, mert valóban gyávaság lenne azzal felhagy 
ni, a” mit magunk is kivihetünk, ”s csak azon ok 
bul, mert más nem gyámolja azt; ”s ekép, mert ín 
kább mindenek tudunk lenni csak gyávák nem, arra 
vagyunk itélve, vagy hogy valódibban fejtsük ki a” 
dolgot , arra megrázva, hogy mi legyünk az e5 rész 
beni egyeztetők, ”s valamint külön udvarok Odakünt, 
ngy legyünk mi idebent középponti gyámolok, ”s 
előbb egyesítsük az e” tárgy-körülti lehető legtöbb 
erőt ”s ügyességet olly annyira, hogy ke'sőbba” fel 
feláradő erő ”s ügyesség végre mindenüvé el-ellöve 
dezzék; Cselekvésmődunk tehát nekünk Magyaroknak 
nem lehet az eddigi -- t. i. sok helyen egyszerre ”s 
szél'esen pendítni meg a” tárgyat, mert azt'bizonyos 
elsülyedés követi; hanem ennek éppen ellenkezőjét. 
kell tennünk , t. i- csak egy helyen kezdeni meg és 
fejteni ki a&quot;' dolgot; isgzt is minden szemességgel, 
”s óvással, azaz: kissé bizony lassudad- Már.a” mi 
az áldozatokat illeti, azok bizony felette nagyok, 
ha a” londoni, párisi, bécsi, nápolyi &quot;'s több illyes 
színházak alkotását tekintjük ”s nem tápláljuk azon 
éretlen képzeményt, hogy mi a” dolog oeconomiáját 
majd jobban vinnők, mint az annyival több 'ideüek 
”s tapasztalásuak. ”S valyon mi Tataiak hihetőleg 
sokáig birhatnők e” illy áldozatok salyát? Feleljünk 
erre őszintén ”s' valljuk meg egyenesen, nehogy en 
magunkat csaljuk lágy koponyája gyermekként leg 
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érzékenyebbül, hogy valóban sokáig nem birhatnók; 
”s igy azt, a” mit ezeg» gond nél/rül állítánk fel igen 
szaporán, elegqgonddal ismét éppen olly szaporán el 
temetni volnánk kénytelenek. E, szerint ne tegyünk 
e” részben semmit elválasztva, hanem szólítsuk fel 
az egész hazát --' minthogy egyesülési pont nélkül, . 
a, mit itt bár rövid szavakkal, de ngy hiszem elég 
gé megmutate'k, semmire sem mehetünk - szólít 
suk fel a” haza minden lakosit mondom: hagynának 
fel, a” dolog , habár lassubb de biztosb sikere miatt, 
minden excentrica erőködéssel és segítnék előbb Ta 
tát elő tökéletes és állandó szinházra, hogy aztán 
annál bizonyosabban szivárogjon szinházi ügyesség és 
siker a” hon minden ereibe is. De ha illyest tennénk, 
ugyan nem volna e Pápának és Nagy-szombatnak, 
Késmárknak ”s Ujvidéknek szint annyi jusa éppenv 
illyféle praetensiót tenni; ”s valyon ki döntné el, 
kinek van több igaza áldozatot kivánni, Tatának e 
Pápátul, Nagy Szombattul , Késmárktul ”s Ujvidék 
tül , vagy ezen négynek Tatátul? Ha igaz a” mit; 
mondok, hogy t.'i. középpont nélkül semmi neveze 
tes sikerrel soha nem fogunk dicsekedhetni, ”s hogy. 
nagy áldozatok nélkül nem kaphat a” dolog tartós 
létre; akkor vagy megint le kell egyenesen monda 
nunk az egész tárgyrul, vagy egy olly helyre vinni 
áldozatinkat, hol a”.dolog minden lehető tekintetnél 
”s környülménynél fogva, 'legáüetőbb'en fel is állhat. 
Már Barátim, hogy ezen hely valóban nem Tata, azt 
közülünk tán kiki elhiszi, ”s tán azt is, hogy az se 
Pápa, se Nagy-Szombat, se Késmárk, sem Ujvidék; 



16 
 

hanem ha van hely, hol Játékszín hihetőkép ”s tar 
tólag felállhatna, az a” Magyarnak semmi egyéb 
nem lehet , mint a” hon közepe, t. i. a” két testvér 
város Buda-pest. És azért Barátim, ki köztetek habár 
se philosophiai szemmel nem tekinti a, dolgot, sem 
áldozni nem kiván, de csak józanul számlálni tud, ”s 
nem csak szalmatüzetgyujtani vágy , zhagyjon fel az 
egész dologgal, ”s ne mystificálja önmagát csalfa 
keccsel ”s káprázattal. Azok pedig, kik egyenesen a” 
hazának akarnak áldozni ”s reményiket °a” Játékszin 
közvetlen örömeiben részesülhetn? a” hihetőség némi 
alapira kivánják rakni, melly egyedül csak valami ki 

.fejlett középpont által szivároghat Tatára, ”s ekép' 
vagy semmit, vagy cserfa tüzet gyujtani lángolnak, 
azok Buda-Pestre és csak Buda-Pestre vigyék szin 
ház-alkotó áldozatikat. . Nem csak a” lelkesek fognak 
illy cselekvés által legszaporábban érni czélt: a, lel 
kesek, kik se pénzbeli nyereség, se közvetlen mu 
latság után mód nélkül nem vágynak, ”s elég jutal 
mat nyernek, ha al köz jó ' a” köz haza halad ; ha 
nem a” testen/l is legjózanabbul cselekednénekz'a” 
testesek, mert ezek vagy hiába ”s olly tárgyra többé 
nem adakoznának, melly szinte szaporábban dül el 
niint felálla , ”s így kincsök zsebeikben maradna, 
vagy azt olly kutfőbe tennék le, ha Buda-Pestre vin 
nék, mellybül a” hihetőség minden számolásai szerint, 
ha nem előbb is, de biztosabban áradna rájok áldo 
zatiknak mind pénzbeli mind mulatsági haszna, mint 
ha Játékszinre szánt adományikat Tata városába iil 
tetnék, vagy hogy jobban mondjuk: az alá temet 
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nék el, honnan játékszini élet se Tatára se az Or 
szágra tartós létüleg bizonyosan ki nem kelhet soha.” 

És ez volna, a” mit mai tapasztalásimnál 
”s teljes meggyőződésemnél fogva nem csak 
Tatárul, hanem Magyarország minden városá 
rul ”s nagyobb helyérülrmondanék, Buda-Pestet 
kivéve. Már hogy Tatán lenne e végkép azért 
állandó magyar Játékszin, ha Buda-Pesten az 
tartós életre ls némi tökélyre ki volna fejt 
ve, az más kérdés; ”s noha nem hihető, hogy 
oda tartólag elszivároghatna, mig Buda-pest 
rül annak szelleme előbb nagyobb városokba 
némileg el nem .terjedett, azért az még sem 
volna lehetetlen, sőt a” hihetőségek theoriája 
szerint sokkal hihetőbb, mintsem ha a” feléb 
'redt játékszini szellemnek leg és legelső talp 
köve Tatán rakatnék, mert onnan nem csak 
nem áradhatna az egészre szinházi siker, ha 
nem még ott sem emelkedhetnék fel legki 
sebb tökéllyel és tartólag. 

E” szerint azt állítom, hogy habár ho 
nunk nagyobb és kisebb helyein több vagy 
kevesebb jó szerencsével éldegélhet és teng- ' 
het valamelly szinész társaság ezentul is még 
több századon keresztül; soha sem fog azért 
általányos szinházi siker - ”s ím ez a” mi 
kell - se Kassán, 'se Miskolczon, se Pécsett, 
sem azország akármilly nevezetes helyén, 
akár hány századok alatt is, némi tökélyre 
kifejleni, mig Buda-pesten rendes szinház, el 

' 2 
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bomolhatlan fel/ nem áll. Innen nyerhet a” 
kassai, miskolczi, pécsi Játékszin tartósságot 
”s tökélyt, innen honunk nagyobb és végkép 
kisebb , helyei, kivétel nélkül - - ”s csa/i 
innen. . . ' 

Ha valahol, itt valóban el kell fojtni 
azon érzést, melly szerint a”. legnagyobb rész, 
Ciceroként pro domo sua okoskodik; mert 

x 

tán sehol sem szembetünőbb mint itt, hogy' 
e” részben senkinek semmie nem lehet, leg 
alább tartőslag, míg nincs az egésznek; a” mi 
bül közvetve azt tanulhatjuk, hogy hosszabb 
időt vevén össze, egyes csak ugy lehet nyér 
tes, ha nyertes a” község. 

E” részben tu'dom a” vélekedések „megoszd 
lanak, a” mint t. i. a” közönség rövidebb és 
hosszabb időre számláló tagokbul áll. Az ''el-' 
sők pülanau' fényért izzadoznak, habár az nem 
sokára hamuvá lesz is, az' utólsók pedig csak 
állandó után sovárganak, habár kissé később 
virad is fel a” siker'reggele., Már ezek közíil 
kik ár jobb, kik a” rosszabb számlálók? azt 
kinek kinek észélére bizom; minthogy itt e 
gyenesen a” közönség nagyobb részérül, t. i. 
a” testesekrül van szó, kiknek józanabbai ab 
ban velem kezet fogandnak, egy cseppet'se 
kétlem, hogy kirekesztőleg Buda-Pestnek le 

' het józan calculus után directe magáért gon-. 
' doskodni szaporább'szinházi siker végett; Po; 
zsonynak, Sopronnak, Debreczennek, Temes 
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várnak ls a” t. ”s a” t. pedig csak indirecte, az 
az Buda-pest közbevetése által; a” minek fő 
veleje im ez: “Szinházi sikerre legkedvezőbb kö 
rülmények &quot;s tetemes áldozatok kellenek; illyeseket 
kül nemzeteknél a” kormány tön; erre nekünk Magya 
roknak most még reménységünk tán nemlehet; mi pe 
dig felette sok jó tulajdonokkal, de pénzzel általában ' 
nem, de még hitellel sem birunk; ”s ekép Buda-Pestnek 

népességét, az ottani egybefolyást ls fővároshoz kü 
tött elsőségét, szóval: kedvező körülményit kell hasz 
nálnunk, ' ”s egy garasig minden e” tárgyra szánt 
adakozásinkat oda halmoznunk fel, mert csak igy 
”s nem' máskép lehet állandó Játékszin Buda-pesten 
”s csak igy és nem máskép támadhat lassanként Po 
zsonyban, Sopronban, Debreczenben, Temesvárott 
”seft. lsalt. tartós szinház.” ' 

Hogy eddig nem választatott középpont: 
ez volt jtehát egyik főhiba; mellyet azonban 
az által orvosolhatni tüstént, ha ezentul' ép 
pen az ellenkező eszközöltetik És Buda-Pest té 
tetik azzá. ' ' 

Ha ez helyes, azon tanáccsal folytatom 
theoriámat, hogy a” Játékszin 'közvetlen alko 
tásában ”s elrendelésében is annak éppen el 
lenkezőjét cselekedjük, minta” mit abban mai 
napig tevénk. Eddig, ha volt egy kis fundu 
sunk, nem tudtuk bevárni az időt; hanem jó 
remény fejében -- mellynek azonban legki 
sebb hihetőségi alapja sem volt - megkezdet 
tük a” munkát: égett is a” szalmatüz magas 

2% 



20 

lánggal egy darabig, de megint elaludt. Ha 
ezt elkerülni akarjuk , hagyjunk fel képzelgés 
sel, ábrándozással, éretlen viszketegségekkel, 
vegyük ebben is ismét a” száraz számolást ka 
lauzul, ”s ne kezdjünksemmihez, míg olly 
somma nem gyül össze, melly a” tárgynak két 
ségtelenülmegfelel. Illy módon bizonyos czélt 
érünk; ”s ehez semmi sem kell, mint jó Sys 
tema és erre állított feriui állhatatosság; a” 
minél azonban ritkább az ég alatt nincs. 

”S ha azt mondom , olly nagy sommának 
kiszerzéséhez, melly egy tökéletesen felállítan 
dó Játékszinre szükséges volna, semmi egyéb 
nem kell, mint jó Systema ”s fériiui állhatatos 
ság: ugy hiszem, nem csalatkozom; mert hogy 
valami kezdetre bizonyos áldozatok csak fog 
nak tétetni, akármilly csekélyek is, azt nem 
kétlem; ”s igy a”legkisebb adománynak kama 
tozás-általi szaporodása is eléri végkép azon 
sommát, melly jó rendezetü ”s állandó Játék: 
szinre megkivántatik. . 

Háttal száztul, . ha kamat kamatra adatik, 
minden tőke 12 esztendő alatt kétannyira nő; 
?s ekép 108 esztendő alatt 20 ezer forint 

' IO,240,000 forintra nőne. 
Már hogy 20,000 forintnál tán többet is 

összesíthetnénk ezen tárgyra, ugy hiszem' nem 
igen merész feltétel; ”s midőn korántsem kel 
lene egy kis de józanul combinált kezdetre 
l0,240,000 forint: azt tehetni bátran fel, hogy 
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silly systema következésében jó rendezetü”s el 
nem bomolható Játékszin felállítása végett, nem 
csak 108 esztendőig nem kellene várnunk, ha 
nem még az idővel is jobban gazdálkodnánk, 
mintha az eddigi systemát tovább is foly 
tatnók, - mellynek következésében több mint 
108 esztendő folyt le a” nélkül, hogy jó ren 
dezetü ”s bizonyosan el nem bomolható magyar , . 
Játékszinünk lenne. 

Ekép azon másodz'kfő biba, mellyet e” rész 
ben elkövettenek, abban áll, hogy mindig elég 
fundus és tehetség nélkül kezdették el a” dol 
got; min azonban az által segíthetni felette kön 
nyen, ha ezentul éppen az ellenkezőt eszközöl 
jük, as legkisebbet sem kezdünk, míg elég fun 
dus és tehetség nem kerekedett össze. 

”S ha ez is helyes, megint azon kéréssel 
folytatom tiszta szándéku ohajtásomat: “hogy 
az egyszer összegyült pénzeket jobban manipuláljuk 
mint eddig”; minthogy eddigi bánásmódunk 
20,000 forintot teszem, nem csak nem nevelné 
108 esztendő alatt 10,240,000 forintra , hanem 
az e” részbeni annyiszor tapasztalt igen termé 
szetes de felette becsület-elleni phoenomenek 
szerint itélve, l0,240,000 tán még 54 esztendő 
alatt is felette parányi sommácskára olvadna 
le, - a” mi igaz, felette nehezíti a” dolgot 

Ezen harmadik fő hibát pedig, mellynek 
olly sok intézet köszöni elpusztulását, mikép 
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lehessen szomoru pénzbeli systemánknál fogva 
némileg orvosolni, később adandom elő; deott 
is csak, hogy mikép lehet hamarjában és ideig 
len orvosolni; mert azon gyökeresen csak javí 
tott törvény segíthet. 

'Ha végre ez is helyes, azon javaslattal fe 
jezem bé amaz állításomat; “eszközöljük annak, a” 
mit e” részben tettünk már, szinte mindenben ellen 

kezőjét ”s a” tfh-4 hogy ne, bizzuk a? dolog. prac 
ticai kivitelét 'ollyasokra, kiknek e” részben 
csak éretlen theoriai isméretik vannak, hanem 
kik e” részben practicusok is. 

”S ím ezen négy oszlopra állítom a” Játék 
szin általányos sikerének mai állodalminkhoz 
szabotrtheoriáját t. i. hogy a” legelső Pesten ál- . 
líttassék fel; de egy lépés se tétessék még kez 
detére is, míg elegendő somma egybe nem folyt; 
a” pénz továbbá lehető legnagyobbbátorságba 
helyeztessék; ”s végre olly igazgatókra bizas 
sék az egész, kik a” dolgot nem csak hallomás 
és képzelet szerint értik, hanem azt practice is 
vinni képesek. 

A” mit eddig előadtam, a” dolognak azon 
ban, mint már mondám, csak theoriája; néz 
zük azért praxisát, mert csak igy fog kitünni 
“Lehet e mind ezekután játékszini sikert józanul 
reményleni” - 
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Nyittassék egy aláirás-iv, tán illy formában: 
EGY 

&quot;PESTEN FELÁLLÍTANDÓ MAGYAR JÁTÉKSZINT 

EszKözLó ALÁIRÁSNAK 
FŐALAKJA s 

Egy részvény 500 forint pengő. A” tárgy még ta 
nácskozásba sem vétetik, míg 400 Részvényes aláirva 
nincs. Ha ez azonban megvan, akkor összegyülnek a” ré 

;szesek; ”s kik nem jöhetnek vagy jöni nem akarnak, 
megbizottikat küldik. Egy részvény egy vokssal bir; ”s 
ekép az, kinek két részvénye van, két vokssal, ls igy to 
vább. Többen is állhatnak össze egy részvényre akármi 
nő idomzatban, mihez a” társaságnak köze nincs ; hanem 
csak egy nevére lesz irva a” részvény, ”s csak az bir 
vókssal. Ennélfogva több voksoló vagy szavazó sze 
me'ly négyszáznál semmi esetre nem lehet, hanem 
kevesebb , minthogy egy személy több részvénnyel is 
birhat, ls ekép több vokssal is. Ez meglévén, con 
stituálja a” Társaság magát: t. i. választ egy igazga 
tót ”s egy hét tagbul álló megbizottságot. Ezek a, 
végzések kivitelérő'xteljes bizodalommal, egyszersmind 
teljes hatalommal felruházva vannak, ”s felelet terhe 
alatt ím ezen körök közt viszikmunkálódásikat: 

.i-ör Az egész egybegyült tőkének fele 5- t. i. 
i 00,000 pengő forint 4- biztos helyre kamatira adatik. 
Ez alkotja a” Játékszin 'életben tartási talpkövét; ”s 
igy ezt semmi, ürügy alatt másra fordítni nem szabad. 

2-or A” fenmaradt másik fele pedig}, t. i; ismét 
100,000 p. forint, egy nem felette nagy ”s pompás, 
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de csinos és főkép alkalmas színház építésére, annak 
belső rendezkedésére ”s ruhatárára fordíttatik. 

3-or Minthogy e” második pontot nem teljesít 
hetni egyszerre , ”s ekép nem is kell 100,000 kész 
pénz, mindig csak annyi legyen a, pénztárban , men 

. nyi folyó kiadásokra szükséges; a” többi pedig, ha 
bár csak néggyel is száztul, de tizennégy napi fel 
mondásra, biztos helyre adassék. 

4-er Ha fenáll a” szinház, vagy pedig építése 
közben is, megint összejön az egész társaság, ”s keb 
lébül három tagot választ, ki megint a” már kész 
machinának forgására ügyel; minek következésében 
a” dolgot felállító igazgatónak ”s a, lrét személyhül 
álló biztosságnak tisztje megszünik. x 

' És ím ez lenne a” Játékszin aláirási pros 
pectusának fő alakja. 

Már mennyi sikere volna hihetőleg illy fel 
szólításnak, ”s milly bátorságot találnának viszont 
a” részvényesek egy illy módon felállítandó 
intézetben: az megint más. És ezt vizsgáljuk: 

Valyon. gondolhatni e, hogy mostani idők 
ben tüstént 200,000 forint pengő kerekednék 
össze illy tárgyra? Én azt hiszem, nem; ”s 
korántsem azért, mintha ezen somma tehetsé 
günket felmulná, -5 hanem először azért,'mert 
a, nemzetiség hija miatt a” nagyobb ”s tehetősb 
rész távolrul sem&quot; sejdíti, milly bűbájlólag hatna 
egy állandó ”s jól elrendelt magyar Játékszin 
egész létünkre, ”s mennyire nevelné az nem 

zeti kifejlésünket; másodszor, mert az értelmi 
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suly parányisága nem engedi a” nagyobb résznél 
a” józan számolást, mellynek következésében 
legcsekélyebb városunk is azt gondolja: ugy 
lesz előbb Játékszine, ha közvetlen magáért 
”s magárul gondoskodik, nem pedig közvetve, 
azaz: valami egyesítő középpont tökéletes ki 
fejtése után. ”S ekép nem kész a” nagyobb rész 
tetemesb áldozatokat tenni egy olly tárgyra, 
melly az ő itélete szerint nemcsak nem szükséges, 
de nem is hasznos, vagy mellyet szaporábban gon 
dol felállíthatni , ha azt száz alapokra rakja egy 
szerre, mintha előbb egyetlenegyre állítná, ”s 
igy nem hihető , hogy 200,000 pengő forint mai 
időkben tüstént egy pontba folyandna össze. 

Mind ez ellen azt lehetne mondani “Nem 

kell 200,000 pengő egy tökéletesen ls tartóslag felál- - 
lítandó Játékszinre; azt kevesebbül is el lehetne 
rendelni.” Én azonban azt hiszem: kevesebbet 
általában nem lehetne számlálni; minthogy 
100,000 pengő forint fundus-vételre, építésre, 
belső butorozásra, scenák festésére, ruhákra 
”s a” t. ugy is olly csekély' somma, hogy azzal 
felette takarékosan kellene bánni, ”s az egé 
szet éppen nem a” Luxus, hanem Szerénység 
törvényei szerint lehetne csak elrendelni; 
l00,000 forint kamatja pedig, t. i. 6000 forint 
bizonyos jövedelem aligha elég lenne azon 
veszteségpótlásra, melly illy 'intézetbül ”s ki 
vált eleinte a” le'gszorosb gazdaság mellett is 
elmulhatlanul háramlani szokott. 
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”S ha valaki azt kivánná tőlem, legyek 
kezes hogy 200,000 pengő'forint után apodic- . 
tice feláll Pesten tartós Játékszin; semmi esetre 
nem akarnék azzá lenni, minthogy megvallom, 
jövedelmének nagy részét, melly fentartására 
szükséges , a” jó szerencsétül &quot;s idő szellemétül 
várom, - a” mi okbul nem pedantismus miatt 
hanem inkább könnyelmüségért vádoltathatom 

'”s igy, ha már a” 200,000-nyi sommában módo 
sitás tétetnék, azt inkább nevelni mint csor 
bítni tanácslanám , minthogy valami ollyasnak, 
a” mi hihetőkép tartőslag fel is állhat, egy kis 
időt áldozni ugyancsak lehet, ”s kzt cselekedni 
felette józan is. 

Illyféle volna tán egy ellenkező megjegyzés „ 
“Játékszinre a” közönségnek forró vágyánál fogva nem 
csak 200,000 pengő fog kerekedni egybe , hanem 
annál sokkal több is , feltéve hogy az hathatósan pen 
dittetnék meg ”s biznék is az igazgatóságban a, község.” 

_ Itt is kételkedem erősen , de nem azon, hogy 
az egyesült hazában ne kerekednék össze 
200,000 forintnál több, itt, ott, amott ”s min 
deniitt állítandó, elősegélendő, gyáinolandó ”s a” t. 
szintársaságokra, és ha bizni is lehetne, és ha, 
meg ha - - - -, hanem azon, hogy egy illy nagy 
somma mostani körülményinkben egy Pesten 
alkotaudóra folyjon össze! 

Nehogy azonban olly dolgokrul okoskodjunk, 
mellyekrül előre bizonyosat nem tudhatni, tegyük 
fel, hogy a”2l00,000'forint egy Pesten alapítandó. 

'1 
, l 
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Játékszinre valósággal alá van irva. De mit hasz 

 

'nál! valyon azt hiszük, már a” czélnál állunk? 
Korántsem. Legelőször is, ha teszem valami ma 
gyar nemesember vagy magnás irja nevét alá, már 
nem ér az aláirási iv 200,000 forintot, sőt annál 
kevesebbet, minél több nemesember és magnás 
van rajta ; minthogy minket szavunk ”s aláirásunk 
pontos felpldására senki nem kinszeríthet; 'kivé 
tel nélkül mindnyájan pedig se szentek sem olly 
igen gyengéd becsület érzésüek nem vagyunk, 
hogy soknak közülünk egy kis kinszerítés valami 
superíluum volna; minek hiját az élő nap min 
dennap bizonyítja , ”s azért tagadni gyávaság 
- - - - ”s mert örökre élők e” földön legalább 
nem vagyunk, ”s ekép biztos hypothekául lege-' 
rősb szentségi szagunk ”s legtisztább becsületi 
szüzességünk mellett sem szolgálhatunk, mint 
hogy successorárul csakugyan jót senki sem áll 
hat, ”s igy mi sem; a” mi után világos , hogy . 

a” puszta aláirás nem elég, hanem mulhatlanul 
szükséges , hogy minden aláiró maga magárul 
olly securitást adjon is, mellyben a” társaság 
tökéletes bizodalmát helyeztetheti; És ez condi 
tio, sine qua non; mert nem kell a” dolgot meg 
kezdeni, míg elég fundusegyesítve nincs, papi 
rosra irt név pedig, akármilly szép hangu, vagy 
pör alatt penészedő pénz, bár mennyi legyen is, 
nem csak nem elég fundus; hanem igen sokszor 

' semmi fundus. És igy ezen„ mint fentebb mon 
dám, némileg és tüstént csak ugy segíthetni, ha 

l 
/ 
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valami privz'legz'áltlan kereskedő vagy külföldi 
jót áll a, szabad magyar nemesemberért! - 
''S ez valóban szükségesll, ha meg nem akar akadni 
a” társaság; a” mit egy practicus ember sem veend 
kétségbe vagy kérdésbe, ki előtt csak félig med 
dig isméretesek is ebéli praerogativáink ”s azzal 
egybehangzó manipulatióink. Már hogy illy, 
egy kissé nagyobb carricaturára fogja e sok 
maga magát elszánni és aláirni, ”s magáért, jót 
állatni, nem tudom, de hinni akarom, vagy 
inkább “hinnem kell”; mert máskép már itt vol 
nék kénytelen aláirási vázom fejtegetésével fel 
hagyni; ”s aztán, mert ha részrehajlatlan biró 

. elibe kerülne a” dolog, ugy hiszem , ő nem azt 
tartaná nagyobb carricaturának, ha mostani kö 
rülállásokban egy jó birtoku magyar nemesem 
ber vagy gróf vagy herczeg, valami kereskedőt 
vagy külfölditkérne meg, hogy érette jót álljon, 
mert hiszen az minden órában történik -' 

hanem tán azt találná lehető legnagyobb l832ki ' 
satyrának, hogyegy egész nemzetilly nyomorult 
pénzbeli systemának bilincseit nem csak ketté 
nem töri tüstént, hanem azt a” nagyobb rész 
képzelt szabadságának egyik fő oszlopául tartja! 

Fel akarom tenni ennek következésében, . 
hogy honszeretésbül sok el fogja magát szánni, 
”s régi magyar neve mellé, egy nem olly ré 
git, vagy tán nem is magyart, iratni engedni; 
- a” mi után a” társaság nem csak némi biz 
tossággal számolhat kün lévő pénzeire , de - &quot;s 
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erre vigyázzunk-némi pontossággal is, a”mi 
a” dolog veleje; mert illy intézetek felállítására 
”s fentartására nem ollyan pénz kell és ér vala 
mit, melly papiroson, hanem az, melly valóság 
gal kézben is van, legyen tőke, legyen kamat. 

Nálunk az aláirási ivek, általányosan véve, 
legjobb esetben is, egy harmadánál kevesebbet 
érnek, mint kitett kötelezéseik; ag esetek ked 
vetlen idomzatában pedig mindig kevesebbet, 
”S ekép míg nálunk Magyaroknál az aláirás és 
pontos fizetés nem csak nem synonymon, hanem 
két egészen külön természetü, azaz: felette 
szapora és felette lassu természetü tárgy , ,mind 
addig e” részben, itéletem szerint némileg és 
tüstént máskép nem segíthetünk, 'mint ha ezen 
most érintett uj methodust követjük, t. i. ma 
gunk helyibe kezeseket állítunk, kik minket 
viszonti pontosságink iránt is megnyugtatnak. 
Mind ez ugyan természet- elleninek látszik, 
nem tagadom, ”s valóban tán nem csak az, 
hanem igen nevetséges is; mert tudom az fog 
a” dolog praxisábul következni, hogy sokszor 
egy régi törzsök-háznak, melly egész vidéke 
ket bir, nevénél egy olly törzsöknek neve fog 
állni, ki szinte semmi mással csak hitellel bir; ' 
”s ekép , ugy szólván, a” gyenge szolgáland véd 
és paizs gyanánt az erősnek. A” mibü] -köz 
vetve legyen mondva - megint azt vehetjük 
észre, hogyjó systema által a” természettül 
gyenge végkép megelőzi a” természettül erőst, 
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”s ekép olly értelem, melly a” külön systemá 
kon szünetlen javít, a” legvalódibb nemzetikincs l 

Azonban ha 200,000 pengő forintig talál 
tatnának is elég ollyasok, kik készek lennének 
magokért °kezeseket állítni°; valyon találtatnának 
e megint elég ollyasok 'is, kik viszont “kezesek 
lenn? akarnának? 1S itt van a” nagyobb bök 
kenő; mert hogy 200,000 pengő forintra elég 
aláírót találunk, azt még akarom hinni, midőn 

'viszont nem hiszem, hogy olly nagy sommára 
igen könnyen elég jót-állót is nyerhetnénk, - 
a” mi nélkül az egész bizonytalan lábon áll. 
Már ebben' mindnyájan - kik Játékszinre &quot;ál 
dozni akarunk, bármilly tehetségünk legyen is 
- szerencsésen eljárandunk e: nagyon kétsé 
ges; mert illyes intézetek körül mint p. o. szin 
házak, inkább azok szoktak heveskedni ”s nagy 
lelkűsködni legerősebben , kiknek semmiök vagy 
igen kevesök van, - 's illyesek olly könnyen, 
kivált nálunk, kezéseket találni nem szoktak. 

De tegyük azt is fel - mert igy fogunk 
legbiztosabban megismérkedni minden gyöke 
res akadállyal - hogy ez is rendben van, t. i. 
200,000 pengő aláirva, ”s ollyasok által bizto 
sítva, kiket tüstént exequálni is lehet. 

Összejő az egész társaság most, ”s voksok 
többsége ' által kineveztetik egy Igazgató ”s egy 
hét tagbul álló Megbizottság. 

' Ezek kötelessége: mindenek előtt az egész 
tőke felét kamatra adni; ezt azonban hogy bá 

A 
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torságba helyezzék, valyon mikép fogják esz 
közleni? A” feleleti teher rajtok fekszik; a” 
kamati láb törvényesen száztul hatra van el 
határozva; a” Játékszín fentartására pedg'g fo 
lyó költség kell ”sa”t. - - ugyanfmit fog 
nak tenni? Fekvő nemesi jószágra adni ki ”s 
első helyre intabuláltatnia'f' Ez, itéletem sze 
rint, nem elég biztosságg mert jóllehet«kön 
nyen nem veszhet el olly pénz, melly illy hy 
pothekára állíttatik, azért nem kész, nem fo 
lyár, minek következésében a” szintársaság kön 
nyen olly sorsra juthatna, mint az, kinek bi 
zonyos ebéde ugyan van, de ahoz csak 14 
nap mulva férhet. Halálra pedig csak nem 
lehet már bölcsőjében elitélni egy kezdendó 
Játékszint, a” mit néhány ngy nevezett “Moro 
sus“ könnyen eszközölh'etne. A” megbizottság 
nak tehát valami várost vagy egyes polgárt kell 
megkérni “Vennék a” pénzt fel” 
“A” nemtelent kellene megkérni arra, a” mit a” ne 
mes nem nyujthat;” a” mi által itt, közbevető 
leg az világlik ki , hogy azon osztálynak, melly 
nek .ea: pm'ncq'pio legtöbb privilegiuma van t. i. 
a” nemesnek - e” részben legalább de facto a” 
lehető legkisebb privilégiuma van. A” váro 
sok azonban csak 5 percentet adnak. De va 
lyon a” megbizottság 6000 forint helyett 5000-' 
ret elfogadhat e? Egy kezdő intézetnek ezer 
forint jövedelemmel kevésb, nagy tekintet! 
Azonban mit tegyen a” megbizottság? Azt hi 

-.ai mi ennyi ' 
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szem, nem tehet egyebet, mint a” Játékszin 
nek nem csak biztosb fenállhatása, de annak 
valóságos léte miatt, ezer forint jövedelmet 
feláldozni ”s ötezer forinttal elégedni be; ”s itt 
mégint az sül ki, hogy tulajdonkép uzsora 
nincs és nem is lehet, ”s azt hiába akarja 
elrendezni a” törvény, mert ha az uzsora, ha 
valaki teszem l00,000 forintjáért esztendei 
l0,000-et veszen , [a” mi által az adóst szorít 
ja: ugy az is uzsora, ha valaki viszont 100,000 
forintért csak ötezret vagy négyezret akar ad 
ni, a” mi által megint a” hitelező szoríttatik, 
- ”s a” kamati lábat elrendező törvény sem 
mi egyéb mint képtelenség, mert bármilly han 
gosan parancsol is, azért még sem engedelmes 
kedik senki, 's a” legrosszabb esetben az egyik 
fél pénzt nem ad ki , a” másik pedig fel nem 
vesz; a” mi egyébiránt a” mostani esetre nem 
egészen alkalmaztatható. “Mert a, Játékszinnek 
habár kicsi de bizonyos jövedelmének lenni kell, 
melly a” fentartásnak ugy szólván nucleusát alkossa;'u 
hihetőleg legbizonyosb jövedelmet pedig csak jó 
helyre adott tőke igérhet, ”s ekép azt minden 
esetre kamatra ki kell adni. 'Hanem tán azon kér 
dés támodhat más részrül: valyon valami vá 
rosnak szabad e, vagy egyes polgár .100,000 
pengő forintot fel is akar e venni? Ez megint 
más szempont, ”s ha nem találkoznék se város se 
polgár, ki fel akarná venni pénzünket, valyon 
nem lennénk e végre kénytelenek, azzal va 

l 
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lami kereskedőt vagy samaritanust megkinálni? 
Egyébiránt legyen ez is diadalmasan elvégezve, 
és a” 100,000 minden óvás mellett valami vá 
rosnak vagy egyes polgárnak kiadva; a” minek 
végbevihetésén kételkedni sem akarok, minthogy ' 
nem hihető, illy nemzeti köz tárgy miatt, egy 
egész társaságon - melly jobbadán nemesek 
bül fog állni, mert ha azok nem adakoznak 
hozzá, ugyan ki adakozzék más? - nem hihető 
mondom, hogy egy egész nemesi szabad társa-. 
ságon, egy kis kéregetés után, valami becsüle 
tes polgár vagy honosított város végkép ne kö 
nyörüljön!!! ”S im itt fejlik ki megint egy 
más szép carricatura, mellyrül azonban'nem én 
tehetek; mert nem én vagyok a” bünös, ha lei 
rom, hanem azok, kik az élő carricaturának 
alkotói és sáfári , - minthogy a” dolgok va-. 
lódi becsét vagy becsnélküliségét soha sem ha 
tározza el a” kül rajz„hanem a” bel lét! 

Lehetne itt, igaz, azon megjegyzést tenni, ' 
hogy civicus fundusra' állított pénzt sem lehet 
mint kész folyó pénzt tekintni, minthogy ott is 
az eXecutió tökéletes lefolyására. 14 napnál 
több kell: ls ekép az egészet váltólevelekre 
kellene alapítni, a” mi olly intézetre nézve, 
melly több századra van alkotva, practice ki 
nem vihető; mi okbul ugy látszik, mintha ag 
gódásomnak, hogy consequens legyek, még ci 
vica hypothekák által sem kellene megszünnief 
Mire én azonban azt válaszolom “Mindennek van 

3 
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bizonyos határa, &quot;s valamint gazdagabb nem 
zetségeknek a” biztosság legfőbb, kereskedőknek 
pedig a” pontosság, ”s igy az elsőkre nézve 

'magyar nemesi fundus'meglehetős hypotheka, 
de már az utólsóknak cambiale forum kel'l - 

. ”s valamint egy ember'2, 3, 4 napig is, koplalhat 
tetemes kár nélkül, de 14 napi eledelnélküliség .. 
általányosan kitkit odébb segít: ugy van a” já 
tékszini létnek is bizonyos idomzata; 14 napi 
pontosság életére nem elkerülhetlen szükséges; r; 
de a” kamatok l , 2, 3 esztendői hátramaradása 
minden bizonnyal megölné, ha t. i. a” hátrama 
radt jövedelmet az idők szelleme némileg ki nem 

' pótolná, a” mit reméllni ugyan lehelt, de rá szá! 
mot tartani semmi esetre nem szabad. E” sze 
rint vélekedésem odamegy, hogy nemesi hypo 

, thekamost alkotandó Játékszinnek nem elégséges 
őátorle'tii; cambialis alap ellenben tulcsapongó 
óvakodás, - ”s ekép a'zon bátorság, melly egy 
alkotandó Játékszin fentartására kivántatik , ép 
pen ezen most említett két tulság közt fekszik, 
”s a” dolog természetéhez képest civica hypothe 
ka által tökéletesen elérhetni azt. 

“Ez éppen nem áll - igy hallok sokakat elle 
nem harsogni - mert a” város in concreto nem nem 
telen, hanem nemes; éppen ugy citáltatik Viceispán 
vagy Distríct'ualis Tábla elibe; éppen olly juridicum 

'remediumokkál él ”s alt. - Magunk is vittünk a, 
.városok ellen egy 8 esztendős liquidi pört. Más, ha 

egyes polgárnak adatik; de csak ott is ngy megy 
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mint a” nemesné], mert még a; olly pör-ökben is,.mel.. 
' lyek via summaria kezdetnek, ys hol 3 napi execu 

. biztosság nincs mint a” vagyonos nemesné 

tio van rendelve, esztendők által védelmezheti magát az 
alperes. Sem városnál sem egyes polgárnál nagyobb 

1.3) 

Jaj! És ha ezen ellenvetés helyes - a” 
min nem merek kételkedni, minthogy az nem 
képzeletem festése , de jó helyrül jött &quot;s való 
sággal tétetett, - akkor bizony valami kül pol 
gárt, vagy kül várost leszünk kénytelenek ké 
relmink 's pénzeinkkel ostromolgatni, míg raj 
tunk könyörülnek; a” min azonban nem aka 
rok kételkedni, mert miért ne könyörülne a” 
külföld a” Magyaron? -- - _ 

Igy két fő dolog rendben volna, mert fel aka 
rom tenni, hogy mind az aláirási iv pontig meg 
telve ”s jó kezesek által erősítve van, mind a” tőke 
fele biztos hypothekára kiadva. De most szüksé 
ges egy kissé az egész pr'ospectusra viszatérnem. 

Nem fog'e az egész közönség az 500 fo 
rintnyi részvényekben megakadni? Azt hiszem 
igen is nagyon; &quot;'s minden oldalrul szinte hal 
lom azon panaszt “Miért olly nagy egy actía; le 
kellene azt szállitni egy tizedre vagy huszadra ”s a”t.°° 
- Van pedig mód - a” mit 'az aláirási alak 
nyilván mutat -- legkisebb áldozat által is, 
részesülhetni a” dologban; 'de illy módosítás 
általányosan nem tetszik, 's miért? mert több 
a” hiuság mint a” honSzeretet; minek követ 
kezésében egy egy nyert votum csábja spk előtt 

3% 
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több , mint a” közjó előmozdítási szomj! - - - 
lna pedig csak annak volna votuma, ki 500 forintot 
vagy maga ki tud állítni , vagy annak„ ki mind 
azok által választatik, kik ötszáz forintot egy 
be hordnak, természetesen ki volnának sokan 
a” közvetlen tanácskozásbul és szavazásbul -, 
votum-adásbul - rekesztve, 's ezt a”. Magyar 
általában nem szere'ti,'mert valamint a” Fran 
cziárul azt mondják CSemmit sem kedvel annyira 
mint beszélnii a”Németrül {Semmit olly buzgón 

X mint irniä - minek következésében sok is ná 
lok a” puszta szó és holt betü: - ugy rólunk 

~megint azt mondhatni minden igazzal “Semmit 
sem szeretünk annyira mint tanácskozni“, a» mi 
okbul megint nálunk , 'többnyire a” leghosszabb 
tanácskozást sem követi egyéb, mint egy felette. 
rövid vagy néha semmiresultatum. E” tanácsko 
zási viszketegnek -mellynél fogva annyian bo 
na fide legszentebb kötelességüknek hiszik, 
mindenbe avatkozni ”s mindenhez szólni, valyon 
megint mi oka? Semmi egyéb mint egyene 
sen a” kicsinosult értelmi sulynak parányisága. 

“A” bíín keres sötétet; az erény világost” “Pub 
licitas mindennek lelke.” “Ezer fő több értelem 

mint egy fő” ”s a” t. Illy axiomák nagy diva 
tnak most;“s im „ezek és illyeseknek indu 
latos elfogadása, de más axiomák észre-nem 
vétele -- mint p. 0. “Mindennek szükséges bizo 

nyos határ.” “Semmi nem lehet focus nélkül.” 
“Igen sol: fő zavart okoz” ”s a”t. - illy igazságok 
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tekintetbe nem vétele, mondom, 's a” fentebbi 
igazságok vak pártolása, a” mibül egyoldalu 
ság ered; okozza az e” részbeni értelem pará 
nyiságát; mellynél fogva nem csak itt köztünk, 
hanem régibb nemzeteknél sincs elismérve az 
országlásnak azon három talpköve , mellyeken 
a” közönség legnagyobb élet ”s mozgás közt, 
legvalódibban/éri el állandó hasznát , és koránt 
sincs elismérve az azok-közti józan idomzatu 
irány , mellynek hija megint az életet gyulasztja 
hyperstheniára, 's a” rendes mozgást hozza in 
gadozásba. Ezen három alap'és az azokközti 
irány pedig -rövid szavakkal mondva- sem 
mi egyéb, mint hogy gondolkozásra 's combi 
natz'óra a” legnagyobb rés-z szálz'ttasse'k fel; de 
már a) tanácskozó test száma bizonyos batárt 
ne [rágjon át; a; végbebajtó hatalom száma 
pedig lehető legkisebb legyen. Hol ez szorosan 
fenáll, ott teli,élettel,' de rendesen forog a” köz 
erómű; hol'ellenben a” nagy rész nem gondol 
kozik ”s nem combinál, de viszont igen sok 
vesz részt a” tanácskozásban, ”s igen sokan is 
akarnak végrehajtók lenni, ott vagy soha nem lép 
semmi is életbe, vagy ha rövid időre belé lép is , ' 
abbul csak hamar megint kilépni kénytelen. 

Háigen kevesen gondolkoznak ”s combi 
nálnak, akkor hihetőleg nem fejlenek ki a'dol 
gok olly tökélyre, mint ha többen forgatnák 
azokat fejökben; de ha viszont igen okan ta 

' nácskoznak egyegy felállítandó tárgyra], akkor 
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megint ef tanácskozatnak nem lehet gyors vés 
helyes következése; ”s ha végre az exequensek 
nem felette kevés számnak ”s tökéletesen elvá 
lasztva nincsenek a” tanácskozóktul; akkor me» 
xgint elsózótt leves, kiöntött gyermek, eldült inté&quot; 
zet, elvesztett csata szokott a” vég nyereség lenni. 

. Már milly idomzatban álljon, helyes egy 
behangzás okáért, egy egész nemzetnél {PgDn 
dolkozók, tanácskozók ”s végrehajtók egymás-. 
hozi száma: az egy felette szövevényes kérdés, 
mellynek megfejtésére itt sem idő se hely sem 
ok most nincs; és igy egyenesen csak arra szo. 
ríthatom vélekedésemet, hogy egy Pesten fel 
állítandó Játékszin megalapítására, az érintett 
alapok-közti józan idom'zat, itéletem szerint, . 
csak az lehet, ha&quot; e” tárgy-körüli gondolkozás. 
ra”s combinatióra a” haza minden lakosa fel. 

szólíttatik, vokssal pedig csak az bir, ki 
vagy maga tesz le 500 pengőt, vagy azok kép. 

' viselője, kik összesen 500 pengőt hordnak egy. 
be, ”s ha a”' végzések tüsténti ”s pontos telje! 
sítésére , minden hatalommal, de felelet terhe 
alatt ruháztatik fel egy Igazgató ”s hét választott 
sági tag. , 

Indirecte illy módon az egész ország bé 
folyhat a” tárgyra; mert a” vélemény nagy 
hatalom mai időkben; ”s ekép még a” társasá 
gon kivül is lehet a” dologra behatása akárki 
nek, ki ahoz jól ért ”s velősen tud szólni hoz 
zá. Azok pedig, kik adakoznak a” tárgyhoz, 
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még közelebbrűl hathatnak rá, mivel magok . 
' közt azt ruházzák fel vokssal, ki köz vélemé? , 

nyök orgánuma. A” mi után nem mondhatni, . 
hogy sötétben ”s elég nyilvány nélkül vitetnék 
a” dolog , vagy egy két főnek tehetsége volna 
csak szólítva fel a” tárgy tökéletesb kifejtésére. 

Négyszáz voks ellenben - melly tán .100 
vagy 200 személy közt volna elosztva, mint 
hogy bizonyosan tudom, sokan egy részvény 
nél többet fognak venni - nem lenne tulcsa 
pongó szám; hanem éppen az, mellyben elég 
tehetség volna, a” dolgot minden oldalrul ”s ngy 
annyira fejtni ki, hogy a” szabadon választandó 
végrehajtók, olly józan útmutatások közé he 
‘lyeztetnének is , mellyeknél fogva a” sikermin 
den hihetősége a” tárgy mellett volna. 

A”-végrehajtásban mindenek előtt az épí 
tendő szinház helye, ”s aztán magának a” szin 
háznak mibenléte érdemlene fő figyelmet. . 

'Az elsőre nézve legyen szabad egy kissé 
kitérni utambul. l ' 

Alig van egy tárgy, melly egyszerre vagy 
legalább némi összehangzásban ne volna oka 
több következésnek; ugy hogy szinte semmi 
sincs , mellybül kirekesztőleg csak egy támad 
na: minél fogva mint valót bátran elfogadhat 
juk, hogy mindenbül több szokta venni erede 
tét , ”s ekép néha jó és rossz is keverve. 

&quot; 1 Köz épületek felállítása szintígy. nemcsak 
azon közvetlen hasznot szüli, melly létökhez 



40 
 

van kötve, mint teszem egy könyvtárnak/Minya 
vek tartása, egy szinháznak szindarabok adása 
”s a” t.; hanem e” felett közvetve azon követ 
kezést is határozza el, melly általában köz 
és nevezetesebb épületekhez van csatolva. Ha 
ezek kedvetlen helyre rakatnak , vagy hiányos 
izléssel építtetnek , századokra lökhetik vissza 
“vagy örökre is megsemmisíthetik egy fejledezó 
város kellemeit és szépségét ; ezt azonban csak re-, 
lative, azaz: a' helyett hogy némi köz épületek, 
ha azok jó helyre rakatnának 7s jó izléssel épit 
tetnének, valami város kellemit és szépségét 
100 esztendő alatt: 100-rá emelhetnék, azt a” 
helyek czéliránytalan választása ”s az épületek ' 

hiányos izlése következésében, csak 200 esz 
tendő alatt emelik 50-re; minek következésé 
ben a” negativa kár 100 esztendő ”s 50 percent 
kellem és szépség'veszteségében áll, ”s világo 
san kitünik, hogy éppen azon egy tehetség,melly 
.czélirányos bánásmód által mind idő -mind do 
log-nyereségre nézve csudákat müvelhet, czél 
iránytalan'Leselekvésmódaál fogva tökéletesen 

' elenyészhetik. 
Az ebeli feladásnak' veleje tehát abban áll? 

a” lehető legjobb helyet választni, &quot;s a' lehelő 
leghelyesb izléshez szabni a” 'dolgot- t. i. a 
lehető legczélirányosbat eszközölni, ngy hogy 
azon tehetség, melly teszem valámi könyvtárt, 
szinházat ”s illyes félét kiállítni képes volna, 
mellékesen 's egy attal ,olly nagy mértékben já 
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ruljon az illető város kellemei ”s szépsége nagyob 
bításához is, mint csak lehet. Ez ngy hiszem 
világos; hanem annál szövevényesb annak el 
határozása: valyon e” mellékes de fontos czél 
elérése végett mi allegczélirányosb s.- t. i. milly 
hely és milly izlés a” lehető legjobb ?. 

Minden fejlendő nagyobb városban a” leg 
szebb házakat, ngy szólván, egy rakásra épít 
ve 'látjuk; ”s midőn mind szépségre mind tisz 
taságra mind kellemre egy rész már igen mes 
sze haladott, több részeit legnagyobb hátra 
maradás ”s tisztátlanságban szoktuk tapasztalni. 
Ennek oka nem egyedül a” Véletlenben rejtez, 
hanem ahoz az embernek azon természeti haj 
landósága is járul leghathatósblag, mellynél fog 
va ő mindig jobbra, szebbre, tökéletesbre vágy. 
Ha teszem valahol egy. derék szép ház már 
áll, abban valami vonzó erő van, mert közel 
szomszédsága bátorlétübb, kellemesb és szebb 
mint az előtt vala; ugy annyira, hogy minden 

' hihetőség szerint előbb fog felállani egy szép és 
derék ház a” már fenálló szép derék ház mel 
lé, inintsem ott, hol még nincs épület, vagy csak 
hitvány gunyhők szemlélhetők. Ha pedig már 
két nevezetesebb ház áll .valahol , akkor még 
nagyobb a” hihetőség , hogy ‘harmadik is in-, 

” kább oda fog épülni mint máshova, igy to 
vább; a” mibül végkép egy szép &quot;város lesz, 
vagy egy városnak szebb része. 

Ha ez ngy van,‘mint mondom, a” mit nem 
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igen vehetni kérdésbe, mivel azt szinte minden . 
város tanubizonyítja: akkor, ugy látszik, ne 
kem legalább , azt sem tagadhatni. hogy igen 
sok függ attul, hová rakatnak a” középületek , 
mert azoknak vonzó erejök még sokkal nagyobb 
mint privat házaké. Ha alkalmatlan helyre van 
nak építve , módnélkül csorbitják a” város kel 
lemit; ha rút helyen, 'minden irányon tul ki 
sebbitik a” város szépségét, mert vonzalmok 
nagy lévén, minden esetre fognak melléjük é- , . 
pülni házak, akár jó és szép helyen álljanak, 
akár nem. ”S ha szebb helyeknek kezdet&quot; és ki 
fejlési okait vizsgálnók, azt sokszor , ugy hi 
szem, egy pásztor vagy halász ügyes válasz 

tásában találnók; mibül az következik, hogy 
a” köz épületek. helyválasztásában nem lehet 
eléggé kényesen bánni, minthogy azok fekvé 
se leghathatósabban foly, béka” városok egy 
kori kellemire ”s szépségire; ”s ezeket lehető 
leg nevelni, a” honi kötelességeknek egy igen&quot; 
fontosa. L - ' 

A” józan választás azonban-e- t. i. tágos és. 
száraz hely, kellemes fekvés , közösülési első 
ségek ”s a” t. még mind nem elegek egy város 
kellemit és szépségét elhatározni; hanem azt 
mindenek felett a” tisztaság &quot;eszközli ;' ugy an 
nyira, hogy a” legóriásibb es legremekebb mes 

' ter- épület sem éri fel - legalább saját izlésem ' 
szerint - se kellemre se szépségre nézve a'leg 
egyszerübb kalyibát is, ha t. i. az első ron 
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dán és szennyesen , a” másik pedig rendesen és 
tisztán van tartva. . 

I A” köz tisztaságot pedig kivált nagyobb vá 
rasokban, hol annyi az összefolyás, némi ta&quot; 
ke'l'lyel e.parancs, se privát intézet, se poli 
tia nem eszközölheti; hanem azt egyenesen 
csak azon közönséges tzkztaságfszellem okoz 
hatja , mellynek következésében, ba egyszer 
jól felébredt, senki nem szenvedheti afronda 
ságot és szennyet, sőt kisebb nagyobb körben 
mindenki munkál közvetlen vagy közvetve a” 
rend ”s tisztaság fentartásán; melly szellem lé 
te némi várasokat becsöken tul magasbra emel 
mások felett, mint viszont'dunak imja, szá 
mosbakat minden becsök mellett alacsonyabb 
Ia süllyeszt másoknál. ' 

E' tisztasági szellemet továbbá semmi nem 
neveli olly hathatósan , mint a” példaadás,- ugy 
hogy egy házbirtokos, ki tisztán tartja házát, 

, bármilly kicsi legyen is az, több érdemet sze 
rez magának a” város köz tisztasági szelleme 
körül -- mert bizonyosan lesznek követői - 
mint ki a” tisztaságot csak parancsolná, vagy 
azt általában véve privát intézetek vagy ;poli 
tia által eszközleni szorgoskodnék; minthogy 
ezek tehetnek ugyan ei. részben sokat, de csak 
azon köz e'ôredsäg.diadalmaskodhatik némi si 
kerrel, mind azon számnélküli ”s külön szinü 
és szagu szennyeken, mellyek földi pályánk 
hoz vannak kötve; ama” felébredett t.isztqságí 
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szellem; mondom, melly sohanem engedi, hogy 
por, sár ”s a” t. csak két napra is gyüljön ösz 
sze, hanem mindennap, minden órában eltá 
voztatja azt, a” mi moralis szeplőn kivül .em 
berlétünket tán legfájdalmasabban nyomja -- ' 

s t. i. a” mocskot! - mert igy, ”s csak igy lehet 
némileg tisztább világban élni. 

Ezen helyválasztási előzményekbül azt kö 
vetkeztetem, hogy. az építendő magyar szinház 
nak olly helyen kellene rakatnia, mellynek vá 
lasztása által Pest kellemei ”s szépsége is lehe 
tőkép legsikeresebben magasíttatnának; mert 
mint mondám, egy tárgybul több haszon&quot; is 
eredhet, köz épületeknek fekvése pedig leghat 
hatósabban járul egy város több vagy kevesebb 
kellemihez és szépségéhez, ”s ekép kötelessé 

' günk egy uttal kettőt érnünk. Ugyan is leg 
először és közvetlen, hogy magyar Játékszin 
fenálljon; ”s aztán közvetve, hogy az arra szol 
gálandó szinház lehetőkép legbizonyosabban és 
legszaporábban segítse a” fő város kellemit és 
szépségét előmozdítni. 

Ezt azonban sokan éppen azon systema 
által hiszik elérhetni legbiztosabban, melly ed 
dig a” magyar Játékszin felállítási erölködései- . 

, ben szolgált, de mint a” tapasztalás mutatja, 
nem igen jó szerencsével szolgált; t. i. a” di? 
vergentiale systema által, melly szerint ide 
amoda ”s éppen oda látunk' rakatni köz épüle 
teket, hol eddig nem volt semmi -- - - ”s 
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ekép bizonyosak is lehetünk, hogy valamint a? 
Játékszin alig él a” honban, ”s nagy tehetség te-' 
temes haszon nélkül tökéletesen el is enyészett, 
mert állandó sehol sincs; ngy köz épületink 
sem fogják Pest kellemit és szépségét annyira 
emelni, mint eszközölhetnék, - mig a” diver 
gentiale systema helyibe nem állítjuk a” conver 
genst; t. i. mig nem választjuk a” 'már most is 
legszebb helyeket köz épületink tanyáivá. - 

Igen átlátom, hogy könnyen elhibázhatni e” 
tekintetben az utat egy kissé; mert ha egy 
része hátramaradt valami városnak , midőn más 
része már szép, igen természetes, hogy inkább 
azon hátramaradt része ébreszti figyelmünket 
és segéd kezünket, mint a” már ugy is némi 
leg' elrendelt; de ez csak akkor nem'volna 
csal-ok - fallacia -- ha egyedül az épületek 
formája határozná el valami hely. szépségét. 
Mivel azonban egy}. emberektüllakott ”s nem 
kirekesztőleg ábrándozóktul bámult hely kel 
lemihez és szépségéhez mulhatlanul megkiván 
tatik a” tisztaság is, ezt pedig némi tökéllyel 
kirekesztőleg csak közönségesen felébredett tisz 
tasági szellem által .eszközölhetni'; ennek fel 
ébredését továbbá semmi sem okozza olly hat- . 
hatösan mint élő példa, melly mindenkivel sze 
rettesse meg a” tisztaságot, .”s mindenkivel lát 
tassa át, hogyazt elérni nem lehetetlen, ha 
soha felhalmozás nem szenvedtetik, is kiki 
tehetsége szerint járul a” köz csinossághoz, 
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egyik pénzével másik kezével; - az foly 
,mathematice, hogy egy &quot;város kellemit ”s 
szépségét ugy eszközölhetni caeteris paribus 
legszaporábban ”s legbiztosabban, &quot;ha egy hat 
hatós példa által ébresztetik fel a' köz tiszta 
sági szellem , azaz: ha valami tisztasági focus 
alkottatik; a” mit köz intézetek által sokkal 
sikeresebben érhetni el, mint akármilly privát 
házak által. , _ 

A” kérdés e” szerint csak az: valyon mi 
jobb, egy tisztasági focus e vagytó'bb? - a” 
mi más szavakkal ennyi: mi jobb, egyszerre 
kezdeni etöbbet, vagy egyet a” másik után; mi 
jobb a” complicált erőmü e vagy az egyszerú? 

Én erre igy felelek: bár mennyi legyen is 
a” tehetség, még akkor is jobb az egy focus 
mint a” több, jobb az egymásutáni mint egy 
szerrei munkálás, 's minden kétségen kivül jobb 
az egyszerü mint többszerü erőmü! ”s ekép 
minden esetre jobb a” convergens systema mint . 
a” divergens, hol olly csekély a” tehetség, mint 
honunkban. 

Ennek következésében, ha teszem azon 
tehetség , melly Pest városa szépítésére fordit 
tathatnék, 100 ezer forint, vagy, akármilly 
somma volna, oda menne javaslatom, hogy? az 
a&quot; mennyire lehet, mind egy hely tökéletes 
rendbehozására concentráltassék. Mert valamint 
azt hiszem], hogy ugy lenne előbb általányos 
Játékszin az egész országban, ha az legelőbb 
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Pesten tétetnék biztos lábra, ”s onnan szivárog 
na a” többi részekbe; ugy azt erősítem, több 
hasznot hajtana, csak egy kis idő leforgása után 
is, az egész Pesti városnak mind kellemire mind 
szépségére nézve, ha a” lehető legtöbb tehetség . 
minden előtt csak egy tisztasági középpont al 
kotására fordíttatnék, mellynek tisztasági va 
rázsa csudakép a” város minden részeibe volna 
eloszlani kénytelen, ha t. í. előbb egy rész ren 
deztetnék el némi tökéllyel 's aztán egy másik.' 

A” menxnyiben tehát egy magyar szinház is 
segéd lehetne némileg illy jóltevő tisztasági fo 
eus 'alkotására, itéletem szerint, egy olly hely 
lenne arra nézve legjobb és legczélirányosb, 
melly ugy is már a” tisztaság és csinosságnak 
bizonyos lépcsőjén áll, ”s igy kevesebb tenni , 
valót hagyna hátra, mint teszem a” József pia 
cza, mellynek két oldala tökéletesen rendben 
van, hátramaradt egyik hosszabb oldalára pe 
dig éppen egy magyar szinház ”s tán még egy 
más közintézet is p. o. a” magyar tudós Társa 
ság, vagy egy Casino férne, ki-nem-épített 

rövid oldalára végre egy uj városház épülhetne, 
minthogy a”mostani ugy is igen kicsi ”s inkább 
tömlöcznek való. A” piacz mérsékelt nagysága 
nem mulná fel azon tehetséget, mellyel birunk t. i. 
azt mindig legcsinosabban tarthatni - - a” mi 
egy fő tekintet. Mert valamint visszaijed a” 
méh egy nagy kastul, ”s benne nem dolgozik; 
de négy kis kast is megtölt jó kedvvel ,s köz 
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iparral; ha egymás után tétetik egyik a” másika 
fölibe: ugy az ember is elgyengül közönségesen r 
minden ollyas dolog előtt, melly óriási, ha az . 
egyszerre lepi meg ”s nem éri őtet lassanként; '. 
a” mit számos példa, de többek közt a” rend 
szerint csinos kis ”s az'általányosan véve ronda . 
nagy házak minden kétségen tul tesznek. A“ 
hely szinte a” város közepén van, száraz, viz- V&quot; 
árnak nincs kitéve, körül belől téglaház, cse 
rép-fedél , könnyü hozzá férhetés ”s a” t.-ugy 
hogy azon mellékes czél elérése végett is, hogy 
t. i. a”'város kellemihez és szépségéhez járul 
jon tehetőleg, nem lehetne jobb ”s czélirányosb 
helyeztetés, minta” Józsefpiacza. 

Már kaphatni e ott helyet, a'z más. Én 
csak azt mondom, ott legjobb volna; mint te 
szem a” kecskeméti kapunál tán legrosszabb. 
Ezek a” véghatárok; a” mi után e” részbeni 
javaslatom oda megy: építtetnék olly közel a” 
József-piaczhoz mint csak lehet, ”s adatnék ott 
valami fundusért inkább. 10, 20 percenttel több 

7 mint akárhol másutt. 
Jőne most azon megfontolás: valyon milly 

izlés szerint kellene építni a” szinházat. En--' 
nek kifejtése egy igen szövevényes, kimerí 
tése felette hosszadalmas tárgy, mert az épí 
tési izlés nem csak a” külön czélok míségéhez 
”s az éghajlat némi különbségeihez van kötve, 
mint azt a” mindennapi tapasztalás mutatja, ha 
nem legfőkép bévett szokások ls előitéletek 
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. hez is; minek következésében nem ritkán sok 
kal rosszabbul laázmlz,- a” szó valódi'értel 

lnében - egy temérdek pénzért felhalmozott 
palotában , mint egy&quot; igen egyszerü parasztház 
ban, - minthogy az/első bevett olasz szokás 
&quot;s görög izlés vszerint van, építve, félig meddig 
muszka climábanl! l' a” másik pedig megfelelő 
leg lakczéljának ”s az éghajlatnak. 

A” választottság szerencséjére azonban nem 
fog e” kerdés megfejtése} igen sok időt kiván- . 
ni, minthogy az izlés elhatározása a” disponi 
bilis pénz mennyiségétül is erősen függ; ezt pe 
dig fundus-vételre, építésre, belső elrendelés 
re, scenák festésére , ruhák, vásárlására 's a” t. 
csak '100 ezer pengő forintra tettük -, ”s még 
mennyire vagyunk csak illy fundnstnl is!!! - 
ugy hogy nem lehet itt helye az' igen kényes 
izlésnek ”s válogatásnak, hanem egyenesen a” 

legnagyobb szerénység.rendszabásit kell követ 
ni, t. i. magyar példabeszéd szerint “bocskor 
ban kezdeni.” ' 

Sokan, tudom, illyest n'em szivelnek, s 
mindig a” legszebbet, legnagyobbat kivánják, 
illy szerény kezdetü intézeteket pedig a” ma 
gyar becsülettel ”s dicsőséggel visszás hangza 

” 

&quot; túnak tartják; de kik ezek? Rendszerint azok, 
kik éretlen képzelgésikben más vagyonikkal 
disponálgatnak mindig, de magok semmit sem 
áldoznak; vagy ollyasok, kik forró de jól el 
nem rendelt hazaszeretetöknél fogva azon csal 

b 

4 
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fa reménnyel csábítgatják önmagokat ,. hogy 
annyi századok sötétségei .után rögtön derül 
hessen az olly igen alacsony is a” legnagyobbx 
fényre. , 

Reménylem,' akarom, és szeretem hinni, 
lesz honunkban egykornemcsak Pesten, ha 
nem minden nevezetesb helyen , ”s nemcsak 
pompás szinház, de minden ollyas intézet is 
virágzó lábon, melly szabad nemzetekhez illik; 
de valyon hihető e, kérdem őszintén, hogy 
eddigi olly csecsemő játékszini állapotunkbul 
rögtön emelkedjék egy luxuriosus szinház? Ez 
nem volna e ugrás a” természetben, a” minek 
lehetetlenségét -- t. i. non datur saltus in na 
tura -- még gyermeki deák korunkban tanul 
tuk; ”s valyon illy igazságot mostani férfiaso 
dó magyar korunkban elfelejteni, hozzánk il 
lő És becsületünkre váló volna e? 

De ha lenne is tehetségünk, a” világnak 
legfényesb', legpompásb ”s legnagyobb szinházát 
felépíthetni, valyon józanul cselekednénk e, ha 
azt eszközlenők? Én azt hiszem: nem; mert 
mindenben kell összehangzás; mai szinjátszóink 
száma , ügyességi kifejlése ”s egyéb játékszini 
előkészületink pedig nem felelnének meg egy 
igen nagy, pompás ”s fényes szinháznak; ”s 
ekép mennél nagyobbra emelné a” hely elsősége 
a” néző közönség várakozásit , ann'ál lejebb szál 
lana mostani ujoncz szinjátszóink becse a” köz 
véleményben ; valamint nagy kastélyok ”s udva 

&quot;'ná JvQ-I-I-I, , .. 
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rokban is inkább ébreszt figyelmet és sért sze 
met a, legkisebb hátramaradás vagy középszerü 
ség, mint egy nem annyi fitogatással epült&quot;'s 
rendelt házban. 

Egyébiránt ha szinjátszóink száma, tulaj 
doni ”s egyéb játékszini előkészület,ink illenének 
is egy&quot; 'St. Carloba; közönségünk ugyan elég 

számos e illy roppant házat betölteni, ''s nem 
volna e a” Muzsák lakhelye szinte mindig üres 
sel teli? l .&quot; 

Az játszók is kezdők, a” nézők is kezdők; 
”s ekép al szoros egybehangzás végett - lllelly 
ha valahol, bizony Apollo széke körül szüksé 
ges - az első állandó szinháznak is nem egy 
visszarettentő fénypalotának, hanem egy magá 
hoz vonzó szelid világu kis bájlaknak kellene 
lenni. 

Ezen említett két ok azonban még semmi 
azon philosophiai tekintethez képest, melly a1 
feltett, legnagyobb tehetség mellett is , inkább 
egy nem felette nagy és fényes , 'de igen alkal 
mas szinház- építést javaslana, ”s a” lni semmi 
egyéb , mint az emberben azon mélyen fekvő 
vágy, melly szerint a” nagyobb rész nem'annyira 
eseng ritka ünnepek, mint inkább gyakori 

. csendesb örülnek után; sőt azok, kik helyezte 
tésiknél fogva számosb ünneplésekhez vannak 
kötve, azokat végkép nem kellemes időtöltés 
nek, hanem tehernek, sőt valóságos büntetésnek 
tartják.' Már a” felette nagy ”s pompás szin 

4* ' 
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házak , általányosan véve, vagy igen nagy gyá 
molt kivánnak, hogy némi disszel ”s egybehang 
zással tarthassák magokat fen -' a&quot; mi ünnepi 
szagot terjeszt - vagy nem kellemesek, ”s csak 
ritkább esetekben kivétel ”s ünnep gyanánt lá 
togattatnak meg: midőn kisebb szinházak, hol . 
meleg van télen, hűsmyáron, ”s hol ugy'szól 
ván mindenki odahaza érzi magát, a” minden 
napi összetalálkozás helyei szoktak lenni. &quot;'S 
ha nem csak a” nagy párisi, londoni ”s a” t'. pub 
licumot, hanem magunkat kérdezzük , tagad 
hatjuk e, hogy inkább von magához egy kis 
csinos és alkalmas szinház, hol odahaza vagyunk, 
mint valami otromba szennyes épület, mellyben 
olly igen szabadon mint valami köz piaczon 
ülünk, bol se nem igen lát se nem igen hall, 
de igen is fázik vagy igen is izzad az ember, 
”s hol kicsi ”s rövid mulatságért nem ritkán nagy 
és hess]zu rheumatismu'st viszen haza. -A” dara 

bok választása is nagy tekintetet érdemel. Igen 
nagy szinházakba ollyanok illenek, mellyek 
inkább érzékinkre mint szivünkre ”s elménkre 

hatnak; .olly darabok, hol több a” pompa 3s 
lárma mint az elmés szózat, költői felemelkedés 
”s mesterséges actio. ”S valyon illyes darabok 
adása nem mulná e fel mai tehetséginket? Min- ' 
den bizonnyal ! Mert azokhoz nagy személyszá/m, 
drága ruhatár, költséges világítás ”s tb. i. kiván 
tatik. De ha volna is elég tehetségünk illy 
költségeket állandólag elbirni, ”s a” nézőknek 
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is elég pénzök, bémenet -'árul iránylag annyit 
fizetni, mint a” londoni vagy párisi operába 
fizetnek, valyon jobban illenének e'mai álladal 

'mnnkhoz olly darabok, mellyek inkább érzé 
kinket ébresztik , 'tán egy kis szalmatüzet lob 
bántnak, mintsem ollyanok, mellyek fenékig 

. hatnak szivbe”s lélekbe, is az embernek legmé 
lyebb érzelmit ébresztik, igazítják ”s nemesítik? 

De ha mind ez sem volna elég ok, hogy 
inkább egy csinos, alkalmas és mérsékelt szin 
házat építsünk, mint egy igen pompást ”s na 
gyot; és ha egy millió pengő forintot tudnánk 
is egy szinház építésére összeszerzeni, egy má 
sik milliót pedig annak mozgásban tartására; 
valyon nem hibáznánk e, hogy annyi tehetsé 
get pazarlunk olly tárgyra, melly, igaz, fe 

^lette hasznos lenne, de mellynél hasznosba 
kat is lehetne az országban eszközleni mint 
teszem a” Dunának tökéletes elrendelése? Ha 
tehetségünk kimeríthetlen volna, akkor min-. 
den számolás és határ nélkül mindenbe kezd 
hetnénk óriási szabásokkal; midőn ellenben 
tehetségünk nem csak ki nem meríthető, ha 
nem ollyas, mellybül igen sokat ”s igen sokáig 
meríteni általában nem lehet, kötelességünk, 
hogy erőnk azon részével, mellyet a” haza ol 
tárára'tehetünk, olly józan ”s takarékos mér 
ték szerint gazdálkodjunk, mint csak lehet. 
A” hazának pedig több nevezetes hátrixmaradá 

. si vannak, mellyek további türését valóban 
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mindnyájúnknak ugy kellene szégyenlenünk, 
mint én legkescrübben szégyenlem -- teszem 
például, hogy Bnda-pest gőzhajók által nincs 
szoros összeköttetésben a” fekete tengerrel; a” 
két testvér-város nincs egyesítve állóhiddal; 
nincs országház; nincs a” Cnriának olly helye, 
mint a” millyen, itéletem szerint, a” legfőbb 
törvényszék biráihoz csakugyan illenék; nincs 
kiépült Museum, hanem ott függ pálinka-üve 
ges békák ”s kigyók közt alapítójának képe - 
-.- - - - ”s ez a” nemzeti háladat - - - de nem 
is serkent senkit, ki' gondolkozni tud, és kö 
szönetet vár; - -- - Nincs épülete a” tudós Tár 
saságnak, ”s 2 esztendei felállítása közben csak ' 
Buda városa adakozott 2000 és Hont várme 
gye 20 pengő forinttal és 44 xr. hozzá -- - ll! 
és számtalan illy intézet és épület nincs , melly 
nek hiját mindenki érzi, kinek nem por vagy 
sár egyedüli eleme! -Még többnek kell tőlünk 
erednie mint egy szinháznak , valóban többnek! 

' De azért nem azt javaslom, hogy többet kezd 
jünk egyszerre , hanem hogy egyetlenegy tárgyra 
ne merítsük ki minden tehetségünket; ”s ha már 
építünk szinházat, építsünk nem felette nagyot, 
pompást ”s fényeset , hanem egy mérsékelt nagy 
ságut ”s lehetőleg csinost és alkalmast. 

Illy módon szinházunk némi irányban Ina 
radand egyéb kis kezdetinkkel; sokkal kellemesb 
is lesz , mert abba nem dologtalanul ünnepként 
hanem dolog után naponként fogunk mehetni ”s 
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olly darabokat látni, mellyek nem annyira szem . 
és fülcsábítók, mint inkább sziv ”s kebelér 
deklők; tehets'égünket sem fogja kimerítní, ngy 
hogy szoros renddel még egyebekre is fogunk 
időszakként áldozhatni ”s a” t. 

Ha itt közbevetőleg meggondolom, men 
nyi okokat halmoztam egymásra, hogy egy igen 
nagy, pompás és fényes szinház építését v”s fen 
tartását némileg gátoljam; valóban akaratom 
ellen is mosolygásra, de ugyan keserü mosoly 

,gásra , fakadok; mert hogy agen is sok pénz 
gördüljön nálunk össze olly tárgyra , mellynek 
dividendje szinte csak moralis , attul tán nem. 
igen kell rettegni; midőn én inkább attul tar 
tok, zjgen is kevés fog egybefolyni - - -; fel de 
rítendi ezt egyébiránt legjobban az idő! bár 
ne volna igazam! - De ha valaki azt tuda 
kozná tőlem - mint sok tán teendi is: - valyon 
hát minek fárasztottam az Olvasót annyi szük 
ségtelen okoskodással, ha a' tehetség parányi 
sága ugy sem enged egyebet mint szerény Vá 
lasztást? akkor íln igy felelnék: 6Köztünk igen 
sok éppen nem tud számolni, minek követke 
zésében nem ritkán zablát ragad az ábrándozás, , 
és sokaknál százszorta nagyobb az &quot;akarat mint 
a” tehetség, a” mit mindennap tapasztalunk, ”s 
közbevetőleg legyen mondva, igen félek, a” most . 
kérdésben lévő Pest és Buda-közti állóhid tár 
gyában is fogunk tapasztalni; mi tán a” legbi 
zonyosb megsemmisítő, vagy is inkább “Semmi 
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kezdetet sem engedő” - minthogy a” képzeti alap 
legkisebb rá-építményt sem tür meg, ”s min 
den apodictice összeomlik a” mi rá rakatik; mi 
nél fogva tán nem éppen hasztalan dolog az illy . 
éretlen hév eligazítására irányzó fejtegetés. 

Hanem térjünk a&quot; dolog praxisához vissza 
”s tegyük fel: el van már határozva, hogy a” 
szinház a” József piaczán vagy ahoz közel épít 
tessék; következik mo'st egyenesen a” Küldött 
ségnek építés-körülti gondja. 'S azt valyon 
mikép eszközlendi? A” dolgot theoriai szeren 
cse - vadászokra fogja e bizni , kik sokat irtak, 
még többet beszéltek , de végbe még soha 
semmi nevezetest nem vittek; és igy experi 
mentnmokra szánni a” fundust? Nem hihetem! 
Mert bizonyosan lesz annyi értelmi suly a” közös 
Részvényesekhen, mellynél fogva a” tökéletesen 
szabad választás egy olly Igazgatóságra folyand 
egybe, melly a” dolog practicai létesítésére al 
kalmas is.. Nem fog ez, egy cseppet sem két 
lem, aj találmányok tételével vesződni, hanem 
a” már meglévő találmányokat készen venni át, 

zazazz. nem fog teendő tapasztalásért pénzt, 
fáradságot ”s időt fecsérleni ”s dobni ki, hanem 
régibb példákbnl sok pénz , fáradság ”s idő 

i 

után eredett kész tapasztalást lehető legjózax 
nabhul használni. K 

Szinház-építésigen nehéz feladás. Nincs 
is ezen ok miatt sok illy épület, melly czéljá 
nak tökéletesen megfeleljen. Van, igaz, több 
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rendszabás, mellyek szerint építve lenniek kel 
lene; azonban ki szabta'azokat? Ember! ”S 
az valyon csalhatatlan volte? Nem hiszem! 
De azt tartom, hogy valamint mindenben'elő 
ment az értelem, ”s bizonyos okoknál fogva 
mind izlés mind divat felette nagyon változott, 
ugy a” szinház-építési törvények sem lehetnek 
ma azok, millyek a” Görögök és Rómaiak alatt 
valának, sőt az éghajlat ”s akustikának nem 
ember de felsőbb hatalom rendelte mibenlété 

hez ”s törvényillez képest, ma sem szolgálhat 
éppen azon egy rendszabás minden országra 
”s minden materialéra nézve , hol és mibül ra 
kassék szinház; ugy hogy más kell Nápolyban, 
más Pesten és más Pétervárott, ”s külön sza 
básu ha fábul, megint külön ha kőbül ”s ismét 
külön ha vasbul van. . . ' 

Ezen feltételek rendes kifejtése alkotja 
azon hihetőséget, melly szerint mindenütt, min 
den materiálébul ”s minden czélra lehet némi 

tökéllyel szinházatépíteni. ”S ennek kifejtése 
az Igazgatóság kötelessége leszen. Ne hogy azon 
ban , tán tudta nélkül, puszta theoriákba me 
rüljön, ”s idő , fáradság és' pénz 'vesztével ex 
perimentálgatásokba bukjék -a” mire igen kön 
nyen hajlik az emberi hiuság -- legtanácsosb 
lesz “valakit egyenesen Párisba küldeni: hozna 
onnan két, Három szinház-rajzot , mellyekbül 
igen könnyü lenne a” választás, &quot;s nem felette szö 
veve'nyes azoknak helyünk, czélnnk ”s tehetsé 
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günkhezi alkalmaztatása; Párist pedig azért ja 
vaslom mindenek előtt, mert éghajlatunkhoz 
közelebb jár mint Italia szelid kék lege; minek 
'következésében nevezetes módosítások nélkül 

nem is közibünk való az olasz Architectura. 
Több párisi szinház nagysága, belső elrendelése, 

' kellemei pedig, itéletem'”s tapasztalásom sze 
rint, olly nagyon illenének hozzánk, hogy.az'ok 
nál szinte sehol sem kellene jobb mintákat ke 
resni ”s nem is lehetne találni. k [ ' 

Ámbár tanultam egy kissé Architecturát, 
Akustikárul is --- hallottam; azért még sem 
tartom' magamat e” két tekintetbäl szinházépí 
tésben legtávulabbrul is competens birónak; de 
egyszersmind azt is merem állítni , hogy még 
azok se competens birák, kik legtökéleteseb 
ben meríték ki az Architectura”s Akustika tudo 

mányit, ha tapasztalások nincsen, minthogy, 
bárki mit mond is, az Architectura törvényi 
csupa önkényen alapulnak, az Akustika tudomá 
nya pedig még koránt sincs kifejtve. Tapasztalás 
kivántatik e, részben legfőkép, még pedig ez 
is két' águ; mert korántsem elég egyedül az 
építőmester tapasztalása, hanem ahoz még a” 
szinjátszók és nézők tapasztalása is szükséges, 
minthogy az építőmester szorosan &quot;véve mint 
építőmester, illy mindennap használandó, ,s 
nem csak kivülrül bámulandó épületekben, ugy 
szólván semmi egyéb nem lehet, mint practi 
cus végrehajtója mind azon észrevételek ”s kis 
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ded tapasztalások külön szinezéseinek (nuance), 
mellycket senki nem érezhet, ”s. ekép senki 
nem is találhat fel olly körülállásosan ”s minden 
részletekben, mint a” szinjátszók és nézők, Igy 
p. o. nem csupán az építőmesterügyessége ki 
vántatik meg valami gyárépitésre, hanem a” 
gyámok értelme is, mellyhez legjobban csak 
ő tud, -”s igy minden használandó épületben; 
minek következésében, ámbár soha nem épí 
tettem szinházat és soha nem voltam szinjátszó, 
még is némileg competens birónak hiszem ma-I 
&quot;gamat szinház- építés dolgában , minthogy nem 
csak néző hanem figyelmes néző ”s kémlő valék, 
pedig nem csak a” Játékszin hanem a” külön 
szinházak körül is, minthogy régóta hordom 
azon forró kivánatot; keblemben “Bár volna ne 
künk Magyaroknak is valahára állandó színházunk.” 

Tapasztalásom e' részben -- minden tul 
csapongó szerénység nélkül legyen mondva 
nemt csekély, ”s minden theoriát félretévén csak 
ezen két egyszerü de igen természetes ls ekép 
bizonyosan józan alapon nyugszik “Valyon miféle 
szinházak vonzottak legerősebben magokhoz, ”s millye 

ün.ekben érzém magamat legkellemesebbül; és millyfée 
alékhez tódult a” sokaság is legszámosabban &quot;'S leggyak 
rabban P” 

E” két feladás analysisa pedig arrul győ 
zött meg, hogy korántsem hatott kirekesztőleg 

a” szindarabok helyessége ”s szinjátszók ér 
deme . se. rám sem a” sokaságra illy jóltevőleg, 
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hanem abban a” szinháznak is kímondhatlan ré 
sze volt el annyira, hogy tökéletes meggyőző: 
désem szerint bátran állíthatom: inkább lesz 
sikere egy türhető szintársaságnak, ha valami 
igen alkalmas házban játszik, mint egy sokkal 
előkelőbb társaságnak, ha az viszont egy otrom 
ba ”s alkalmatlan szinpadon kesereg. Ennek 
oka pedig nem rejtezik olly mélyen, hogy az 
legfelszinesb vizsgálatunkat is kijátszhatná; 
mert valyon miért megyen teszem száz ember 
valami szinházba? Azt gondoljuk, mindnyájan 
egyedül a” szindarab végett? ”s azt hisszük, 
mindegyiken olly erősen uralkodik Thalia és 
Melpomene , hogy szavok hallása miatt hideget, 
meleget, sötétséget, olajfüstöt, rossz helyet ”s 
több efélét érdektelenül törjön? Az illyesek 
'tán a” legcsekélyb számúak; de annál nagyobb 
azon külön osztályok összesége, melly a” nagy 
közönséget alkotja. Ugyan is az idő-ölők leg 
Xfőkép azért járnak szinházat, mert hova men 
jenek másuvá; sok öreg ur , ki se nem lát se 
nem hall sokat, azért, hogy ne mindig oda 
haza, de végkép valahol másutt is üljön; sok 
szép dáma, mivel láttatni Ohajt ”s néha látni is 
kiván, de korántsem egyedül a”szinjátszóktul és 
szinjátszókat, hanem másoktul és másokat is; 
némi munkafárasztott Méltóság, hogy ott pihen 
jen és szunnyadozzon'; sokan, mert ott bizonyo 
sak találkozni ismerőssel, baráttal; ”s igy to 
vább. Mind ezek a” Játékszint nem mint fő, 
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hanem. csak mint mellékes okot tekintik; a” 
mit nem lehet, de nem is' szükséges változtak, 
ni; de csak arra ád utmutatást, hogy valami 
socialis szinház' habár csak középszerü játszók 
kal dicsekhetik is, nagyobb sikerre tarthat szá-. 
mot mint egy antisocialis palota, jóllehet ab 
ban tán igen előkelő alakosak fáradoznak. Ehez 
még az idők szelleme is járul, melly szerint a” 
Játékszin az előtt‘sokkal nagyobb divatu volt 
mint most; ”s mind ezek felett azon szerencsés 
dzkjlosz'tio 's jó kedv, mellyben inkább ringat 

' tatik mind alakos mind néző, kellemes szin 
házban mint kellemetlenben , minél fogva job 
ban iparkodik az egyik ”s engedékenyebben itél 
a” másik , a” mibül viszon-megelégedés, ebbül 
megint, ha szabad mondani, valami egyeztető 
sympathia, ebbül továbbá gyakori összetalálko 
zás; ”s mind ezekbül végre jobbadán vagy min 
dig teli ház, azaz szinházi siker támad ok 
vetetlenül. 

Milly nagy tekintetet érdemel a” szinház 
nak lni módoni &quot;s mi szabásn építése, a” mon 
dottakbul elegendőleg kiviláglik. Veleje az, 
hogy lehetőleg alkalmas és socialis legyen. Nem 
mondom azért: hátramaradjon a” többi, mert 
minél tökéletesb a” külön külön osztály, annál 
tökéletesb az egész! de most csak az építésrül 
vala szó. ' &quot; 

Lesznek sokan, kik itt azonmegjegyzést 
fogják tenni: “Ugyan minek kellene Pál-isbnl. ho 

0 
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zatni planumokat, mintha nem volna nálunk is elég 
olly építőmester, ki tökéletesen elvégezhetne illy 
tárgyat?” Illyes ellenvetés azonban helytelen; 
mert ámbár nem lehetetlen, hogy nálunk is van 
nak oolly talentumu építőmesterek, kik már ma 
tudnának építni leghelyesebb szinházat; azért 
még sem llí/lető, hogy e” részben olly ügyes 
séggel birjanak mint azok, kik practice ”s nem 
csak mások de önnön tévedéseik ”s hibáik által 

tanultak már. Itt minden a” hihetőség idom 
zatitul függne. 'Le/cet ugyan hogy valaki, ki 
még soha nem épített egy legegyszerübb kalyi 
bát is, olly ügyességgel bir, mellynél fogva ő 
egy tökéletes szinházat felépítni képes; de va 
lyon lai/leto” e ez? Ezután kérdem: józan vol 
na e illy publicus fundussal lotteriázni? lotte 

' riázúi mondom, mert valóban igazi koczkáztatás 
volna, ha ollyasokra bizatnék a” szinház-építés, 

' kiknek e” részben , habár mennyi theoriaí is 
méretök, de csak felette parányi praxisok lehet 
és van is l' Hiszen a” lotteriában is lehet nyer 
ni, de lzi/lető e, ”s valyon okos ember belé 
ülteti e minden Vagyonát? 

A” külföldi szinházak mostani kifejlése sok 
'időbe, fáradságba, próbába és pénzbe került; 

”s ugyan nem volnánk e valóságos bohók , ha 
illyes tapasztalást készen átvenni nem akarnánk, ' 
de tudja az ég milly theoriai vagy inkább hiu 
sági szesz miatt, időt, fáradságot, pénzt ál 
dozni fel, és mire? Annak ha szabad mondani 

d 
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9 A-tul való keresésére ,s feltalálására, a mi 
már régtül fogva kitalálva, javítva ”s türhető 
tökélyre kifejtve van! , 

Ezek után azt teszem fel: Párisbul, vagy 
nagyobb, változás végett még több helyrül is ho 
zatnak plannmok, ”s ezek utmutatása szerint 
fog épülni a” pesti szinház. 

IvIanem mikép fogja a” válaslztottság az egész' 
társaságnak azon parancsát teljesítni, melly 
szerint az építésre , butorozásra ”s a,' t. rendelt 
100,000 forintnak azon része, melly tüstént nem 
kivántatik meg, gyümölcsözés végett rövid időre 
kamatra adassék? valyon kinek kezeibe adand 
ja? ,Mostani körülállásinkban nem tehet egye.' 
bet, mint azt, valami Magyarország-kivüli in 
tézetbe, teszem például vagy bécsi vagy gréczi 
Sparcassába , tenni le; mert ámbár lehet ná 
lunk is kivétel gyanánt olly eset, melly idő 
szakként minket illy hosszabb uttul megment 
het, mint p. o. valami előkelő kereskedőnek jó 
kedve, szüksége, vagy hozzánk vonzó érzel 
me; de azért még sem tagadhatni, hogy'olly 
biztos hely, honnan akaratunk szerint, ugy 
szólván , minden órában elvihetnők pénzünket, 
az egyesült hazában nincs; ”s ekép bizony csak 
a” szomszédhoz kell folyamodnunk - - - - - - -! 

Mind ez rendben lévén, tán meglehet, hogy 
egy csínos és alkalmas színház késziilend! .-A” 
scenák festése, belső műség, ruhatár, nem olly 
nevezetes és nehéz kiállításu tárgyak, hogy azo 
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kat a” Választottság' ne hozhatná. könnyen leg 
nagyobb rendbe , ”s ekép'mind errül most egy 
szót sem akarok veszteni. 

És ím ugy látszik, mintha állna már egy. 
szinház, mellynek hihetőleg meglehetős pénz 
beli sikere , de minden esetre 5000 pengő fo 
rint jövedelme is volna, ugy hogy annak me 
'ginti elbomlásátul tán nem is kellene rettegni, 

' sőt fenmaradását minden okoknál fogva reméll 
ni is lehetne. 

Leteszi ezentul az . eddigi Igazgatóság ls , 
hét választottsági Tag tisztét, ”s az egész Tár 
saság ismét három vagy több felügyelőt választ 
egy esztendőre vagy hosszabb'időre is,&quot;kik 

- megint a” már fenálló Játékszint tartják moz 
gásban. b 

Az igazgatás ”s kivált a, pénzmanipulatio 
legnagyobb nyilványossággal vitetik, ”s ebben, 
de csak ezen utólsóban, minden részvényesnek, 
részvénye száma szerint, szava'is van az egy 
szer tartandó esztendei nagy gyülésben; ezen 
kivi'l pedig minden végrehajtás határ nélkül 
en edtetik át a” szabadon választott felügyelők 
nek, azon körök közt azonban, mellyek 'vá ÍY lasztásakor elibek szabatnak, ”s mellyek-közti 
hiv eljárások végett feleleti teher alatt jót is áll 
ni kénytelenek. , . ‘ ' 

Ezen fentartói, vagy is 'inkább “az Egé 
szet életben -tartói” rendszabások azonban igen 
hosszadalmasak , ”s azokat itt előhozni nem is 

v 
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szükséges; elég idő lévén azokrul akkor gon 
doskodni, midőn a” machina már (fenáll. 

És így az egész dolognak legelső lépése 
abban látszik állni, hogy minélelőbb nyittassék 
egy ív, ”s arra ad vires 200 ezer elég név ”s 
azokért jót-álló kezes irassék. 

Az eddig előadott mód szerint -' ha t. i. 
kezesek után' iparkodunk ”s.ollyasokat találunk 
is, ”s pénzinket vagy külföldön vagy nem-nemes 
kézbe helyezzük, feltéve hogy ők azokat el is 
fogadják- mindenki biztos lehet, hogy nem 
fog többé elolvadni áldozata, mint eddig sok 
szor történt; ”s igy hihető, hogy azon bizoda 
lom megint némileg helyre állapodik, mellyért 
sok törvényhatóság és számtalan.egyes rutul ki 
játszatott. A” bizodalom.pedig sokat ér, és, 
semmi egyéb, mint hitel magasb „értelem'ben; 
mellynek varázsa az, hogy számos, - a'l mit 
minden bizonnyal tudok a ki egy huszast sem 
akarna dobni kutba, kész ezreket szentelni, tán 
önsanyargatás mellett, ha nem az elbomlás, ha 
nem a” siker hihetőségei szabatnak axiomakép 
elibe; azaz ha az egyesületi pénzek -' mint 

Qfentebb mondám - diametraliter ellenkezőleg 
manipuláltatnak, mint eddig 'történt. . 

”S ha most arra akarunk figyelmezni, va 
lyon milly bátorságot találand illy alapokra állí 
tott egyesületekben a” részvényes? egyenesen 
magamatadom felvilágosítási például. Ha te 
szem - és dato de korántsem coneesso - né 
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hány részvényre&quot; irnám alá'magamat,' ”s elis 
mérve lenne, 'hogya” tárgy nem'indulhat meg 
siker-hihetőséggel míg 200 ezer 'forintdisponi 
bilis pénz nincs ; legkisebb bátorságom se vol 
na, ha t. i. csak magyar nemesek, bárók, gró 
fok, herczegek&quot; volnának irva alá, mertigy 
könnyenmegeshetnék, hogy éppen olly módon 
maradnék részvényiinmel sárban, mint azon' 
társzekér, mellynek súlya 6 lóra van calcu 
lálva, de csak 3 ló huzza, a” többirpedig mák; ' 
ranczo'skodik, ágaskodik és kirúgrvolna el; 
lenben 'bátorságom elég, ha mint többször 
mondám, olly kezesek 'volnának a”7magya'r ne 
mesék, bárók, grófok, herczegek mellé irva, 
kiknek hypothekájok van, ”s kik az' ebéli ne 
mesi ' privilegiu'mok. áldásibul 'kirekesztve, 
de? viszont a” hitel áldási alá iktatva vannak. 
''S azt, hogy itt a, privilegiáltalan rámanézve 
többet ér, azaz mindent ér, a”'privilegiált pe 
dig igen keveset, sokszor semmit, ezt nekem ' 
senkiinem veheti rossz néven, minthogy igaz 
ságosan ''s önmystiiicatio nélkül én sem nehez 
telhetek'senkire', ha viszont, mintbizonyosb 
fizetőt elómbe, is nemtelent sőt zsidót is állít. 
Már hogy illyeseket restelek e vagy nem, az 
más kérdés; midőn megvallom, nem eléggé 
bámulhatom azon furcsa izlést, mellynél fogva 
ezt sokan, mint a*&quot;tapasztalás 'mutatja, nem 
csak nem igen , de éppen'nem' restelik, mert 
máskép lehetetlen volna nekiek' 'kezet velem&quot; 
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nem fogniok - sed de gustibus non est dispu 
tandum! &quot; 
. Sokan, tudomX , azon javaslattal fognak itt 

előállni, mert azzal már sokszor ostromlottak: 
“Nyittassék aláirás 600 ezer forintra, két harmada ha 
nem fizet is , tán kikerül egy harmada, t. i. limeg 
kivánt somma.” Illy manipulatiók sokakra nézve - 
felette nagy bájnak lehetnek, minthogy azok 
némileg tatár háború-szint viselnek; hanem' 
én megvallom, valamint nem volna nagy ked 
vem Batskírok közt katonáskodni, ngy illyfé 
le gyülevész és ronda egyesületek részese sem 
kivánok lenni. Eljött már'valahára ránk nézve 
is azon idő, midőn illyféle zavarsystemákrul 
valóban 'lemondannnk ''s reményinket bizonyos 
sabbakra állítnunk illő. 

Ki magát leköti, köteles; lis valamint jn 
sa van részvénye után a” dologba avatkozni ”s 
pénzt vagy becsületet várni, ugy viszont anny'i 
terhet is kell vállaira vennie, a” mennyinek hor 
dására leköté önmagát. Ha már egy rész pon 
tosan, a” másik ellenben későn vagy éppen nem 
iizet, ”s eként egy rész a” társaságnak minden 
terheit viszi, a” másik pedig nemcsak selmni 
terhet nem visel, sőt a” társaságnak legjózanabb 

‘combinalioit is' csúffá teszi, valyon vaneminden 
aláirottnak a” pénz és becsület dividendjében is 
egyenlő jnsa? Bizonyosan nincs! De mit mu 
tat a” tapasztalás? Hogy valamint számos llá 
tulkullogó katona előre rugtat, midőn már 
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megfordult az ellenhad, 's leghangosabban 
rajtáz: ugy számos “semmit sem tevő es későn 
vagy siker után fizető is, legnagyobb kortyok 
kal kész azon hasznot &quot;s dicséretet nyeldesni, 
mellynek keresésében nemcsak része nem vala, 
hanem mellyet cminden hátráltatásai ellenére is° 
mások'szerzettek 's érdemlettek meg. 

Tehát csak azon nap, midőn 200 ezer pengő 
forint bizonyos ”s tüsténti haszonvételre kész, 
alkothatja a” játékszini kezdet aeráját. Ekép 
ha valaki gyorsítni kivánja ezen napnak ránk 
viradtát, nyissa fel ládáját ”s 'adjon ha van, ha 
pedig nincs , beszélje azokat rá, kiknek van. 

Fentebb érintém , hogy 12 esztendő alatt, 
ha száztul hattali kamat kamatra halmoztatik, 
minden tőke kétannyira nő. Már ha volna bi 
zonyosság, t. i. hitel köztünk - köztünk mon 
dem, mert hosszu időre külföldi hitel. nem'elég, 
de [ ahoz kirekesztőleg hazai kell, mivel sok 
előre nem láthatót rejt 'a”v jövendő - ha volna, 
hitel, mellynél fogva bizonnyosak lehetnénk, 
hogy a” már kiállított pénzünk nemcsak el nem 
olvad, mint most olly gyakorta szokott, hanem 
mind nagyobbra &quot;s nagyobbra növekedik á akkor 
már mostani fundusunkkal is elérkeznék 42 

esztendő alatt azon nap, melly állandó pesti 
Játékszinünk születésnapja lehetne, minthogy. 
18,000 forintunk van ”s ez 42 esztendő 

n“) Régibb adakozások után - 'e” tárgyra Tekintetes Pest Vár 
mvgyénél részint lltr'sz pénzben részint oklevelekben - v~ 
mostanság 46.514 ll. 53°Gjka xr váltóban van. - - 
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alatt, hattal száztul kamatot kamatra halmoz 
va, 200,000-re szaporodnék, melly sommát, 
mint egy hathatós kezdetre szükségest, feltet 
tünk. ‘ ' ' 

Ez a” legrosszabb esetben is megtörténhet 
nék, ha senkiegy fillért sem adna is többé 
hozzá; vagy ha szorosb hitel által szinte 3-ra 
szállna is le a” kamati láb, legkésőbb 84 esztendő 
alatt állhatna fel szinház'; midőn most, t. i. 
mostani pénzbeli systemánk, vagy is inkább. 

.pénznélküli systemátlanságunknál fogva nincs 
ok&quot;, hogy az említett sommával 1000 esztendő 
alatt is álljon fel; mert ugyan 'llol az e'rész 
beni bátorság? Csak ott, holillyes dolgokban 
az eddig is vala, t. i. “Sehol? A” mit nem ve 
hetni kétségbe; mert ugyan hol a” bátorság? 
ott, hol illyes tőkék magva rendszerint nemcsak 
nem szokott nőni, hanem általányosan véve 
leolvadoz, sőt néha egészen el is olvad? Hogy 

, pedig illyes köztünk sokszor megtörtént, annak 
megmutatására nem kell igenmessze keresnünk 
példákat! - ”S ha már egyszer és .többször 
megesett valami; valyon mért ne történjék az 
megint? Bizonyosan utóbb és mindaddig fog 
történni, míg mind azon elavult és rngóssá 
gokat tökéletesen elvesztett provisiók helyibe, 
'mellyek ma hasztalankodnak, nem állíttatnak 
ollyasok, mellyek fő czélaiknak megfelelnek- ' 
.t. i. nemcsak ex principio kárhoztatják azon 
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kezeket, mellyek közt a” közönség sajátja ”s java 
elolvad, hanem azokat de facto is békóba szo 
rítják. &quot; 

Mindaddig tehát, míg e' részben tetemes 
biztossági javítások nem tétetnek, nem hihető, 
hogy illyféle “Franklini *) egymásra-halmozások 
nagy sikert szüljenek; ez pedig felette nagy 
kár, mert vajmi édes vigasztalás, ha nem 
tünhetik is fel a” siker napja egyszerre, annak 
legalább egykori hajnal-hasadását némi hihe 
tőséggel reméllhetni. .Ezen kár pedig annál 
nagyobb , mert illy remény nemcsak puszta vi 
gasztalás, ”s erre vigyázzunk, hanem egyszer 
smind a” legnagyobb buzdító is; mert nincs 
semmi, a” mi inkább indítná az embereketál 
dozattételre, mintánk“ hihetősége; ugy hogy 
lenne csak 18 ezer forinti tőkénk jó bátorság 
ban, valósággal nem kellene, habár csak 3-mal 
kamatozna is , 84 esztendő , annak 200 ezerig 
gyarapodására, hanem sokkal előbb összegyül 
ne; minthogy'olly nagy buzdítói as egyesitői 
varázs volna benne , ''s egyedül biztos léte 
miatt '- ”8 ím az egész titok! .- hogy 
mindenki gördítne hozzá, mint egy bizonyos 

9) Szövetséges Amerikának egy városa most azon fundusbul 
világíttatik, mellyet egykor Franklin e” ozélra azon felté 
tel alatt áldozott, hogy csak bizonyos esztendők lefolyta 
után legyen szabad a” folyó kamatokhoz nyulni, midőn t. i. 
elég nagyra felkamatolá r magtôke már magát. 



71 
5.,... 

sikert igérő .magpé'nzhez, mindaddig egyegy 
pénzt, míg összefolyna 'a” kivánt somma! 

“Az okos' egy garast sem vet. el haszon nélkül; 
de ezreket =is kész áldozni sikerért.” Ezt soha ne fe 

' léjtsük; ”s ennélfogva legyünk'bizonyosak, hogy 
annál szaporábban ki fog kerülni a” megkivánt 
200 ezer pengő, minél bizonyosabban várhatnak 
az adakozók sikert. . .. .. . 

Elég van köztünk, akarom hinni, ki illy 
csekély 'Samma.kiállítására , mint 200,000 pen 
gó forint, kész lenne, ha nota belle legkissebb 
pénzbelirsdividend sem háramlanék is belőle, 
minthogy öröm 'több mint pénz, becsület pe 
dig még százszorta több; de nem hiszem, ele 
gen találkozzanak köztünk ”s ezt nemcsak 
gáncsolni nem lehet, hanem szinte'dicsérni kell 
-- kik tőkéiket is sánczba verni lennének.ké 
szek, azaz olly tárgyra adakozni, melly nem 
csak pénzbeli, hanem' még moralis. dividendet 
sem hajt, sőt nem is állhat fel; ”s ekép ha 
bossznt oLoz, nem azért okoz, mert nem jól 
megyen, hanem mert éppen nem xmegyen. A”, 
dolgot tehát ngy kell intézni, hogy ha nem 
hajt is a? részvény hasznot, .boldoguljon leg 

.alább a” tárgy. . , . . 
' A” franklini methodus csekély tehetségink-. 
' nél fogva felette hasznos, szaporább és bizonyosb 
ezélt érő lenne mint akarmilly más; de ná 
lunk mindaddig nem alkalmazható, míg köze, 

'tünk azon furcsa phoenomenek meg nem szün 
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nek , mellyek szerint az idő nemcsak hogy ne 
velné a” pénzt, de még meg is emészti. ”S igy 
nem tehetni egyebet, mint jó remény fokában 
megnyitni minélelébb az ivet; ekép legalább 
időt nyerünk; irjon alá ki akar, jó kezest ál 
litván mellé, ”s nota bene azon feltétel alatt, 
hogy a” fizetési kötelesség csak azon nap kez 
dődjék, mikor a” 200 ezer somma egy fillérig 
aláírva ”s biztosítva is van. 

Reményleni szabad, habár a” puszta re 
mény-utáni. élés egy felette keserü olasz köz 
mondásra emlékeztet is, hogy illy formán va 
lahára csak összegyülend a” kivánt pénz. Igaz, 
hogy több sikernek nagyobb hihetősége mellett 
nagyobb volna az adakozási kedv, bátor-létübb 
hitel után több a' pénz, ”s ha csak 50 ezer 
pengő gyülne is össze ”s Franklin methodu 
sát elfogadnunk szabad volna, három percent 
tel számlálván, legalább 24 esztendő alatt bi 
zonyosan állhatna a” dolog; ”s ha 100 ezer gör 
dülne egybe, már 12 esztendő közben, sőt hi 
hetőleg sokkal előbb is; mert sok tudom azon 
tekintet miatt “Csak egy kicsi kell. még hozzá 
”s meglesz“ '' kész volna legbecses'bjével is bér 
tölteni a” hijányt, ”s áldozata által minélelőbb 
feltüntetni a” kezdet napját, ugy hogy felette 
nagy nehézség a” dologban nem volna. Mind 
ezt azonban mai körülményinkben nem tehet 
jük; és igy várjuk bé csendesen azon jóltevőt, 
ki az aláirt és assecuralt 199,!)99 forint mel- 
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lé a” 2]00 ezeredik forintot irja alá, nota bene 
jó kezessel! És akkor kezdjünk hozzá, ha t. i. 
még élünk! Próbáljuk meg, tán megy! - 

____._.._-__._-_.__..____.___ 

1S most csak eddig terjed a” magyar Játék 
szin-ápolgatásra czélzó közvetlen javaslatom! 
Egyebet eszközleni mostani körülményink ”s 
kivált törvényes álladalmink, itéletem szerint, 
nem engednek. 

tv; a 

Már milly .benyomást fog szapora kis ér 
tekezésem külön 0lvasóimra tenni, nem tu 
dom; hanem érzem , lesz ellene kifogás min 
den oldalrul még pedig szám-nélküli! Legel 
sőben is elő fognak állni azok, kik a” fenálló né 
met szinházba javasolják a” magyar Játékszin 
ültetését. Ők igy hisznek biztosabban és sza 
porábban érhetni ezélt. Én azonban, teljes 
meggyőződésem szerint, minden okoskodásiknak 
egybefoglalatját - jóllehet igen becsülöm tiszta 
szándékokat - egy felette hiányos és valóban 
szerencsétlen theoriának tartom. Ők igen di 
cséretes, ”s mondhatni, szent vágyoknál fogva, 
inkább magyar Játékszint hisznek illőnek Ma 
gyarországban és Magyarok (l) közt, mint né 
'metet. “Legyen német, de magyar Játékszín is 
vegyülve a” már fenálló szinházban; minek egy nj 
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7 háznak költséges építtetése” igy okoskodnak; s 
nem gondolván sem valóságos mibenlétünkkel 
- t. i. hogy .sok dolog tán nincsen ngy mint 
lennie kellene, ”s tán 'egykor lenni fog - sem 
arra' nem figyelmezvén, milly kifejlett már a” 
német Játékszin 's milly fejletlen még a” ma 
gyar; egyenesen azt reménylik - köztünk ma 
radjon a” szó - hogy legyen csak&quot; mind a” két 
szin egy házban, lassan lassan majdkiküszö 
bölendi a” magyar a” németet! De nem szörnyü 
fallacia e ezen pium desiderium? &quot;Shem sokkal 
hihetőbb e , valljuk meg őszintén , hogy ha már 
szoros collisióba jön, .a” mostani ki-nem-müvelt 
magyar játékszini ügyesség az olly igenis ki 
müvelt német játékszini ügyességgel és - - - - - , 
minden bizonnyal csak a” magyar.vesztheti a” 
csatát, ”s csak a” magyart küszöbölendik ki! És 
hanem volna is egyéb ok, mint az, hogya” 
gyengébbnek mindig el kell kerülni a” szoros 

., 'collisiót az erősebbel, ugy hiszem, ez is elég 
volna mind azon okoskodásoknak megczáfolá 
sára, mellyek a” két külön nyelvü Játékszinek 
egy házbani összeházasítását javasolják! 

De ha teszem a” Magyarok részérül te- „ 
mérdek áldozat segítségével folytathatnék is 
ezen két nyelvü szinvivás, jó darabig válto 

' zó sikerrel; valyon nem következnék e más 
'körülállások hozzájárulásábul nemcsak a&quot; né-. 
met és magyar Játékszinnek leghihetőbb el 
bomlása; hanem ennél még sokkal sajnosb és 
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bizonyosb kár is? Csak egy kissé vizsgál 
juk; 

Az igen complicált machina megakad, ”s ha 
a” Játékszinnek általányosan véve nincs olly 

l 

., 

nagy sikere, mint azt ,az e” részbeni tapaszta 
latlanok rendszerint igen könnyünek gondolni 
szokták, az tán jobbadán csak azért van, mert 
a” dolog igen complicált, és annyi ex professo 
ábrándozókkal boldogulni nem könnyü feladás. 
aS hát még két társaság, .két külön nyelvü 
társaság! melly nem legjobb szemmel nézi egy 
mást, éppen azon egy directio alatt, ”s éppen 
azon egy házban! Per-patvarnak termékenyebb 
műllelye't ennél kitalálni nehéz volna. Igazi 
Babe] tornya lenne! De ha mind azon nehéz 
ségeket, mellyek illyféle colnplicált intézetek- ' 
bül szoktak burjánzani, még is el tudná ren 
delni valami mód egy különös talentumn direc 
tor, ki valóban igen ritka jelenés lenne; valyon 
mikép állna a7 játékszini jövedelem dolga, - 
mi a” fenmaradás vagy elbomlás criteriuma, mint 
hogy nincs olly áldozat, melly hoszabb időre 
elbirhatná a” játékszini költségeket - ha azok 
bul semmi jövedelem nem háramlik; milly állo 
potban volna az, kérdem? Azt hiszem a” leg 
nyomorultabban; mert hogy rövid legyek, a” 
magyar Játékszinnek barátjai a” kikíiszö 
bölő systema szerint, fütyölnék a” német ala 
kosokat; ezeknek jó akarói C?) a” nyomás és 
visszahatás törvényei szerint pedig a” magya 

Q 
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rokat; a” mi a” viszontorlás - repressailles - 
sajnos és mindig nevekedő undokságinak követ 
kezésében , Thalia és Melpomene szent házát 
egy darabig valóságos Arenává disztelenitné, 
hol Spartacus et Comp. dictálna csak, később 

.pedig legbizonyosb elaljasodásra birná, ”s az 
egészet elvégre a” provocált önkény tökéletes 
elnémulásra itélné; elbomlana mind a” két szin.-. 
játék, a” Német és Magyar közti visszavonulás 
még erősb gyökeret verne, ”s a” nagyobb intel 
ligentiának előbbi utóbbi de elmulhatlan dia 
dalma következésében , megint uj erővel állna 
fel az eldültek romjaibnl - - - - - a” német já 
tékszin -; a” magyar pedig évtizedekre, tán szá 
zadokra volna visszalökve, vagy tán örökre el 
is némulna - - - - ”s al t. ”s a” t. 

' Kerüljük el mind ezt '&quot;s mind azt, a” mi 
illy theoriákbul következni kénytelen, egy csinos 
es alkalmas szinház-építés által; nem hiszem 
építésére ”s állandó fentartására több tehetség ki 
vántatnék, mint a” mennyi a” német Játékszinnel 
egy darab ideigi küszködésre volna szükséges. 
”s a” t. 

Mások az iránt nem lesznek velem egy 
értelemben, hogy minden jatékszim' pénzte 
hetség itt Pesten halmoztassék fel „Mert máskép 
-- igy okoskodnak - mi lenne a” mostan már 
életben lévőkbűl ”s a” t.” A” mire én igy felelek: 
“Annyi nálunk az excentrica cselekvésmódnak 
megrögzött sáfárja, hogy nem kell attul tartani, 
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hogy valami felszines kis értekezés. egy fillérig 
a” haza középpontjára varázsolja mind azon te 
hetségeket össze, mellyek a” haza külön részei 
ben munkálnak már és lappanganak még, ekép 
e” körül mindeljki nyugodt lélekkellehet, mert 
e” részben hihetőleg ezentul is csak inkább ex 
centrica kis erölködések tanui fogunk lenni, 
mint ollyas egybecsatlásoké, mellyek a” haza 
szivét erősítnék. ' 

Többek tán a” devalvatiónak fogják tulaj 
donítni mind azon pénzbeli le vagy elolvadáso 
kat, mellyeknek illyféle intézetink elbomlását 
köszönhetjük, minek okát én inkább felette 
könnyü elmének, igen is tág lélekisméretnek 
”s legfőkép egy irányon tul szelid és engedékeny 
közönségnek tulajdonítom ; mellynél fogva csak 
igy kiálthatok fel: 'Oh mennyi zavar, mocsok 
$s undokságnak szolgálsz te szerencsétlen deval 
vatio ürügy - leplegül! s. 

Azon mellékes megjegyzésem is, tudom, 
szülend némi ellenvetést, melly által azt állí 
tom , hogy soha sem fog diadalmaskodni mind 
azon szennyeken ”s mocskokon, mellyek az em 
bert olly kellemetlenül környezik, séprivát tár 
saság se politia nevezetes sikerrel, míg a” tisz 
taság szeretete nem ébred fel az egész közön 
ségben. Ez pedig tagadhatlan, mert illyesek 
ben a”moralis rész erősebben llat a'physikaira 
mint viszont, ”s habár sokat tehet is privát 
társaság és politia, e” részben, -- azért még is 
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nagyobb kiterjedésben ”s kivált annyi akadályok 
közt, mint a” millyenekkel'homokos, kőszénes 
es a” t. szóval könnyebben szennyesedő helyeken 
kell küzdeni, csak a” köz tisztasági szellem 
szülhetnevezetesb sikert, ugy hogy az e” rész 

' beni társaságok és politia haszna szinte csak ut 
'mutatásra, dolog-körülti felvigyázásra ”s azon 
kisded példaadásokra szorittatik, .mellyek által 

a” község részint tanács és. segítség, részint pél 
daadás ''s egy kis kinszerités következésében, 
lassanként azon tisztasági szellemre neveltetik„ 
mellynek végkép se por, se füst, sem egyéb 
nem állhatellent; sőt annál nagyobb szorga 
lomra &quot;'s állhatatosságra fejlik ki, minél nagyobb 
akadályokkal kell küzdenie ; a” minek theoriáját 
az esős , ködös , köszénfüslös britt sziget , ”s a” 
nem sokkal kevésbé esős,' ködös, kőszénfüslös 
de jóval porosb és minden tekintetben szennyesb 
Hollandia legszebb 'practicai világba állítja. 

Sokan nem fogják átlátni; miért ne volna 
nekünk szabad Franklin methodusát követni, 
”s minek kellene mindenben olly pedantismussal 
'előmennünk, mint én javaslom; mintha nem le 
hetne az idők szellemében is bizni egy kicsit, 
”s mintha ma is kellene mind azon sajnos male 
versatióktul rettegni, mellyek a” multat diszte 
lenítik ''s. a” t. Illyesek okoskodása azonban 
előttem semmit se nyom, hanem egyenesen a” 
tüesökre emlékeztet, melly nyáron dalol, ”s koplal 
télen, és bizonyosan aTlehető legalkalmatlanabb 

.. 



'19 

i. 

i körülmények közt , 

javaslója lenne akármilly intézet felállításának' 
Franklin methodusát akarják követni, olly 

mellyekben a” kamat ka 
matja nemcsak de facto, hanem ex principio 

Í sem fizettetik, ”s hol még a”'magpénzek kamat 
ja is bizonytalannál bizonytalanabb; valóban , 
nevetséges! A” dolgok minden oldalrnli kifej 

, tését pedig pedantismusnak nevezik, ”s llazt 
gunyolják a” minek hija okozza legtöbb intéze 
tink felfordultát; milly képtelenség! Egyedül 
a” szellemben ”s időben biznak, mintha ezek, . 
bár- milly szerencsésen hatnak is elő, nem 
volnának mindigi .és bizonyos phasisok alá vet 
ve, mellyeket emberi ész előrelátni nem képes, 
”s igy csak rájok rakni a” reményt valóban sem 
mi egyéb, mint lágy velejû balgatagság! Nem 
rettegnek ezentul mind azon pirulást okozó e 
setektül , mellyek köz pénzinket eddig annyi 
szor bitangolák el. ”S valyon miért nem ret 
tegnek többé; ugyan mi javult e” részben? 
Mi által erősödtek garantiáink; vagy tán rög 
tön szentekké' váltak pénzmanipulálóink? Milly 
ábrándozás! 

Nem illy haszontalan sereg, mint ím ezen 
okoskodók, képesek alapítni valamit hosszabb 
időre; mert egész okoskodások csak hiu kép 
zelet, ”s ekép egész munkájok is csak szappan 
buborék. 

Mások megint számolásimat 'tartandják 
helyteleneknek, ”s igy szólandnak “Tágol fun 
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dus kivált a” városnak szebb részében; parisi minta 
szerint épülendő szinház , alkalmas és .psinos belső 

.butorozás;.scenák, ruhatár, - e's 100 ezer forint ll l 
hm „' hm, nem lesz belőle semmil és őezer pen 
gő jövedelem esztendei fentartásra - - - - 
- - korántsem elég! -- hol a” declamat'io'i, mi 
mikai ”s több illyes iskola? Kinek költségén járjak 
be az ifjabb alakosak egy kissé a” világot, hogy ta 
nuljanak valamit? Mind ez tán el van felejtve, vagy 
csak olly nyomorult állapotban maradjon az egész 
mint eddig vala? ”s hát a” bang ne müveltesse'k? 
vs a, t.» ' 

Már ezek helyesb észrevételek, szivem- ' 
bül. fakadnak; 's e” részben valóban semmi 
egyebet nem hozhatok mentségemre elő: miért 

mint azon forró ohajtásomat “bár a'llna minél 
előbb fel Pesten derekas szinházi ”s azt, hogy 
legalább a” könnyebben kiállítandó somma ”s 
ekép korábban czélhoz jutható javaslatom által 
nyerjen értekezésem egy kis popularitást; mint 
hogy tagadhatlan', köztünk sok, mindenek felett 

szereti ,- is bizonyos okoknál fogva szeret 
nie is kell - az olcsót, általányosan véve 
pedig - tán meleg vérünk okozza - felette 

'sok tárgyban igenhajlandók vagyunk kezdeni ”s 
csak kezdem”, habár alig vannak is'előkészüle 
tink, ”s legfőkép azért, mert olly értekezések 
igen antipopularisok szoktak lenni, lséekép 



,k 8] 
 

legkisebb szapora hasznot és sikert sem szül 
hetnek, mellyekben nemcsak hogy semmi ke 

'csegtető nincs, hanem a' dolgok zordon ini 
benléte kímélés nélkül állittatik a“ magát olly 
szívesen mystificáló közönség elibe! “N jat.as 
lat olcsósága fogja tán a” dolgot egy kissé elősegít-. 
nr - igy okoskodám magamban, ”s legyen 
csak szoros fontolgatás alá vetve egyszer a” 
tárgy, majd kisül egy krajczárig, mennyi kell 
a” megalapításra “s mennyi a” fentartásra. Le 
het akkor a” 200 ezret vagy letenni vagy fel 
venni, azaz vagy leszállítni .vagy felemelni, 
ngy sem szokás nálunk valami javaslatot egyé; I 
nesen elfogadni, hanem ahoz, habár nem egy 
illy hiányos értekezés mint ez.l de olly töké 
lyü volna is mint Phidiasnak képe vala, szám 
talan sutor és nem sutor, vagy semmi egyéb 
csak sutor indiscriminatim szokta adni jo szán 
déku kis vélekedését! l l minek következésé 
ben reményleni szabad, hogy ezen tanácsko 
zási műhelybűl majd javaslatom is olly hozzá 
adásokkal és elvételekkel fog sulyegyenbe ho 
zatni ”s meggazdagítta'tni, 'mellyek által hibás. 
számolásimra tett legalantabbi észrevételek tö 
kéletesen megczáfoltatandnak. 

Lesznek továbbá sokan, kik egész érteke 
zésem ellen illy módon fognak kikelni: “Milly 
begyes és milly keserü ezen talpnélkûli javaslat; 
csupa guny és tökéletes satyra , -- nem is találtatik 
conseqnentia benne, mert ‘sok helyen illyes monda. 

6 
f 
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tik GNincs elég hazafiság köztünk valami nagy som 
ma kiállítására°; később pedig ez °hihetőleg. lesznek 
elegen köztünk, kik' a” szükségest egybe fogják hor 
dani” - másutt megint? “az idők szellemétül is 
lehet sokat várni° -később pedig °azxidők szellemébe 
bizni balgatagság) és több illyes contradictio találta-, 
tik szinte minden lapon. Jobb lett volna semmit nem 
írni, mint valami ollyast, a” mi inkább csak boszont, 
mintsem legkisebb áldozatra birhatna.&quot;v . 
. Ezen megjegyzések még helyesbek mint av 
közvetlen fentebbiek - habár .nem fakadnak 
is szivembül, sőt inkább elevenen sértik azt;-”s 
olly helyesek, hogy ellenök mentségemre va 
lósággal szinte semmit sem hozhatok elő, mert 
tökéletes igazságra vannak alapítva, .mint 
tán egyedül azt, kogy egész javaslatomnak 
m'ncsenekz'gazi talpkövei. Innen támad , hogy 
akármikép erölködjem is, lehetetlen valami in 
gadatlant felállítnom; természetes is , ha min 
deníitt kilátszik az egybeütközés ”s mindenütt 
a? természet-elleniség. Hanem mind errül én 
nem tehetek, mint arrul sem , hogy a” hegyes 
és keserü kitünik mindenhol , ”s egész javasla-x 
tem általányosan gunynak és satyrának viseli 
egy kissé mind szinét mind szagát; mert valóban 
pénzzel összekötött tárgyakrul ”s egyesületekrül' 
nálunk, mint most állnak dolgaink - nemcsak ne. 
héz satyrát nem irni hanem teljességgel lehetetlen; 
minek következésében bünöm abban áll, hogy 
ezen értekezés-irást egészen abban nem hagytam, 
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vagy legalább nem halasztottam azt később 
időkre. . 

Igy cselekedni egyébiránt, mondhatom , 
.eltökélett szándékom vala; mert nem kivántam 
időelőtti dolgok körül fáradozni vagy is inkább 
11 asztalankodni, hanem minden időmet ”s tehetsé 
gemet előbb, azon alapok kifejtésére, felvilágo 

'ssítására is elfogadtatására ohajtottam egyeztet 
ni ”s feszítni, mellyek nélkül, bár ki mit mond is, ' 
soha tartóslag egyesület nem állhat fel, hanem 
léte ”s fenmaradása mindig csak véletlen szeren 
csétül leszen függő. 

Ezen munkálódásimbul azonban a” Tekin 
tetes Pesti Megyének a” magyar nyelv terjesz 
tését ápoló Küldöttsége legbarátságosabban éb 
reszte fel; ”s mondhatom , annyira tölté be szi 
vemet legédesb vágyokkal, bár lenne állandó 
Játékszin Magyarországban , ”s bár volna ma 
gyarabb a” magyar hon, hogy szinte magam is 
kételkedni kezdék azon talpkövek elkerülhety 
len szükségérülf, mellyeket belátásom =s itélő 
erőm minden egyesületekre nézve elmulhatlanul 
szükségeseknek lát. Ekép az említett nagy ér 
demü Küldöttség parancsát “Írnék a” dologrul egy 
rövid értekezést” nem csak nem 'mellőztem el, 
hanem azt, csekély tehetségem szerint, minél 
előbb teljesítni is, minden készséggel ajánl 
kozám. Vizsgálni kezdém a” tárgyat. minden o] 
dalrul, ”s mondhatom sok időt is szántam rá; 
de a” sok eszmélkedés as azon feszült vágy: a” 

6% 
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mennyire csak birja lelki erőm, keresztülnézni 
”s némi rendbe állítní az egyesületi dolog nemző 
okait, gyökereit ”s egybeköttetési folyamatit, 

' mind inkább arrul győzött meg, hogy a”. ma 
gyar Játékszinnek általányos felállítása, fentar 
tása ”s türhetö sikere mindaddig lehetetlen, 
vagy legalább nem hihető ls felette precari 
um valami, míg azol törvények javítva 
nem lesznek, .mellyeknek mostani állapotja 
nem engedi a” sikeres egyesülést, ”s mel 
lyeknek tökéletes kifejtésök nélkül az egyesü 
leteknek rendíthetlen talpköveik soha nin 
esenek. 

Az egyesületeknek mondom - ”s erre fe 
lette kell figyelmezni - mert ollyas intézetek 
nek felállitására ”s fentartására, 'hol egyesek 
tehets'ége ”s akaratja határoz el mindent, ott 
illyes törvényi talpkövek szüksége nem elmul 
hatlan. Igy p. o.. nem kivántatnak meg egy 
'olly szinház lételére, mellyet közvetlen valami 
udvar vesz gyámola alá ”s minden lehető szük 
ségit nagy tehetséggel ”s erős kézzel pótolgatja; 
denem ngy egy magyar Játékszin , melly ité 
letem szerint , mostani körülállásinknál fogva, 
egyedülcsak jóakaró részvényesek, t. i. egyesü 
letek által léphet életbe, ?s csak azok által ma 
radhat is benne fen. ,r ' . 

Már pedig az egyesületek lelke, akármire 
czélozzanak is azok, olly bizonyos alapokon 
nyugszik, hogy aztmódosítani ugyan végnélkül 
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lehet, de valamit velejére nézve változtatni az 
egésznek megsemmisítése nélkül lehetetlen. Igy &quot; 
p. o. ezernyi különbségü órák lehetnek ”s vannak 
is; de mindnyájan egy elv 'után mozognak, t. i. 
rugó után; de hagyassék csak ez ki, ”s ne; állít' 
tassék helyibe Valami aequivalens, bizonyosan 
vagy megáll az óra , vagy megszünik óra lenni; 
igy megszünik a” gőzerőmű is az lenni a” mi, 
vagy nem mozog többé, ha vagy a” katlan vagy 
a” condensator hagyatik ki, „és semmi.' aequiva 
lens nem tétetik az egyik vagy másik helyibe; 

„ ”s igy minden erőmü sőt physikai test is, melly 
bizonyos elvekhez van csatolva, velejére nézve 

' nem változtathatik a” nélkül , hogy vagy meg 
ne zünjék lenni az a” mi volt, vagy tökélete 
sen meg ne semmisüljön. 

Játékszinünket valyon ki fogja elrendelni, 
ha nem mi? Tán a” kormány? Lehet e tőle 
várni ezt, 's józanul azt kivánni, hogy illye 
sekbe is avatkozzék ”s most? vagy tán az egész 
Nemzet fog illyféle kicsinységek körül bibelődni, 
most , midőn olly komolyan vár ránk a” jöven 
dő? Mind ez nem szánakozásra méltó elmefut-' 

tatás e, mellynek megczáfolására csak ezt mond 
hatni “csak mi jobb birtokosak fogjuk a” dolgot 
rendbe hozni, vagy senki; azaz a” tárgy se kor 
mány, se nemzet, hanem egyesület elibe való. 

. De ha csak egyesület eszközölheti a”Játék 
szin sikerét, nem természetes e , ”s nem értő 
dik e maga magátul, hogy a” Játékszín hihető 
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's biztos fentartására is megkivántatnak, mint 
conditio sine qua non, azon alapok , mellyek 
hijával az egyesületek általában nem lehetnek? 
Azt hiszem, ez igen természetes ”s maga magá 
tul érthető, ugy, hogy csak az maradna hátra legel 
sőben is: kimutatni azon alapokat, mellyek nél 
kül egyesület nem állhat fel; ”s másodszor: azon 
alapoknak Okvetetlen szükségét megmutatni. 

E” két feladás tökéletes, rendes megfej 
tésére azonban igen száraz és felette hosszu 
praemissák előrebocsátása volna szükséges, ugy 
hogy abba most nem ereszkedhetem. Nehogy 
azonban igy kelljen hagyni az egész dolgot in 
digeste, utólsó munkám 409dik lapjára kivánom 
az Olvasót utasítani,hol minden szabad egyesüle 
teknek két fő oszlopát elég világosan kimutat 
tam, ”s pedig ezen szavakkal: 

“Először.- hogy a” titulus nonus partie 
primae annyira javíttassák, hogy annak simm 
sz'ta'saikőzt, senki, első Íaerczegtül kezdve a3 
legtehetetleneôô nemesemôeríg , ne ôujltasséb 
el , hanem minden rendsértő legrövidebb uton 
”s egyenlőn érezze a” nemzet-hozta törvény 
hatalmát.” 

“Másodszor.- Íwgy a” biteléőzó'nségesen, de 
lírált a' prim'legía'ltakra nézve olly szoros láb 
ra tétessék, mellynél fogva - - --; - nem 
vissza, hanem elq'relmtólag lassanként meg 
sziinje'l; a” mai, pénzkó'rültz' e's seguestrumí 
scandalum.” 
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Már mennyire szükséges ezen alapok má 
sodika egy Pesten felállítandó ”s életben tar 
tandó Játékszinre - a'l mi semmi egyéb, mint 
egyesületi tárgy-„azt, ugy hiszem, kiki át fogja 
látni , ki elfogultlan ”s önmystilicatio nélkül 
fontolandja meg csak egy kissé mind azt, a' mi 
ezen javaslatban a”. Játékszinnek supponált pén 
zeirül. mondatott, t. i. hogy a franklini szép 
példát - tán némi egyes szerencsés eseteken 
kivül - mi nem követhetjük legkisebb jó si 
keri hihetőséggel is; szapora pénzinket (min 
den órában'felvehetőket) az országon kivül kell 
kiadnunk, Bécsben vagy Gréczben vagy tudja 
[Isten hol, csak köztünk nem (l); hogy legré 
gibb és nemesb nemzetséginkért, a” dolog sikere 
miatt, igen is ujaknak vagy éppen nem magya 
roknak kell kezeskedniök ”s a” t. ”s. 'a” t. - a” 
mi mind azon anomaliába helyzi szegény Hun 
niát, hogy ugy szólván,' nem {állíthat a” Magyar 
magyar szinházat, ha nem segíti más, és a” 
_ _ - - - -- 'még e” részben sem bir de 
facto csak annyi függetlenséggel is, hogy maga 
magán tudna segítni ”s egy nyomorult kis szin 
házat rakni ”s fen is tartani!!! 

&quot; A” mi egyébiránt' az érintett, ”s tudom 
soknak nel'n felette nagy kényére kitálalt ala 
pok elsőbbikét illeti, azt általányosan véve 
itt'éppen nem vehetem szorosb fontolóra , de 
a” mennyire az a” magyar Játékszinnek, mint 
egyesületi tárgynak, alapul elmulhatlanul szük 
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séges, azt itt rövid példa által kivánom némi 
leg felvilágosítni. , 

Egy Pesten felállítandó Játékszinre lega 
lább 200 ezer pengő forint kell, pénzbeli di 
videndet pedig egy Játékszin hihetőleg nem 

.nyujtand; a” 200 ezer pengő forint tehát' csak 
ollyasok adakozásibul &quot;folyhat össze-ha össze 

. foly -kik a, dolgot valósággal előmozdítni kiván 
ják, de egyszersmind elég tehetséggel birnak is 
nagyobb sommákat áldozhatni olly intézetekre, 
meilyekbül csak moralis dividend háramlik. 
Ekép az egész dolog sikere csak azoktul függ, 
kik ezen utólsó sorban állnak. Már én mind 

teljes megyőződésem szerint, mind a” sors a 
jándéka után, ezen sorban vagyok, mert for 
rón kivánom, bár volna magyar Játékszin es 
elég tehetségem is van azt tetemesb sommás 
val segítni elő, ngy hogy nincs legkisebb ok 
is, hogy valaki más álljon mellé, ha én nem 

' járulok hozzá. Én pedig -.hogy őszinténmeg 
valljam - minden vágyom ”s tehetségem mel 
lett, habár eddigi javaslatom pontig elfogad- , 
tatik is, de az említett két elvnek rakása 

' kimarad, legkisebb sommát sem fogok szánni 
rá, valamint egyéb talpnélküli tárgyakra sem. 

A” közjóért sokat elbirhat az ember! ”s 
átlátom, ellehet, könnyen ellehet minden kö 
szönet éstaps nélkül; de a' községért önma 

' gának ugy szólván kinzó helyet alkotni, arra 
több kell mint halandó; ”s illy magasságra 

b. 
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én legalább nem vágyok, míg sorsom em 
beri. ' 

”S valyon mostani privilegiál't rendbontóink 
csufságai közt, nem válnék 'e minden becsü 
letes embernek egy magyar szinház kinpaddá? 
hol a” nemtelen és betyár magaviselet hihető 
leg a” legmagasb lépcsőjét érné el, ”s a”'Mu 
zsák szent hajlékátul mindent visszaijesztne, a” 
mi jó izlésü, szemérmes és szép lelkü embe 
reknek becses és drága? hol semmi sem hát 
ráltatná azt, hogy éppen az sértessék meg ‘ leg 
gyalázatosblag, ki légtöbbet áldozott hozzá, 
vagy ha kíméltetnék is, azt néhány vakmerő 
primipilus gratiájának kellene köszönnie ? Nem, 
nem ;:ill!y jancsári tyrannismus alatt, hol sokszor ' 
azok a” fő vezérek, kik már mindenünnen ki 
csapattak, nem állhat fel jó szerencsével. Jár 
téks'zin. Éldegelhet, hervadozhat egy darabig, 
nem kétlem, de egész léte csak véletlentül 
lesz függő, és soha, soha nem váland szép-&quot; 
társasági varázsponttá, míg városunk azon 
lakosi, kiknek oroszláni erejöket ugyan nem 
igen csudálom, de annál'jobban tartok össze 
röffenési hatalmoktul, vagy nem tartanak ma 
gok közt nemes emberekhez illő'rendféket, 

Evagy a” köztök dulongó becsület-felejtőket 
nem ragadja meg tüstént a” legszorosb törvény. 

Tudom az én kis pénzbeli. tehetségem - 
melly végett valóban el nem bizom magamat, 

' mivel már bölcsőmben lelém '- nem lesz el 
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mulhatlan szükséges egy Játékszin-felállítás 
ra; de azt hiszem sőt tudom , legtöbben, kik 
adakozhatnak reá, és szivesen adakoznának is, 
e” részben éppen igy gondolkoznak vagy érez 
nek mint én: hogy t. i. az ifjuság közötti 
jobb disciplina, vagy e” részbeni javított tör 
vények alkotása ”s kifejtése előtt Játékszint 
állítni, valóban időelőtti. 

Már fognak e az érintettek magok közt olly 
rendféket tartani, melly az ebéli törvény hi- ' 
ját valamennyire kipótolná? , Én nem hiszem ' 
,s korántsem azért, min'tha nem volnék meg 
győződve vagy legalább nem reményleném, 
hogy minden irányon tul több köztök a) becsü 
let-érző 's nemes lelkü, mint a” becstelen és 
selejtes; hanem azért, mert számok felette 
nagy, ”s nincsenek ugy mint valami ezred tisz 
tei, egy tiszthez és egy sorshoz szorítva, ha 
nem szünetlen és csoportosan jőnek mennek; 
minek következésében, habár mennyi volna is 
köztök a? becsület massája, soha nem fejlődhe 
tik még is köztök ki azon becsület-fentartási 
kar-szellem - esprit. de Corps - mellynek 
léte annyit ér, ha. többet nem, mint akármilly 
törvény; de, mint mondám , csak olly testek 
ben ébredhet az tartósb létre, mellyek nem 
felette nagyok, ”s némileg szorosabb ”s állan 
dóbblag vannak constituálva. 

Itt tehát egyenesen csak a” javított törvény 
segithet. 
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Lesz ezen soraim ellen, tudom, elég zaj, 
de békével türöm , mert bizonyos vagyok, el 
jön egykor az idő, melly szavaim igazságát 
teljes világosságba helyzendi. Bár ne legyen 
már igen is késő -! 

Elő fognak ellenem hordatni számos pél 
dák; Miskolcz, Kassa ”s a” t. - Későbbi egye 
sületek sikere is, mint a” tudós Társaság, a” 
Casino, a” Verseny; és hogy “csak még is meg 
vagyunk” ”s a” t. De Istenért! mit nyom mind 
ez? Valyon a” Magyar soha ne emelkedjék a” 
középszerüségek ”s alacsonyságok rutsági közül 
ki? ”S mindig olly intézeteket rakjon csak, 
mellyeket szinte semmi egyéb, mint a” véletlen 
vagy imádság tartogat fen Í”, &quot;S mindenütt és 
mindenben még ön hazájában ”s maga erejével 
kiállított tárgyakban is örökön örökké secun 
daria rollát játszék - '- - - a” Magyar? 

Szivem valóban többet ohajt, ”s belátásom 
vajmi többet jövendöl; csak ébredjen bennünk 
valahára fel a” lélek! Nagyra vihetjük, csak 
magunkban keressük az erőt, ”s mindenen fo 
gunk diadalmaskodni. Fejedelmünk atyai, kor 
mányunk szelíd, - ”s igy tiszta szándéku be 
csületes fáradozásink díja bizonyos; de ha azt 
gondoljuk, már sokat tettünk, ha - - - - - és 
mert néhány beduinkodó szintársaságunk'ten 
gődik, ”s azok ideig óráig' némi kis sikerrel -' 
t. i. éppen annyival mint a” mennyi az életre 
szükséges, mozoghatnak, ”s mert némi egyéb 

l 
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kisded egyesületi intézetink is vannak, mellyek 
lassudad vegetálgatnak - de tudja Isten med 
dig még ”s a” t. ”s ha azt gondoljuk: már illő 
civilisatiói álláspontunkon állunk, ha “megva 
gyunk“ - a” mivel az állat is dicsekhetik míg 
él - 'oh akkor valóban mondjunk inkább 
egyenest le minden nemes ösztöni dicsvágyrul, 
”s bucsuzzunk el örökre azon iljnsági álmaink 
tul , mellyek minket a” Magyarnak egykori fel 
emelkedése reményi körül olly édesen ringa 
tának. ‘ 

Egyesülnünk kell mindenre, a” mi a” hazát 
felemeli, ”s fejdelmünk székét erősíti; mert a” 
mostani . zivataros időkben csak egyesült erő 
állhat ellen a” felébredt, de el nem rendelt kép 
zeleteknek, és a” forró, de ki nem főtt ábrán 
dozási theoriák árjainak. 

Az egyesülés lelke pedig 'a' személyi 's 
vagyóm' bátorság; ”s míg ez tökéletes rend 
ben nincs, vagy hijányos, addig csak alap nélkül 
állhat egyesület fel, - ”s ekép megint rogy 
nia kell. 

Ezen alapok alkotása tehát az, a” mivel 
előbb kell foglalatoskodnunk , mintsem egy 
egyesületi elvekre rakandó Játékszin-felállítás 
sal; minthogy előbb jár az elv ”s aztán jő a” 
ráépítmény sora. Legyenek csak állandóul egy 
szer azok lerakva, majd felemelkedik rajtok 
nem egy két sinylődő ”s törpe szabásn szinház, 
hanem minden ollyas tárgy is, melly éghajla 

x 
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ton, geographiai fekvésen, sőt a” természet 
minden lehető mostohaságin is diadalmaskodik 
végkép; ”s az önerő, szorgalom ”s állhatatosság 
után nyert dicsőség közt, mind gazdaggal mind 
szegénnyel azon lelki örömeket ismérteti meg, . 
mellyek soha nem lehetnek azok sajáti, kik 
csak az enség szük határi közt tölték napjaikat; 
hanem egyedül azok örök tulajdoni szoktak 
lenni, kik inkább anyaföldök előmenetelében 
kerestek nyugalmat, kerestek megelégedést! 

A” hitel dolgában, mint láttuk, hamarjá 
ban ”s interimaliter a” szomszédság is segíthet 
némileg; hanem milly nyomorultság, milly 
szégyen illyesekben tüstént nem segíthetni 
magunkon, a” mi csak arra ingerelhet: állít 
nánk a” hitelt valahára biztosb lábra - - de 

a” mi a” Rend dolgát íilleti, t. i. hogy szaba 
duljunk meg egykor már a” rendbontók járma 
alul; azon most ”s később is csak magunk se 
gíthetünk, mert illyesekben az aequivalens, 
mint teszem bayonette ”s eféle, itéletem sze 
rint, ve'szedelmesb és kinosb gyógyszer, mint 
a” nyavalya maga. ' ' 

'Ne felejtsük soha: hogy korántsem elég, 
és' még semmi ezélt nem értünk, ha bár fen 
állnak is szinházak ”s egyéb intézetek, ha ben 
nök nincs azon jó izlési és szép társasági szel 
lem, melly nélkül mostani időkben a” legtöké 
letesb szinház is végkép üres, ls a” leghazaibb 
intézet is divatnélküli leend. 
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”S ha ezen egész kis próbamunkám egy 
bevont velejére valaki azt mondaná: “Közr-ebe 
csájtott kis munkácskáimban előfordult elvek men 
tegetésére ” s megerősítésére irtam legyen, 7s 
nem tudok kedvencz állitásimtul eltávozni?J -az0n 
felelettel ”s barátságos felszólítással bucsuzom 
el Olvasómtul: 

Minden eddigi irói próbatételim fő tenden 
tiája - habár azt világosan kifejteni nem is 
valék képes - bizonyosan mindig “sikeres 
egyesülhetésinkre° czélzott; azok által pedig 
soha egyebet eszközleni nem kívántam , mint , 
értelmi sulyunk nagyobbítását, magyarságunk 
kifejtését, tehetségünk felemelését - - - -; a” 
miknek nagyobb sulya sokra, és magyar Já 
tékszin-felállításra sem volna tán szükségte 
len--'---!és hogy: , 

Lépjenek azok elő, kik más értelemben 
vannak mint én, is mutassák meg okoskodá 
sik ereje által, hogy magyar Játékszín egye- . 
sület nélkül is felállhat tartőslag, is hogy 
egyesület nem kíván tökéletes vagyoni és sze 
mélyi bátorságot. 

Legyen ez eldöntve valahára már - - és 
addig is éljenek a” Tek. Vármegyének Rendei 
e - - jó egészségben és jó erőben! ', 
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