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FÓMÉLTÓSÁGÚ, IHÉLTÓSÁGOS,

FÓTISZTELENDÓ, 'S NAGYSÁGOS,

TEKINTETES, NEMES, ES NEMZETES

NAGYLELKÛ

HAZÂFIAKNAK,

'S AZ EGÉSZ ÉRDEME5

KOZÜNSÉGNEK.

hAlá ajándéktiszteletül

A> SZERZÓ

,





iWket 'toltvén Thalia' oltára köriil,

mellyct tek. nemes Sz. Fehérvármegye

koltségét se', fáradságát se« kimélvén,

a' Nemzetnek szentele-fel ; ' megtantil-

tam : hogy mindenki köteles a« Haza-

nak áldozatot hoz ni.

Thalia dicsó Temploma« OSZLOPl!

csekély áldozatomat hozzátok illô tisztc-

lettel nyújtom, — fogadjátok •*— kér-

lek — szivesen! — És te — nemzeti

Szent Erzés hints tíimjényt áldozatom-

ra!!! —

Évenként vala szerencsém vad virá-

gaimat Thalia' temploma' dicsó OSZLO-

PINAK ajándék-tiszteletúl hozni, 's

ezcknek volt szíves elfogadása bátorít,

minthogy szemeim' hijánossága , bar

melly szivesen kivánnám, elöbbi szoi-

gálatomat teljesíteni nem engedi , —

hogy ezen vadvirágokat ôszve szedvén



koszorúba kötve a' két Haza oltárára

függesszem L

IDVEZ LEGYETEK:

H A Z Á N К

'a

NEMES MEGYTÍK!

Pest, Borsod, Bihar, Székes-Fejér-

Vár, és Abaují —a Ti-is eggyesült Me-

gyék! *) kik a' Nemzetnek aliando oltárt

akartatok, 's akartok állitani — hol tu-

laj'don nyelvebek ékes hangján áldozzon.

Idvezlegyetek Mind ! kik Tháliánk ván-

dor Papjait jó szivvel elfogadó Hazafia-

kat neveltek. — Néktek ajánlom koszo-

ri'imat — Néktek! kör hézakját azoknak

Neveikkel töltve, kik Tháliánk' Oltá

rára Aldozatot hoztak — áldoztak — ál-

doznak.

*) Zala, Vai, Sopron, Gyor, Veszprém.
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Mit nem tudsz , ne pirúlj , magadat tanitatni akarni :

Bár mit tudni dicsó; szégyen semmit se' tam'ilni.
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Ëiindródy J<ínos úr' híteles munkája szerént,

Petho Adám, Sóos Márton, Baranyi Balázs-

Horváth János valának elsók, kik egy ma

gyar játékszin' felállitására 1790 öszve szö-

vetkeztek. Többre vitték azt ugyan ezen esz-

tendo'ben mlgs gróf Ráday Pal es Kazinczy

Ferencz Urak' sikeres munkálkodásai mellett :

Kelemen László , Ráth Pal , Ungvári János

sz. mihály hava' 21 -ik napján Rózsa Mar

ion, Baranyi Balázs , Popovits András, Hor-

váth János, Szomor Máté, Nemes András,

Fülöp István, Moor Anna, Termeczki Fran-

ciska, Nagy Erzsébet, Nagy Mária, 'sa' t., kik

is nemelly feltételek mellett a' már egybe

állot ( Társasághoz magokat lekötelezvén mlgs.

gróf Ráday Pál Urat megkérték , hogy ezen
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felállitandó Társaság kormányját magára vá-

lalni méltóztatnék. Ki is telly es örömmel

ajánlotta minden tehetségét; Kazinczy Fe-

rencz úr pedig a' budapesti német játékszi-

hekben a' játékra való engedvlem' ki eszköz-

lését válalta magára. Nem is mulasztott- el

az igaz lelkü hazafi semmit , hogy a' nevé-

zett játékszínekben a' játékra való engedel-

met megnyerhesse ; de látván szives fárado-

zásai kivánt siker nélkûl mellóztetnek. el,

az egész dologról lemondott.

Gróf Ráday Pal 'ir is, nem lévén hely;

hol a' nemzeti szinész Társaság eló adhatná

muíatványjait , a' kormányt odahagyta , 's

távolról fájdalommal szemlélte a' Társaság-

nak sziklához veródó sajkáját. Mi után a'

Társaság tagjai elszomorodva - attol tartván,

hogy ha semmivé talál lenni szép igyekeze-

tük, mellyet hazánkban a' hir gyors szár-

nyai széllyel hordoztak, a' magyarokat el-

lensegeik ki kaczagják, — ázért is öszveve-

tett vállakkal munkálódtak, tanácskoztak, 's

édes reménytól tápláltatva elhatározák, hogy
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sz. kir. Buda városa' Tanácsához követek

küldodjenek , kik a' tisztelt Elóljárósággal

a"' dunaparti nyári Játékszin eránt értekez-

nének.

Mellynek következésében válaszúl a' kö

vetek azt nyerék, hogy az eitili'tett Játékszi'n

egy magányos budai polgár' tulajdona lév¿n

a' Tanács rendelkezési körébe nem tartozik. —

Illy környülállásban vólt a' Társaság,

mldón szerencsére tek. ns Pest vármegye'

Rendei sz. András' hava' 1 3-ik n»|>ján kö-

zönséges gyülés tartásra Pesten öszve jöttek.

Ezekhez folyemodott tehát a' társaság, 's

ugyan a/.on hónap' 15-kén hathafós kéró !Ie-

velot nyújtott-he, mellynek felolvasása u*án

elvégzék a' T. T« Rendek * hogy a' nemzeti

szinésS Társaság kérelme a' n. mlgú mtfgy.

kir. Helytartó Tanács elébe terjesztessék.

Igy a' Társaság' fígyét a' Nemes Vármegye

felfogván, a' játszásra való engedelem kiesz-

közléset ajánlotta.

Képzelhetó a' szinész tagok' oróme, mi

dón T. ns Pest vármegyében illy hathatós



12

pártfogásra találtak. — Nyugodva 's boldog

eló erzettel várakoztak; de várakozások' bu

zamos vólta terhee vala a' gyámtalan tagok-

nak, azért is elvégzék magokban gróf Un-

verth urat , ki mind a' két városi játékszí-

neket haszonbéïben tartá, megkérni, hogy

aхoв napokon, mellyen a« német társaság nem

játszik , a' játékszineket a' nemzeti Társa-

ságnak engedné állai-

Kelemen László , Kríre Zsigmond, FülÜp

István küldettek a' grófhoz követségbe ;. ese-

deztek több izben a grófnál, — de engedel-

met különféle okoknáL fogva nem nyerhettek.

Ekkor a' Budán öszvegyült ország nagyjaitól

könyörögtek pártfógást , kik kíizfil a' Társa-

eágnak sokan igértek segedelmet és pártfó

gást. Nevezetesen — a' most fenforgó en-

gedelem kieszközlését Unverth grófnál báró

Orczy László ó excája válalta magára , ki

is országbirája' gróf Zichy Károly ó excájá-

val közölven a' dolgot — a' német játék szí-

nek bérlöjét engedelemadásra csak ugyan reá

>ette. Erról a' Társaság tudósi'tatva Kelemen
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Laszló, es Fülöp István urakat ismét elkíildé

gróf Unverthez , kik véle Mindszent hava'

11-kén hat Játék' elóadására meg is egyez-

tek ezen feltételek alatt:

1) A' magyar szinész Társaság Budán

hétfón, Festen pedig szerdán játszhatik.

2) Az Abonnement vagy is elófize-

tési jövedelem a' haszonberlö Grófé legyen. —

Ekkor gróf Ráday Pál гм: б nega , ki

több idótól fogva ôs\ örökeben mulatott ,

Peslre jövén, 's megtudván a' Társaság' alla'

potját, annak konnányját ismét magára vá

lelá , — 's fontolgatván az egyezeV feltéte-

leit , ennek utóbbi czikkelyét illetlennek ta-

lálta. Melly tárgy felett, bizonyos játék-

proba' alkalmával Budán a' ket Gróf öszve

jöven , szó vitaba kerültek ', 's ennek kuvet-

kezéseben a' hat játékra veló engedelmet Un-

verth gróf vissza vette. E' szerént a' Tár

saság azon Fóméltóeághoz ke'nszerittetett

folyamodni, ki az elsó engedelmet ki esz-

közlötte , 's nem is csalatkazott remenyjében,

mert Unrer-th gróf ana biratottj hogy a'
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nemzeti szinész Társaságnak mutatványjait

elóadni , miad a' két játékszinen ujolag meg.

engedte. Budán elóadatott : e' szerinl: Simay

Kristóf úr' forditásai közzül „Az Igazházi"

czimü játékdarab 1790-ki Mindszent hava'

2 5-kén. — Pesten pedig a' most nevezett

hónap' 28-kán.

De minthogy az ország Nagyjai , 's a'

fó Rendek Mindszent hava' végével Budáról

az ország gyülésre Pozsonyba indulának, a'

Társaság is, hogy elkezdett munkája félben

ne szakadjon . elvégzé Pozsonyba való uta-

zását; de hogy kóltekezése hijjába ne tur-

ténjék, köveleket kivant elöre küldeni an-

nak ki riyomozására: ha vallyon lehetne é

módot találni a' jatszásra Pozsonyban ? ——

Ezen felyül a' felségea Fejedelem elótt egy

külpnös szabadságért múnkalóduának. Ez'

útat . és munkát magára válalta ó nsgn gróf

Ráday Pal — maga mellé vévén Kelemen

Lászlot, 's a' Társaság' egyenló akaratjával

minden jo rendelések' megúetele mellett

Mindszent hava' 30-kán ú.iirii: ind^íit».
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Mig a' Társaság' meghatalmozottjai

Pozsonyban a' reájok bizott ügy' végrehajtá-

sán fáradoztak , a' többi tagok addig játé-

kok' eldadásában gyakorolták mago к at, '8

ámbar Unveith gróftól semmi feltételek, 's

ajánlások mellett se nyerhettek engedelmet,

meg is nem csüggedtek- el, hanem tek. ns

Pest vármegye' Rcndjei szent András' hava'

16-kán gyülést tartván; azokhoz a'' Társa

ság' tagjai kéró levéllel folyamodtak azért

esedezvén: hogy hat hatos közbenjárások ál-

tal a' ke'Г városbeli Elóljárókat arra birnák,

hogy a' német Társasággal napot váltva,

eJigednék meg a' nemzeti játszó Társaságnak

is mutatványjaik' elóadását. Mellyre vála.

szúl azt nyerék: „hogy a' Társaság' folya-

modjék Budapest városa' Tanácsához."

Mig e' végett tanácskozának a' tagok,

a' fó igazgató úr Pozsonyból követtársával

megérkezett , ,.és szent András' hava utólscí

napjára határozott gyülésben elóadatott Po-

zsonyban tett fáradozásuk' eikeretleri'sege."
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Vegre — egész ev' lefolyta alatt nem

tévén cgyebet a' Társaság, mint törvényes

iíton munkálódva , 's könyörlevelek allai hol

a' nagy mltgú magy. kir. Helytartó Taimes*

hoz, 's a' fent nevezett ns megyéhez, hol

pedig a' két testvér város tanácsához folya-

modva — 's keresve igazait — megnyerte

valahára tek. ns Fest Yármegye hazafiúi

lelki'i ío rendjeinek hatós közbenjárása által

a' nagy mlgú Helytartó Tanácsnak kiesz-

közlött végzése szerint Unverth gróftól a'

játszásra való engedelmet , esztendó с 1-

folytáig a' városi já tékszi nek en ki-

vül bizonyos taksa, azaz: mind en

mutatványért két arany bér niel et t.

F' szerint mar csak szi'nhá/. hátráltatta

a' színészek' szorgalmatos igyekezotének be-

bizonyitását, mellyet alig vártak, hogy a*

jól betanúlt darabok' elóadásával az igaz , 'a

onnemzetiségüket igazán szeretó nemes ma

gyar honfiak' szíves igyekezetét meghálalhas-

sák. Azéit is Kovács János Ur , к i

a' Társaság' ügyét esztendó' múltaval. csupaib
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nemzetehez vonzó szereteteból folytatta ,

Budán a' Duna' partján vólt nyári játék-

színnek Reischel Gáspár nevü birtokosát

Kelemen Lászlóval felkere&te , 's véle Bul

dog asszony' hava' 2 8-kán 1792-ben két-

száz forint' lefizetése mellett egyeségre lé-

pett-

így tehát nyári nézó helynek alkalmas

epúletre szert tett a' Társaság, de csak épû-

letre! nem pedig' játék szinre. Azert is az

l79l-ki szent András' hava' 9-kéa tek. ns

Pest vármegyétól nyert pénzbeli segedelmet

öszve szerezhetó Szabadságlevelet a' Társa

ság megújítatni kénytelenitetett, — hogy

igy a' játékszini szinleteket , 's megkivántató

eszközöket (minthogy a' kiberlett épület üres

levén, inkább csürhez , mint játékszínhez

hasonlitott) , a' segedelempénzból megszerez-

hesse. A' segedelempénz' öszve gyüjtését

szerencsesen folytatta, mellynek remenyado

kovetkezésében a' sok felé el terjedt tago-

kat lévele által öszvegyüjté. Kik beérkez-

vén, egyesûlt akarattal Kelemen Lászlór,

2



tobb feltételek mellett vezértagnak választot-

ták. Pes ti Lás'zló, Hoz s a Mar ton,

Pap Gábor, Séhy F ere nez, Szé"p Ig-

nácz, Ilorváth Jan os, valamint a' nó-

riemból valok is a' kötelezó levelet saját

kezök aláirásával megerósitették sz. Andrái

hava 5-ikén 1792.

Illy modon a' Tagok egyeségre lépvén

Kelemen Lászloval, a Táreaság naponként

gyarapodott ; — hozzá kezdett a' puszta já-

tékszin kés/.íté'séhez, 's mingyárt elsóben is

a' Festóvel a' szükspges sziuletek' 's ékesi't-

mények' elkészi'té^eért 300 Rforintban; —

az azokat felszpgezó, 's elrendeíó mesterrel

45 Rforintban egyezett ftieg. Szóval — az

egész játékszin' rendbehozásán nagy s/.orga-

lommal munkálódott. Midón pedig annak csi-

nosodását jó folyamatban láita, akkor a"

költségek' megszerzéseben fáradozott. A'

tobbeket elhalgatrán. Oísza'g Primássa' her-

c/eg B.atthyáni József O Eminentiájáho» ese-

dezó levelét beadá, ki is Bójt' elóhava'

-
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3-kán a' felá] litando Intézet' esztendei felse-

gi'tésere 600 Rforintot ajánlott.

Midan a' színház' költsegere annyit

szerzett К el emen László, vagy legalább

volt mar remenyje a' megszerzésre , ekkor a'

jatékok próbatételehez kezdett; de az elö-

adásnak müvészi tudományjában a' játszó ta-

gok közül egy se' leven jártas, —— kénsze-

ríüt egy a' játékok' elóadását értó, 's azok-

ban tapasztalt tudományú jeles férjfiuhoz

fulyamodni, névszerint Piotasevicz Benedek

úrhoz , ki ezelött több nemet szineszi Tár-

saságoknál töltötte idejét, hogy a" Társaság'

játékelóadási oktatását, 's vezérléset yálalná

juagara. De Protasevitz egyenes feleletet nem

adván , más alkalmas oktató találkozott, к i

vel Protasevitz egy proba' alkalmával bz ofe-

tatás felett szóbeli vitaba jöven, kotelessé-

gét abba hagyta , 's többe meg sem is jelent.

Ekkor szükségtöl kinszeritve Protasevitzet

kérte meg a' Társaság: hogy az ez elótt is

mar neki ajánlott hi'valalt válnlná fel. O az

ajánlást elfugadá, *s kevés ido múlva ugy

2 *
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megnyerte némelly tagok' hajlandóságát, hogy

azoklól alattomban Igazgatónak választaték.

Kelemen László sajditván ezt , tudni

akará a' dolog' miben létét, — 's minthogy

a' játékszi'n' épitésére ajánlott summának

felvételéért elakart iitazni , elmenetele elótt

a' Tagokat öszvehi'vt'a, 's kérte, hogy még

minekelótte több költségeket tenne, szándé-

kát elötte kiki nyilatkoztalná fel. Ekkor a'

Társaság' tagjai új rendszabásokat készítet-

tek ; és Kelemen Lászlót-igazgatói tisztében

meg erósítették.

Ezen egyesség' végrehajtásával Kelemen

László elutazott, — de negyven nyolcz ora'

lefolyta alatt az emlétett tagok új rendsza

básokat készítettek, 's Protasevitzet válasz-

ták Igazgatónak. Melly végzéseket Séhy Fe-

rencz, Pesti László, Pap Gábor,, Rózsa Már-

ton, Balog Antal, Pataky Benedek, 's Lang

János nevök' aláirásával meg is erôsitettek.

Megérkezvén Kelemen László , néki is

általadatott a' Társaság' újabb végzése, hogy

azt, mint a' tobbi tagok, aláirásával erósi



tcné meg. De ó ezt nem tette, söt a hi're

nélkûl szerzettct is meg semmisitette. Ebból

czivódás , es gyülölség következett, melly na-

ponként ollj erat vett, hogy a' lelkes párt

fogoló hazafiakat a'nemzeti jálékszi'ntól több-

nyire elid«geriítették. Azonban ezt jobb te-

metni feledékenységbe.

Ámbár pedig ezen vissza Tone's olly idó-

ben történt, midan a' Haza' nagyjai líudára

országgyülésre várattatának ; mindazonáltal

nem lévén alkalmatos férjfiu , ki a' Társa-

ság' ezen részbeli várakozásának megfelelne;

Tek« Nagy Lónyai Lónyai Menybárt tJr-

nál. öszvegyiilién a' játszcí tagok , magokat

Protese vitz úr igazgatása alá két hónapra .

lekötelezték. Sz. György hava' 26-kán 1792.

Most már számot adott Kelemen Lâsïló

az Intézctre ajándékozott segéd ¡ pénzról,

mellyet a' jótévó hazafiaktól a' nemzeti szi-

nész Társaság felsegitésére, 's a' Játékszinnek

akárhol a' hazában való megszerezhetésére

az 1791-ki sz. Andrés' hava 9-kén tek. ne

Pest, Pilis es Zsolt törv. egy. Vármegyék'
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közgyülésében eló terjesztett kérólevelének

2555-ik számmal jegyzett végzése erejénél

fogva nyert. — Az 1792 ki sz. Iván hava

1-so napjáig beszedett summa 452 Rforint-

ra, 's 50 kra szaporodottv

Protasevitz Benedek Ur — eltelrén a'

két hónapi igazgatás ideje — minekutánna

ezen idó alatt tett fáradozását a' Társaság

60 arannyal megjutalmazta — igazgatói tisz-

téról lemondott , — 's ezen hivatalt — mig

valaki ismét felválalná — a' Társaság' tagjai

Kelemen Lászlónak ajánlották. De kevés ido

malva meg kérték gróf Rháday Pal ó nsgát

a' Társaság igazgatásának elfogadására , ki

is ■— a' Tagok magokat a' retidelések' meg-

tartására, 's engedelmességre irással Ieköte-

lezvén , annak kormányját sz. Jakab' bava'

9-kén általvette. Ámbar pedig minden mó-

dok elkövettettek a' nemzeti szinész Társa

ság' megalapitás.ára , a' két anyavárosba'n

való megmaradásra még is sikeretlen volt

minden iparkodásub Mellyre nézve a' szom-

-^/iaédvidékekre kiteréseket tett a' Társaság,
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nevezetesen pedig megjelent Ketskeméten

Kelemen László' igazgatása alatt- De három

év' elfolyta alatt így se' boldogúlhatván, a'

játékszintól többnyire bucsút vettek, mások

pedig Erdélybe költöztekj az ott felállott

szinész Társasággal kapcsolódván egybe. "S

így lett vége a' nemzeti szinjátszó Társa-

ságnak 1795-ik esztendóben.

Erdélyben 1806 a" nemzeti ezinesz Tár-

saság s/.inte 30 szcmclyre szaporodott,

mellynek tántorithatatlan pártfogója' báró

Vesselényi Miklos úr' igazgatása alatt azon

gondolât ra jutt, hogy a' két magyar hazában

ossza el jutszó tagjait. Mire nézve a' ré-

szint kijelelt, resziut önként válalkozott ta-

goknak kötelességévé tette az anyatársaság'

könyvtáraból szinle 50 játékdarab', és szere-

рek' lemñsolását , melljekhez nehány nem

uagy értékû öltözeteket is paranceolt adatni,

-— 's hozzájok' hathatós pártfogását, 's köa-

benjúrását ajánlva — ezt az ilgy nevezett

'Sansculotte csapatot Május elején Ernyi

Mihály' vezérlése alatt Debreczea felá utnak
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indita. Igy jelent-meg ez azután mar ké-

sóbbre lett magyarországi szinész Társaság,

név szerént: Ernyi Mihály, es hitvese , —

Andrád Elek , — Kemény János , — Magyar

György, — Murányi Zeigmond, — Kantor

Gerzson , — Némethy Sándor, — Simonfy

György , — Lefevre Terézia , — Szikszai

Juliánna, — Nagy János *). — Debreczenbe,

's negy honapot ezen maig is esmeretes-Szi-

nészeinket kedvelló, 's ápoló Lelkes Hazafiak'

körében sikeressen töltött el.

A' Társaság pénzbeli gyengo ereje itt

míngyárt annyira mogerösödött , hogy négy

hónap'4 eltelése alatt a' játékszinhez megki-

vántatott 500-forintot eró köntösökct készi'L-

tetett. Némelly carricatur öltözetek ó nsga

gróf Károlyiné' Megyeri játékszineból jutot-

tak a' Társaság' birtokába.

Sz. Mihály hava' vége felé — a' mar

sokszor emlitett felejthetetlen hazafi' báró Ves-

•j Nagy János Debreczeoben izegódott a' Társa-

sághoz.
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selényi Miklós 6 nsgának akaratja, 's ajánlása

következésében atplántáltatott ezen gyenge

esemete sz. kir. nemes Szeged városba. Ám

bár a' játszók gyengesége szembetünó volt;

de a' tisztelt igazgató Báró úr' levelétól tá-

mogattatva — igyekeztek , 's jó magokvisele-

tével a' résztvevó nézók közül sokakat jóaka-

rójokká szerzenek úgy annyira, hogy óket nem

csak hazafiúi buzgósággal, hanem édes atyai

karokkal fogadta kebelébe ezen derék nemes

magyar varos« Szabad szállással, asztallal,

's vendégszeretó barátsággal olly nagy mér-

tékben valának elárasztva : hogy az ifjú el-

felejtkezve hópénzéról , fenyegetve kellett a'

hónap' végével emlékeztetni , nehány forint-

ból alió fizetése' felvételére. —•

De meg ez nem vólt tellyes ingère an-

nak, ha a' játékszinben — a' világon —

ezen legnagyobb, 's nehezebb szép mesterség-

ben , — mint Rousseau Baronhoz irtt leve-

le'beri állitja — 's más nagy bölcsek, — né-

nieliy szinjátszóknak müvészi tehetsegei szem-

b'etünóleg fejlettek k¡ ; — ha nézojöknek
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ártatlan , tiszta , érzékeny , 's részrehajlás

nélkül való íeszvételét , '« birálását tapasztal-

ják a' józan gondolkozású, 's igyekezó müve-

8zek abban tahílják egyedíü fáradozásuk' ju-

talmát. Szembe szállanak az állapotjokat

szennyezó balite'letekkel , 's tules öröm' meg.

gyózodésével hiszik : hogy a' hon' javára \an-

nak ók állíísok" pontján. Valoban ezen ér-

demes Pártfogók' közönsége —— a' többek

közt ,.Max\il Robert^ vagy az ember

gy ulules, 's m e g b á n á s" elóadásában —

iniot Lessing megjegyzette , — a' játék szin-

leteket elfelejté , "s nern emlékezett masnap

arról, ha vallyon Ma i na unak vikszolt stib-

lije, vagy magyar csizmája; — feleségének

új divat szerinti muselin ruhája, \agy közön-

séges perkál minden napi öltözete vólt é ? —

de a' játék' foglalatját talán luég mai napig

is tudják ! —

Eppen illy változhatatlan kedvel, 's in-

dúlattal viseltetett sz. kir. nemes Szeged Vá-

rosa a' Társaság eránt egész az 1807-ki

sz. György' ha va' elejéig. Dicsekedhetett —
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valamint fóbb egyházi , 's világi, — úgy a'

szerzetes Elól járók' pártfogásával , 's ven-

degi elfogadásával is. A' nemes polgárok

barátsn'gok' vetélkedésévcl , 's szi'vee társalko-

dásokkal tették elfejejthetetlenné a' közöttök

eltöltött boldog idót , 's most 26 ev elfolyta

után is háládalns vis.za emlékezessel , 's kö.

szönettel tesznek némellyek arról bizony-

ságot. —

Lrett megfontolas után valóban bajosan

batározta vólna magát ezen túbb tekintetben

gyengéIkedó társaság arra, hogy Pesten ——

hol ez elñtt 1 1 évvel egy más di'szes , hatal-

mas Fártfogok mellett is hajótörést szenve-

dett , — a' nemzet' képviselói elótt — az

idegen vetelkedók huzamos gyakorlottságát

tekintetbe se' vévén — megjelenni bátorkod-

jék. De — a' fiatalság vakmeró , 's magában

bízó; e's ott, hol az agg tnpasztalás csaknem

felúlmúlhatatlan nkadaIyok.it talál , ott rea

elszántságában szerencse mosolyog.

Szinte kénszerülve tette a' tagok' vezére

Ernyi Mihály az utat Pest feié, hogy a' né



met játékszini Igazgatósággal a" nenizeti

szinész Társaság' számára a' két anyaváros'

játékszineben engedelem napokat eszközöljön-

ki. De a' sors még is kedvezett, inert több

alkudozás után közöttök a' $7?rdai és Pente-

ki napon való játszás , a' jövedelem' negyed-

részenek át engedésével , megalnpitódott. '

E' szerencsés ? hirrel visszaérkezvén

vezértag Ernyi Mihály, 70 játékdarabok' eló-

adása után a' Társaság bucsút vett nemes

Szeged városától , 's sz. György' havában De-

breczen felé meg egy kerületet tévén Pün-

kösd' hava' 1-só napján Pestre megérkezett.

Millyen elóérzés es aggódás fogta-el ha-

zánk' nagyjait ezen új sarjadzás megjelené-

sével? — Inkább akarták vólna ók, a' Tár

saság' hazaszeretetének ezen jelenségét el-

titkolni, mint a' nemzetnek — ne talán

más nemzetekhez hasonli'tva, — hijányossá-

gát napfényre hozni. Ezen féle'nk gondos-

kodás, és kiméllés mellett alig mert a/,

elsó próbán megjelenni, mint a' nyajas atya,

i gyermeke' becsúletében önmagáét fe'iti.
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A' játezó tagok— tapasztalás , 's jelen hely-

zetükben elbizottság nem támogatván, —

kényteleníttettek öszveszedni erejöket. Elsö

alkalommal ezen a' nemzeti játékszinre >1-

kalmatos-darabot : „A' virtus' prob akti

ve a' szerencsétlenseg" tellyes meg-

elégedéssel adták eló. A' többi elóadások

is azt bizonyiták : hogy a' magyar valamint

más dicsó tetteiben , úgy a' Múzsákkal va-

ló társalkodásban is — ha pártfogókra , 's

eros támaszokra talál — más Europai nem-

zetekkel vetélkedhet *)•

Meg is felelt a' Társaság a' megbízot-

tak' várakozásának ugy annyira : hogy «tek.

ns Pest vármegye' pártfogása alá , egésszen

átvétetodött. ïôtt több vármegyék egyesülé-

*j Meg mind eddig biztossai allai kivanta báró Ves-

selényi Miklós i'ir a' nemzeti szinész Társaság'

díszét fentartani, 's azok által annak bizonyos

fontosságot, es állandóságot szerezni. Debreczen-

ben: Meszina Sándor Polgármester, — Szege-

den : Vedres István fôldmérô , — Pestbndán :

akkorában Helytartúi Tanácsos, nagy emlékezetil

Darvas Ferencz uraknak ajánlván a' Társaságo*.



sével ezen pártfogolt Társaságnak , — 's a'

nemes Megye' közbenjárásával egy nemzeti

Játékszi'n felállítása' — eegedelmére több

vármegyék pártfogast ajánlva — a' Társa-

ság tek. Vida László úr' fel fígyelése alá

ajánltatott. Ki is készségét a' Társaságért ,

's minden tehetsegét feláldozni elso hevében

is tettel bizonyitá- meg , minthogy a' játszó

tagoknak készpénzel való fizetését magora

válalta.

Ezen emlitett nagy hazafmak igazgatá-

sa alat!, minthogy kevésbe a' játékelóadásra

kiszabo't két napot , a' Hacker szálában

egy minden ahoz megkivántató szi'nletek-

kel , könyvtárral , mnzsikai darabokkal , 's

öltözetekkel ellátott nemzati • tékszín álli'ta-

tott fel. De igazgatása sok zavart , es fo-

gyatkozást vonván maga után , hivataláról

1812-ik év' elejen lemondótt , *s játékszini

szerzemé'nyjeit a' nemes. Vármegyéni-k ajánl-

va az Intézetnek ajándékozta ki kérvén :

hogy a' Társaságot a' tek. ns. Vármegye
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ápolgató szárnyai alá vegye, 's annale alian,

dó fen maradást szerezzen.

Illy helyzetben talalta báró Vesselenyi ó

nagysága , ki ez ideig távol fekvó jószágai-

ban iuulatott, Pestre jöveteléiel azon nem-

y.eíi szinész társaságot, mellyet pártfogása

mellett Erdélyból Magyar országba bocsá-

tott ; 's mclly — elerótlenedve , adósságok-

tól nyomattatva leven , annak kiszabaditásá-

ra lemiui tila!, 'e inódut nem talábán, to-

vábbi pártfogását , 's kormányozását nemes

Pest vármegyének örökre általengedte. —

Letevén T. Vida Lászld úr az igazgatóí

hivatalt, T. Mérey Sándor úr kezdé vezérleni,

's knrmnnyozni a' Társaságot. De ez mar

ekkor annyira erotlén volt , hogy saját léte

entartásárase' kereshetett el egendót. Mellyet

hilván az Igazgató úr, lemondott hivataláról,

és helyetle T. néhai Kulcsár István dr mint

lelkes hazafi, a' szélvészeknek kôzepette, va

lait« magára a' Társaság' kormányját, ki is

ezt szoigalmas igyekezete , 's farad hatatlan-

saga által még mintegy ne'gy esztendeig ápol
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gatta , 's a' két anyavárosokban tartóztatta.

Ez alatt elkeszûlvén nemes Pest városa' pom

pás új játékszine v a' német Társaság abba

költözött , az emlitctt nemes varos pedig az

eddig volt német játékszint — úgynevezett

Rundellát — a' nemzeti szinész Társa-

ságnak szinjátékai' elóadására minden fize-

tés nélkúl általengedte.

Itt folytatta a' nemzeti szinész társaság

— játékai' elóadását mind addig , mig sok

viszontagságai után nyólcz év muíva , nemes

Pest Vármegyének az itt feljegyzett ajánló

lévele mellett kénytelen volt Miskolczra ál-

talvándorolni.

„A' magyar játszó Társaság — hazánk'

.,fó városát Pestet azon okból : hogy azon

,,épúlet , mellyben nvutatványjait elóadta , a'

„város' epitésére ügyel» biztosságnak eladat-

„tatott , — elhagyni kenytelenítetvén ; Kegyel-

„metek' megyejében keresett menedékhe'yet,

,.a' hoi is MUkolcz városában legkozelébb

„megtelepedett."
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„Felesleg való dolgot cselekednénk , ha

j.ezen nemzeti Társaságot Nagyságtok', 's

„Kegyelmetek' pártfogásaba ajánlanánk, mi-

„vel minden hazañnak nemzete' gyarapodasa

,,eránt oily nagy, es eieren az érzése, hogy

„azt élleszteni , 's arra serkenteni szükségte-

„len. Azért is Nagyságtokat , 's Kegyelme-

,,teket barátságosan csak arra kérjük , hogy

„méltoztassanak valamellyikére az erdemes

,,hazafiak közúl a' Tárcaság' igazgatását oily

„végre bízni : hogy a' tagok — rendelteté-

,,sük czéljának megfeleljenek , es azon esz-

„közök, u. m. könyvok , ruházatok, és más

„affélék , mellyek ezen Institut uranak tulaj-

„doni , magok'- valósagában megtartassaqak.

„A' kik egyéb eránt 's a' t."

,,Kolt az 1815 ki esztendei sz. Jakab'

„hava* 1-só napján Festen tartott közgyülé-

„sünkból. '

. Ennek köv.etkezésében (ele Borsod vár-

megye' Kis asszony hava' 31 -ik napján tar

tott közgyülésének Jegyzókönyvéból az tet-

szik-ki: hogy az akkoron Miskolczon mulato

3
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Pesti szinesz Társaság' igazgatására , 's fel-

ügyelésére Táblabiro tek. Srogh Sámuel , fó

Adószedó tek. Miskolczy György , és Szolga-

bíró tek. Eros Josef úrak Biztosoknak nevez-

tettek , hogy mind azon jó módokat, iuellyek

ezen Társaság' rendeltetése! czéljának eiere-

sére vezethetnek , szoigalmasan kövessék- ei,

's a' Társasag' könyveit s ruhait, 's egyéb

eszközeit hitelesen vegyék számba , és azok-

nak magok valósagában leendó megmaradá-

sara ügyeljenek.

E' szerént meghatározta a' Társaság

Miskolczon való maradását Benke Jósef, és

Mnrányi Zsigmond vezértagok' kormányzata

alatt. Elkezdé jatékait a' Korona vendegfo-

gado' játékszinnek alkalmaztatott kotsi szi-

neben , és itt folytatá elóadásait mind ad-

dig , mig alkalmajsabb hely találkozott.

Ugyan is a* csizmadia szi'n készítetett , 's

ékesitetett- ki szi'nhelynek , melly a' Tár-

aaságnak 1500 forintra menó költségébe

került.

Ezekból kitetszik, hogy a' nemzeti szi'n
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játszó Társaság jövedelmei tñrhetók valának,

minthogy a' Koronánál vólt nézó helyért is

600 forintot fizetett. De itt is — valamint

Pesten bizonyos f i ze tés t válaló Igazga-

tója nem vólt. Ha vala jövedelme: tek. Mis-

kolczy György úrtól ki kapta fizetését , "s ha

nem vólt : tûrt , es szenvedett valamint Pesten.

Ámbar pedig a' közelebb nevezett , 's tisztelt

úr gyakran a' maga' javaiból segité a' Társa-

ságot, még is hogy sorsukon könnyi'thessenek,

tobb városokat meg kellett látogatniok/Tobb

izben megjelentek Kassa , Tokaj 's Eger vá-

rosokban , hol luiodenkoi- örömmel; szívesen

fogadtattak - el. Még is némelly játszó ta-

gok más Társasághoz kóltoztek , 's ez által

a' Társaságnak kart, 's nagy kisebbséget o-

koztak. s

Ez idóben tek. Borsod vármegye egy ál

iando játékszin' álli'tásán, 's egy jeles szi-

nész Társaság szerkeztetésén foglalatoskodott,

's a' felvett tervek' (Plan) megfontolása után

nem sokára az ujont épülendó nemzeti játék

szin' alapja nemes Borsod vármegye' akkori

3*
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f<5 ispánja' mlgos. Klobusilzky Josef ó excá-

jának jelenlétében le -is tetetett 1319'

Erdélyben 1808 a' Kolozsvári szinész

Társaság vezértagja Kocsi Patkó János dicsé-

retre méltó hitvesével együtt \égképen saját

jószágaba költözvén , helyébe báró Vesselé-

nyi Miklós úr ó nsága' méghagyásaból Er-

nyi Mihály a' nemzeti játszó Társaság' tulaj-

donosa l'est ról Erdélybe utazott, hol az em-

litett Kocsi P. János úr' helyét elfoglalván,

a' Társaság' vezérlését all ah et te , 'sa' fent-

emlitett esztendei sz. György' hava' 8-kán

társaságával Magyarországba Ujhely.felé meg-

indúlt. Innet pedig sz. Jakab' havában Debre-

czennek vette útját , Bol a' Társaságot —

T. Meszena Sándor polgármester úr' fel-

vigyázása alá ajánlva — önkent általadta.

A' mo&t emh'tett érd emes Urnak kor-

mányja, 's fehigyázása alatt olly jól folytak

ezen Társaság' dolgai : hogy maga a' Társa

ság' fó birtokosa B. Vesselényi Miklós úr ó

"~—"^nsga jól meg fontolván a' dolgot, helyesnel

Л .
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találá a' Társaságnak egesz télen által leendó

Debreczenben maradását , hol eddig ámbár

csak nyári játékszi'n vól!• meg, most ezen

ajánlásra a' nemes Yáros csak hamar egy jó

készületû, s téIre is használható nézóhelyet

epíttetett.

Indúlóban volt a' Társaság bizonyos , V

áliando helyére vissza mcuni Kolozsvárra ,

midan hozzájok azon véletlen szomoní hir

jött , hogy felejthetetlen , 's gyámólgató Jó

tévójoket a' halál elragadfa. Ezen gyász hir"

következesében tanácskozván így határzák

el: hogy Debreczenben a' télen által inpg-

maradjanak. De a' tisztelt érdemes Polgár-

ínester iír gyengélkedó egészsége miatt nem

érezvén magát elegendó erósnek a' Társaság'

jóllétének , 's boldogúlásának ki eszközlésére,

ennek végre hajtását a' fentnevezett nemes

varos fôjegyzójének Szilágyi Károly шпaк

njánlotta. Ezen jeles ferfiú örommel vette

által a' Társaság' igazgatását , és azt óhaj-

tása szerent elébbi jó állapotjáLa helyhez-

tette, —
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1810-ben a' Társaság vissza hi'vatott

Erdelybe, de azt vegzé, 's nyilván ki nyilat-

koztatta: hogy örökösen Magyárországban fog

maradni. Ezen végzésre az örökösök a' játék-

szini könyvtár', 's öltözetek' vissza adását ,

's Kolozsvárra Ieendó megküldését kivánták.

Melly — váratlan vesztesége a' Tár-

saságnak nem kis gondot okozott , de ezt

csak hamar jóvá tette a' nemes városnak

róla való gondoskodása , melly eppen midón

meghatározta a' Társaság' viszonti jó kar-

ba helyheztetését , akkor tek. Zabolch vár-

megye táblabiraja tek. Gnlátsy Antal úr ön.

ként magára válalta annak igazgatását , 's

a' nemes városnak érdemes Tanácsa — sót

Szilágyi Károly úr is, ki mar tôbb jeles tet-

tekkel szerencséltette a' Társaságot, meg

egyezett ezen nemes szivíl hazafi' önkentes

ajánlásán , ámbar örömest kivánt vólna ó

maga is felvett igazgattíi hivatalának eleget

tenni

E' s/efént tek. Gulátsy Antal úr leve

a« Társaság' tulajdonosa , a' ki is rövid ido

-4
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alatt summás költségéyel a' Társaságot jó

lábra álli'totta , iuinthogy annak csinos já-

tékszini öltözeteket , 's jeles könyvtárt szer-

zett öszve.

De a' Társaság nem sokáíg örvendhe-

tett ezen szerencséjének, mert 1811-ben a'

városnak negyedrésze leégvén , a' játékszin

is hamuvá lett, es ámbár a' mar több izben

tisztelt igazgató úr a' maga értékéból csak

hamar epítetett egy alkalmas téli Játe'k-

■zint , mindazonáltal a' Közönség a' tüz altal

törtent kárvallása miatt a' játékszúi látoga-

tását abban hagyván, a' játszók' jövedelmé-

ii'' k kútforrása is kiapadott. De az Igazgató

úr jótévósége még sem engedé a' Társasá

got szükségben sinlcídni. ——

1812-ben Ernyi Mihály ternes betegse-

get szenvedvén, a' fó Igazgató úr helyesnek

találta Vandza Mihály urat maga meghatal-

mazottjának , — Eder György Urat pedig az

ott lévó Társaság' vezertagjává rendelni i

fentartván magának a' fó kórmányt, ezeknek

általadta a' Társaság' igazgatását. Kik is
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szorgalmas igyekezetük által a' Nagy érdemü

Közönseg jótévóségét ismét annyira megnyer-

ték: hogy jövedblmük mindenkor elég volt a'

játszó tagok' hópénze' kifizetésére.

Mind ezek mellctt is tanácsosnak lát-

ván a' meghatalmazott Vandza Mihály, 's

Eder György Vezértag , Debreczenból a' Tár-

saságot kevés idóre más városba szállítani ,

hogy visszaérkezésukkor több jövedelmet

szerezhessenek. Mellyre nézve Eder György

Kis asszony' hava' középtáján 1813 meg-is

inditá a' Társaságot Nagy Varad felé. A' ho-

vá meg érkezven , gróf Rhedey Lajos úr ó

nsga , valamint a' nemes varos érdemes Pol-

gárjai is — mint jó hazafiak — mindent

felkövettek a' Társaság' boldogítására , melly

hat hét alatt köz meg elégedésre adta- eló da-

rabjainak mutatványját. Ezek után a' Társa

sag vásár alkaliuára Debreczenbe ment ; de

mindszent hava' közepén sok érdemes pártfo-

gói kivánságára ,- ismét Nagy Yáradra , mint

nyugelmas helyéYe - vissza útazott.

Itt tek. Bihar vármegyének fó orvosa ,
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's táblabirája tek. Sándorfy Joséf Ür, hogy

még több áldozatokkal bebizonyi'thassa nem-,

zete eránt való buzgó szeretete4, eltökólle ma-

gaban: hogy a' társaságuak áliando, es mera-

dando helyét jövendor» ki es/.kcizölje. Azért

is, hogy feltételében czélt érjen , tek. Gulátsy

Urtól megvette a' játékszini ékesitményeket ,

könyv — 's rühatárt , és szoval a' játékszin-

hez minden meg kivantatott eszközöket. Vand-

za Mihály, 's Eder György urakat hivatal-

jokban megerósí'ette, 's a' Társaságot saját

vagyonából gazdagon elósegi'té. Jóváhagyásá-

val a' Társaság' hasznáért , annak Aradra

menetelétj 's bizonyos idóig való ott mulatá-

sát Mindszent' hava' utoíjáig határozta , meg

is a' Társaság' kérésére egész téIen volt ott

maradásában megegyezett , 's az alatt De-

breczenben a' játékszin megbóvitésén dolgoz-

tatott , mellyet is a' közönség' megele'gede-

se're , 's a' játékok' elóadására alkalmatossá

tett.

1815 esztendóben nem oily tagok elsza-

kadlak a' tarsasngtól, 's magokból új Társa
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ságot formáltak, melly Köztársaság' neve»

zete alatt IVagy" Károlyban , Szathmárott , 's

Nagy Kállóban folytatta játékait. De sok ba-

jokkal küszködvén a'' Köztársaság már- már

eloszló félben volt, rnidón Bal o g Ist van

úr a' Tagok' fizetését 's kormányozását ma-

gára válalta. Ezen ösmeretes jó komikus, hit-

vese is jo, es szep müvészné léven , mindenütt

megnyertea' N. közönseg' pártfogását. Mi ok-

ból a' felsó Vármegyéket is meglátogatta , 's

azokban mindenütt hat hatós pártfogókra talált,

kik Társaságának pártfogását , 's kormányját

is önként felválalni készek lettek volna ; —

de ó ezen ajánlást szep módjaval elbári-

totta. —

Komáromban annyira megtetszettek elo-

adásai , hogy ezen nemes Megye megengedte

néki egy Játékszinnek épi'tését , 's hogy ott

Iegyen ezen Társasagnak bizonyos , nyugodal-

mas , 's áliando lakhelye. Ezen igéretek mel-

lett csak hamar hirdetó nyomtatványokat kul-

dözött széljel , 's némely lépéseket tett ezen

icsó ajánlások' megnyerhetésére; de czélját
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el nem érheté, mert Társasága meghasonl-

ván — hitvese'vel , 's némelly Tagokkal Tatá-

ba ment által. Ezért az emlitett nemes Vár-

megyének a' Játékszíntól niinden kedve

elesett.

Tatabol Balog 1st van' Társasága N.

Gyórbe ment, 's ott négy hónapot töltötr, ——

Ezen ido alatt annyira megszaporodott a' ját-

szó Tagok' száma : hogy azoknak egy része

Papare ment , 's ott adía - eló mutatványjait.

— 181 8-ban Sz. Fejér várra ment az egész-

szel , hoi is mutât- ányjaikat elóadván , a'

nagy érd. Közönség' megelégedését annyira

megnyerték, hogy ezen nemes Megye ltend-

jei a' nemzeti szinjatszo Társaság' bizonytalan

sorsát szi'vökre vették , 's meghatározták

hogy annak helybeli aliando fenmaradásáért

költségöket se' , fáradságokat se' fogják saj-

nálni. E' végett a' nemes Megye Rendjei

Balog István', es más játszó Tagokkal tanács-

kozni akartak ; de ó több ideig húzta , 's ha-

lasztotta szándéka' kinyilatkoztatásat. —

Vegre meg is , némelly feltételek' meghatáro-
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zásával Hitvesével egyet értve , lekötelezte

magát Mindszent bava' 1 só napján az ott

fel - álh'tandó játszó Társasághqz~ Ezutáa a'

meghatározotfr ideig Balog Ist vrín a' Társa-

sággal Pécsre utazott , 's azon idó alatt, mig

a' Társaság ott imílatott , azon épúletet ,

melljet Játékaik' eloadásakor használtak ,

most a' lehetqségig kicsinositották , 's a' já-

tçkok' elóadására alkalmatosabbá tették ,

úgy: hogy mind a' Játékszi'n készen állott ,

mind a' Társaság megérkezett. Mindszent

hava' 11-kénpedig 1818-ik esztendóben di-

csó Királynnk' nevnapi ünneplése' nyolczad

napján T. Tokody János úr által készult ,.Sz5-

.vetseg' diedalma'" elóadásá\al, 's Marsch

ner Henrik úr által ezen alkalmatosságra"

nemzeti izIés szerént készült muzsikakar

zengéssel, minden rangon, 's renden lévó nagy

érd. Közönseg' örömmel telt várakozására

nagy pompával kinyitották.

Ivedves Hazánk' dicsó Atyjának mely-

képe pompas fénnyel világositrva , elótte a'

Haza' oltárán az igaz hazaíiúi szeretet' tüze
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lobogva mindeneket mély tiszteletre gerjcszt-

vén a' játszó Személyek azon cismeretes Хe'у-

éneket : „Tartsd . meg Isten Királyunkat" —

elénekelték. —

Ezen Társasag' igazgatása fó Búó tek.

Kolozsváry Pál Urnak adatott által. Ezen

nemes lelkü - igaz magyar hazafiban kezdett

báró Vesselényi Miklós' halála után a' ne'm-

zeti Játékszin' csillaga újra felderülni.

Vozértagnak N. Váradról Eder György

hivattatott meg, 's melleje négy jeles Tag

rendeltetett segédtársúl:. u. m. Horváth Jó-

zsef , Komlosy Ferencz , Murányi '¡Sigmond

's Kószeghy Aloiz. Ezen jeles Tagok' fel-

vígyázása nie'.reU шаr 1819 ben nem csak

hazánkban , hanem a' külfuldieknél is szép

Wrt íerjesztett- el maga felól. A' Társasag,

ugyan ezen eszt entloben sz. György' havában

alkura lepett. a' Pesti , es Budai Játékszinek'

haszonbérlóje'vél grdf Brunszvik Ferencz ó

nsgával , es 18 játékdarab' elóadásával meg.

elégedésig nmlattatta a' nagy érd. Közönse-

get. — Több ízben is megjelent a' Társa
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sag Pesten, 's szint' oily kedvességgel fo«

gadtatott, mint elóször. Tovabbá megláto-

gatta Pécset , 's mindenkor dicséretet hagy-

тaп maga titán — vissza tért.

Tek. ns. sz. Fehi'rvár' nagy lelkú nemes

Hazaílai megfeleltek kötelességüknek hét

esztendeig — az Intézetnek az ország' gyú-

lésén Iehetó meg alapítását várván, azt fen-

tartották.

1824-ik esztendó' sz, György' hava' el-

só napján a' sz. Fehérvári fó Igazgatás bi-

Eonyos segéd summa pénznek ajánlása mellett

Horváth József , és Komlósy Ferencz uraknak

az Igazgatást általengedte. A' kik bar min-

gyárt igazgatásuk' kezdetén számos gátló

viszontagsagokkal küszködve a' bekövetkezó

országgyülésig csekély vagyonjok' felajánlá-

sává! nem csak fentartották a' Társasagot ,

banem annak becsét , 's érdemét nevelték , "я

meg nem szûnó iparkodással ki'vánták a' T.

T. Halgatók' kedvét megnyerni. — Annak

bizonysaga az : hogy hét esztendó' elforgása

alatt annyi uj játékdarabbal nem gazdago
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doit az Intézet , mint ezen egy esztendóben.

Megfordúlt a' Tarsaság Pesten, Veszprém-

ben , Zomborban , es Szabadkán , hol minde-

nfitt lelkes Hazafiakra, 's kegyes Pártfogókra

talált.

Illy türhetó , de bizonytalan helyzetben

vólt a' Tarsaság, midón a' regen várt, 's

ohajtott országgyülés kihirdettetett. Nemes

sz. Fehérvár T. T. Hazafiai újra nagy lelkü

áldozatokkal — különösen erre kinevezett

Igazgatás alatt az országnak majd rainden

reszeiböl — a' legnevezetesebb Tagokból egy

nagy Tarsaságot gyüjtöttek egybe , azt vé-

vén fó irányúl , hogy minden Társaságnak

lévén külöti - külön Pártfogói , az egy czélra

törekedó Intézet könyebb sikerrel nyer bol-

dogúlást, és hogy az illy je'es tagokból

öszve allított Tarsaság a' nemzet' egybegyíilf

képviselói kivánságának inkább meg felelhet.

Megjelent a' Tarsaság Pozsonyban ,,nem-

zeti szinjátzó Társaság" nevezetet viselven

tek. ns sz. Fehér vármegye' meghagyásából,

úgy : mint a' kinek míndenkor a' Haza' köz
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ügye volt fó czélja , es sz. Miháiy' hava'

lG-kán 1825-ik esztendóben elkezdé Játé-

kait az akkor nyomtatásban is ki jött Elószó-

val , mellyet Hnrváth Jósef aligazgató úr ser-

kentó ékes szóllással elmondott , igy hangoz-

tatván :

Megadta Istenilnk, éa kegyes

Királynnk érni e' rég yárt idót,

Hogy «gybe gyiilve: láthatjuk magyar

- Hazánknak karjait és rendjeit.

Szeretvé tisztelt Királyunkhoz ezút

Huz 1 1 gj o и szivunkból háláadás.

Örömmel ¡íüntiunk mi is eló

Hazánk nemes kikttldöttjeinek

Hogy azzal : a' mit eddig ne hez

Müvészi pályán szerzettünk , csekély

Erónk szerent áldozzunk , éa magyar

Nyelviinknek eddig nyilt virágait

tides hazánk' oitáiára tegyiik.

De ftilre riyíijtjuk a' virágokat ,

Remeg keziink , mert tudjuk melly csekély

Az a' mit adhatunk, e's melly nagyok ,

A' kiknek adjuk , és melly kicsinyt

Haladhat egy kis re'sz а' etil feie.

-ч
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Igen tanácsos egyenként is ugyan

Sietni a' tokélletesség feie,

Mivel jó reszekbúl lessz a' jó egtísz.

De hogy ha a' nemzet egészbe' nem

Mehet' 's megy a' fó czél fêlé

Az egyes indu'ás csak fiisibe megy.

Miként ha a' nagy viz' foly&a , egy

Felól kemény ki ¡lió sziklák, más felól

Csalárdúl engedó föreny miatt

Haszontalan tekergú útba megy ;

Hijába törnek ott egyes habok

Az eltöniött helyes frányra, inert

Ha át zuhannak is a' partokon,

Ha folynak is dagadva, minthogy a'

Derék fiíyás félre jár, nem segít;

Vagy újra visszatérnek, vagy pedig

Magokra hagyra ki s/.orúlnak , éa

Haszontalan morotva sár neró'k. —

Mi hát, kik e' nagy czélia szentelénk

Idónk', erónk',. é"s életiinket ,

Remi'nyljílk , é"s hi'ssziik: hogy a' kikeit

Iparkodunk, minket nem hagynak-el!

Ha itt mi a' Jdiúgot teiszetó

Aultában megkedvèltetjiik ; ha a'

Gonoszt valósásros irtóztatú

4
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Vonásiban megutáltatjuk ; т- és

Нa i« kihintjttk a' nagylelkiisi'g'

Sokat reményltetó szép magTait ;

Ha megtanitjiik a' gyermekeket

Sziilóiket szeretni, ha a" szttlék

Tanulra látják a' neveltetést ;

Ha itt as elcsiiggedett szenvedó

Meg újjulást; ha az állhatatos

Jutalmat, a' szerencae' karjain

Kepulgetó — mérséklést; a' komor

Feléledést, a' vig gyönyörködest

Talál, tekjnt, tanúlhat, ¿s szerez;

'S ha igy nii általunk is nagy, nemes,

Szep Nemzetilnk egé«z magyarrá tétetik :

Lehetne é ollyan hálátlan,

Ki megtagadná Siiík szinunktól olly

Igaz , nagy érdemet , a' melly szerént

Elú segellést, éa nagy pártfogást -

Reménylhet és kiránhat néptítol,

Ha ekkor elfelejtve nem leszitnk

Mi ii: — jiitalmuok tetézve Iessz ! —

Mivel a' nemzeti Társaságnak csak egy

hónapra vólt a' Pozsonyi német Játékszin'

4
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has*onbéiló Igazgatójával eggyezése ; némelly

távolabb vidékre való tagok a' téli idónek

beköveékezése miatt rendeltetésök' helyere

vísszaiparkodtak *). A' megmaradt Tagoknak

mRSodik hónapra a' tek. Igazgatás elóiuetes

útján lehefó kötéssel új pályát nyitott , es

örömeliagadtatassal tapasztalta: hogy a' nem-

zeti leltk nemes túzzel ég a" magyar haza-

fiakban. Sok darabja a" Társaságnak riadei

tapssal fogadtatott, és a' Társaság serkentve

buzdítlatott újabb újabb ösztönnel sietni a' tö-

kéletesedésre. Mellyet csak akkur érhet el,

midón, megállapitatván, útmntató serkentes

fogja vezetni. Mellyet is szép rövid velos

Igazsággal ki jekn'.ett azon nyomtatásban ki

jött elószó , mellyel másnd ízben kezde Já-

tékait a' Társaság u. m, :

*) Egy húnap múlva a' Miskolczi Tnrsaságíól j6tt

izinjátizó Urak éa Asszonyok hazamentek u. m.

Pergó Czelesztin úr, Szt'kely úr, Farkas úr;

mint azinte : Balog, Vüéz, Gaál, Telepi urak.

Asszonyok: Székelyné assz. Simen Borbála, é*

Székely 'Suzíánua.

4 *
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Fei li!p ma újra e' kis Társaság

E' di97.es, es Nézóink' e'rdeme

Után nemessc lett szi'nre, 's eze'rt

Derek, nagy, és buzgó Lelkek ! kik e'

Közügybe niinket felsege'ltetek.

Ha bár szeme'rmetesse'gtek nein engedi

Mege'rdemlett inagasztalástokat :

De fei ran az szivünkbe, a' haza' «

Érdemko'nyvëbe, a' háládatos

Jövo korr'rt — ki nem töi tilhetú

Fényes betûkkel írva ! — 's vajha mi

Ollyan miive'szi ke'szse'ggel, ollyan

Killsûkbe ii ragyogva terjedô

Di'sszel jelenhetnénk' meg itt, millyen

E' sze'p hazához, e' nagy, es nemes

Nemzethez illenëk ! es a' millyent

Mi, bár ki nem (elik tôliink, igaz

Szi\iinkbál kivánnánk teremteni. —

De nines erônk! nines módunk ennyibe!

Sok a' mit eddig is íettünk ! — Mikén»

Az árva, és elhagyott gyermeken,

Sera a' nevelteteV sze'p inódjai,

Sem a' rilágba' jáitas kellemek,

Sern a' nagy es nèhe'z ösmeretek

Bíem látszanak ; — 's mind a' mivel ki átl^

Tulajdon izzadásának , vagy a'
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Szege"nységgel ralo kilztlésinek

Halavány fanyar gyiimölcse. — Majd ha most

Magát becsulni tudó nemzetilnk

(A' mit reménylilnk, sût hiszünk, tudunk)

Felfogjá e' kis árvának ügyét ;

El reszi tôle a' vándorbotot,

'S honjába állandón beiilteti,

'S egész nemzet figyelme пел reá:

Akkor jelenjen meg ltélgetónk!

Akkor hasonlíttassunk-öizve majd

A' mar elóre ment külföldiek'

Sokat teremthetû munkáival!

Ki tettzik akkor majd : hogy a' magyar

Szint tigy terem miivésznek , szint' olí} an

Alkalmatos' mindenre, csak hogy azt

Szemlélje, hogy segiti nemzete.

Oh ne hagyj-el remi'nyiink! — Moet pedig

Kern szó, de tett mu tassa szi'reink'

Alá/atos mtfltó köszönet^t 2

Reményekkel tele jött a' Társaság Po-

zsonyba azon vidító jövendo dobogtatván ke-

belét , hogy az Intézef. czélirányos lételének

Igazsága , és szükséges vólta megösmértet

vén , azon boldog nap rea is felderiíl , melly
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e' nemzeti nyelv' fénybe lehettí hozására

derülni kezd , 's azzal egeyütt méltó karba

helyheztetódven , a* tör\enyek' pártfogását

megnyeri, "s mint a' nyelv', es littérature'

elómenetelének fó eszköze az/.al egyutt te-

nyészni, boldogúlni f kg ininden igaz hazafiak'

ürömére , 's gyönyörûségére.

Adja a' Magyarok 1st ene !

P. Si S orno I k y.

Az 1825-ik esztendei ország gyütesre

öszvegyöj'tött nemzeti színjátszó Társaság Fó

Igazgatója vólt tekintetes Kolozsvári Pál úr,

tek. ns sz. Fehér vármegye' Táblabirája.

Segéd — de egésszen 'meghatalmazott

Igazgató vólt tekintetes Pap Gábor úr, tek.

ns sz. Fej¿r vármegye' tiszt. Alügyvéde.

Játszó Személyek betûrendben:

Abday Sándor.

Baranyi Péter.
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Batog Istvan.

Horosnyai Antal.

Farkas Jósef.

Gaál Mihály.

Horváth Josef. AI-igazgató.

Kárj>entzki János.

Komlósy Ferencz.

B. Magyar János.

Megyeri Károly.

Pergó Czelesztin.

Pósgai János.

Székely Jósef.

Telepy György.

Tóth István,

Ujfalusy Sándor.

Vásárhelyi Károly.

Vitéz Keszy Jósef.

Asszony személyek :

* Fekete Maria»

Horváthné assz. sz. Hetey Eszter.

Kántorné asaz. sz. Engelharth Anna.
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Ivomlósyné assz. sz. Czégényi Erzsébet.

Konyvesné assz. sz. Kiss Juliánna.

Rajts Zsófia.

Székelyné assz. sz. Ungar Anna.

Simen Borbála.

Székely 'Suzsánna.

Ujfalusyné assz. sz. Sáska Borbála.

Súgó :

Könyves Máté. Gillyén Sándor«

Gyermek szerepekre :

Balog Nina. Horváth Louise.

Pozsonyban azon szép remény' sugárát,

mellyel oda menetelekor kecsegtette magát

a' nemzet' színész Társaság , csak hamar ho-

mály boritotta. Mert a' tudva lévó nemes

Megye látván , hogy minden igyekezete si-

keretlen, vagy elmellózött lett; — azért is

nehogy a' Társaság' várakozása', 's jóllételle-

ni panaszának terhébe.jusson: három hónap

eltelése után a' játszó Tagokat saját szeren



cséjokre bizván , — a' játékszini öltöze-

tek' , 's könyvtár' átengedésevel utnak bocsá-

totta *).

A' Társasa'gnak utjában lévén N. Gyór

váiosa ; érdemes polgárainak — már több

ízben a' hazai nyelv eránt mutatott hüségo-

ket, 's szeretetöket tapasztalván , ajánlotta

mutatvánjainak elfogadását. Kik is örömmel

fogadák ezen csak most diván maradt Tár-

saságot , 's ott léte alatt annyira pártfogol-

ták, hogy nera tudta: ha a' fen tis/tclt tek.

ns Fehér vármegyében elvesztett attyát si-

rassa é? vagy hogy a' szagény árván kö-

nyorüló, 's a' lehetóségig ápoló nagy lelkñ Ha-

zafiaknak a' honni nyelv ernnt mutatott nemes

szivüségöket öröm könnyek között magasz-

talja. Ezen Orömerzéssel utazott — bucsút

vévén a' lelkes hazañaktól — sz. Fehér var

felé.

De lakta hclyébe megérkezvén , hoi a'

*) Jegyzée. T. Ns sz. FeMr vármegye' a' Ttöuyv-

tárt 'ш öltiizeteket, felelet terhe alatt engedte által.
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telet valamennyire nyugodtan kivánta vólna

eltölteni, kétszeres gyász boritotta , lui van

több eszteudeig birt szép vagyonát mostoba

által elfoglaltatva lenni *).

Ekkor Horváth Josef, es Koiulosy Fe.

rencz Yezertagok bizonyos hópénz fizeLesre

léptek a' Társaság' többi tagjaival , es sem-

mit se késvén Sz. Fejér-váron, telkib.épen

Fécsre indúltak , hol is ezen nemes Varos'

erdemes lakosi , ez' általok ösmeretes Tai-

saságot jó szivvel fogadták-el , melly ezen

nagy lelkû hazafiak' körében a' telet vigan

töltötte-ki.

Innét Szabadkára ment által, hol a"

lelkes hazafiak, nemcsak , hogy szi4eseu lát-

ták a' Társaságot, hanem az erinta való

szíves hajlandóságból hathatds közbenjárások-

kal egy alkalmas Játezóhelyet is készitlettek

viszonti oda menetelére.

^>

•) Midón a' Társaság Pozionyból , 's Gyórból visz-

azatért az eddigi nemz. Játékizinen egy német

Társaság adá-eló muta tvanyj ait.
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Megfordúlt a' Társaság meg több nagy

városokban is, mint: Aradon, Temesvárott,

's a' t.

1 82 7- ken Komlósy Ferencz úr lemon-

dott Igazgatói hivataláról , «s egyedûl Hor-

\áih Jósef lett annak tulajdonosá , 's miad

addig fen is tarto! t a , mig fáradsággal вгer-

zett szép \agyonkáját a¿on Intezelnek —

mellyból eredetét vette — Кoшaroшbaп tö-

kéletesen fei nein aЫоЛa.

Itt Horváth Jósef úr elmaradván Kom

lósy Ferencz, és Tóth Istián urak lettek a'

Társaság tulajdonosi, 's innét Somogy vár-

megyébe Kaposvárnak inditák a' Társaságot.

De Tóth 1st win csakhamar lemondván a' Tár-

saságról , egyedül Komlósy Ferencz lett an

nak tulajdonosa.

Ki is több nagy Városokban elhordoz-

ván a' Társaságot, 's jövedelinét a' játszó

Tagok' kifizetésere nem talában elegeodó-

nek — félvén tiszti társa' Horváth Jósef iir'

sorsától — a'• bizonyos fizetésról Iemonda,

'e igy a' Társasngból egy közönséges Тar
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saság foimálódott : mellynek vezértagjáúl

Komlósy Ferencz úr ugyancsak megmara-

dott egész e' mostani idóig. A' Társaság-

nak-túl a' Dunai — nevezetet, 's több vár-

megyék' pártfogását ki eszközölven, annak

vezérléset pedig dicséretesen es szorgalma-

tosan folytatván, Társaságával Pozsonyba az

ország gyülésére folyó 18 33-ik eszt. Bójteló

havában megérkezelt , 's a' német Társaság'

Igazgatójával a' játszó Tagok' bizonyos fize-

tése eránt megegyezvén — adá - eló mutat-

ványjait.

Yisszatérünk azon nemzeti szi'njátszó

Társaság leirására , mellyet tek. tnd. Kulcsár

István úr az Anyanyelv iránt mutatott szere-

tete' ösztönözese által — mínekutánna tek.

ns Pest váimegye' ajánló lévele mellett a'

nemzeti szinész Társaság ns Borsod Vármegyé-

nek adatott által, — szerkeztetett egybe.

1815 eszt. sz. Mihály havában az Al-

tenburgi fó herczegasszony' Pesten való lé-

telének tiszteletadására sok iíri rendek egybepiulen



seregelvén, hogy azt egy a' nerazeti Játék-

szinen adandó mutatvány is okesi'ttse : Ud-

varhelyi Miklós, es Lang Adam urak által

szerkeztetett egy kis nemzeti színjátszó Tár-

saság egybe , á' melly Karácson bava' kö-

zéptájá'ig ezen alkalomnál fogva az úgy neve-

zeit Ruodellában adta-eló játrfkait. Ekkor

ezen Társaság is búcsút mondván az anyavá-

rosnak, sz. Kecskemét városába vándorolt

által.

Ezen Társaságnál játszó Tag' Kilényi

Davidnak, az igazgatást átengedték. Mellyet

idómulfával olly szerencsésen vitt, hogy azon

ns Megyékben , 's Városokban, hol csak meg-

füiddlt, a' Társaságot úgy megkedveltette,

hogy azok nem csak számos megjelenesek-

kel szerencséltették ; nevezetesen : tettes ns

Vas, és Zala Vármegyék különös pénzbeli

eummával is esztendónként segi'teni közmeg-

•gyezéssel meghatározták. Melly pénzbeli

segedelmet azon nagy lelkû Hazafiaktól, mint-

hogy most többnyire a' Túl a' Dunai Társa

ság azon környékben adja mutatványjait,
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megszokott kapni. Szóval Kilényi Dávid ur

az , ki a' Társaságnak néha fulajdonosa, né-

ha л e/erla.ï ja léven , mind a' hazai mind a'

külföldi Tudósitások szeiént az ó nevéról ne-

vezett- nemzeti szinjátszó Társaságot gyakor-

• ta szép hirbe hozla. Ezen jeles férjfiú szor-

galmatos fáradozásának tulajdoníthatja a'

magyar Haza, hngy egy oily jó, 's jeles

TársHsá^gal bir, mellyet 6 — se' költségét

яe' fíradságát nem kiméIven melette, —

Eidélyból Magyarországba kihozolb

Ezen említett uPinz. szi'njátszó Társa-

ság Erdély' MágnásaitóJ , kiknek pártfogása

alatt három esztendöt töltött , azon szándék-

kal bocsátatott ki Kolozsrárról Magyarország'

fóvárosaiba, hogy azon balvélek^dest czá-

folja meg mi szerént a' Magyainyelv alkal-

ma'Ian vólna Daljátékok' (Operák) elóadá-

sára.

Ezen czélból mesjárta 1827-ben nemes

Szeged, Arad, Szabadka, Baja, Pécs , sz.

Fchérvár. és Pest vnrosokat. Mindenütt köz-

"""Xkcd-vességçel , 's megelégedéssel fogadtatott ;



mindenütt igaz Tlazafiakra tulált , kik tovább,

's több esztendókre is pártfogast igértek. De

ezen Társaság, Erdélyországnak könyv', es

muzsika tárával utazván. az ajánloft pártfo-

gást el nem fogadhatta, nem tufban , melly

oraban kapja a' parancsolatot Knlozsvárra

leendó visszamonetelére ; mert a' mlpos Já-

téks/.ini Igazgatás csak eddig engedé Magyar-

orezágban való mulalását, mig tovabbi ren-

dclésc vissza kivánandja.

A' fentebb emlilett esztendónek utólsó

ha'rom honapját Pesten töl+ötte ezen jebe

Társasag, 's beten ként kétszer adott Játékot,

és a' ns Varos' Játékszinén gyönyörködret-

vén számos nézóit. annyira megkedveltette

magát , hogy midón Karácson hava' 19-ik

napjára (n' Játékszin' hetenként való két já-

tékbeli 250 forint sajnos fizetése végett) u-

tólsó mutatványjanak elóadását meghatározta.

's harhatós búcsúvétellel kivánt a' kegyes, és

nagy lelkû Közfinségnek háladatos köszöne-

tet tenni: — a' fagas épiiletben nagy szám-

mal egybe gyúlt Hazafiak egy szivvel, 'e lé
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lekkel óhajtották ezen jeles Társaságnak itt

mulatását; 's más nap okát kerdezvén el-

készúló szándékjoknak, — okúl a' fent ki-

tett taksának , 's terhes költsegök nemgyóz-

hetését adta. Mellynek köveíkezésében a'

nagy lelkü közönseg meg nyóicz Játék eló-

adására a' költségnek minden terheit magá-

ra válalrán csak hamar 1400 Rforintot ösz-

veszedvén az emlitett taksát haszonbérló

Grim шпak elóie lefizette , 's e/en Játékok

ele'adása után kénytelenitetett a' jeles Таr-

saság Pestról Böjtelö hava' 8-dikán 1828

mar sem engedelrae se' módja tovább пeга

léven müvészi igyekezete folytatásara , sziv-

izakadya elválni, 's inlézetét más kedvezóbb

sors, éspártfogás ala bocsátani.—

Látván a' Társaság, hogy azon szán-

déknak, mellyel Erdélyból kiküldetett, meg-

felek ugyan, de alapítást пeга reményl-

hettek', 's Erdélyból se' jött parancsolat

visszamenetelökre; magok között nehány Ta-

gok egymást kötelezvén a' Tarsaságot fel-

bomlani nem ongedíék, 's nagyobb részén«k

\
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fizetéséról nehányan jót állvan , títjokat Mis-

kólcz felé vették. Hora megérkezvcn , óket

igaz magyar hazafiúsuggal fogadlak, «s az

itt epült nemzeti elsó játékezint, melly meg-

érkezésük elótt nyolczad nappai tökéletesen

megkészûlt , a' tek. ns Megye , minden file

tes nélkúl által engedte.

Tekíntetes Borsod Vármegye ezen jeles

Társaságnak 3300 foiintot igért segitségûl

a' téli hónapokra ; ns Kafsa városa pedig

hat esztendóre akarta nltaladni Játékszinet

minden haszor ber fizete's nélkúl. De a' Tár-

saság nem kisánt hálátlan lenni Erdélyhez ;

Kolosvárról minden nap \árta a' paranesot

vissza raenetelére. De minthogy az több le-

vélbeli tudósitásokra sem érkezett , a" Társa-

ság Nagy - Váradnak vette útját , gondolván,

hogy Kolosvárhoz legkíizelebb léven , vala-

melly bizonyos hírt is fogno hallani. Meg is

ballotta nehány nap múha, hogy a' Magna-

sok rés/vények (Actiak) szerint a' Játék-

szint tovább nem tartjak ; sót hogy azt vala-

ki mar haszonbérbe ki is vette.

5
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Ekkor eajnálta a' Társaság : hogy a'

szép igéreteket 's ajánlásokat elmellózte , 's

ntihdezek méllett pedig a' maga könyv , *s

musikatárát Erdély visszakivânta.

Szerencséje vólt ezen Társaságnak,

hogy egyik tagjánák minden dal, 's több

játékok, ée a' musikai tár le vólt másolva,

kitól a' többi Tagok is késóbbre azulán meg.

szerzették. E' szerint a' Társaság senkihez

se' léven kötelezve , egy nagy lelkû nemes

Hazafinak , mlgs Báró Berzeviczy Vincze L1»-

nak pártfogása , 's az érdenies Közönség szí-

ves r'fogadása mejlett nemes Kassa városá-

ban találta menedékhelyét. Meg is mutatta

a' tisztelt Báró úr nemzetiségét , midón ezen

jeles nemzeti játsze Társaságot pártfogása ala

vette , mingyárt azzal : hogy az eddig ott

mulatozó r.e'met Társaságot — országunk

ezen egyik jeles Városának erd. Elüljnióival

egyet e'rlve, illendóen utnak bocsátottak , 's

helyébe a' nemzeti dal , és szindsz Társasá

got — mint örököst — beigtatták.

J)a >-y ámbar a' Társaság szorgalmas
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igyekezete áUal látszott az érd. Közönség

kedvezó figyelmét raegnyerni, mégis új el-

rendeltetese , 's költséges kiadásai miatt a'

fent tisztelt igaz érzésû ritka Hazafinak esz-

tendó lefolyta alaft szinte 7000 forintba ke-

rúit, azért is a' Társaság' további fentartá-

sát, 's pártfogását ns Abaúj vármegyének

ájanlo! ta.

E' most említett tek. ns Megyének T.

T. Rendjei Iátván , melly terhes, és bajos

légyen egyes Személynek illy nagy Intézet'

fentarta'sa : Blinden igyekezet tel , 's öszvetett

vállakkal munkába vették a' nemzeti szinész

Társaságnak Kassa városában lehetó megma-

radását; Biztosokat rendeltek, és azt három

esztendóre meg állnpították.

A' Játékszini Biztosság' fó Elólülöjének

Nagyságos Semsey La jos tanácsos ; Fó-

igazgatónak j.edig : nsgos S o ó s István

urak választattak.

Kiknek aldott kormánya , és szi'ves Párt-

foge'sa alatt , mint' a' közhi'rt terjesztó Je-•

lentések gyakran bizonyifják , fényló díszszel

5*



tündöklik az úgy nevezett К a s s a i énekes

nemzeti szinjátszó Társasag. —

Aldas az illy igaz nemes lelkû Hazafi-

akra, érdemkoszorú, 's ezer köszönet számok-

ra a' háladatós Hon nevébenü — 1

Nemzeti játéksiín' eredete sz. kir.

Buda Fovárosa színházában 1833.

--•A. # -• '- - •• .' - - -"- •

Tekintetes Abauj vármegyei magyar szi-

nész Igazgatoság Kolosyárra küldvén május

elején 1833 ban October elejéig a' Kassai

énekes Társaságot, külön a' szinjáték több

tagjai elváltak Kassától, hálával azonban ke-

blükben ottahi nemes pártfogóik iránt Játszot-

tak ezek vezér - tagjaik konnánya alatt Ros-

nyón, 's majd Píinkösd körül Vaczon. Bejónek

a' vezértagok Festre , meg-értik Buda Fová

rosa játékszinének üresen állását ; az azt ki-

bérleni kivánóknak összejövetelre September

X
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2-dika van kitíizve ; meg: hogy ha ismél né-

met szinjátszó társaság • vállalkoznék is . az

játékait csak 1834-ben Ilusvetkor ke/dhe-

tendené. A' 'Kassától , igazgatoságuk helybe

hagyásával megvált tagok , kéi ik az emli-

tett ¡deig a' játékszínt ; a' nemes raros ne-

hány hazafiui indulatu tagjai megigérik. De

gondolât ébrede majd arra is, hogy Septem

ber 2-kán e' magyar szinjáts/.ó Társasig is

megjelenjen , mint kifogadni akaró, mert fen

vala emlékezetben Buda Fóvárosa Követeinek

az Ország gyíüésen 182y ben tett azon a-

jánlata, hogy a' magyarnak is által enged-

tetik haszonbérben elsó joggal a Varos' já-

tékszine , mit ugyan igy , akkor, ns Pest

Városa Követei hasonlókép' igértek. A*

lepes nagyságához mindazáltal csekély ere-

jünek vallá magát a' Tarsaság , 's látta ,

hogy e' . Fóvárosban illendoleg kiállhatásá-

hoz egyedñl Tekintetes ns Pest Vármegye

kegyes pártfogása adhat erót , nyomosságot ,

melynek nagy érdeiiiü Tisztviselói , 's más

tagjai mar elóre éreztették a' Társasággal
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serkentö kegyességüket , ahhoz bátorkodott

tehát 4 vezértag az egész Társaság nevében

e' következó esedezést nyujtani:

Tekintetes Karok , es Rendek !

•

X1 élszázada mióta ns Pest Városában magyar

szinjáték kezdodütt, 's a' nemzet máig se

tekintheti sem Pesten sem Badán , Országá-

nak e' két Fóvárosában aliando saját játe'k-

szinét ! Elejénte hosszabb , majd késóbben ,

haladás helyett, tnindig rövidebb ideig tarto-

gathatta fenn magát egy egy szinész Társa

ság Pesten , vagy Budán , 's ha buzgottak is

a' nemzeti nyelvért áldozatok, mindenik Tár-

saságnak csak apróbb magyar városokról

városokra bujdosóvá kellett válni , reszsze-

rint talán készületlenség miatt , részszerint

azért, mivel e' ket Város játékszine mind ed

dig más kibérló birtokában vólt , 's a' magyar,

ettól nyert engedelemért , jövedelme felét ,
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fflgy harmadat annak vala kény telen, szol.

gaként adóúl fizetni. Lehetetlen lett igy e4

roezpjen a' szépmüveszségi miveltségnek a*

nemzeti kifejlödés , a' szinészi jobb talen-

tumot sent bizonyos elelem , sem beesbe ju-

thatiis nem ösztönze , mig tiibb nemes var-

megyék clore laíó atyjai meg nem indulanak

feniuaradundo élehe bozni as oszladozott

magyar játékszínt sorvadozásából. ——

A' mostani idó végre az Orezág föbb

városaiban is jobban látszik kedvezni e' tárgy-

nak. A' nemzetnek, közelebbi orszag gyü-

léseken közösen kimondott kivánságát nyel-

veért , törvénnyel erósitette meg 1830-ban

*zeretve tisztelt Királynnk ó Felsége , "s az

ota e' magyar földnek eddig nem magyar

»yelvü Iakosai is nagyobb tekintettel vagy-

nak, a' hivatíilokban is mar szükségessé té-

tetett nyelvre , 's igy a' bouni játékszínt is

szivesebb ápolás kezdi védeni.

Példáját tapasztaltuk mi ennek Tekín-

tetes Karok, es Rendek sz. kir. Buda ns Fó-

vírosában, mely azon általunk bálával em-
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Hiendo válasszát adta e' folyó év Juliasának

11-ikén alázatos folyamodásunkra hogy attól

fogva â' következo 1834-béIi Husvétig ingyen

vehetjük hasznát játékszinének , 's egyszers-

mind könyv , es ruhatarának Tapasztaljuk

továbbá itt lelünk ota a' nemzet ¡sedes bó-

vebb ki terjedését az által : hogy lársaságunk

mind eddig igen jól meg van elégedve jöve-

delméiel, ámbar nem mindenben tehelün'k &

nemes közönsegnek úgy eleget, mint magunk

is kívánnánk , ha pedig tokéietesebb Egészt

lehet egybe szerkeztetnünk , akkor azt re-

méljük , talán ezutánra nagy segedelem ál-

dozatok nélkiil is folyamatban maradhat játék-

szinünk ; mint a' bogy valahára annak lenni

kellene.

Epen az illy tartos meggyokerezhetés

végett bátorkodunk alázatos mély tisztelettel

ns Pest vármegye Tek. Karainak , és Ren-

deinek elibe járulni , méltcíztatnának a' ko-

ztinkben lévó nemzeti ügyet , 's az áltnl

minket böles elrendeléseik. sz'erint hathatós

keártfogásuk alá venni. — Erós elha'ározást
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fog bennünk annak megnyerese ébrcszteni ar

ta : hogy az orszagban több helyen lévó szi-

nesz társaeagoktól , a' jobb tagokat magunk-

hoz gyüjtsük , 's igy a' magyar nemzeti já-

tékszinhez is több bizodalom gerjedhetvén ,

a' megszakadozott erók végre itten áliando

magyar játékszi'nt tartsanak fen.

Társaságunknak mind jobb tagokból »II—

hatásához sz. kir. Buda ne fóvárosának eló-

leges kedvezésekor ¡s mindjárt meghivtunk

ugyan mar eddig nehányat , de tagadhatla-

nul biztosabban fognak azok hozzánk állani ,

midón a' Tek. ns Vármegyének kegyes ol-

talma ali vetetésûnkról a' hir besze'lni fog ;

— mi pedig annak paizsa alatt sz. kir.

Buda ns fóvárosától a' játékszint is három

esztendóre bátrabban vennók ki most Se

ptember 2 kan , melly• napra a' ns Varos Con-

cursugt hiidetett meg régibben —— azt is

tudjuk pedig biznnyosan , hogy mihelyt a'

Тek. ns VarmPgye bennunket pártfogására

méltafna, 's annál fogva azon esetre midón

jovedelmünk kivált tel idején csökkenhetne,
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roegállhatásunk felól rendeléseket tenni , s?•.

kir. ns Buda Fóvárosa játékezinét akármety

magokat talán jelentett, vagy addig még je-

lenthetó más nemet társa'ságok mellett is

azonnal nekünk adni hajlandó lészen , mert

akkor azon kivánságát, hogy Játékszinenek

könyv , es ruhatára ollyan állapotban marad-

joa 3 esztendu mulva is , a' millyenhe majd

a' kötelezéskor általvennók , eleg kezesség

biztositaná.

A' varos játékszine igy kivehetésének

rdejét, hogy abban ezután a' magyar legyen

elsó , Tekintetes Karok, és Rendek azért

forgunk mi mostan el nem mulatni, mivel

azt ha ismét más nyerné , akkor a' kedvezó

alkalom eJékerülése újra bizonytalan idóre

halad, 's a' ket testvér Fó város kí tudja

mikor láthatna megint aliandó magyar játék-

színt; ha pedig mi most Budán meg állapod-

hatunk , ebból a' környülállások Sz. Kir.

Pest Városában is fol váltva játsahatót al-

kothatnak.

Ujítva esedezünk enuél fogva а' .Тeк.
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Karok, es Rendek elótt, kik eddig is nem

;-!,ak Pesten, hanem az egész megyében, sót

az egész Országra kiható leg czélra vezetóbb

intezeteket tették , a' nemzetisedés terjesz-

tése végett, hogy minket is ugyanazon leg

diszesebb ügy tekintetéból ha körünkben lévó

vitelére bennünket mindég jobban igyekezni

kivánókat negy becsü oltalmukra érdemesek-

nek itelnének pártfogásukba nagy lelküleg

lenni méltóztatnának.

Ajánlani í'gy batorkodván magunkat , a'

Tekintetes Karok , ew Rendeknek elóttflnk

örök becsü kegyességeibe vagyunk holtig há-

láadó méIy tisztelettel. — Tekintetes Ka-

roknak, es Rendeknek- Budán august. 25-én

1833-ikban legalázatosabb szolgái — Pály

Elek , Bartha János , Megyeri Kár'oly ,

Telepi György, az egész Társaság' nevé-

ben.

Fel olvastatván ezen esedezés tekintetes

nemes Pest Vármegyének augustus 28-kán

1833-ik esztendóben tartott köz- gyülésében,

e' tisztelt megye másod Alispánjánuk Tekin



tetes nemzetes Bernátfalvi Fóldváry Gábor

Urnak hazaíiui lelkes beszédét , ezen ügynek

a' Тek. Кarok és Retidek , által meleg párt-

fogasa követte. — Kiadatott az esedezó levél

a' fenálló játékszini vármegyei küldöttségnek,

's mit javasoltak annak tagjai, mit határo-

zott a' Тek. ns Vármegye , az ismét ezen ide

csatolt tanú iratból tetszik ki, mely ujság'

levelekben is megjelent.

Tekintetes Nemes Pest Vármegyének

1833-ik esztendei augustus 30-kán

Pesten tartatott Köz - Gyülésében :

4U4.A« F elolvastatott a' magyar sziné-

szi Kiküldöttsegnek a' f. esztendei 3951 -dik

szám alatt költ abbeli vegzés következésében

beadott tudósitása ; mellynél fogva oda volt

ntasitva , bogy jelenleg Buda fóvarosában mu-

tatványait elóadó társaságnak aliando megtar-

tása iránt javalatot tegyen : eló adja ebben a'
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Deputatio, bogy sz. királyi Buda , es Pest vá-

rosa Kúldöttjeivel éi teke/лeп a' budai játék-

szinnek a' magyar szjnész - társaság részére

egy es/.tendóre leendó kiadatását sz. kir. Bu

da városa nevében Kiildöttjei raegajánlották ,

légyen , holott az rendszerint csak három esz-

tendókre szokott kindatni ; — továbbá, hogy

nem lehetven ez alkalonunal szó a' magyar já-

tékszinnek oro k megállapitásáról , rnivel a/,

erre megkivántató segéd eszközök megszerzése

a' f. eszt. Szent-Mihály havának 2-¡k napjáig,

iiiidón a' budai játéks/in concursus által kia-

datni fog, iehetetlen; holott eddig az ideig

sz. kir. Buda városának biztosságot kell sze-

rezni arról : hogy a' magyar szinész társaság

azon ido alatt , mellyre a' játékszint felveszi,

mutatványait folytatniis képes > es idónek

elótte einem osziik , nem véli tanácsosnak a-

kár azon pénzhez nyulni , melly a' vármegye

felügyelésö alatt egy Pesten megállapitandó

magyar játékszin felállitására gyült öszve, a-

kár kíilsó törvényhafóságokat segedelemért

felszdlitani . hanem a1 jelenvaló pénzbeli jö-



vedelem biztosi'íúsát , meilynek birtoki fílla-

potja a' költségeket 5 5 ftal felérné , csupáñ

a' vármegye kegyes igyekezetétól , es a' két

fó varos spgedelmétó'l kellcssék várni , azon

idókben , midón a' környülállások mostoha-

sága pártfogRs nélkül , ne talán az eloadá-

soknak megszüntetésétis huzhatná maga

után. Erre való nézve azt javasolja a' Depu-

tatio , hogy részszerint átaljános ajánlá-

sokra , re'szszerint elófizetésekre aláirások

nyittassanakmeg, mellyeknek , mivel a' bu-

dai szinjáték árendás esztendeje a' jövó 1834

esztendei Husvét innepétól kezdve egész az

1835. esztendei husvéti ianepekig tart, a'

concursus pedig a' f. esztendei September hó-

napjának 2-ik napján lészen , hogy a' magyar

szinész - társaság a' téli hónapokra jövedel-

roeiben meg - ne csökkenjen , nem csak ai

183f arendális esztendóre , hanem a' f. esz

tendei Septembertól számitva lliísvétig - is ,

igy tehát máefel esztendóre kpllene tortén-

niek , ngy azonban, bogy fertály esztendón-

kint mindenkor az egésznek \-oà része iizet



tetnék elôre. Ugy véli továbbá a' Deputat io,

hogy valamint ó császári királyi Fó Herczeg-

sége az ország .Nadara ez alkalommal -is ke-

gyelmesen megbizonyitotta a' magyar nyelv

iránti hathatós pártfogását , midón Felségee

Házanépe , es Udvara számára , három szin»

erkelyt állandóan felfogadni méltóztatott , a'

vgye-is a' Statueok pénzf-árából egy szin-

erkélynek fizetését elrendelje olly motion ,

hogy az szam szerint megnem neveztetven

a* szinész- társaságnak nyereségére legyen-

— Végre azt javasolja , hogy niind a' ma-

gyében talítll ato nagyobb Kozù'nségek , járás-

beli Fó -Szolga -Biró тak, mind pedig sza-

bad királyi Buda es Pest varosainak Taná-

csai kälönöe level allai felszóIHttatnának , .

hogy az eîóbbiek, valamint eddigis tóbb

îzben segitették a' magyar játékszint , tole

ez alkalommal is segedelmöket ne vonják-

raeg, ugy a' fó városok Tanácsai által a'

kebelökben megnyitandó elôii/.efesek ösz-

veszedéseben munkás segitseget nyujtsa-

pakt A' megyebeli egyes hazafiaktól be-
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szedendó eló - ñzetéseknek , és aláirások-

nak oszvegyüjtésére jaraabeli F6 es AI-

Szolga- Biró urak , ugy szinte a' Pesten

¿8 Budán Iakó nemes uri Rendeknek fel-

szóllitására Zlinszky János Fó- Szolga-Biró

urnak felügyelése alatt némelly individuumok

uieghivatnának. — Vegie hogy a' theatiális

cassának, melly az elóadásokból naponkint

beveendó , és az elóluetések által begyúj-

tendó penzekból fng ¡íllani , ellenórzésére sz.

királyi Buda \árosának Kapitánya Yahlheiiu

János ur , a' ki ezen felvigyázást el - ie fo-

gadta , bizatván - meg , a bemutatandó ezám-

adások a' kikù'idottség által megvizsgáltat-

va fertály esztendonkint a' vgyének a' pénz-

* tár állapotjáiól tudositások tétessenek : vala«

mint végre a" daraboknak eló - adása, és meg-

választása tárgyában Fáj Andrés, és Döbren-

tey Gábor Tabla -Biró urak kérettetnének-

meg arra; hogy a' szinesz - társaságot tana'

csaik által elósegitsék.

VÉGZÉS. Különös megelégedéssel értet-

tek az egybe gytilt Karok és Kendek szabaí

X



királyi Buda városának abbeli ajánlását ,

hogy nena csak a' magyar szioesz társaság-

nak a' concursus alkalmával a' német társa-

ságok felett elsobbseget adni : hanem még

a' megszabott rendnek , melly szerint a' já-

tékszin csak 3 esztendóm szokott «rendá

ba borsájtatni , a' magyar szinész - társaság

iránt való külonos tekintetból megváltozta-

tását-is annak utján kieszközölni , es an-

nak idejét egy esztendóre alá szállitani kész

legyen, valamint szinte sz> királyi Buda vá

rese Kajiifíinyának Yahlheim János nrnak a'

pénztár ellen-órsége felvállalásában , V nem-

zeti játékszin iránt bizonyitott lelkes tgyeke-

zete újabb kezességet nyujt, hogy a' társa-

ságnak czélba vett megállapitására teendu

áldozatok «em Iesznck óhajtott siker nélkül.

.— Egyéb iránt a' Deputationak javalatjai

helyeseknek találtatván átalján fogva elfo-

gadtattak ; csak az adatott még ezekhez ,

hogy a' pénznek a' cassánál leendó begyírf-

tesére, es a' cassa számadásainak szerkezte-

tésére is Vahlheim János Kapitány ur mellé

6



«gy îndhiduumot Buda városának polgáraí

közül szükséges legyen reá birni , ki a' me«,

nevezett kapitány uiral egy értelemben mun-

kálódván , ekképpen a' pénztár bátorságosi-

tásáról teljes biztosság lenne remélhetó:

mellynél fogva meghagyatik ezen tudósitás-

nak vissza adatása mellett a' tudósitó Depu

tat iónnk, hogy az illy Individuum iránt sz.

kir. Buda városa Kapitányával értekezzék.

és я bemut atando számadásokat megvizsgál-

ván a' pénztár, a' jövedelmek állapotjáról

»linden fertály esztendóben a' rendszerint

-tartatni szokott Köz - Gyülések alkalmával

tudósitását mutassabe. — Mi az aláirások

begyüjtését illeti : ezek iránt sz. kir. Buda,

és Pest városának Tanácsai .különös level ál-

tnl és az iránt is, hogy ha lehetséges, a

magyar szinész társaságnak a' vásárok alkal

mával mutatványait Testen eló adhatni min-

den a' mostani pesti szinész igazgatásnak te-

endó fizetés nélkül megengedtessék, — meg"

kcrestetni; Szolga-Biró urak pedig a' jegy-

.j-okñnyvi kivonat k ¡adatása mellett oda uta



sittatni rendeltettek , hogy a' megyeben lévo

nagyobb községek lakosait, es az uri Rende-

ket felszóllítsák , a' kezökhez szolgáltatandó

elofizetési jegyzék szerint az aláiiásokbó!,

ugy szinte az általjános adakozásokból bejö.

vendó pénzt Földváry Gábor 2-riik Alispány

úrnak hivatalos leveleik , es tudositásaik mel-

let annak idejeben által kiildjék, és bemutas-

sák , Zlinszky János Fó- Szolga-Biró ur meg.

hatalmaztatván , hogy ezen munkálódásában,

a' kiket alkalmatosaknak vél, azoknak sege.

delmével élhessen. — To-vábbá Fáy András,

és Döbrentey Gábor Tábla-Biró urak ez al-

kalommal élc'í szóval is kinyilatkoztatván :

hogy a' magyar szinész tñrsaságot aesthefi-

eai tekintetben tanácsaik által elósegélleni

keszek légyenek, ezennel arrais meghatal-

maztatnak: hogy az alkalmatlan tagok helyett,

újakat felveve'n, amazokat elbocsáthassák. —

Végre a' Státusok pehztárából a' magyar szi-

nesz társaságnak felsegéllésére egy sziner-

kelynek (Logéroik) második fél esztendei

elófizetése 900 V. Cze'dula forintokban exas

6 *
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signáltatván Beretzky Lajos Perceptor ur a'

jegyzokönyv kivonatja által rendeltetett uta-

sittatni, hogy ezen summát fertály esz-

tendei rátákban a' f. eszt. October hónap el-

só napjától elóre számitván, szinte Föld-

váry Gábor 2-ik Alispány urnak kezéhez fi-

zesse

Ez alkalommal, midón az egybe gyüU

Rendek azon szép reméhytól lelkesitve, hogy

a' szinész társaságnak pártolás», <fs megálla-

pitása áltat nem mnlandó tüneményt üzmsk,

hanem annak örökitese felé . vezetó légyeo

eлеп elsó lépés , az ezen czélra vezethetó

módok felett tanácskoztak volna, gróf Belez-

nay János ur az alkalmat , mellyben hazafiííl

érzés¿t bebizonyitbassa , felfogván , azonnal

egy szinerkelynek elófizétését a' f. esztend.

1-so Octobertól számitva a? 1835-Ík eszt

husvéti innepekig hónaponkint 50 frtal V-

Czédub fertály esztendef rátákban megaján-

lotta; melly hazafiúi ájanlás , valamint a

megy'ebeli tiszti Karnak is hasonló egy szin

erkely eloleges fizetésre tett ajánlása scíve

-4
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örömmel fogadtatván, mint legelsó ajánlatok

a' jegyzókönyvbe emlékezetnek okáert beik-

tatni rendelfettek , es az is elhatároztatott:

hogy az adakozóknak neveik , az adakozá-

sokkal együtt , újság levelekben kinyomtas.

sanak.

Kiadta

SZENTKIRÁLYI MÓRITZ,

t Fójegyzó.

Ezen hatalmas pártfogás erejevel kivet-

ték on nevûkre a' társaság vezertagjai ns Jin

da városáfol a' játékszint september 2-kan

October 1-só napjától fogva 1833 másfél-

¿vre u. m. az 1835-béIi Husvétig ns Ruda

Városa több fó , es alsóbb tisztviselóinek pol-

gárainak ezen diesen felfogott nemzeti ügy

ápolása, 's oltalma által , kiknek neveit a'

társaság történeteinek majd kesóbbi elóadá-

sában fogja hálával kijegyezrii.

A' Tekintetes Pest vármegyei két igaz-

gato T. T. Fáy András , és Döbrentei Gábor

(лаk pedig October 1-só nápján fogtak a'



Társaság igazgatásához ; tnrtanak minden hó-

napban kétszer ülést a' vezértagok jelen-

letében , 's akkor a' szükségeeek elrendelé-

se mellett , a' következendä honapban adan-

dó szinjátékokat jegyzikki. Botsátottak el

eddig több gyengébb tagot , meg híttak ide

mar gyakorlott, 's tökéletesebb színészeket,

kiknek részint ¡deis jöttével részíat még ké-

sóbbre hozzánk érkezendóségével oly társasá-

got kivánnak oszve állitani , mely akármely

szerepnek illóleg meg feleló tagok által a'

folyvást kedvezó közönség figyelmét inkább,

éa inkább meg érdemelje. —

- :.: !
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Eredeti leirása Magj'arországban , . tek.

ns Borsod vármegyében , M i s к о 1 с z

váiosában épült elsô nemzeti

Játékszinnek.

iuint felyebb is emlitve vólt , ezen Játék

szinnek alapja 1819-ben Szent György' ha«

vában öröm , 'a éljen kiáltások között a' ns

Vármegye' akkori Fó Ispánjának Klobusitzky

Jósef ó excfijának, 's tóbb nemes megyebeli

úri rendek jelenléteben Uítetett-Ie.

Ennek építésbeli költsegeire több nemes

Vármepyék, "s fó rendu méltóságok ajánlp

levél által megkérettettek.

4 A' nemes vármegyék közül elfogadták

az ajanlo, 's kéró levelet: Heves, Abauj,
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Zemplén, Gömör, és Sáros ; Tornából, 's Bi-

harból is jött segitség. A' fó rendu úri Mél-

toságok közül szembetünó segedelemmel

voltak :

Klobusitzky Jósef ó Excellentiája.

Klobusitzky Ignátz 6 excája.

Tek. Szûts István úr, a' fó mlgú udvari

Kamara Agense, 's több jó érzésû nemes

Hazafiak-

Dicséretet e'idemel tek. ne Sáros vár-

inegye lelkes hazaleányjainak a' színletekhez

megkivántató 1000 ruf vászonbeli adomány-

ja , 's a' nemes ifjúságnak két ízben elóadott

Játékai' jövedelme. Тek. Ahnásy János' , —

Józsa Oábor'» — Ragályi István urak', —

's a' nádor ispányi 12-ki számá magy. lovas

ezred adományjai.

Ezen ajánló, 's kéró levelek által öszve-

ьzedett summából olly hathatós szorgalom-

mal, 's igyekezettel munkáltatott a' tek. ns

vármegye alta! a' Játékszin' épitése : hogy

az Intézeti épûlet lS23-ban fedél ala véte-

tett , s külsóképen egésszen készen állott.
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1 Kkkor az ajánlott, 's beszedett summa'

elfogyta miatt az épúlet' belsó kicsinositása

a' nemes Megye' gondoskodása mellett to-

vábbra halasztatott , es a' тяr fedél alatt lé-

vó épûletben egy idóre játékszini padlat emel-

tetett-fel. Csak ugyan

1823-ban Eder Gyorgy a' Sz. Fehérvár-

megye' társaságnál vólt aligazgató , ekkor

már maga lévén Debreczenben egy nemzeti

játszó társaság tulajdonosa, a' tek. Játék

szini Biztos urakkal bizonyos egyezések mel

lett olîy alkura lépett : hogy a' jâtékszinnek

belsó ki'csinost'tásat , 's jó rendbehozását tö-

kéletesen vegre haj'tja. De fellengós kinézé-

sei fuetbe mentek , 's mint egyes ember, kt

csak éppen a játéki jövedelmek' hasznából

kivánta ezen költséges terhes munkát tökéle-

tességre virin i, a' játékok' csekely jövedebua

miatt ígeretét nem teljesithette.

E' szerént a' Játékszin' belsó kicsinosi'

tása egész lS2G-ki esztondó' vegéig , midón

a' oemzeti szinjátszó táreaságnak egyhatal-

mas pártfogója, méIt. Vajai gróf Vay Abra-
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hám es« kir. Kamarás 's tek« ne. Borsod Ver-

megyének akkori rendes Alispánja múnkába

vette, ¿s hogy a' játékszin' belsó ki csino-

si'tása , páholyok' (Logék) felálh'tása megtor-

ténhessen, ezen ösmeretes nagy lelkû f6

Ur a' maga réezéról szép summa pénzt ajan-

lott , es a' ns Megye' tisztviseló, 's táblabiró

uraitdl annyi segedelmet ki eszközlött , hogy

a' Játékszinnek belsó kicsinosítása 1828 esz-

tendó Böjteló hava' 8-ik napján — a' jó

Hazafiaknak anyanyelvök mellett tett szere-

tetük' bébizonyításá — a' magyar nemzeti

játékszin hazánk' érdemes városában Miskol-

ezon egésszen készen állott r 's ugyan azon

esztendei Böjteló hava' 1 7-ik napján az ak-

kor Erdély országi nevezet alatt megérke-

sett hires énekcs nemzeti szinjátszó társaság

amas ösmeretes „Szevillai В o r b é 1 yu

daljáték elóadásával, az új nemzeti játékszín-

ben a' nagy lelkû Hazafiaknak öröme're : hogy

terhes fáradozások sikeretlen nem vala —

valamint több dicséretes elóadásival is bebi-

zonyitotta. —

ч



A' Füredi nemzeti Játékszin' épúlete,

's eredete; a' Társaság alapitása, 's fo-

lyamatja.

A9 'Ftiredi savanyú viznél lévo alkalmas ja-

téknézohely az ott több ízben megjelent nem

zeti Szinjátszók' azámára , sok nemes vár-

megyékból, — 's az ott évenke'nt egészség'

további fentartása, 's mulatság vegett oszve-

sefeglett uri rendek', — 's a' gyóri megyés

Püspök mlgos Juranits Antal úr' nemes haza-

fiúi kegyes ajánlásai által nyert segedsum-

mából T. T. Kisfaludi Kisfaludy Sándor úr

hathatós közbenjárása mellett alkalmatosan

elkészúlt 1831-ik esztendóben , 's sz. Ja«

kab hava' 2-ikán az oda érkezett Túl a' Da-

nai nemzeti szinjátezó Társaság által öröm-

érzéssel kinyittatott. A' Tril a' Dunai

szinjátszó Társaság pedíg, melly tek> ns sz.

Fehér vármegye által nemzeti szent ösztön-

ból állittatott Tagokból szerkezodött, 1 828 ik
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eectendóben tek. ns Vasvármegyeben mind-

szent hava' 1-só napján tartott közgyülés'

végzéséból vette eredetét. Ugyan is ekkor a'

tettes Karok, es Rendek által az végezte-

tett : hogy tfibb nemes Vármegyék szóllí-

tassanak fel az ezen nevezet. alatt levó já-

tékszini köz-intézet' gyamolítására. Mellynek

kovetkezésében hogy az ohajtás sikeresúl-

jön : tek. ns Vas vármegye 1831-ik eszten-

déi Punkösd' hava' 2 5-kén Kis Czelbe ne

mes Sopron, Gyór, Zala, 's Veszpíém vár-

megyéket meg ht'vta, hol ¡s a' nemzeti já-

tékszi'n ügyében jeles határozás tétefett. —

Igy a' fent nevezett társaság az emlitett ne

mes Megyék' oltalma alatt, Iévén tek. ns

Kisfaludy Sándor ur' fó ¡gazgatása , 's ßgye-

lete alatt van,,
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A' NEMZETI

SZINJÁTSZÓ TÁRSASÁG'
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JÁTÉKSZlN FELÉPÜLÉSE. v





ÍVdélyben a' Felsóség' engedelméból a' ma-

gyar nemzeti szinjátszó Társnság eredetét

vette 1792-ik esztendóben dicséretot eïdem-

15 jeles Ifjaktól , nevezet szerént : Fejér Já-

nos , Fejér István , Fejér Sándor , es testvér-

jök Fejér' Rozália által. —

Ezek egyet éitóleg a' felségee királyi

F6 Igazgató Jtéló Tannes elébe esedezó leve-

let adván be , azt kérték : bogy valamint

Magyar-országban u'gy Erdélyben is engedtet-

nék még âltalok egy magyar nemzeti szinját

szó Társaság' szerkeztetése.

Mellyet is a' fels. kir. Fó-Igazgató Itélô

Tanács kpgyelmesen megengedni méltóztatott.

Megnyervén a' szabadsngot , mingyárt

az elfelejthetetlen gróf Bánfly György o

excája ezen nemzeti nyelvük mellett buzgól-

kodó jeles ifjak' igyekezetét 300 Rforinttal

segítette ; kit a' nagy lelkíl hazafiak közúl

sokan követtek.
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Igy az egyetértó testveVek lelkèsi'tetvén

kettós szorgalommal törekedtek a' Játékszm-

hez megkivántató szinletek' , öltözetek', es

Játékdarabok' megszerzésén.

Ezek meg léven, jeles, nemes tamílt

ifjakat hívtak , 's vettek fei tarsal magok

mellé". Melly abbtil megtetszik: hogy Enyed-

re menvén szándékjokat a' T. T. Professor

urakkal közlötték , kik is ezen irányra ve-

r.etó ezélt a' nemzeti nyelv' müvelésére , né-

melly tanítványjaiknak, kiket ezen most fel-

állitandó intézetbe legalkalmatosabbnak ta-

pasztaltak, njánlották. Találkoztak is min-

gyárt barman: n. m. Váradi Kontz Jósef;

Qyulai Sáska János, 's Gidófálvi Jancsó

Pal. Ezekhez erkeztek Kocsi Patkó János;

Ori Fülöp István ; Hunyady Samuel ; Veres-

tói Mihály; Kotsi Patkó Jósef, mind tanúlt

jeles ifjak; valamint: Keszegh Terézia, ke-

sóbb Gazda Josefne ; Janó Zsuzsánna, 's Ama

lia ; Jardos Anna Maria , késobb Láng Adám

Tánosné; Bajkó Terézia, idovel Kontz Jó-

cne; bajadon leányok. Ezekból allot t a'
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Fejérek' igazgatása alatt az ErdéIyi elsó ma

gyar nemzeti sz/njátszó Társaság.

Jeles s/áimí Tagokból léven alkotva, 's

a' legszükségescbb ne'lkúl so' szûkölködven

elkezdék játékaikat Kolozsvárott 1792- esz-

tendei szent András bava' 11-kén „Titkos

ellenkezes" czimii Játékdarabbal.

De csak esztendeig folytatta a' helyen

játékait a Társaság , ugyan is a' hely' szúk

volta miatt esztendó multával 1793-ban a'

játék^zi'n Orvos Pataky Samuel ur házába te-

tetett allai , mellyet szi'njátszó Kocsi P. Já-

nosnak erdemes atyja — a' nemes városnak

álorczás bálja is ott tartatván — fíának rá-

beszéllésébúl haszonbérbe vett- fel.

« Ez így lévén , a' játszó tagok mieït?

miért nem? meg unván a' Fejérek' igazgatá.

sát , Kocsi P. Jánost választották a' Köztár-

saeág vezérlójenek. Kinek kormányja alatt

jól , es szerencsésen folytak a' Társaság' d»l-

gai. Ugyan is

Elkezdvén erdélyi nagy fejedelemsegi

Kormányozó gróf Bánffy György úr , 'з hit

7



vese : Palm Jozefa asszony ó excájok sok aja'n-

dékokkal szerencséltetni a' Társaságot ; látván

egy más nemzetboi származott felséges asz-

szonynak megmagyarosodott nagy lelket, pél.

dájokat több számos nagy lelkú Urak 's asz-

szonyságok kôvetni kezdették. Nevezetesen :

Ezredes gróf Gyulay Ferenczné , gróf

Jlaller Karolina; Kemény Sámuelné, gróf

BethlenKatalin ; Kir. Tan. gr. Mikes Jánosne,

gr. Mikes Zsuzsánna ; gróf Teleky Ferencz úr

özvegye , Krausz Mária ; Kir. Tan. Gaál Jáno»

lír hitvese, Dózsa María— Asszonyságok.

A' mlgos úri Ilendek közûl a' fent neve-

r.etteken kivúl : usgos gróf Bethlen Gergely ;

báró Jósika Antal , ó excája ; nsgos gróf

Bethlen Imre ; nsgs gróf Teleky Jósef — bá

ró Vesselényi Miklós úr' halála ufan a' Tár-

saság Moeeenássa ; Igazgató Fó Tanaca B¡-

rája Cserey Miklós ó nsga ; mélt. Iléló Me.

»ter Pávay F.lek úr ; mélt. Sala Samuel úr ;

mélt. Horváth Daniel 's több uraságok.

Uly kegyes Pártfogókra találván a' nera-

'.eli sziojátszó Társaság , ügyesen folytatta
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Játékait egesz 1795-ki esztendóben törtent

orezaggyüléséig, melly alatt elôadott mutat-

ványjai ííltal annyira megkedveltette magát

a' T. Ta Karok es Rendek elótt , hogy Bójt

más hava' 28-kán annak nem csak jiártfogá-

■át j''s kormanyjàt ; hancm egy illendóen , '■

jól slkészûlt Jatékszintiek az orszag allai

leendó feJálh'tását: is iuunkába vették. •

Mcllyiîek lehctô vegbe vitele a' fént

tisztelt Fekete l'eienoz iiera bi'zatott , ki »

33 adakozó hazafiak' névlajstrtmiàt feltételei-

vel együt t beadta. Mellynek erteliue a' volt:

hogy adakozáV útján r.a\, jitekszia felepi'te-

яerе , az öttözetbeli , 'ansfeeraeményi költsé-

gekre 30.000 forint.gyüjteäsekv Ш egy biz-

tosság rendeltessen a' Tátsaság' kormanyo-

aására, ae építésre , '* al! pent' egybegyûj-

t-ósére.d va»>i. Ijím.' p.w. 1-istr.' - ;¡.. i .

- -• Ezen feltételek' végre hajtása a' Jegy-

aókonyv 361-ki lapján feljegyezve a' tek.

.nemes >Rendek vegzése szerent- líáró Vesse-

lenyi • MikJÓB , ifjabb gróf Bethlen Farkaa ,

es Fekete Ferencz urakra bizatott* hogy ал

7 *
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a' királyi fó igazgató Tanácsnak is ajánltas-

sdk/íMetlyet ézeni/nagy lelká Hazafiak egese

áerénységg«! vdgbe is. vittek.

A' ftls.ï kir. fo igazgató Tanaca maga'

reszéïol Tanácsos, azután Számvételi Elólül»,

's végre a' Rendek' Elölülójegr. Teleky Lajos }

á' Rendek részéról gróf Teleky Ferenez ürakat

rendölte ezea biztosság' tagjaivá, kifc á' ma-

gok¡ tanícskozásába más jó értelraes en nem-

«etieëgoket szereté» Hazafiakat is vettekfeb .

f Báró Vesselényi Miklós úr nehárty se.

gé*d biztosaival, 's meghatalmaeottjaival ; úgy

gróf Bethleo Farkas úr Kanyó László (maga-

máseával) meghataimazottjaival < vittélr a' Já-

tókszin^iMgart 's -baja^. »>. ; v-.i -••Л»ъ

...-' if Nem*- is csalatkoztak meg az Orszag'

re.iMJjei'a* leirtt hazafiaknak biztosokká lett

választásában , Inert azon kívúl hogy ó nagy-

sága 'gróf Teleky Ferencz, es mélt. Fekete

Ferencz ñrak szfintelen munkálódtak a' já-

tékszin dolgaibao; a' társaságnak köntösök-

kel, a' já*ékszírt' helyének megvefceUie pe'nz-

zel is áldoztak tiîbb nemes 1в1kй Hazafiak
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leal. Nagye. gre'f Teleky Lajos .iy-.mint: Elól-

filö hazafiui kötelessegét a' várakozáson ki'-

%úl tellyesitette; mind penzzel, mind k#n>

lösökkel segitette a' társaságot ; jó pelda-

val ment, 's buzdi'lott minden hazatiakat , "s

ennek elömozdit asaban annyiia buzgólkodott ;

hogy Kolozsvármegye akkori Ft» ispánja usgos

báró Jósika Ant al , és nsgos gro'f Teleky Fe.

tenez uiakkal semmi idegen nyelven elóadott

mutatványon meg nem jelentek. ,-4v;(¡ :.,ivii>i!

így lelkesi'tetvén a' nagy: lelkü I-laza-

fiak ¿des Anyanyelvök' szeretete'tól , a' me'lt.

Biztossag' pártfogása alatt semmi fogyaf k< zást

nem szenvedett a' némzeti szinjátszp tersar

ság „ úgy hogy 18 Q6 ban mar sziobe.gO -szerf

mélyre szaporodott a' Kolozsvári Társafág.

Ezt a' belesen elóre lato báró Vesse-

lényi Miklós úr gondolván^ . hogy J£oJqzi>vár

illy nagy számból alió társaságot illendó'en

ki nem tarthat , olly .gpndolatra jott, hogy

a' játszó- tagokat a' két magyar hazábin

osfszB.-eb A' mit v)égbe is л itt, es Pünköst bar



tôbb Játékdarabok' lemásolásával , 's némelly

avait játékszirti' öltözetekkel —- pártfogását,

's hatalmas kеШ*п - járását ajánlva , a' Tár-

rtság*: egy 'ïêàdèV IWíigyarOrszágbar bdcsátot-

ta, é*s pedig'igeh bSlcsen : mert -1807-ben

eladódván Orvos Pataky Samuel úr haza, a'

játékszínt ismtfH iáás,jíheryr* -kellett száltíta-

ni. Mit vólé mást' 4euni? Báró Vésselányi

Miklós úP -¿ 'fi wagysága gróf Rhódey^ Mi-

hályné házát lakásúi ket esíztendáre < kibér-

lette ; 's ' W"'Játéknézó helyety'miñthogy al-

kalmatosabb ñern tálájtatotr, V az álorczás

bálok is Ott 'tartattak ,' a/, elôbbeni mar

volt Játébszinszálában felállitatta. De mint-

hogy Í808-bán elkészfilt a' nemes varos

tánczterenije , ' frova* az álorczás bálok is ál-

tal tétettek , a' fent - írtt két esztendón fel-

jul mar kevesebb fizetésért a* tisztelt asszony-

fiág báró Vesselenyi Miklós úrnak lakásúi a'

házát még ket esztendóre átengedte. í!::

1809-ik esztendó mély gj*ászba bon-

totta a' Társaságot, mivel ennek végán báró

Yesselényi Miklós úr meghalálozott éppen
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oily ido pontban midón nagy lelkú rendsza-

basai luellett , mint többször is a' nemzeti

Tarsaságot a' -maga kóltse'gén, bizonyos meg*

hatalmazott Szacsvay Sándor , es Sebes Fe-

rencz nrakkal Magyarország' több nevezetes

városába u. m- N. Yáradra , Debreczenbe ,

Tokaj, Miskolcz, Eger , 's más több helyekre

a' Társaság' fentartására szükséges költse-

gek' megszerzésére kikûldotte.

A' feiit nevezett derék Hazafiak között

roegkell osmérni báró Vesselényi Miklós ni"

nagy buzgóságát , kinek értéke nemzeti nyel-

ve" szeretete nélkfil , az áliando nemzeti Já-

tékszin felépítése tokéletességre nagy bajjal

ment volna. Egy szóval : a' -nemzeti játszó

Társaság a' most emlitett Hazafinak kimond-

hatatlan költségébe került ; mert a' játékszi-

ni ruhák, szinletek , tñbbnyire az ó költse

gén készúltek- el ; házát is Kolozsvárott a'

Társaság' adósságai' ki fizetésére njánlotta,

e's igy nem csuda, ha az erdélvi magy. nemz.

szinjátszó Társaság báró Vesselényi MiklóV

úr' Társaságának neveztelett.
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Az alatt gróf Rhédey László úr, nig

a' nemzeti játszó Társaság Magyarország'

fent emh'tett városaib.in folytatta játékait ,

száláját egéeszen játékszini épúletnek alkal-

maztatta , és azt nemelly uri ltendek , 's ne-

hány Dámák' ösztönözeséból egy német szín-

játszó társasággal egyességre lépvén, annak

által adta.

Ezt meghallván Vandza Mihály , 'Sibó-

nak vette útját , hogy báró Vesselényi Mik-

lós úr' özvegyétól a' Kolozsváron levó há-

zánál szinte készen álló Játékszínnek alkal-

mas epúletet a' nemz. szinjátszó társaság'

számára ki eszközölje , mellyet is a' báróné

asszonyság 100 forint fizctés mellett által

engedett.

Ezt megnyervén Vandza Mihály, Ka-

nyó László úr' segílségóvel a páholyok"

(Logék) kicsinosítására ajánlott penz sege-

delmet is hozzá veve , mellyet az úri fó Ren.

de k, kiki 50 farintjávál lefízetett 1811-ben

Pünkösd' hava' l9-kén egy más alkalmatos-

ságra szánt épúletból nemzeti szinjáték né
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tôhely készitódôtt el, 's a' magyarok ebben,

— a' nemetek gróf Rhédey László úr já-

tékszi'nében, melly sokkal szebb, 's alkalma-

toeabb volt, játékaikat elkezdették. Vandza

Mihály' szorgalma, es igyekezete által három

ejsztend ig a' játszó Tagokat becsíiletesen fi-

zette, neni csak a?.t ; hanem a' német játszó

Tursaság' egyik vezértagjának név szere'nt

Grosunanaak , ki sehol pénzt nem kapott

kölcsön , 's még más két német Játszónak

felsegítésére 3 játékot adatott a' magyar

Játékszinen.

1813-ban ismét a' mlgos Biztosság lett

a' nemzeti játszó Társaság' Kormányozója. *

1814-ben. Ez is megszúnt a' játékszioi

épúletnek lóoskolává lett általváltoztatásával,

midón Vandza Mihály , 's több játszó tagok

magyar országba mentek, 's az erdély országi

tagok pedig Marosvásárhelynek vették útjo-

kat, ott játszottak , es jól folyt dolgok.

Igy a' nemzeti társaság Kolozsvárról

távoz ván, a' német társaság, melly 1810.ben

fészkelte meg magát, 1820-ikig a' téli hat



hdnapban a' nemzeti társasag' nagy röxidse-

gére , es karára — mint hogy Moecenássai

•lholtak , kedvtöltve folytatta játékait«

1819-ig fentartotta msgat a' nemzeti

játszó társaság , a' mint tarthatta; ekkor is-

mét Kolozsvárnak vette utját, 's sz. György'

havában megérkezett Marosvásárhelyról , és

bizonyos fizete's mellett grof Rhé"dey La'szlo

úr Játékszinében a' németekkel napot váltva

adták eló mutatványjaikat. De' semmire se"

mehetlek , a' Közönség meghasonlott, 's sz.

Jakab' havában Kolozsvárt odahagyni kényte-

lenitettek; de 1820. sz. András' havában a'

Társasag ismét vissza ment , és

1821-ben a' fényes épíiletú pompas ja-

tékszi'nben , — midón elóbb Böjt máshava'

11 -ken az erdélyországi ¡Vagyok , 's fóbb ne

mes nemzetségbeli honfiak , es honi nyelvü-

ket igazán szeretó fó születésñ hazaleányok

„Zrinyi M i к los" czimû magyar játékda-

rabbal , -nagy pompával , feny.es készfilettel ,

"— a' nagy: Feje^elemség' fó igazgatója, 'e

*' íeU. Fó igazgató Tanács' Uri Tagjainak
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jelenlétében a' Hangkar' éneklése*, ¿s egy

hazafiúi hatbatós beszédnek P. Horváth Dá

niel úr általlett elmondásávat a' magyar nem-

r.etnek regen várt Örömere ininden rendu né-

zókkel dugva lévó szép tágas epületú Júték-

szint Sromkiáltások köztt nyitották - ki ; é%

ezen Játékhoz készúlt draga ôltozeteket igaz

hazai szeretetbóï az Irttézetnek ajándékozták ;

Bójtmásbava' 12-kén a' nemzeti siinész Tár-

saság KorvinusMátyás czi'nt alatt lévó

Játékdarabban kezdette mutatványjait elóadni*

A' NEMZET' ÜNNEPE

ÁZ ERDÉLYI MAGYAR JÁTÉKSZÍN'

KINYITÁSAKOH.

Partot értUnk , SrUljetek

И ella iz' hív Barátjai!

KUiintek a' lágy S i r e n e к

'S aх О r к i n' haragjai !

Ní'ktek t5mjt!nt, myrrhát gyujtunk

Bóldog napokat óhüjtnnk ! ' -
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Eddig a' Sort' bus romjain

Reszkettek Ideájink ,

Most Olymp' rirai mánnyaío'

Rengetnek szép álmaiok.

Zengj hát szelid áldozatunk!

örök neret, 'i hirt ohajtsunk! '

" . '.. .¡01 .-'

Az idúfc roskadt fogának - - .

Nem lesz' ezen hatalma,

Csak Nagy BÁNFY' szárnyainak

Terjedjen rá oltalma

JSjjetek ó! jSJjetek mar . p i . ч о Л vi•.;<.

A' lisztelet itt regen yár. >. i. ;.'... I

Öröm oap ez E r d é 1 y felett

Erre minden sziv ó'rOIi ,

Nézzuk a' Nap, Sas, Hóld megeti '

A' Magyar Ég felderultr' ,СШЛ ?, f.

Jöjjetek hát, jöjjetek már•. • . t •• •• ,

A' tisztelet itt regen rár.

Hól niajd a' hiv szerètetnek

Kó'sa uj aUút ölclik ,

Majd Virtusznak, 's össeinkoek • • - •¡ • •,• .,;

« Örök nevét eJzengik. .

A' háladás sas' szárnyain ..." . . •'• ,-,..- •. « •

bebegjen méjjunk' árnyain. v .• , -,A '. ; lf

' '• .;. :,
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Kezei fogva leborulunk

A' nagy Eg' Wmolyánál , - ч

Öröm liíngokra buzdulunk

Ciendes Imiinoniáuuí.

A' haladai ias' izárnyain

Lebegjen mejjünk' árnyain.

Tartid meg I s t e n Királ) unknak

Csendes uralkodáiát,

Tartid meg dicsó Országuukuak

A' btíkesst'g' Angjalát.

Tartsd meg, tartsd meg Erde"! y félett

A' ciillagot, mely feltetszeit.

Irta Kolo'svároM, 1 821-ik Eiztendó' Martini'

11-ike eitréje're , a' midón eléuekcltetett ,

. . Ko m j átizegi

.-• »ni . . SZENTKIUÁLYI '&IGMÜND.

E L Ó S Z Ó.

A Játifltezin volt eddig- ii

Gyakran kedvri irúlatiágtok ,

Ollyan , melj be több izekbe,

Szivetek nem kevés réizt retí.
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De mêg cddig Honnyi nyelreo

Állandóúl nem folytatoit,

Nem lérén tulajdon Haz», ' •' '

Melybe gyakoroltatthaase'k. ' -v:» -'

É* ¡me* moit, Magya* Hi'iiik ;" l>

Melpomene' , Tudomanyja '' :' >'.'"'

Játékait , mely diizes sz¿p

Epilletbe határozta!

Ennek már állandóiága

Ëdei reménynyel biztathat ,

Hogy a' mi eddig bóIUóbe

Rengeti, olykor el is aludt-,

It»', a' Nemzet HajUkába ' ' "'

Gyarapodik, nagyra terjed. ' -л-\

Ezen Reme*ny ösztöa arra,

Hogy mi legytlnk oly' méréizek

Ecen izép nagy Me iterségn «к

Ábrázolását kezdeni.

Szokása az a' Magyarnak:

Hogy tulajdon Iakó Házát

Barátiral fei izentelje !

TJgy vegytftek azért kérleU ,

Ее' Hazafi indulatunk,

Mint e' Szinnek 61y Innepé» , -'

Meilyen H a zánk' Szeretete, " '•• ';~

A' Nemzeti tiizta ¿nit,
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Hogy diszt adjnnk ezen Haza а к,

Elotökbe ki állitott

Hol is lehetné e' Knyesebb

Mint e' Pompás Sokaságbaf

Melybe sok izáz Hazafinak

Seire repdes öröuiibe

I-átián , hogy már Nékie is

Kenizeii Theatruma rao.

Mi pedig ezen Innepen

ZBINY1 MIKLÓST adjuk «14

Az okból : hogy megmútassufc

Mint éve¿ az lgaz Mag y art

Szent volt Ennek ónn' llizája,

Szent Kiralyjanak Tetszése,

Es ezen szent ke't szempontból

Nemzettfhez szeretete

Oly nagy, é» bat ár (alan »ólt ;

Hogy, iletéi, liaza- népét

ViUzeit, éa vagyonát

Hideg yérrel feláldozta,

Xsak hogy a' Magyarok' Egén

Egy Csiilaggal több ragyogjon!

Ne veljétek azt gondoljiík:

Halhatailan meg nevezett

Bajnokunk ily' nagy Tett¿t

Vóltaképpea ábrázoljuk ,



Sót ha köselitUnk ahoz ;

Hogy Játékunk édes érzi'st

Gerjeizthesien Szi vetekbe ,

Ugy is tudjuk , mi a' sorsa

A' legkedresebb Aclornak.

Tudjuk azt: hogy nem terjedhet

Kellemeinek érzése

Századokra , mint Apelles

Eoettye'nek Vonáiai.

Mint az hires Medicisnek

Marran) ba hagyott Remeki.

Vagy a' Görög Homérusuak,

Ma is tQndokló Dalai ;

Hanem az hang' enye'sztével ,

Mely fiiletek keciegteti , •

Es a' szivre is úgy el hat,

Hogy némelykor' mëj érzéibe

Olrad , es csak neni andalog,

Bájalo szép mestersége'

Ereje tiak addig terjed ;

Mig szavai el hangzottak,

Ei a' yiszhang' megsziintérel, !

Korostyrfnja el is astzik.

De mi est is elmellúzre

Tudrán azt: hogy e' századba

A' Valóság' . 's kóltemény kSzt
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Igen keréi e' külümWg,

Fogadjátok jó lEándéknnk

Szokolt nagy Sziveuégtekkel !

Mellyet hogy ha megnyerhetttnk ,

Nemzeii izep Theátrumunk'

Leg ello fényei eitvtfjét

Vóltaképpen InnepeltUk!

Mirel pedig ezen izép Has

A' Nemzetnek Tulajdona

, Nyiisnk-meg mint Hív Magyarok ,

Hyen öröm kiáltáisal !

Éljen a' mi FEJEDELMÜNK!

К I' Uralkodáta alatl;

Theátrumunk igy fel - epult,

Éljenek KÉPV1SELÓI,

A' Felsiges Fó Kormánysaék!

Mely NEMZETI Kiráimágunk ,

Vig trombiták harsogjátok ! ! !

Irla, ¿i midón az Uri Rend által as Erdelyí

Nemzeli Játéki«ín ZU1NYI MIKLÓS

eléadáiáral megny ittalott elmondotta

P. HORVÁTH DANIEL.

Kolo'irároti 1821-ben Máriiua H-dik napján.
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1822-ben nem kaphatván a' bejótt Tár-

saság a' fentállásra elegendó jövedelmet ,

köz árverés útján a' jol elkeszûlt új Játék-

s/.io használása blinden hozzá tartozó ké-

szúleteivel , a' többet igérónek haszonbérbe

kiadatott. De senki más a' két hazában

nem találkozván erdemes hazaii Nag y Lázár

úr két esztendore 2000 forint fuetes mellelt

kivette, *s a' nemzeti színjátszó Társaság'

felállitását , és tartását is magára válalta.

Sok nevezetes Tagokat hivott ó meg,

'a hozatott be magyar országból, nevezet

szerént: Udvarhelyi Miklóst hilvesével ; Pály

Eleket, hitvese' Ecsedy Jozefával; Vásár-

helyi Daniel t, 's több más jeles ifjakat. Szé-

pen énekló Kisz Júliát (Elekes Farkasnét)

Székely Zsuzsánnát a' Társasághoz fel vet te.

üebreczenból , hpgy daljate'kokat adhasson,

egy magyar ezredtol bangmester Ruzsitska

Jósef urat költségesen Kolozsvárra hozatta;

ki is nem csak a' muzsikai körön kedveske-

ilett, a' nemzeti játékszínt kedvellóknek

•nagjar nótákkal , — hanem daljátékbeli
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»uzsikát is szerzett, mint Bé I à F n tásaos

К e roen y Simon czimû nemzeti darabakhoz,

mellyeket <í daljátókokká formait. Ö benne

nagyot yesztett- я' magyar haza, merbmdn-

latosságból a' társaságot oda hagyta ; 's

olasz feleség* lév:én , olaszorseágba vándor-

lott. Sok daJJátékokkal gazdagi'thatta vólna

ó a' magyar• játékszini könyvtart, mert ke„

vés ido alatt a' feat tisztelt Igazgató Nagy

Lázár úr 16 darab aíj Játékokat magyarra

fordi'tva, '« ¿¿1 beranúlra adatott el©, --. igy

a' magyar játekszini nmtatványokat jsmét

luegkedveitette a' kolozsvári nemes K&zön-

aéggel. . ..-,. .„; .. ¡ h -

-b Nyáron által Enyeden , Károly Fejer-

тaron.,, Marpsvasárhelyen ; még Szeben,

Brassó, Szása. váiosokkal ismegkedrelteft©

magát a' nemzeti szinjátszó társaság-, úgy,

hogy a' fen* emJitfttt fó Igazgató úr eszten-

dó elfolyása alatt az intézetet több színbeli

darabokkal gazdagította , mellyek ¡a' Ko-

lozsvári könyvtárban nevezetesebb , é* tet-

szóbb dajabok;,: .„. ; ^ .•-. „j,

8 *



*~v~ Hfl

Ide járiüt még a' társaságnak potito«

rendbe való tartása, melly szerint a' játsz»

tagok' pentosan teljesiték köfelességeiket \

tellyes niegelégedessel mulatván a' nagy ér-

demü Közönseget.

Esztendó mull aval illy jó" rend tartas

mellett kedve jött Igazgató Tanácsi Titok-

nok Hollaky Antal urnak a' kolozsvárí

játékszint haszon bérbe ki venni. ámbar még

a' határidóbol esztendó vólt hatra. Nagy

Lazar úr , mint hogy Titoknok Hollaky úr

több reszes iíri társakat szedett maga melle,

szívesen általengedte mind a' játékszint,

mind a' társaság' kormányzatát. De fájdalom

ezen igazgatás alatt a' réndetlenség miatt

kezdett a' Közöns^g' -ntfgy r¿sre elmaradni ;

ebból következett a' jövedelem' megesökke-

nése, 's a' játszó Tagok' nein kapván fize-

tésüket pontosan , elkedvetlenedtefc," unalom-

mal játszottak; kevds dj játekot; daljáte-

kot pedig egyet sem adtak ; fiíetésükért pa-

naszkodtak, 's per el tek. Ebból következett

a'jól rendbe szedett , de rondetlensegbe jött



társasagnak eloszlása. Meilyen a' ja'tékszinï

Kiztosság elszomorodván ; mind Erdély - mind

pedig Magyarországban nyonttatványokkal ki-

hirdet te a' kolozsvári - nemzeti játékszinnek

1824-ik esztendöre baszonbéibe leendñ kia-

datását. Azonhan a' határozott idóre egy ha-

szonbérló se' jelent - meg.

Екkoг Nagy Lazar нr egy esztendöre

¡sme't kivette a' Játékszi'nt , de• oily moddal,

hogy a' társasag' kormányját felvalnlla ugyan,

de a' jövedelem haeznát a' társasagnak en»

gedte. Udvarhelyi Mi k lóst es Szé4

к el y Josefet vezértagoknak vette fel. E-

sekre bízta a' táisaság' egybeszerkeztetése'i,

és felállitását. Ujra elevenedni kezdett a'

magyar játékszín Kolozsváron, midón «m-

gyarországból ¡Székely József sok farads.íga,

"s dicséretet érdemló szorgalma áltnl Kolozs-

várra Déi-yné asszonyt behozta ; a.' tár-

sasághoz hozatott még Szilágyi Pal ene-

kes , ée Szentpétery 'Sigmund derék

szinesz. Ezekkel 's több énekei, 's jeles

Játszókkal jól betanúlva daljátékokat adat-
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van, -annyira megkedveltette a' Kozönseggel

a' magyar játékdaiubo'.;' eloadásat , hogy a'

felosztott napokffn .váltva, a' néinet Táisa-

s.-ígot , mellyet Holtaky Antal úr , a' nennet j

Játékezi'n' jussai eilen 1823. ben befogadott,

ési824 Pünkösíd' ha*»ig jätjzott. ugyelnyom-

ta, hogy az Szent György' napjijn kénytelen

VÓlt Kolozsvárrol végképen kiköllö/.ni.

Igy a' nemzeti szinjátszó társaság meg-

nyervea a' nagy ërd. Közörieéget , ked/töltve,

's dicseretesen adta eló mutatványjait, úgy

hogy Iinrom lelkes hazafi н. m. Korrnánj-

széki Tanácsos báró Naláozy Jósef; Fó is-

pányí Helytartó gróf Vass Imre , es Pelri-

csevich Horváth Daniel тak látvan a' Tár-

easág betsben való -tartását , hogy annak

még nngyobb diszt , "s kedvességet szerezzo-

nek, a' Játeks/ínt négy esztendóie, bar

man esztendónként 100 forint fizet.es mellett

haezonbérbe kivették, 's a' társasag ¡gaz-

gatását magok között felosztották. Báró Na-

láczy Jósef tír a' Pénztárra , 's jövedelemre

valu ügyelést; gróf Vass Imre úr a' muzsi



kai kar iga/gatását; P. Horváth Daniel iir

pedig a' játékok' rendes elóadását valait a

magára , de Horváth Daniel úr en 61 rövid

ido muí va lemondott, 's vezértagot rendelt

maga helyett a' Játékok elóadása' kormányo-

zására. De némelly játszó Tagok vissza éJ-

ve'n a' vezértag' jámborsn'gával , a' társaság'

és játékprobák' rendtartása ncm igen vala

dicsérendó. v

A' megmaradott két fó úri Igazgató nem

érkezvén a' játékokra is felvigyázni, két "s

három vezértagokat is tettek' magok' helyé-

be, — de: „quod multi curant, nemo cu

rat" — a' rendtartás még rosszabb lett ; a'

játékok nem kezdettek a' kijelelt órakor,

faosszúra nyujtották, 'я késón végzették.

/ Nem lebet elfelejtcni ezen ido sznkaszt,

mert az erdélyi nemzeti szinész társaság a'

pénziîzetéV pontosságában soha tigy nem «1-

lott, mint ezen idö alatt, mert a' játszók

ilvcetésére réezek Ezerént öszve szedett sum

ma esztendónként 4000 forintra szaporodott,

melljból a' játszó Tagok pentosan fizetódtek,
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csekély leven a' közonséges jovedelem. A'

különhaszonra vevódött Játékok' elóadásakor

esináltak hasznot magoknak, de a' Kassza'

jövedelmére nem igen ügyeltek.

Harmadik esztendóre haszonberló IM-

varhelyi Miklós úr is elhagyta Erdélyt, hasz-

nosabb jövedelemre ment Magyar országba

az erdélyból kiköltözött énekes játszó Ta-

gokhoz kapcsolván magát.

Igy az utólsó esztendóre kezes T. Deáky

F. Samuel úr kiadta haszonbérbe a' nemzeti

Játékszint egy magyar országból jött, 's Er-

délyben 1829 es 1830-ban az apróbb váro-

sokon játszott Társaságnak, mellynek vezér-

lóje Keszy Josef volt. Késóbb megéikez-

vén Marosvásárhelyról Székely Jósef , és Per-

gó Czelesztin, az általok kormányozott játszó

társasággal két társaság egyesitette magát,

's a' játékszini bért is együtt fizették.

Ezen két társaságból olly sok személy

kerúlt Sszve, mellynek hármad rósze a' jS-

vedelem' nem léte miatt Kolozsváron nem

maradhatván eloszlott , 's más kisebb erdély
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országi városokba távozott, hol mai nnplg

¡s tartózkodik«

A' Kolozsváron megmaradt Keszy, Szé--

kely, es Czelesztin' Társasagának is kevés

szeiencséje vólt a' jovedelemhez 1830 es

1831 mert, tél középen a' jövedeleranek igen

csekoly vdlta miatt elkellett oszolniok, és

más helyekre távozniok. 'S igy ezen Tarea-

sag' eltávozása atan Kolozsváron több izben

magyar országi sziaész társaság jelentraeg.

À' Játékszín Építésc.

Jbrdélyben a' Kolozsváron épült magyar пеш-

zeti Játékszín' felálli'tása, mint a' Társa-

aágról írt környûlallásokbol lehet látni ,

1795-ben az ország' gyülesén Böjtmáshava

2 8-dikán munkába vétetvén, a' tek. ns ka-

rok végzese szere'nt abban határoztatott meg,

hogy adakozás' ntján az éjntéshez megki-

- vántató summa kirendelt Biztosság által eie-

dettessen oszve.
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Yalamint a' társaság" megalapitása,

ezintúgy a' játékszín' épúlete oily czélirány

vala a' mar emli'tett nemzetí nyelvofeet igazán

szeretó derék hazafiaknak, melly bó adako-

» zásokkal kivántak itt is bebizonyi'tani. Ugyan

is gróf Teleky Lajos ; gróf Telcky Ferencz ;

báró VesseFényi Miklós, báró Thoronszkay

Jósef , báró Banffy Jósef urak voltak azok a'

tettel magyarok, kik a' játékszini hely' meg-

vételere ezer — ezer forintnkat ajándékoz-

tak. Több nemes hazafiak adtak az épitésre

pénzt es gabonát. - .....

Báró Jósika Antal úr a' játékszini Epfi-

lethèz minden megkivántató szükséges fákat

a' Valkói havasokon levó közos erdejéból

ajánlott. —.

Igy meginddlt a' Játékszin' éju'tése gróf

Teleky Ferencz', báró Bánff'y Josef' seged

kormányja, es nsgos Cziczery Antal úr' épi-

tésbeli segedelme altal. 1804-ben a' Játék

szin' alapjának , a' foldön feljûl egy ölea

falnak felhozása keiüit 14,600 bankó forint-

ba , melly summa az országbeli nemes таг
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megyéktól , S/.ékektöl , maganos nehiesektól

a' kéró levelekre ajanlas man szedódott-be.

— Ekkor a' pénztár ki urúlt , és a' Játék-

szi'n' egy öles fala úgy állott 1811-kig, mi-

don az ország-gyülési feladások között annak

építése ismet elohozódott.

"^'Erre gi-óf TeJeky Lajns uV ó excája

Elolülése aJatt , forrván a' jó Ьaкяйakbаа

ön nemzetiségokért buzgó vémk , az határo-

zódott, bogy az említett épulet, mellyre a'

páholyok (Logék) elfoglalása fejében mar

tijabb 1000 foiintos igéretek tétettek, tö-

kéletesen elkészítessék. E' végre- mingyárt

ezen Országos gyülésben Bójtelóhava' 11 -kén

1811-ben a? Kolozsvármegyei Fó Ispány bá«

ró Kemény Ignátz úr elólülése alatt egy 20

tagból áiló országos Biztossag rendeltetett ,

hogy vízsgálnákmeg, mennyi summa kiván-

talnék aví épúlet' végre hajrására , és nú mó-

don lehetne a' megkivántató költségeket meg-

kapni , 's beszerezni. '--" «•

Melly Bíztosság, minekutánna a' reá-

búott kötelességet tellyesitette , "s minde-
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nekról jelentesét iiásban beadta, a' tek. n»

Karok által ezen Biztos urak valasziattak.

Elólûlónek. Rendek' Elólülöje , gróf

Teleky Lajos úr ô excaja , — neia erkezhe-

tese' eseleben pedig Kolozsvármegyei Fó Is-

pány báró Kemc'ny Ignátz úr, ki is ezen

Játékszi'n' felépi'téséig felválalt hívatalát diceé-

retesen vit te, ugy liogy tiz esztendó elfor-

gása alatt csak egyszer, 1815-ben Boldog-

esszony' hava 2-ik napján tartott uléet a'

Rendek eltitt ó Excellealiája. < д(, ...

Ь.-: - • -;•-• .;. : . , ., .1 .:•.«; î J.ír..

Az Országos Biztosság' Tagjai :

Gr. Thoronszkay Pal, Aranyszéki Fó

Tiszt. - ;,. •N ..; j ^:i¡.>

В. Vessel ényi Jósef, Köz. Szolnok vár-

megyei Helytartó.

Kenderessy Mihály, Igazgató Tanácsi

Titoknok. . . ... ,t.

Cserey Miklós, Királyi Tabla' Birája.

Fe k et e Ferencz, Királyi Tiszt.

Kanyó Lászlri, Arvák számadási Ti.xt.



Pávay Ele' k, Fejér vármegyei Fó Bi'ró.

Nagy Lázár, Kolozsvármegyei Fó Dúo i

kire egyszer 's mind az eli'tes' igaz-

gatása bizatott«

Sála Samuel, Kormányszéki Tanácsos.

Maté Izsák, Marosszéki Követ.

Kovács Ferencz, Csik széki Köret.

Venez el Jósef, / a' ns Hzász nemzet'

Heidendorf M i h á 1 у, 4 kikúldut tjei.

S/, entkirályi Mihály, Kolozsvár városa'

--' :' meghatalmazottja.

Nemes G у o r g y, f Marosvásárhely városa

Peille Venczel, <} kikúldöttjei.

Bodor Pal, a' vármegyékból begyiijtendo"

pénz' , és Páholyokra elófizetó Urasá-

gok pénzeinek besi edesére a' Biztos-

ság által Bevevónek választatott, mint

a' kerüleii kasszának akkori Tisztje.

Mingydrt azon gyülésben közakarattal

oily ajanlás tétetett a/• ország' nemes llend-

jei által, hogy minden adót nem fizetó bir-

tokos szabados magyar, és székely nemes em

ber, kihagyván, a'' városiakat , adóíás alutt
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lévó magyar, es Székely egyházi nemeseket

az 1809-ki Felkelési rendszabas kiállitása

költségeire rendbeszedett Jegyzés szerént,

minden Rendszeres egy egész Telek ut an

50 krt., az Ispotályok' álli'tására 70 krajlzärt

fizessen. ., -,. : ' .... « >- Î •-. '

Melly summa akkor elegendónek szá-

moltatott mind a' ket hazai Intézetre, hogy

ha a' Bankoczédulák' becse le nera száll egy.

otödrészre , mingyárt azon 1811 -ki Bójtmáe-

hava' 15-kén, úgy az elkezdett nemz. játék-

szini epület mind külsó , mind belsóképen

a' hozzá tartozó ékesítésekkel ezen, 's a'

reá következó két esztendoben tókéletesen

elkészvlt volna. . ,'v-¿¡¡> - i

De minthogy a' 100,000 forintra szá-

molt summa csak 20,000-re olvadt, és mi

dan a' Törvenyhatoságok által kivettetne , 's

1811 és 1812-bкп szedettetne, némelly ura-

dalmak a' Felsóséghez folyamodván , a'Játek-

szín építésre reájok csendó fizetéstól felmen-

tettek, ésígy a' 20,000 forintra határozott

Summa 16,000 forintra olvadt egybe. ; .
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Látván az országos Biztossa'g , hogy

ezen Summa nem lessz eleçenilo és 1811-ben

benem szedódhetik, újabb kéró leveleket

nyomtattatott , 's az>kat a' két hazában , sót

a' Bécsben iakó uraságokhoz is elküldözre

ajánlta, hogy a' kinek Fáholyokat tetszene

az tij nem/.el i j ••ttéks/ínben kibérleni . úgy

hogy számokra, es maradékai számára haezon-

bérleti fuetés melle! t örökös páholy fog ren-

deltetni, adjanak 1000, de mar akkor roeg-

cserélt 200 Rforintot téVó Summú t. Kiknek

pedig bérlethez kedvük neт vóln«, adjanak

a' mit lehef. hogy az epi'fést a' fent nrve-

zett esztendóben folytathassák. Ezen torekeí

désekben nehány minsçyart feljegyzett liaza-

ñak a* Páholyok' elbeïlésének feltétele alatt

az OKszágos Biztosságot készpénzben felsegí-

tették: .

. F5 Igazgató gróf Bánffy György fl.

ó Excaja .'". • . • • 1000

I>. Bánffy Lajos , Kormányszéki

Tanácsos 500
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Gr. Mikes János , Kormányszéki

Tanácsos . . '• . .

Gr. Tekky Josef . . . .' .

Mélt. Csírey Miklós ....

Kenderessy Mihály, Kormányszéki

Titoknok . . . . .

Kanyó LbsïIo," Arvákszám. Tiszt

P. Horváth Daniel .....

B. Józsika Miklós . . . . .

Nagy Lázár , Fó Bi'ró « • - •

Gróf Kenderessy Adám • » .

B. Vesselényi Jósef .....

Gr. Thorontzkay Pal ....

Kik Páholyt nerakivántak

Gr. Beldy Venczel . . ... ." 1 Off

Báió Badák Ádámné . ..... . 200

Gr. Nemes Gyorgyné • . . . . 100

Báró Sardegna 1000

Mélf. Pñspök Mártonffy .... 5000

(De пeга u" püspöki Jószágok és studiorum

fundus után kivetett ¡Summákat).



A' Szász Nemzet semmi segedelmet nem

adott.

Ide járúl meg' 181 6-ben Boldogasszony'

hava 2 i k an :

Gr. Teleky Lászlónak . . . 1000 fl.

Gr. Teleky Jósefnek váltóban tett 500 ,,

adományjuk.

Ezen summakból az Ország gjûlesen ki-

nevezett Hazafi Nagy Lázár úr az építést

elkezdette, 's sprényen folytatta mind addig,

inig a' tél az építést meg nem akadályoztat-

ta. Télen állai pedig az épulethez megki-

vántató matériálékat szer/.ett. A' fedelethez

szükséges fákat báró Józsika' valkói hava-

sokon ajánlott közös erdejéból vágatta, hogy

jovó tavaszkor semmi se hátráltassa az épi-

tés hamar elkezdesét, ügy, hogy ószre az

épûlet' fedélfái mind készen lévén egybe ra-

kattattak. 's a' játékszini Épúlet 1815-ben

cseréppel befedetett, 's ha a' pénztár ki nem

iirñl , a' játékszin ezen esztendóben tokéle-

tèsen elkészúlt volna , de a' Páholyokra be

9
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kapott summa 3 esztendei épi'tésre egészen

elkölt.

Ezen ido alatt többszer kérettetett a'

Játékszini Biztosság, hogy a' kint lévó sum-

mát az ados Torvényhatáságoktól gyujtse-be,

roeily mintegy 16,000 forintra meat. Denem

gyüjtötte be, sem a' felkelési nemesi Pénz-

tárból kölcsön л felséges királyi Igazgató

széktól a' rendelt Biztosság pénzt nem kaр.

hatott ; Juit lehetett mást tenni építesi Bi'z-

tos A'.'igy Lazar úrnak , mint hogy az ajtók-

ra 's kapukra jo zárokat csináltasson , és a'

belsó ékesitéstól — a' drágaság bekövetkei-

ven —. megszünjon.

A' mi szerekj 's deszkák rásárolva vol-

tak az új Játékszinbe berakattattak , és

1820-kig epségben, hiba nélkül megtar-

tattak.

1820-ban. A' Biztosság' kérését nyúj-

totta a' Fels, lo Igazgató' Tanáci elébe az

iiánt: hogy a' játékszin Fundusának, ésEpû-

letének az ország által Iehetó kiváltásáig te-
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endo kötéssel , es általadások mellett aknr

valamelly magánostól, ak,ár közönségtól 12,000

v;;,to forint ot költsonöz.hessen.

Ezen kérésöket a' Fels. Királyi Fó Igaz-

gató Tanács elfogadta , hogy a' JátéksziV

kiékesi'tésére azon feltételek mellett a' kért

12,000 valto forint summa a' kolozsvári

Közönségtól febétetc'ifihesse'k.

így a' fent kitett summa az országos

Biztosság által Nem, kolozsvári Agos£on

István , es Királyi Bi'ró Komjathszegi Szent-

királyi Mihály urak' sikeres kozbevetésük

által kótelezü levél mellett 100-tól hat, esz-

tendei kamatra felvétetódött. Л' nemes varos

minilen lekötött Jogait a' T. országos Biz-

tosságnak általengedte, csak azt tartván fel-

magának , hogy 3 esztendó elteltevel , ha a'

játékszinre való felügyelést maga kivánná

folytatni , azt a' T. Biztosság minden szer-

zeményeivel köteles állalengedni.

Meg léven az egyesség , a' dicséretes

varos Fóbirájn Agosten István Beszedó a-

9 •
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latt, ki a' 12,000 ftot. kezébe szolgáltatta ,

es Királybiró Szentkirályi Mihály , mint é-

pító líiztos szorgalmatos felvigyázása alá ad

ía. Ezen harmadszori belstl épít&ek mintegy

18,885 Rforint 's 46 krajtzáib. kerûlvén a'

nemzeti játékszín egésí fényességevcl 1821-kl

Böjtelonava 10-kére egesszen készen állott ,

lt-kére pedig pompásaa ki nyittatott.



Játékszíni Könyvtar.

Oarabok Nerei. Szer«. Magyarra tette.

A.

r 'fir

Abel halála. Metastasis DömeKároly.

Achilles Scyrusban. Dome Kár.

Achmet és Zenide. Perczel Imre.

Adám halála. Metastasio. DömeKároly.

Adermál. Jakab Lajos.

Agis tragediâja«

Agyveló organumai.Koczebue. Ernyi Mihiily.

Alom. Vandza Mihály.

Allhatatos szeren-

cse. _

Alarczások.

Alarcza eilen álar-

C7.a.
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Oarabok Nevei. Szerz. Magyarra tette.

Alexina. Sáry Gábor.

Almanzi. Seelman K:ir.

Almería völgye.

Aloe-
- .

Komlósy Fer.

Alpe«! rosa. Holbein. Kiss- János.

Alina- Bäuerle. Kiss János.

Altudósok. Kisfaludy Károly.

Alpesi kunyhó.

Abellino. Zschokke. Benke Jósef.

Abbe de le Eppe.

Alzir. Voltaire. Péczeli.

Amalia szerelme.

Amerikaiak falucs-

kája.

'
Vass Benjam.

Amerikaiak husége!• Líing Adám.

Andráe es BéIa. Veissenthnrn. KoschutPál.

Anglas nyavalya. Koczebue.

Anglusok Amerika

ban.
-

Láng Ádám.

Angyal Band!.

Anyai éa gyermekl

л, szeretet»
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Lang Adam.

Lilien Antal

Inczédi Pal.

Darabok Nerei. Szerz. Magyarra tette.

Anyai kép.

Andorvári grófok.

Árva es gyilkos« Fréderique.

Arva.

Argirus. Láng Adam.

Arulás es szerelem-

féltes. Spiee«

Aria.

Artatlan szerelem

váratlan öröme.

Artatlannak sokat

kell szenvedni.

Arabiai рor. Domahidy.

Aranyosi. Csontos István.

Aranyidô. Kócsi János.

. Arando és Miranda.

Artaxerxes« Egervári Ign.

Arsenius. Meisl. Pály Elek.

Arany pereczék. Dugonics András.

Asztalos . és valaki.Vass Benjamin.

Asszonyi fortély. Bodros Antal.

Asszonyi gyözelem.



D^rabok Nerei. Szerz. Magyarra tette.

Asszonyi Jakobita

Klubb. Sebestyén Gáb.

Asszonyok oskolája.Fáy Andiás.

Ass/.ony gyülóló -.

Körzár-

Asszonyi jó kedv. Bacsó Bálint.

Asszonyi praktika. Sebestyén Gábor.

Aszhorni bánya ö-

böl. Szerddhelyi Jós.

Atilla és Buda. Ziegler« Telepi Gyorg

Atilla halála.

Átok? áldás. Houvald. Murányi.

Athene omladékai.

Aubigne dementia. Katona Jos.

Aurora. Láng Adám.

Aurelias Commodus. Komlósy Fer.

Ajánló levél. Töpfer. Kiss János.

Ál canceller. Zsitvai Fer.

Azor ós Zemira. Bäuerle. Komlósy Fer.
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Darabok Neveu Szerz. Magyarra tette.

в.

Báton Maria. Dugonics András.

Bánom hogymeghá-

zasodtam. Láng Adám.

Bársony ruha.

Bársonyczijm. BirÄi-Pfeifer. Deáky Sám.

Barátság és szere-

lem köztt való

tusakodás.

Barátság és nagy-

lelküség. Kisfaludi Károly.

Barátság ereje.

Barbarossza.

Balboa.

Balvélekedés. Babocsay.

Baranyi György.

Barometrum készitó.

Bánkbán. Katona Jósef.

Bécsi ruhe.

Bécsi Kadet. .

Bélafutása. Koczebue. Csery Péter.
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Darabok Nevei. ~

ВеЧa hadja az aty-

jával.

Bvrakott ablak.

Benjamin Lengyel

országból,

Belizár.

Belfrond kapitány.

Benyovszky.

Berenyi Jólánka.

Berend.

Bernaui Agnes.

Betegek.

Bolezláv.

Bolondok haza.

Bolai Anna.

Bohó Misi.

Bocskai 1st van.

Bonyhádi bakter.

Bástyai kisértet. .

Borzasztó éj a' Pa-

luzi kastélyban«

Borzasztó torony.

Szerz.

Cuno.

Magyares tette.

Gyergyei.

Komlósy Fer.

Komlósy Fer.

Koczebue. Láng Adam.

Dugonics András.

Schröder.

Kisfaludi Károly.

Koczebue.

Meisl.

Lang Adam.

Aszalay Jan.

Lang Adam.

Komlósy Fer.

Komlósy Fer<

Genlîs.

Katona Josef.



>mw 139 .«****»•

Darabok Nevei.

Borzaszto vacsora.

Buldog atya.

Borostyán koszoru.

Bölcs asszony az er

doben.

ßramarbaszstien.

Bronzfó.

Bucsuvétel.

Bujdosók.

Burgaui Adelheid.

Burgundiai gróf.

Buvár.

Búbájos vadász.

Bakóz.

Szera. Magyarra tette.

Telepi György.

Guzmics Izidor.

Kocsi János.

Koczebue. Vass István.

Éder György.

Vörösmarty Mih.

Horváth Dan.

Koczebue. Komlósy Fer.

Szilágyi Pál.

Kind Fridrik. Paly Elek.

Koczebue. Láng Adám-

С

Csalía özvegy.

Csalfa kéró.

Csalódások«

Csácsogó«

Csalárd a' szin«

Koczebue. Farkat«

Kisfaludy Károly.

Molnár Jan.
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Darabok Nevei. Szerz. Magyarra telle.

Csak fojtás. Koczebue. Márton Jos*

Csapó Peter»

Csak van meg hiv-

feleség.

Csekélységek. Kováso'czy.

Cserci Krisztina. Ernyi Mih.

Cserfa Koszoriu Ernyi Mih.

Csörgó sapka. \ . Szerelemhegyi.

Cserni György» Balogh István.

Csókvári lakodalom.Komlosy Fer.

Csongor ¿s Tunde. Vörösmarty Mih.

Csuda szekrény. Komlósy Fer.

Cstipa kompliment s .

es szél. Ernyi Mih.

Csupa rény.

Caesar.

Caesario. Volf. Komlósy Fer.

Coelina.

Cervantes.

Cziczom- árosné. Éder György.

Carolus Magnus«
*

Carolo , Carolini.

*>



Darabok Nevei.

Camilla.

Corvinus Mátyás.

Cortez Ferdinand.

Codrus.

Comedia ex tempore

Cordelia.

Contractus.

Constantia.

Clavigo.

Cremonai szövet-

nekes.

Clementina.

Chrysat és Daria.

Comediában Come

dia«

Csendee Nagystig.

Csáky Máte.

Dardai ház.

Dagobert«

141 mvM

Szerz. Magyarra leite.

Liliomvölgyi.

Lang Adam.

Kazinczy Fer.

Koczebup. Komlósy Fer.

Hatvani Istv.

Balajti Josef.

Ernyi Mih.

Tóth Lajos.

D.

Kisfalu'Iy Sándor.
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Darabok Nevei. Szerz. Magyarra tette.

Deodata- Koczebue. Láng Adánt.

Debreczeni fa hid. Éder György.

Déli India.

Derek anya. Pápai István.

Divenyi Czeczilia.

Doktor Faust. Klingeman Komlósy Fer.

Doktor Pipitér. Gleich. Baranyi Pét-

Donna Dianna. Veszt. -Komlósy Fer.

Domi. Told. Fántsy Lajos.

Don Carlos. Schiller. Láng Adám.

Don Fernando es Eu -

genia. Vandza Mihály.

Don Ranudo. Munkácsi Pal.

Don Juan.

fi.

Pály Elek.

Eduard Scotziában. Benke Josef,

Édes Gergely. D. M. D. S.

Egi háboru. Kócsi Jónos.

Egmont, KazinczyFer.

Egervári Balázs. Péry Ignáca.
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Darabok Nerei. Sien. Magyares telte.

Egervár ostroma. Baranyi Péter.

Egy ®JJ viszontag-

Mészáros Kár;

Fántsy L ijos-

Balogh Istv,

Vida László.

Bper Sándor.

Murányi Sig.

Szerdahely Jos.

Hiri 1st ván.

Ernyi Mih.

Déry Istv.

Pály Elek.

Egymást boszontók. Benke.

Eg-yiptomi ut.

EiesfalviKálmán ha-

lála.

Enzio Király. Baupach.

Elmerik.

Eliza«

Elsó bajos.

Elfride.

Elias hálósapkaja. Koczebue,

Eliza és Claudio.

Ellenségek. Hourald.

Elmés találmányok.

Élet álom. Veszt.

Egy ora. Levis«

Elek es Polixeaa.

Elkésett völegeny.

Elégett haz. Schikaneder. Murányiná.

Elhagyatott Dido.



Darabok Nerei. Szerz. Magyarra telle.

Elszôktetés a* Se-

railból. Paly Elek.

Elszökes. Vida László.

Elcsorélt láda.

Eliszka. P. Ilorvát li Dan.

Embergyülólés. Koczehue. Koré Sigm.

Embersziv örvényei.Kisfaludy San.

Emigran«.

Epigramma. Koczebue. Lukács L*j.

En voltam. Hutt. Telepi Gygy.

Érdemes társaság.

Erószak es törtenet.

Erdélyi lakosok. Szilágyi Pal.

Erbia. Komlóssy Fer.

Erdem koszorú. Komlóssy Fer.

Erasmus.

Erószak es szerelem

áldozatja. Vida László.

Erósen feszitett hur

elpattan. Iffland. Ernyi Mih.

Eso után napfény. Ernyi Mih.

Esküvés. Combos Imre.
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Darabok Nerei.

Esmeretlen.

Essex.

Esztella.

Esteli ora«

Etelka Karjelben.

Etele brijdosasai.

Europa elragadta-

tasa.

Eulalia es Meinau.

Ez a' ház eladó.

Erdói veszedelem.

Erószak es jut alom.

Ezüst lakodalom.

ttvander. ,

Szere. Magyarra teite.

Gr.BethlenKán.

Küenyi. i .

KazinczyFer.

Koczebue. Domahi'dy.

Guzmics Izid.

Dugonics And.

Meisl. Komlósy Fer.

Ziegler. Gr. Betlen El.

Koczebue. Némethy Jos.

Telepi György.

Sechy Fer.

Koczebue. Balog• Sám.

F.

Favorita.

Fájától neт messze

esik a' gyümolca.

Farsángi fánk.

Fáni éa Mandeville.

Pataky Joseí-

Vass Benjam •

Seeiman Kai

10
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Darabok Nerei. Szerz. Magyarra tette.

Fael. Boer Sándor.

Fa kard.

Falusi borbély. Dery Istv.

Falusi Testverek. Biro Josef.

Falusi paraszt.

Falusi nemes.

Farkasvolgyi Imre.

Farkas van a' ve-

remben. Kovács Pál.

Fekete Fricz. Auffenberg. Kiss Janos-

Félénk. ,

Fegyveres bajtár-

sok. Kassai Sam-

Fecsegó borbély.

Fejér Asszony. Paly Elek.

Fejérvári szüret. .» Komlósy Fer, -

Fejedelem tit kos n-

tazasa«. Z i eg I er. Mérey Sánd.

Fekete ember. Farkas Andr.

Fekete asszony. IVTeisl. Szerdahelyi.

Fejér szü7.. Lang Adam.

jFedra eVHyppoIit. Zechenter Ant.
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Darabok Nerei. Szers. Magyàrra tetla.

Fejedelmek nagy-

lelke.

Felborult utikocsi. Szilágyi pal.

Feités gyötrelmei. Kováce Pal«

Félig meddig itta-

sok. MurányiSigm.

Félbeszakadt hang-

verseny. Voosz Juîi. Deaky Sara.

Felseki Rudolf.

Fiesko. Schiller. Puki Jósef.

Fin bomuíllása. Megyeri Kar.

Finlándi kisértet.

Fiahla. Murányi Sig.

Fogoly. Deáky Sá«n.

Fortéîy ésSzerelem.Schiller. Vase Istvan.

Fonák román. Grammerstötter.Várasi Pal

Formenterai Reme-•

te. Koczebue. Kazinczy Fer.

F5 proba.

Fölöstoköm.

Fóhadi szállás. Váss Istv.

Fösvény. Moliere. Döbrentei Gáb.

10
*
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Darabok Nevei. Sxerz. Magyar» tetie.

Fösvény atya, pazar

fiu.

Franczia tündér. Meial. Komlósy Fer.

Franczia kisváro-

siak. .
•

Fradiavolo. Szerdahelyi Jos

Franczia a' török ud-

varnál. Láng Adám.

Gálya rabok. Aranyka Gy.

G.

Galotti Emilia.

Gavallér es Dama.

Geilingi Eppot

Genoveva.

Genfi árva.

Giskardi grófok.

Giano Gianittîni.

Gizella keservei.

Gizbaehi Mathilde.

Lessing. Bajza»

Láng Adám.

Komlósy Fer

Ernyi Mili.
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Darabok Neve!. Szerz. Magyarra tette.

Gróf Marianne.

Gróf Hard. Szentkirályi An.

Grnf Erlust. -

Gróf Valtron.

Guelfo. Klingsberg.

Gyászos mennyegzó>,

Gyanus mesterség. Ernyi Mih.

Gyapai Márton. Simal Krist.

Gyermeki szeretet

ereje. Daresay László.

Gyermeki fenyiték«

Gyenmnt szem. Szathmári.

Gyöngyösi Kemete. Sebók Josef.

Gyöngyi mennyasz-
'

szony. Sebók Jósef.

Gyor bevétele. Baranyi Pét.

Gyülôlség es szere

tet.

Gyökeres orvoslás. Veiseenlhurn . Déry Istv.

Gyürü. Bajza.

Göldingi vár. Veissenthurn. Telepi Gy.
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Darabok Nerei. Szerz. Magyarra tette.

Iladd nyugodjanak

H.

a' holtak. Raupach. Kiss János.

Hadi tüz váltság. •

Ilííboru es békesség Szilágyi Kár.

IlailbrOni Katalin. Komlósy Fer.

S Lu oui szâ/.ad. Meisl. Bántó.

Hárem.

Házi orvossag. Simai Krist.

Ház tisztessége. . . Ernyi Mih.

Házasulók« B. E. J

Házaspár. ,

Haz - nep«

Házi kereszt.

Házasság szerzó

prókátorok. - '
.

Házi doktor. Ziegler« Murányi Sig.

Házaseági scenák. Kovástíczy.

Házi békesség.
'

#
-

Házi cseléd.

Hárшaвok.
"



Darabok Nerei. Szeiz. Magyarra telte.

Három egyszerre. Kisfaludy Kár.

Háioiu apa egy

szerre. Eder György.

Három leány.

Három róka. Láng Adám.

Hárfás leány. Rumy

Hárfás sziget.

Hálaadatos fin. . « *

Halálfá.

Halott rabió. DirchPfeifer. Fály Elek.

Halotti tor. • ч Ernyi Mih.

Hamburg megszaba-

dulása. - * Komlósy Fer.

Hamlet. Shakespeare. KazinczyFer.

Hamburg és Maria. Keresztesi Istv.

Hamis pénzverók. Cuno. Balog Istv.

Halhatatlanság for

rase. PoTolini Mih.

Hatalom szó. Ziegler. Telepi Gygy.

Hanno.

Hítártalan boszu-

állás.
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Darabok Nerei. Szera. Magyarra tette.

Hassziai ' hadi tiszr. Seelman Kár.

ílaramják . Schiller- Schedl Fer.

Harmincz ¿v egy já-

tékos életeból- Jakab István.

Haza szeretete. Vedres Istv-

Hajótörés.

Havasi juhász lean) .

Havasok királya.

Hankóczi pusztavár. Telepi Gy.

Hasonlatossa'g.

Habsburgi Agnes. Láng Adám.

Hét magyar kapi- :'
"

" -

tány. ->-í¡

Havasi rém király. Raimund« Telepi Gy.

Hauzer Gáspar« Bartsehner. Kiss János.

Hedvig. Körner« Déry.

Hét fejü sárkány.
-

Hét leány forma ru

naban« Angeli. KomlósyFer.

ITerodes ésMarianne.

Herczeg parancso-

i - •

latja. Töpfer« Láng Ádám.
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Darabok Nere!. Sien. Magyar» tette.

Herczegi örókös.

Herczeg Selini.

Helvecziai háznép. Pály Elek.

Hegyi lélek. Meisl. Láng Adám.

Hibás lépes«

Hyppolit és Rozvida.

Hiteto orvosok. •"

Hitetó Mahomed.

г

Hivatlan képiró. Telepi György.

Hora világ. Andrád Eleb».

Нo. Pály Elek.

Hugo Grotiue. Koczebuo. Bajomi Isty.

Hinkó. BirchPfeifer. Kiss János.

Hunyadi Ján. Szend-

roben. Tanárki Pál.

Hunyadi János. Kisfaludi Sánd.

Hunyadi László ha-

lála. Virág Bene.

Hunyadi László ha
•"..

lála. Szentmiklo'si alajoa.

Huesziták Naura-

burgnál« Koczebue. Vast István.
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Darabok Nerei. Szerz.

29-ik Februarius.

24-ik Februarius. Verner.

Hüség próbája.

Magyana tette.

Baila Károly.

Telepi Gygy.

Kisfaludy Kár.

I. J.

Idunna timdér.

Idókor. .

Idegen.

Idoli.

Isicrates es Agenor

Igazházi.

Igaz hazafi.

Igazság jutalma.

Ignes de Castro.

Ilka.

Imre.

Intermetzo.

Láng Ádám.

Gr.Betlen Károlyne.

SimaiKristóf.

Láng Adám.

КoсгeЬие. Ernyi Mih.

BarcsaiLászl.

Kisfaludy Kár.

Pap Gábor.

Koczebue. Gr. Csáthí Ist.

Indusok Ahgliában. Koczebue. Péry Ignácz.

Irene. Kisfaludy Kár'.

István Loporsoja. Komlósy Fer«

István és Gizela.
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Darabok Nerei. Siers. Magyarra tttte.

István magyarok el

se jótévóje. Komlósy Fer«

I/.idor es Olga. Raupachf. UjfalusiSánd.

Iskola mester és a'

felesége. Komlósy Fer.

János kulacsa. Kisfaludy Kár.

Játékos. IQland.

Jaczíd ее Ilderura.

Jártas , költes v óle-

gény.

Jaques Splin.

Jetzíd és Haba.

Jegyzö könyv-

Jó kedv.

Jó barátok.

Jó fejedelem.

Jó leányka.

Jó tanácsnok.

" Jó szivü mezeigaz-

da.

Jolántha , jerusale

nii királyné.

Koczebue.

Ziegler.

Thaller Istv.

Bárány Bald.

Láng Ádám.

Grove Láezló.

Lócsei Saín«

Ernyi Mih.

Ernyi Mih.

Bajai Istv.

Ziegler. Murányiv
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, Daribok Nevei. Szerz. Magyarra tette.

Johanna , nápolyi

királyné. Szilágyi Fer.

Josef ¿s testveVei. Pály Elek.

Jutzika. Mérey Sánd.

Juliska.

K.

Karolda. KomlosyFer.

Kalabriai haramiák.

Kapitány Vasvári.

Karácsbny éjjeli

névnapi trófa. Kováca Pal.

Katinka. Ernyi Mih. .

Kaczki Pal.

Katona szerencse«

Kastély az ország

utján. , Koczebuc. Murányine".

Kártigám. Szilágyi Kár.

Klavir luester. Kova'cs Pal.

Két Péter. Le Brün. Komlósy Fer.

Két чг szolgája. Goldoni. Saághy Fer.
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Darabok Nerei. Szerz, Magyarra tette.

Két árva, es mosto-

ha anya. -- s Deáky Sánt.

Két szék köztt par

alá.

Két Bilet. . Gr. N.

Két ferj felesége.

Két Báthory. Fáy András.

Két furcsa vendég-

fogadó.

Két feledékeny. Koczebue. Márton Jos.

Két Róka.

Két szó. Deáky San»,

Kénytelenségból Iett

házasság. Berethi Gab.

Kénytelenségból Utt

haramia.

Kénytelen jószívü-

ség. Kisfaludy Kár.

Kép. Houvald. Gal Mihály.

Kérók. Kisfaludy Kár.

Két gályarab. . Megyeri Kár.

Két feleségü grót Láng Adám-



м**н 158

Darabok Nerei. Szerz. Magyarra tette.

Két özvegy. . r UjfalusiSánd -

Kemény Simon. Kisfaludy Kár.

Kenyérmezei via- #•

dal. Bors Sámuel«

Keresztes vîtézek. Koczebue. Beilenthal Jan.

Kis városiak. Koczebue. Ceizmadialst.

Kigyós vitézek« Eder György

Kincs ások. Horváth Jós.

Kinzó torony.

Kincs keresôk. Vörösmarty Mih.

Kiki saját háza elótt

seperjen. Szomor Máte.

Király és bolond. Horváth Dan.

Királyunkért és ha-

záifkcrb Ernyi Mih.

Ki tudja mi haszna

lesz annak. Könyves Maté.

Kisértet- Koczebue. Láng Ajám.

Klofár.

Kóta iró.

Kolozsvári széple-
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Darabok Nereî. Siéra. Magyar» leite.

Korszikaiak Ma

gyarorsza'gban. FikkerJanoa.

Könnyelmüség sze-

relemból. Bauernfeld. Kiss János.

Kötelesseg. Tokody Jan.

Kövári Sándor. MolnárJános.

Közép sor ¡tt kiadó.

Kötótók. Koczebue. Féry Ignacz.

Krollin Obester. Andrád Elek.

Kroneteini viadal. Holbein. Komlósy Fer.

Kulmhpgyi hara-

miák. Cuno. Komlósy Fer.

Kan László. Kisfaludy Sándor.

L.

Lámpas , torony.

Látogatás.

La peyrouise.

Lazarilla.

Laktalan sziget.

Lantoeok-

Houvald-

Koczebue.

Koczebue.

Hiri Fer.

Benke Jósef.

Domahidy.

Déry István.

Döme.

Szerelemhegyi.
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Darabok Nevei. Szera.

Lassu viz partot mos. Ziegler

Lanassza.

Leibhuszár.

Leánykéres szabály

szerint. Töpfer.

Leány barátság.

Lelkes Magyar le

ány. Kisfaludy Sandor

Lelki ösméret.

Lengyel király há-

zassága.

Leopard és kutya.

Le bilincselt Pro

metheus.

Lepecsételt polgá«r-

mester.

Leezlani Konrád.

Levelezes.

Lear Király.

Lioni kereskedó.

Livoniai asítalos« Dery István.

Magyarra tette.

MolnárJános.

KazinczyFer.

Ernyi Mib.

Fántsy Lajos.

Eder György.

Vass István. .

HorvátbDan.

MegyeriKár. .

KovásószyE.M.

Shakespeare» Sófalvi Jósef.

"4
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Darabok Nerei. S«erz. Magjarra teltr.

Losonczi gyapju va

sar. Kiss Endre. .

Lotterien nyert há-

zasság. TörSk Iitván.

Ludas Matyi. Kovács Imre.

Lompaci vagabun-

dus. Nestroy. Telepi Gygy.

M.

Majusi nap. Déryne assz.

Macbeth. Shakeep eare. DöbrünteiGá .

Mahumed.

Magának akart, más-

nak kert. Kovács Pal.

Magyar insurgensek. Török István.

Magyar és Török. Benke Jósef.

Magyar nyelv.

Magyar házi atya.

Magyar herosok. Láng Adára.

Magyar dáma bécs-

ben. Láng 4.dá«a

11
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Darabok Nerei. Szett. M ¡gyarra teiU.

Magyarok Lengyel

országban.

Magyar leányi hüség.

Második Szolimán

szerelme. Babarczy Imre.

Második Gaszner. ' Schener Gyorgy.

Makfalvi Sarolta. Houvald. MunkácsiPál.

Macskási Juliánna. Dugonics Andr.

Maria Theresia. Murányi 'Sigm.

María , az asszonyi

erdem. Ziegler. Dery István.

Marianne. FikkerJános.

Marianello. Dabocsai István.

Maria. Szilágyi Pal«

Mátyás ftirály vá-

lasztása. Szabó Lászió.

Mátyás király ¿s a'

kolozsvári biró« Andrád Elelv.

Mátyás diák. Láng Adám.

Magzkara. Fikker János.

Meg foghatatlan fe'r-

fiu Vass István.
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DaraLok Nerei. Sien. Magyarra teile.

Merop. Péczeli Jos.

Medon.

Medea ésJázon.

Medve Albert. Katona Josef.

Menczikoff Su n dor.

Menczikoif es Na

talia. MegyeriKár.

Menyasszonyi ko-

szoru. • • Bacsó Kar«

Mesterséges rnvasz-

ság.

Megengesztele's es

nyugodalom.

Megboszult feleség

rabiás. >r MéreySánd.

Megesik az effóle.

Megboszult hitsze-

g6. Jakab Lajos.

Megosztott sziy. FarkasMaria.

Megtért Moor. Molnár Samuel.

Megzavarodott. Csanády Fer.

Messzinai Nó. Schiller.

11*
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Darabok Nevei. Szera. Magyarra tette.

Messzinai föld indu-

lás. Telepi Gygy.

Mézes bábos Rozsi.Birch-Pfeiffer.BaranyiPét.

Minister« Seelman Kar.

Mi Lajoskank.

Mikor pattant nem

hittem volna. Kisfaludy Károly.

Mirandolina. Goldoni. Jakab István.

Mit nem tebet egy

bankó czédula.

Mindenhez kapkodó.

Missara salín oí to. .

Müieltseg és ter-

mészet. Albini.

Modi szeretók.

Mombelli grdfok. »

Móricz bácsi.

Mókus. Balog István.

Megjobbultak. Telepi Gygy-

Meoyasszony a' sir-

ban. Lembert. Eder György.

- Balog Istv.

KelemeLászlo.

Katona Josef-
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Darabok Nerei. Szerz. Magyarra tette.

Menyasszony es vö-

legeny egy s/e-

mélyben. Koczebue. Telepi Gygy.

Mexikói völegény. Clamen. Komlósy Fer.

Megkeményedett a-

tyai sziv. Leng Adam-

Mindennek van hasz-

na. Kovacs Pal.

Mohácsi csata. Elias Ietvan.

Molnár ¿s a' leánya.Raupach. Kiss János.

Munkácsi vár. Telepi György.

Muszka katona, és

a' virtusok.

N.

Nádor ispán.

Nagy Sándor 'Sidon-

ban.

Nagy Mámi. Ziegler. Benke Josef.

Nagy zúrzavar. Koczebue. Ernyi Mih.

Nagy atyafiság. Koczebue. Komlósy Fer.

i
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Darabok Nevei. Szerz. ' Magyarrá tette

Nagy lelkii herczeg. • «*

Nagy születésü ka- i

pitány.

Nagyra vágyo le-

ányka.

Nagyra vágyásból •

eredt bun. i

Napszámos.

Nap innepe. v Láng AdáiR.

Nap szûzei. Koczebue.

Napi parancsolat. Töpfer. Láng Adám.

Napkeleti indiábol

nyert öiökség. Vass István«

Nema. Beleznai 'Siisánna.

Német újvár ostro-

nía. Ilor.váth Elek.

Nemes szerelem. .

Névtelen szeretó«

Neveló tanácsos.
-

Nevelés formálja az -

erobert. Koczebue.
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Darabok Nevei. Sierz. Magyarra telle/

Negyven esztendós

férfiu. Dériné.

Nemes szivü Cron-

vel. ' -

Nemes hazugság. Köre 'Signa.

Хeш divat szerint

való az erkölcsi

házasság.

Nepomuki János. D¿ry István.

Xem mehet ki a'

szobából. Kisfaludy Károly.

Német lovagok. Péry Ignácz.

Norvegi tömlöcz-

tarto.

Norvegiai kérók« t

Nötelenek. Vass Istvan'

Nevelók. Pozsoni nevendék papsag.

Neveló ezer bajban. Elevényi.

O és 6.

Ó és uj vilag.

Ó rajzolat.

Лeпkе Josef.

Déryné asez.
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Darabok Nerei. Szer*. Magyarra tette.

Octavia.^ Koczcbue. SziJágyi Kar.

Odioso a' kis órdög. Meisl. Komlósy Fer.

Оkов és vizeszü. Benke Josef.

Olind e> Sofrania.

Olympia boszuállása.

Oltovány. Khfüy Anta!. • -

9li?ia- Gaál János.

On tömlöczök. Pap Károly.

Orangutáng.

Orfeus ésEuridíce. Vandza Mih.

Oro.zlány. Balla Károly.

Orvos és gyógyszer-

*r08, Raupach. Kiss János.

Oroszlány vitrfzek. Láng Ádára.

Oskolai tudós. Láng Ádám.

Othello. Shakespeare. Bántó Sám.

Ozmondok. KazinczyFer.

Orleáni szuz. Schiller. Komlósy Fer.

OsLola mester. J. gz, ¡£.

Opartes es Talestris. Éder Gyorgy.

Onnön áldozat. Koczebue. Benke Jóaef.

^Or angyai. Bors Samuel.
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Darabok Nevei. Seen. Magyar» tttte.

Ônkénytesek'viss.za-

jövetele. Könyves Mate.

Öröksegi egyezés. Holbein. Jakab István.

Örökség. Berethy Gygy.

Örültek haza Dijon-

ban. Alexis és Be. Komlósy es

sand. Parósóne.

Orzó angyal. Deaky Sam.

Öreg harang. KelemenJán.

Ördög mulato ka-

stélya. Pápai Istr.

Ördög malom a' bé-

csi hegyen. Berethy Gáb.

Öröm és jó kedr

haza.

Ószi nap. Vass István.

Óss anya. .w Grillparczer. HorváthDan.

P.

Paris , London , és

Constantinopol. Bäuerle. Murányi'Sigm.
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Darabok Nerei. Sier«. Magyarra tette. -

Papa szeni.

Papelle.

Pártosság dfihe. Ziegler.

Pártosok futása. Telepi György.

Parasita.

Parisi János. Paly Elek.

Párisi per. Aítai Sám.

Párisi vizhordó. Deaky Sám.

Papagály. Koczebue. Balog Istv.

Pánczélos szeretók.

Paróka. Mérey Sánd.

Pausanias.

Peída nélkûl való

bûség. Vass Iatván.

PJ_ >.i *i i* .

enz gyuloio.

Péter es Pal. Castelli. Láng À<am.

Pecsét nyomo.

Peleskei notarius. GorSg István.

Penelope.

Pénz váltd. Raupach. Péchate Kar.

Porsely. Szerelemhegyi.
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Darabok Nevei. Szerz.

Perseus es Andro

meda.

Petiplion.

Pikó herczeg.

Pilula harcz.

Pogány keresztény.

Politikus csizmadia.

Pozsonyi kabát.

Pozsonyi kisértó le- -

lek.

Posta haz.

Posta kocsisok.

Porticsi néma^

Pajkos pesti jurista. Koczebue.

Péter czar udvari

kocsisa.

Prágai két néne« *»

Preciosa. Volf.

Prókátor és paraszt.

Pruth vize mellett

kötött békesség.

Pultavai ütközet.

Magyarra tette.

Vida Lászlo«

Szalkay.

Farkas János-

Szilágyi Pal.

Baranyi Pét.

Domahidy.

Ernyi Mih.

Komlósy Fer.

Bailas.

Ne'meth Jos.
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Darabok Nereí.

Falsa««

Puszta iziget.

Szerz, Magyarra tette.

Némethy Jós.

Bethlenlmre.

-

Q.
-

Quakkerek.

Quaterno.

Benke Jósef.

Quito megve'tele.

Quid pro quo.

R.

Rafaela.

Rachel.

Raupach. Megyeri Kár.

Rágalmazok.

Rang es szerelem.

Koczebue. Domokos Jak.

Vandza Mih.

Raul.
Deáky Sám.

Fejer György.
Rang és terme'szzt. Ziegler«

Rabenschwaldi Ku-

nigunda.

Rastenbergi Adel,

heid.
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Оarabок Nerei. Szerz. Magyarra telte.

Uableány Surinam-

ban.

Rangra vágyók. bang

Kégi pénzek. Fáy András.

Régi szerelem meg

rozsdásodik.

Régi szerclfuek.

Rézi.

Regulus.

Reis Plauen Henrik- Koczebue

Repressalie.

Reversalis.

Requisit.

Rettentó boszuállás.

Rettenetes titok.

Rejtekes iroasztal-

Reámért végzés ei

len senki se búj-

hat el. Houvald.

Rinaldo Rinaldini.

Ritteri lázadás.

Ritka betegség.

Adám.

Éder György.

Telepi Gygy

B. Yeselényi M.

Melnár Sam.

Dr. Gyarmatbi«

Belog Istv.

Telepi György.
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Darabok Nerei.

Róka fogás.

Romeo es Julia.

Róka halála,

Romainak átka.

Szerz. Magyarra tette.

Shakespeare»

Koczebue. Benke Jósof.

Rózsák.

'

Rozamunda.

Rosz kedv.

Rosz társaság.

Rudionna.

Koczebue. Ernyi Mih.

Rübezal. Ваraлу Boldisár.

Saal. Koczebue. Könyves Mate*.

Sámson. Éder György.

Salamon fiatalkora. Benke Jósef.

Sajdár eV Rurik. Ba'rány Boldisár.

Salamon király. VörösmartyMih.

Sakk figura. Sóri János.

Sappho. Griliparczer. Papp .Gabor.

Savanyu vizre jött

-Ttodegek. Láng Xdám..
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Magyarra tette.

Komíósy.

Darabok Nerei. Szerz.

Sokat tudo. Koczebue.

Scipio csalárdsága.

Schewald.

Scanarella.

Scanderbeg.

Seneca.

Semiramig. Raupach.

Süket nema. Hunnius.

Súket szeretó-

Siralmas lakodalom.

Siklósi borzaiztó két

éj. Treitscke.

Slenszheim.

Smolenszk ostroma.

Solymosi vár. Megyeri Kar-

Spartai Generalis. Pa'pai latrán.

Spi'ra elpusztulása«

Stibor vajda. Kisfaludy Kar.

Stuart Maria. Schiller. rtovásóory.

Streliczek.

Stübenberg Vülying.

Siczilíai esték.

Baranyi Pét.

Hatvani Istv.

Komlosy Fer.

Katona Jos-
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Darabok Nerei. Szeri. Magjarra teil«.

Számüzottek. Vandza Mih»

Szittyai magynrok.

Sylvester Benedek.

Sasszen Julius. Zsckokke. Vass Istv.

Szamár árnyéka. Komlosy Fer.

Szabaditás ejfélkor.

Szabó és fia.
-' -

Szarándokok. Ziegler. Lethner And.

Szep Abellina.

Szelim es Barbarosz- . -

sza.

Székfalvi Agnes.

Szécsi Maria. Kisfaludy Kar.

Szépseg ereje.

Szép «'s rut Idány. Murányi Sig.

Szégyen-e? tulajdon

felesegét szeretni.
-

Szegénység es ne-

niessziv. Koczebue. Ernyi Mih.

Szegény kevély.

Szegény lautos. -.

Szemorvos. Pály £lek.
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Darabok Nevei. Szerz. JWagyarra telle.

Szenvedó Ida. Koczebue. Dery Istv.

Szeliko es Ijelissza.

Szeget szeggel. Kwfalndy Kár.

Szerelem mindent

véghez vihet. « Komlósy Fer.

Szerelem gyeimeke.Koczebue.

Szerelem ereje,

Szerelem megval-

lása.

Szerelem és Larat-

Sehroder.

Szerelem sziget.

Szerelemféltók.

Szërecsen leány.

Szerecsen rabok.

Szerencsés vólegény.

Szerencsétlenek« Koczebue.

Szerencsétlen há-

zaság.

Szerencsés esalódá-

sok.

Szeredeus szigete.

Lang Adam.

Hyri Fer.

S/ilágyi Kár.

Kozma Gerg.

Szabó Anna.

Lr'ng Adam.

Sjtiíiígyi Pal."

12
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ПarаЬок Nerei. Szeri. Magj-arra tetle.

Ssifljátezo akaratja

eilen« Koczebue.

S'íinjátszóné sz«re-

lemból. Munkácsi.

Sohajtás.

Sxarogossa osUoma.KoczeLue.

Szolgálatból kifá-

radt katona tisss-

tek.

Síorel Agnes. Deáky Sam.

Süökött katona. Könyves Mate.

Szóke hajfürt. Töpfer. Kiss János.

Sîùvetség diadalma.Tokody Jan.

.Szükséggoñdnélkül.Ernyi Mih.

Awükségben segitó jó

barát.

Szomomjáték. Kovács Pal.

. T.

Banto.Tancred-

Tanáceoe. Bors Sám-

Tátika. ' Balog Jánoe.
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Darabok Nerei. Szerz. Magyarra teile.

Tnlált gyermek. BárányPet.

Talpkö lete'tel. Benke Josef.

Takács.

Tatárok magyaror-

szagban. KUfaludyKár.

Tétényi leány.

Tértüff.

Tévelygñk.

Tréfa veszedelem ,

bolondá is tehet

a' szerelem.

Testvérok ellenke-

y.ése. Koczebue. Gózon Imre.

Testvérek. KazirvczyFer.

Tett. . TopertzerOttó.

Tengerparti jog.

Tekintetes ur es kis-

asszony.

Tettetett Catalan). Komlósy Fer.

Tettetett beteg kis-

asszony.

Templariusok. Benka Jósef.

12 «
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Daratrok Nerei. Szeri.

Terno»

Természet leánya. Lafontaine.

Természet es szere-

lem küzdése.

Teil Vilmos. Schiller.

Themistokles.

Thalheim.

Thurzó Josephina.

Thuiy György.

Thoringer Gaspar.

Theseus és Ariadne.

Magyarra tette.

Ernyi Mih.

Goion Imre.

Dome Kar.

Torök Istv.

Tiltott rortéka.

Tihanyi viszhang.

Titok sulya.

Titkos itélószék.

Titok.

Titus szelidsége.

Туrus-

Tisztség eladás.

Tisztségre vágyódók

Totilla Gothusok

Királya-

Koczebue. Telepi Gygy.

Komlósy Fer.

MátyásovszkySánd.

MaedveSánd.

Pály Elek.

Horváth Cyril.

Pozsohyi nevendék papság.

Murányiné.
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Darabok Nevei. Szerz.

Toldi Miklos.

Toni. Körner.

Tolvaj kulcs.

Tolvaj szarka.

Törpe Péter 2 rész.

Tölgy koszoru.

Trá vest alt Ariadne.

Thronus fénye az

érdem.

Tudomany többet

ir a' szépségnél.

Tulokmányí Mate

Turandot.

Tuznk lésés.

Tüz pioba.

Tükör.

Schiller.

Pergó Co

Koczebue

Magyarra tette.

Komliísy Fer.

Láng Adam.

Pály Elek.

Bslog Istv.

Ernji Mih.

Vandza Mih.

Ungvári.

Lang Adam.

Benke Jósef.

elest.

. Telepi Gy.

Ü.

TJbaldo.

Unoka gyermek.

Utósó itélet.

Ti tazó házas ördög. Láng Adam.
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Darabok Nerei. Szerz. Magyar, a tute.

Uj esztendói aján-

dék.

Uj hold vasárnapi

gyermek. Horváth Jós«

Uj szellem.

Uj vendégek.

Uj divati kalap. - Vaas István.

Uj század. Lang Adam.

Utosó kaland. Bauernfeld. KissJános.

Utósó segéd eszköz.Veissenthurn. Kiss János.

Üstökös csillag. Katona Jos.

z.

Zaid. Rozsa István.

Zászló tarto. Bodor Pál.

Zenobia.

Zitha Maní.' Murányi Sigm.

Zombori.

Zöld Marczi. YandzaMih.

Zrinji Miklós. Körner. SzemerePál.

Zrinyi es baiáti. Andrád Elek.

—~ Zsak meglelte foltját«
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Darabok Nerei. Sacra. Magyarra leite.

Zeidó. SzéIes Josef.

Zeugori. Posonyi nerendék papsag.

Zudar Jakab.

V.

KiWnyï.

Vad kömeny aren-. •

das«

Vak ablak.

Vak Bêla. Gazmies Izid.

Vak kertéez.

Vak szerelem« Telepi Gy.

Valto czedula.

Valburg éjje. Birch Pfeiffer. Kiss Jánoe.

Valóság es tréfa. Ziegler. Balog Istv.

Valósagos deiék fe-

leség. Torek Istv.

Vampnm Saltan«
'

Vanda.

Vándorló s/.abole

geny. Balog let ván.

Vándorló cziganyoli

Varázssip« Sehikaneder. Pály F.lek.
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Darabok Nerei. Szerz. Magyarrn Utte.

Valkói amazon. Hoblik Ma'rton.

Vas embcr.

Vassziklai Fiidolin.fo'ss János.

Vasa Gustav. Szilágyi Kár.

Weksulja. Müller. Döbrentei Gab.

vétkesek. . ir„„- r.
_ ,"• /* KazinczyFer.

»ernasz. VörösmartyMih.

Veres örökség. Fogarasi. . Nagy Pál.

Veres menyegzó. MiskolcziGy.

Vellmgton formaru-

fcája.

Vendégijog. Ziegler. Ernyi Mih.

Л endégfogadó az a-

rany napnál. Clauren. Beáky Sám.

Verdingen Adelheid.

Verbuállás.

Veszedelmes szom-

szédsag. Koczebue. Vass Isty.

Viszkos Janó.

Vigkedvü Mihály. BabocsayMih

Vigkedvü temetése.

Vigjáték.. Kisfaludy Kár.
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Darabok Nevei. Szerz. Magyasra tette•

Vigjáték az ablakból. - 4

Vittelsbachi Otto. Pápai Is'v.

Vikinzon es Vadrop. Ernyi Mih.

Világ divatja, Töpfer. Komlósy Fer,

Viszontaglott barát-

ság. Volf, Kiss Jónos.

Villi táncz. В•. Pichler. Kiss János.

Vizsegárdi grofuk.

Vizeszüséges nagy- •

lélek.
*

Világ kormányja a'

szeretet. ,

Viszonti szolgálat. Komlósy Fer

Virtus proba köve.
• • Ernyi Mih.

Virtus gyózödeliue a'
-

Szerelem.
-

Vladimir. ч ' Horváth.

Vladimir ésRozvida. , Fáncsy Laj.



Szinjátszók nevei.

Abdai Ferencz.

Abdai Sándor.

Agoston János.

Andrád Elek.

Bányai Jósef.

Baianyi Balázs.

Baranyi Peter.

Bartha János«

Bartha Károly.

Bartha Moses.

Bagoly Antal.

Balog István.

Balog János«

Baila Károly.

Baky Gábor.

Baky Károly.

Bajuszi Jósef.

Benke Jósef.

Beszterczei Lejos.

Beliczai Sándor.

Berényi Jósef.

Bereghi András.

Borosnyai Antal«

Borovícsenyi Lajos.

Boros Gábor«

Botos Jósef.

Cseh Sándor.

Csernáttornyi Márton»
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Csutak Anteil.

Csigó Lajos.

Csató.

üery István.

Dery Antal.

Demény Káioly.

Demjén Mihály.

Decse Károl.y.

Divéki Imre.

Diószeghy Samuel.

Döme Lajos.

Du7.s Samuel.

Duze Mihály.

Eder György.

Egri János.

Emódi Pal.

Eperjesy Lrjos.

Erdódy Jósef.

Ernyi Mihály.

Egresi Gábor.

Fántsy Lajos.

Farkas Sándor.

Farkas Mihály.

Farkas Jósef.

Farkas Jósef.

Faller Ignácz.

Fejér István.

Fejér János.

Fejér Károly.

Fejér S.-indor.

Fekete Gábor.

Fekete LóYin.z.

Földvári Yincze.

Fülöp János.

Külöp István.

Fogarasi Pal.

Gaál Mihály.

Gal János.

Gáspár János.

Gencsy János.

Gillény Sándor.

Györfi Jósef.

Gyöngyösi Pal.

Halasi János.

Halabori Sándor.

I i ir math Sándor«
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Helen y i Josef.

Hollos i János.

Horváth Ferencz.

Horváth Jósef.

Horváth Gusztáv.

Horváth Mihály.

Hubai Emanuei.

Hnbenay Ferencz.

Kántor Gerson.

Kálmán Lijos.

Kálmán György.

Kárnenczki János«

Kassai Samuel.

Kácz Pal.

Kelemen Lríszló.

Kemény János.

Kenderesi Jósef.

Keszi Jósef.

Kiss Ferencz.

Kiss János.

Kiss Károly«

Kile'nyi David.

Király János.

Király Ferencz.

Kótsi P. János.

Kócsi P. Jósef.

Kovács János.

Kovács Jósef.

Kovács Ignácz.

Kovács Atajos.

Koncz Pal.

Könyves Maté.

Könyvee Lajos.

Kórösy Ferencz.

Köszeghi Alajos..

Kubay Pal.

Láng Adám.

Láng Lajos.

Ladányi Sigmund.

László Jósef.

Latabár. %

Lázár János.

Lendvay Márton.

Magyar György.

Magyar János.

Maróthi Pal.
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Magos Jii-sef.

Mátéfi Jósef.

Medve Gyorgy.

Megyeri Károly.

Minorits Károly.

Molnár János.

Mohai Sándor.

Munkácsi Pal.

Murányi Sigmond.

Nagy István.

Nagy János. '-

Nagy Jósef.

Nagy Károly.

Nagy Mihály.

Nagy Sándor.

Neraet Ferencz.

Nemeti Sándor.

Nemes András.

Pap Gábor.

Pap Ragány Jósef.

Pály Elek.

Pergó Cölestin.

Pergó Jósef.

Pesti László.

Pethó Adám.

Pétsi Károly.

Popovics Andráí.

Posgai János.

Rákosi Márton«

Rákoczi Antal. -

Ráth Pál.

Rátz Sándor.

Rózsa Márton.

Saági Ferencz.

Sándor Jósef.

Sallai Károly.

Sári Gábor.

Sári László.

Sáska János«

Seilei Sámuel.

Simonfi György.

Sávári János.

Sóvári Márton.

Szikszay Sámuel.

Somogyi Sándor.

Somodi Jósef.
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Szalai Ferencz.

Szalai Benjamin.

Szalai Jósef.

Szalai Károly.

Szántai János. •

Szaplontzai Mihály.

Szathmári Jósef

Szaklánni Dániel.

Szabó János.

Szálosi.

Sehy Ferenez.

Székely Jósef.

Szenkovics Lukács.

Szentpéteri Zsigmond.

Szép Ignácz.

Szerdahelyi Jósef.

Szilágyi Pal.

Szomor Mate'.

Szöke Mihály.

Szóllósy Lajos.

Szóllósy Menykárt.

Telepi György.

"XTdth István.

Török Sándor.

Török István.

Török Károly.

Toronyai Ignácz.

Toronyai Károly.

Udvarhelyi Miklós.

Ujvári Póter.

Ujfalusi Sándor.

Ungvári János.

Varsányi Pál.

Yáradi Sándor.

Váradi Peller Pál.

Vásárhelyi Károly.

Yásárhelyi Dániel.

Váczi Károly.

Vandza Mihály.

Vecsey Jósef.

Véghelyi Jósef.

Velkei Pal.

Verestói Mihály.

Vírág István.

Vitéz György.

Zonda Elek.
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Zoványi Imre.

Jánosi János.

Jánosi Mihály.

Juncsó Pal.

Józsa János.

Jóbi Miklóa.

Szinjátszónék nevei.

Bányai Hermine.

Bárány Katalio.

Bartha María.

Bajito Therezia. —

Váradi Kontz Jó-

sefne.

Bikszeghi Julianna- —

Nébetiné, most Gö-

déné.

Bohus Josefa. — Te-

lepiné.

Botos Karolina. —

Palyné.

Borsos Klára —Szent-

péterine.

fíaos Anna.

Boszorményi Johanna.

Boócz Anna.

Buzási Therezia.

Csíivási Maria. — К».

vácsné.

Csath Julia.

Csepreghi Katalin. —

Bányainé.

Csepreghi Nina. — Ifj.

Lángné.

Czégényi Erszébet.—

Komlosynó.

Éder Antonia. — Ки-

bainé.
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Éder Therezia. —

Lászloné.

Eder Aloyzia.

Engelhart Anna —

Kauf orne.

Ecsedi Josefe.-— 1.80

Pályne.

Farkas Amalia.

Fejér Rosalia. — Kó-

ísi'ne.

Fügedi Susanna. —

Fülópne.

Gosztonyi Victorina.

—— Kesziné.

{¡¡yörgyéni Francisca.

— Fejérné.

HeteyEszter. — Hor-

váthne.

Hivatal Anikó. —

Lendvainé»

Keszeghy Karolina. —

.Gazdáné.

-^Kelemen Magdolna.

Kiss Julianna.—Köny-

' vesné.

Kiss Julia- ,

Kovács Anna. —

Bakyné.

Kovács Ilozalia. -—

Vasváriné.

Keronkai Borbála. —-

Hajósne.

Kótsi Katalin.

Laborfalvi Rozalia.

Lapta Rozalia.

Lefevre Therezia.—

. Murányíné.

Ludvig Borbála. —

Dellné.

Macriovsky Rozalia.

— Hetényiné-

Macriovszky Erzsébet

— Balogh Jánosne.

Magda Therezia. "—

Farkasné.

M'igda Aloiaia.
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Meskó Saña.

Moor Anna. — Ke-

lemenné.

Molnár Karolina. —

Balláné.

Mocsári Erzsébetb.

Murányi Antonia.

Murányi Leonora.

Nagy Borbála.

Németh Karolina.

Néb Maria.

Pnpovich María. —

Kovácsne.

Puari Anna.

Rajts Eizsébefh. —

Szalainé'

Rajts Sofia.

Rehákné asszony.

Sáska Borbála« — Uj-

falusine.

Seres Therezia. i

Simin Borbála.

Stromb Katalin. —

Korösiné.

Széppataki Rozalia. —

Deryne'.

Széppataky Johanna.

Szentpo'teri Susanna.

— Egresiné.

Székszai Julianna.

Soós Anastasia.

Termeczki Francíska.

Tulipán Rozalia« —

Nagyné.

Turóczi Snsanna. —

Lázarne.

Ungár Anna. — Szé-

kelyné.

Járdos Anna. —•

Lángná.

Janka Maria. — Dem-

jenné.

13



A' budai játékszín

belsô alkotmánya.

Igazgatok :

Tettes. Fáy Andrés úr.

Tettes. Döbröntei Gabor úr.

Orvosok :

T. Patachich Károly úr. T. Durst István «ir.

Szinészek nevei betü rend szerint :

Bertha János úr (szerzödött tag).

Baranyi Peter úr."

Demjén Mihály úr.

Fantsy Lajos úr.

Farkas Jósef úr (tánczmfivész)-

Konyves Maté úr (ügyeló).

Megyeri Károly úr (szerzödött tag). ..,

Nagy Jósef jír.

Pály Elek úr (szerzödött tag)

Posgai János úr (ügyeló).



*»»»-»* 195 •***'v**

Szalkni Otto iir.

Somogyi Sándor úr.

Sztílósy Lejos úr (tánczmüvéez).

Telejpi György úr (ezerzódött (tag).

Tóth István úr (szerzödött tag).

Súgók:

Dome Lnjos úr« Kiss János úr-

Szinésznék nevei :

Hartháné assz. szül. Meszlényi Anna.

Denyénné assz. szül. Fanka Mária.

Kántorné assz. szül. Engelhart Anna.

Konyvesné assz. szül. Kiss Juliánna.

Laborfalvi Benke Rozália.

Pályné assz. szül. Bolos Karolina.

Szentpéterine assz. szül. Borsos Klara.

Telepine assz. szül. Bohus Joséfa.

Gyermek szerepekre :

Telepi Mali,

ДЗ*



ÖUözetek gondviselóje :

Göczer ür , egy segédjevel.

A' muzsikai kar áll 14 tagból mellynek

izgagatója Heszman Károly úr.

Pénz szedó:

Kihmeyer úr.

Nema személlyek vezérlóje Gerstel Aní al.

Játékszúi ékesíto Peerer Jos. 4 segédjevel.

Budai Czédula hordozó : Gerstelné. 3 se-

vel.

Pesti Czédula hordozó: Sipos.

1 Világosító. — 1 Asztalos. — 1 Pá-

holynyító. — 1 Zártszéknjító. — 4 Bemen&

jegyet szedó.

Julius Hónaptól December 31-kéig

elóadatott Játékok nevei.

Julias Hónap:

7. Botskay István. H. j. 5 felv.

9. Angyalvár omladéki.

11. Csalódások. Y. j. 4 felv.



1 3. Halott rabió. 8z. j. 3 felv.

14. Al Kataláni. En. j. 2 felv.

16. Iiamispenz verók. j

18. Sokattúdó. V. j. 5 felv.

20. Rietti Vár. (Megyery Károly jutalom já-

tékál).

21. Valburg éjszakája Tun. j. 2 felv.

24. Benjamin Lengyelországból. V. j. 5 felv.

25. Hedvig. sz. j. 3 felv.

26. Magának akart másnak kért. V. j. 1 felv,

és Concert.

27. Ez a' haz eladó. V. j. 1 felv. és eleven

holtházaspár. V. j. 1 felv,

28. Tündér kastély. V. j. 2 felv.

30. Donna Diana. V. j. 5 felv.

Augustus Hónap:

1. Frigyesi Elek. sz. j. 5 felv.

3. Egyveleg Dobozy halála (nema ábrázo-

lhtban).

4. Kronsteini harczjáték. V. j. 5 felv.

6. Havasi Rózsa. Y. j. 3 felv.

8. Bakóz. V. j.3 felv.

10. Esküvés. sz. j. 5 felv.

11. Hétleány forma rnhában. V. j. 2 felv. E-

nekekkel.

13. Pajzán ifjú.V. j. 3 felv.

r
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14. Borzasztó ej a' paluszi kastélyban sz. j.

3 felv.

17. Egervári Balázs. H. j. 4 felv.

18. Bársony czipó. H. j, 6 felv.

19. Bêla futása. En. j. 2 felv..

21. Caesario. V. j. S felv.

22. Világ hangja. Erk. j. 4 felv.

23. Hánkóczi pnsztavár.

24. Egyveleg-Dobozi halálafnéma ábrázolatb. ')

25. Ördög hidja. Mel. 3 felv.

26. Valburg éjszakája. Tun. j. 2 felv.

27. Bêla futása. En. j. 2 felv.

28. Kulm hegyi haramjak. sz. j. 5 felv.

29. Zürzavar. V. j. 5 felv.

30. Mombelli Gróf. Er. j. 3 felv.

September H ó n a p.

1. Tüadér Kastély. V. j. 2 felv.

2. Szapári Péter. H. j. 5 felv.

5. Két Péter. V. j. 3 felv.

7. Napi Parancsolat. H. j. 4 felv..

9. Octavia, sz. j. 5 felv.

10. Kérók. V. j. 3 felv.

11. Oss anya. sz. j. 5 felv. (lletényi tir mint

VendégJ.

12. Molnár és Leánya. sz. j. 5 felv. (Fáncsy

tir mint Vendég).



199 ******

14. Ilarmintz esztendó egy Játékos életéból.

sz. j.f3 felv.

15. Ket szó. En j. 1 felv. Házaspár. V. j. 1

felv. Le égett haz. y. j. 1 felv.

16. Pajzán Ifjú. V. j. 3 felv.

17. Süket nema. V. j. 3 felv.

19. Órökségi egyezés. Dr^ 5 felv.

21. Szerelem gyermeke. Er. j. 5 felv.

22. Lassú viz pártot mos. V. j. 4 felv.

24. Nagy atyafiság. Erk. j. 5 felv.

26. Csalódások. V. j. 4 felv.

28. Ember gyülólés és meg bánás. Er. j. 5 felv.

30. Stibór Vajda. sz. j. 4 felv.

October Hónap.

1. Vendégi jus. H. j. 5 felv.

3. Splothurn ostroma. H. j. 2 felv»

5. Arulás, szerelem féltés. sz. j. 5 felv.

6. Bohó Misi. V. j. 5 felv.

7. Havasi dalosok mutatványa.

8. TréTa , és valóság. V. j. 3 felv.

10. Am&terdámi hoher. Er. j. 3 felv.

12. Yeszedelmes szomszédság. Y. j. 1 felv. és

a' havasi dalosok mutatványa.

13. János kulacsa. Y. j. 1 felv. es a' Le pe

csételt Polgármester. V. j. 2 felv.

15. Pártosság duhe. sz. j. 5 felv.
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17. Fecske Demeter, У. j. 1 feiv. es Két feie«

dékeny. V. j. 1 felv.

19. Gróf Adermál. Er. j. 3 felv.

20. Arszeniusz. En. j. 2 felv.

22. Sajdár és Rúrik. H. j. 4 felv. (BarthaJá-

nos jutalom játéka).

23. Világ divatja. V. j. 4 felv.

24. Zseb könyv. Er. j. 3 felv.

26. Szasszeny Julius, sz. j. 4 felv.

27. Benjámin Lengyel országból. V. j. 5 felv.

(Halla úr es Balláni asszmint Ven-

28. Ember szív Örvényei. sz. j. 5 felv. (Baila

. ' úr és Balláne assz. mint Vendégek).

29. Bújdosó Amor. V. j. 4 felv.

31. 'Sigmond Király álma. H. j. e'nekek. 3 felv.

(Páli Elek jutalom játéka}.

November H ó n a p.

1. Bárson czipó. H. j. 6 felv.

3. Kronsteini harczjáték. V. j. 5 felv.

4. Katinka Ér. j. 4 felv. (Karolina, Koro-

nás Kirdlynénk ó Felsége neve nap-

ja ünnepére}.

5. Lengyel Király házassága. V. j. 3 felv.

7. Constantia. Er. j. 3 felv.

9. Sapphó. sz, j. 5 felv. .
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10. Három egyszerre. V. j. 1 fei v. Házaspa'r.

V. j. 1 felv. Vigjátéb V. j. 1 felv.

Dobozi halála (nema ábrázolatban).

11. 'Sigmond Király alma. H. j. enekek. 3 felv.

12. Arszeniusz. En. j. 2 felv.

14. Havasi rém Király. Tun. j. enekek. 2 felv,

(Telepi Gyórgy jutalom játékaj.

15. Király i parancsolat. V. j. 4 felv.

16. Frigyesi Elek. sz. j. 5 felv.

17„ Hivatlan Képiró. V. j. 3 felv.

19. Bátori Mária. sz. j. 5 felv.

21. Bakoz. V. j. 3 felv.

23. Móór Károly. sz. j. 5 felv.

24. Két Czedula. V. j. 1 felv. Le egettház.

V. j. 1 felv.

26. Talált gyermek. V. j. 5 felv.

28. llederrári Czeczilia. H. j. 4 felv. es Somíó

nema ábrázolatban. (Nagy Jósef ju

talom játéka).

30. Szapári Péter. H. j. 5 felv. (Tóth István

úr mint új Tag}.

December Hónap.

1. Donna Dianna. Y. j. 3 felv.

3. Testvérek ellenkezése. Ér. j. 4 felv.

5. Két Báthory. sz. j. 5 felv. (Fáncsy Lajos

jutalom játéka).
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7. Holla halála, sz. j. 5 felv.

8. Szebcni erdó. Erz. j. 5 felv.

'.). Zürzavar. V. j. 5 felv.

10. Sokat tudó. V. j 5 felv.

12. Kérok. V. j. 3 felv.

14. Kétgállyarab. Erz. j. 3 felv.

15. Hét leány forma ruhnban. En. V. j. 2 felv.

16. A' pártütók. V.j. 3 felv.

17. Xapi parancsolat. V.j. 4 felv.

19. Orültek haza Dijonban. Erz. j. 3 felv.

20. Lucza széke. N. j. 3 felv.

21. Lanaszsza. sz. j. 4 felv.

25. Havasi Rem Kiraly. Én. V. j. 2 felv.

27. Mivelrség és természet. V. j. 4 felv,

28. Véletlen urrá levés. V. j. 1 felv. Zsivány.

N.j. 1 felv. , Г :

30. Természet leánya. Erz. j. 4 felv.

31. Elet csak álom. N. j. 5 felv. „

Betûk magyar ázatj a.

Dr. Dráma. Én. j. Knekes játék.* Кr. j. Éizékeuy

játék. Erk. j. Erkölcsi játék. H. j. Hosi játék.

■z. j. szomorii játék. Tiin. j. Tiíuemtfnyea játék.

V. j. Vig játék. Me?. Melodrama.
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Tekéntetes Abaúj Vármegye pártfogása

alatt levó Kassai Társaság.

Fó Igazgató Nsgs gróf Csáky Tivodór.

Színeszek betíí rend szerent:

Uoíláki NN. úr.

Egresi Gábor dr.

i ¡¡Нуen Sándor úr (su-

gó).

Lendvay Márton úr.

Lórinczi NN. úr.

Marosi Lajos úr.

Mátéfi Jósef úr (súgó).

S5zentj)éteri 'jSigm. úr.

Szilágyi Pal iír.

Szerdahelyi Jósef úr.

Udvarhelyi Miklós úr.

Ujfalusi Snndor úr.

Dérinc assz. szül. Szej>-

pataki llozál»

Egresinc assz. ч szül.

Szentpeieri 'Susán.

Heinischne assz.

Kovácsne assz. szül.

Csávási Mária.

Lendvaine assz. szül.

Balog Anikó.

Ujfalusiné assz- szül.

Sáska Borbála.

Julcsa L; a.
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Tul a* Dun a i színész társaság Fó igaz-

gatója.

Tettes Kisfaïudi Kisfaludy Sándor Úr.

Színészek betñ rend szerént:

Böszörmenyi Johanna.

Fülöpné assz. szül.

Fügedi 'Susanna.

Komlósiné assz. s/.ñl.

Cségényi Erzsébet.

Törökne assz. szül.

_ Rajts 'Sófia.

Julia L. a.

Abday Sándor úr.

Buldizsár Istvnn úr

(súgó).

Csigó Lajos úr.

Erdós Lujos úr.

Fülöp János úr.

Földváíi Vinc?e úr.

Garzo Vincze úr.

llubenai Ferente úr.

Komlósy Fereníz úr

(Igazgaló).

Török úr.



205

TekéntetfS В ors od Vármegye MiskoF-

czon épiilt nemzeti szín háxában játtzó

színész társaság fel iig) elóje.

Tettes С somos Mihály úr.

t

Szinészek nevei rend szerent :

B. — Jósefa.

Kubainé assz. szüb

Éder Therézia. -

Lászlóné assz. szüb

Éder Antonia.

Sziliígyiaé assz. szül.

N. N.

Boros Jósef úr (eúgó).

Éder György úr (Igaz-

gató).

Köszeghy Alajos ur.

Kubai Pal.

László Jdsef úr.

Ragáli György úr.

Szilágyi Jósef úr.

Török István úr.

Varga János úr.

Varos i István úr.
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Sz. К. Debreczen Yárossa szín buza

ban játszó társaságra fel ügyeló

Színeszek nevei

Ajtai László úr.

íalla Károly úr (Igaz-

gató)

Decie Kár. úr (súgó).

. Erdélyi Josef úr.

Kováts Jósef úr. (

Láng Lajos úr.

Szákfi Jósef úr.

Újhélyi Pal úr.

Zoványi Imre úr (tántz-

müvész).

betu rend szerént:

Balláné assz. szül. Mol-

nár Karolina*.

Lángné assz. szül. Cse-

pregi Nina.

- Lilla L. a.

Julia L. a.



207

Sz. Kir. Mária There zi a Városában

levó szín Házban játszó társaság.

S zemellyei

Kilényi Dávid úr (Igaz-

- gato).

Körosi Ferentz úr.

Nagy István úr.

Nahmer Antal úr.

Parázsó Mihály úr.

Pataky úr. .

Szakátsi Liíszló úr.

Szaplontzay Mih. úr.

Szöko Mihály úr.

Sipos János úr.

betû rend szerént:

Bartha Mária.

Kerosine assz. szül.

Stromp Katalin.

Udvarhelyiné assz. Ju-

hász Juliana.

Julia L, a.

Parázsóne assz. szül.

Náudvari Krisztina.

Szeppataky Johanna. N
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Ezeken kiviil e' folyó 1833-dik esztendó

végévcl van m¿g mezo városokban mu

lato több szinész társaság u. m.

Balog J.'noi úr, veze'rlése alatt, mutatványait adja

Váczon.

Balog 1st van úr, veztírléie alatt, mutatványait adja

Papán.

Baky Gábor úr, vpztSrlése alatt, mutatványait adja »)

Szol. Abonyban.

Fehér Károly úr, vezfrllie ala«, mutatványait adja

Szigethen.

Fekete Gabor jür, vezM¿te alai», mutatványait adja

Bónyon.

Keszi Jósef úr, vezerlése alatt, mutatványait adja

Szathmáron.

Jánosy János úr, vezeilése alatt, mutatványait adja

Magy. Bees en. .

*} Sz. Abony Várossa birlokos Grai mir tobb izben bi-

zonyitották 's bzonyitják, a' honinyelv eránt ronzó

igaz s/.ereteteket a/.zal ; hogy nem tekffntvén a' szi-

ne'sz társaságnak, mellyet a' szerentse hozzájok ve-

zérlett mUrészi gyengeségtít mntatrányainak elóadá-

■ára számossan megjelennek, '« a' nállok menedéket

keresó Thália vándor papjait a' téli hónapokban iza-

bad szállással, 's élelmekre, bóven öszve szedett ga-

bonával, nagy lelküen eló segitik.
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