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Törvénykiszolgáltatás.
1. Az igazgatóság vagy annak megbizottja és képviselője
elnöklete alatt, az év elején az intézetnek a 2. §. értelmében
szavazati képességgel biró tagjai, az igazgatóság által kijelölendő
tizenkét szinész és magán énekes közül, titkos és általános szavazattöbbséggel hat birót választanak. A megválasztott hat biró
ezen tisztet egy évig viseli.
2. Biróválasztáskor egy egyén csak egy szavazattal birhat;
szavazattal bírnak: a főrendező (vagy művezető), rendezők, főruhatárnok, karnagy, karmester, zeneigazgató, főpénztárnok,
kartanitó, könyvtárnok, gazda, súgók; ugy szintén mindazok,
kik szinész-szinésznö magán énekes, magán énekesnő, magán tánczos vagy tánczosnö czim alatt a kolozsvári országos nemzeti
szinházhoz szerződtek. Ezekhez járul még az összes karszemélyzetnek a 3. §. értelmében választott hat képviselője, s az összes
zenekarnak szintén a 3. §. értelmében választott négy képviselője.
3. Szinházi év kezdetével az összes karszemélyzet az igazgatóságnak vagy megbizott képviselőjének elnöklete alatt, tagjai
közül titkos és általános szavazattöbbséggel, hat képviselőt választ, a zenekar pedig négyet. Ezen képviselők szavazati joggal
bírnak a 2. §-ban jelzett biróválasztásnál.
4. Az igazgatóság, vagy annak megbizott képviselője, a főrendező v. művezető, a rendezők és ügyelők által emelt vádak,
ugy szintén a magán vádak is (mert vádló lehet mindenki, ki a
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k. n. színházzal szerződési viszonyban áll) három tagu bíróság
elé terjesztetnek itélethozatal végett. E bíróság tagjai: egy elnök, kit a birákul nem választott intézeti tagok közül minden
ülésre külön az igazgatóság nevez ki, és két biró, kiket az 1. §.
értelmében választottak közül szintén az igazgatóság jogában áll
kijelölni, végül a bíróság jegyzője — a szinház rendes irodatisztje — ki azonban szavazattal nem bir.
Az igazgatóság e bíróságot rendesen havonként egyszer
hívja össze; rendkivüli esetekben pedig belátása szerinti időben
fogja egybehívni.
5. Az egybehivás a körlevelezö könyv vagy körlevelező iv
által eszközöltetik, a körlevélben pontosan meghatároztatik a
vádlottak kihallgatásának időtartama. A mely vádlott e meghatározott idő alatt a bíróság előtt meg nem jelenik, (lásd 11. §.)
vagy távol maradását irásban nem indokolja: utólagos kihallgatáshoz igényt nem tarthat, s ügyét elvesztette. A vádlottak kihallgatására kitűzött idő — rendes körülmények között — egy
óránál több és egy félóránál kevesebb nem lehet.
6. A háromtagú bíróság jegyzőkönyvét az irodatiszt elkészítvén, e jegyzőkönyv a bírák, elnök és irodatiszt (mint jegyző)
névaláírásával ellátva az igazgatóság elé a főrendező által fog
fölterjesztetni. Ezen jegyzőkönyv elkészítésére nézve szem előtt
tartandó szabályul egyszer mindenkorra megállapittatik, hogy:
a) minden vád egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe bevezettessék (az igazgatóság által irásban benyujtott igazgatósági
vádak eredetiben melléklendők).
b) A vádlott szóbeli mentsége szintén egész terjedelmében
bevezetendő, az irásbeli pedig eredetiben melléklendő.
c) Az el nem fogadható mentség a bíróság által megállapittatván, a jegyzőkönyvbe pontosan és világosan bejegyzendő,
hogy jelen törvénykönyv melyik czikkelye szerint és minő büntetésben marasztaltatok el a vádlott.
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d) Ha a bíróság vádlott mentségét (lásd b. pont) elfogadhatónak véleményezi, a jegyzőkönyvben e véleményét indokolni
tartozik.
e) Végül a bíróság üléseiről vezetett jegyzőkönyv lapjai
számozandók és az itéletek egész éven át folyó számokkal látandók el.
7. A főrendező vagy müvezető által az igazgatóság elé te rjesztett jegyzőkönyveket az igazgatóság megvizsgálja, s ha a bíróság által hozott itéletek jelen törvénykönyv czikkelyeinek betüszerinti értelmében hozattak, az igazgatóság a bírósági végzéseket megerősíti, s az itéletek végrehajtását elrendeli; ha pedig
a bírósági végzések nem egyeznének meg a törvény által szigorúan megállapított föltételekkel, s igy az igazgatóságnak az itéletek iránt észrevétele van: ujabb vizsgálat végett a jegyzőkönyv
a birósághoz visszaküldetik.
8. Oly vádügyekben, melyekre ezen törvénykönyv czikkelyei a hármas bíróságtól a felebbezést világos szavakkal az ötös
birósághoz elrendelik (mely rendeletek a törvényben F. V. betűkkel jelezvék) ezen öttagú bíróság az ily ügyeket egészen ujból
tárgyalja, a három tagu bíróság itéletét elveti, módosítja vagy
helyben hagyja; de mindenkor a törvény értelmében hozza végzéseit. Az öt tagu bíróság tag jai: egy elnök (kit a birákul nem
választott intézéti tagok közül az igazgatóság nevez ki, vagy
rendkivüli esetekben a nemzeti szinház országos választmányának tagjai közül kér föl, és a többi négy választott biró, kik a
hármas bíróság tagjai nem voltak, végül a szavazattal nem biró
irodatiszt mint jegyző). Ki a háromtagú bíróságnak elnöke volt,
az öt tagúnál nem elnökölhet. Ezen öt tagu bíróság elé oly ügyet
egyáltalában és soha föllebbvinni nem lehet, melynek birságöszszege egy negyed havi fizetésnél kevesebb. Annak ügyét, kit az
első fokú (hármas) bíróság fölm entett: szintén nem vihetni a felsőbb fokú (ötös) bíróság elé.
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9. A vádló, vádlott vagy tanu, azon biróság ülésében, melyben mint vádló, vádlott vagy tanu jelenik m eg: sem elnök, sem
biró nem lehet. Az e miatt esetleg hiányzandó vilasztott bírák
helyett a nemzeti szinház tagjai közül az igazgatóság belátása
szerint másokat jelöl ki.
10. Kik hivatalosan vádlók tartoznak lenni, birákká nem
választhatók; azonban oly ülésekhez, melyekben sem vádlókul
sem tanukul nem idéztettek, az igazgatóság által elnökül vagy
helyettes birákul kineveztethetnek.
11. A vádlott mentheti magát személyesen, képviselő által
vagy irásban; személyes meg vagy meg nem jelenése tehát szabad akaratától függ. Ellenben a vádló akár hivatalos, akár nem
(1. 18. §. ) mindenkor személyesen tartozik megjelenni; s ha
nem okadatolt elmaradása miatt az általa beirt ügyben a biróság
nem hozhatna itéletet, az alábbi 16. §. szerint vád alá helyeztetik. Csak az igazgatóságnak áll jogában vádjait (mindenkor a biróság elnökéhez czimezve) irásban beadni, mely vádiratban az
igazgatóság mindig meg fogja jelölni azon törvényczikkelyeket,
melyek ellen a vádlott vétett, s melyek alapján elmarasztaltatását a bíróságtól elvárja.
12. A biróság hatalmában csak azt áll megvizsgálni, vajjon
a vétség valóban elkövettetett-e vagy nem? vajjon a vádlott
mentsége bevehetö-e vagy nem? Bevehető a mentség azon esetben, ha a mulásztás vagy vétségi esetek megvizsgálásánál kiderül, hogy az elkövetett vétség vagy mulasztás, nem a vádlott, hanem más, (az illetőt a vádlott mindig megnevezni tartozik, ki is
az ügyelő által a legközelebbi bíróságra fölirandó) hanyagsága,
roszakarata vagy lelkiismeretlensége következtében lön elkövetve; de miután a vétség akár az eredetileg vádoltra, akár a vádlott által a biróság előtt megnevezett vétség szerzőjére bebizonyult: a bíróságnak nem adatott jog és hatalom jelen törvények
által kiszabott büntetéseket sem elengedni, sem enyhíteni, hanem
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kötelessége a törvénvczikkelyek betüszerinti értelmében hozni
meg az itéletet. Hol a büntetés minőségét meghatározni a bírák
belátására bizatik: az világos szavakkal ki van téve ezen tö rvénykönyvben.
13. Az igazgatóság, mint ezen törvények legfőbb oltalmazója, a biróságnak e t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n hozott itélete
alól senkit sem fog felmenteni.
14. A büntetéspénzek birságösszegei az igazgatóság által
megerősített (1. 7. §.) bírósági jegyzőkönyvek értelmében, a főrendező ellenjegyzése mellett, a biróságilag elmarasztaltak havi
dijából a biróság után tartandó legközelebbi fizetésnapon az igazgatósági föpénztárnok által le fognak vonatni s a kolozsvári nemzeti szinház nyugdíjalap javára iratni. E büntetéspénzek jegyzékét a pontos ellenőrzés szempontjából, minden év végével az
igazgatóság által kinevezendő intézeti tagok, ugy szintén a nyugdijintézeti választmány kiküldött tagjai az eredeti bírósági jegyzőkönyvekkel összehasonlítják.
15. A biróság ülésein, a tárgyalás alatt, az intézet tagjai
jelen lehetnek; de az elnökön, birákon, vádlókon, vádlottakon
s megszólítandó tanukon kivül másnak szólani nem szabad. Az
ellenkezőleg cselekvőket az elnök rendre inti, vagy kiparancsolja.
Ki nem engedelmeskedik, 6 kros büntetést fizet. Ezen kivül az,
ki a bíróságot megsérti, vagy előtte magát bármi tekintetben illetlenül, tiszteletlenül viseli, a biróság bármely tagja által bevádoltatik s a következő biróság által a vétség fokozatához képest,
a biróság belátása szerint 5 forinttól 20 forint kerek összegig
marasztaltatik el. Ha azonban a biróság félhavi dijjának elvesztésére ité li: ez esetben a vádlott fellebbezhet az ötös bírósághoz.
(F. Y.) A tárgyalások bevégezte után, az itéletek hozatalakor
csakis az elnök, a két, (esetleg négy) biró és a jegyzőkönyvet készítő irodatiszt lehetnek a teremben,
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16. Ha az igazgatóság által körlevél szerint (1. 5. §.) meghívott, illetőleg kijelölt biró az ülésről elmarad vagy késik, ugy
fog megbirságoltatni, mintha próbáról maradna vagy késnék el.
Ezért az ügyelő köteles a bírósági tárgyalások kihallgatása megkezdésekor a próbajelzö csengetyüvel jelt adni s a késlekedőt feljegyezni.
17. Kit az igazgatóság vagy társai bizalma birói tisztre
szólít fe l: köteles e tisztet elvállalni, ellenkező esetben havi dijjának egy nyolczadrészét veszíti el mindannyiszor, valahányszor
a felszólítást visszautasítja. Ugyan e büntetés éri a bíróság mindazon tagjait, kik itéletöket nem jelen törvénykönyv czikkelyeinek betüszerinti értelmében hozzák. (1. 12.) Az ily bírákat a bírósági jegyzőkönyv tanu vallomására való hivatkozással az igazgatóság vád alá helyezi és ötös bíróság elé állítja. Az ily ötös
bíróságnak elnöke mindenkor a n. szinház országos választmányának egyik (nem igazgató) tagja.
18. Vádló lehet akár ki, ki a nemzeti szinház pénztárából
fizetést huz. Hivatalos vádlók: az igazgatóság, a főrendező, a főpénztárnok, a rendezők, a karnagy és karmester, a súgók, a főruhatárnok, az ügyelő, kartanitó, zenekar-igazgató, könyvtárnok,
födiszitő mester. Minden vétségért vagy mulasztásért a fönntebbiek által hivatalos vád emelendő s e vádat az ügyelő tartozik a
vádlapokra följegyezni, mit ha bármi oknál fogva elmulasztana,
a fel nem jegyzett vád vétségdiját fizeti. Az igazgatósági vádakat
az igazgatóság megbizott képviselője által mindenkor irásban adja
be, (1. 11. §.), mig a vádlapokon előlegesen csak jelezni fogja,
hogy névszerint ki ellen emelt vádat.
19. A vádlók és vádlottak föl vannak jogosítva vádjaik és
mentségeik igazolására az ügyelőnél már előre följegyzett s igy
a bíróság elé idézett tanuk vallomásaira hivatkozni. Ha bebizonyul vagy valamely tanu hamis bizonyságot tett, az igazgatóság vagy megbizottja által hivatalosan bevádoltatik, elveszti fél-
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havi diját, s mint erkölcsileg bélyegzett többé tanúvallomásra
meg nem idézhető, (F. V.) sőt az igazgatóság által el is bocsáttatható.
20. A vádlapok az ügyelő őrizete alatt állanak, ki azokat
a főrendező felszóllitására köteles az igazgatósághoz felülvizsgálás végett mindenkor átadni. Ha valaki az ügyelő vagy bármely
hivatalos vádló által bevezetett vádat kibövitni vagy megcsonkítani bátorkodnék, 20 kros büntetést fizet. Magán vádját mindenki sajátkezüleg tartozik a vádlapra följegyezni: azt vissza is
vonhatja mindaddig, mig a vádlapokról a vádkönyvbe a vádak az
ügyelő által be nem vezettettek. Ha a vád egyszer a vádkönyvbe
be lön igtatva (a mi mindég 48 órával a bíróság megtartása előtt
történik), többé semmi vád vissza nem vonható.
21. A bíróság elé idéző körlevéllel a vádkönyv s az esetleges igazgatósági vádak másolata is megmutattatik minden vádlottnak, hogy az ellene emelt vádat legalább 2 órával az ülés
előtt ismerje.
22. Minden tag köteles a körlevezö könyvet vagy lapot 10
kros büntetés terhe alatt mindenkor tintával aláirni. A körlevél
kihordója mindig el lesz látva iróeszközökkel s igy senki részéről az iron aláirás igazoltnak el nem ismertetik. A láttomozás
mindég névaláírással eszközlendő. Név nélküli „láttam” semmisnek vétetik az igazgatóság által.
23. Körlevelet csak a főrendező (v. művezető) bocsáthat ki.
Tartozik azonban mindenkor a körlevelet ezen bekezdő vagy zárszóval ellátni: „Az igazgatóság meghagyásából.” Ezen törvényes
kellék nélkül a körlevél senkire nézve sem tartalmazhat kötelező
utasítást vagy rendeletet s egyszerű tudósításnak tekinthető.
24. A büntetés először vagy kerek összeg, melyet jelen törvény czikkelyei mindig, vagy határozott egységes mennyiségben
vagy a kiindulási legkisebb összegtől a törvényszabta legnagyobb
összegig állapítanak meg; másodszor vagy 2 krajczártól több
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krig terjedő s a vétséget elkövető tag egy negyed havi fizetésének minden forintjától számítandó bírságösszeg.
Rendkivüli esetekben a büntetés jelen törvény világos szavai szerint 1/4— V2 vagy egész havi dij elvesztésében is megállapítható, sőt a tag az igazgatóság által el is bocsátható. A büntetési birság összegek mindig osztrák értékben számíttatnak.
25. A mely szinész, énekes vagy kardalnok egyszersmind
hivatalt is visel, (ha hivataláért nem napi, hanem rendes havi
díjban részesül) a hivatala teljesítésében elkövetett vétségeért
hivatala után járó dijából fizeti a büntetést. Egyéb vétségeiért
pedig Szinészi, énekesi vagy kardalnoki fizetéséből. Napdijas segédhivatalnok elkövetett vétségéért az igazgatóság által egyszerüen elmozdítható állásától.
26. A büntetési bírságösszegek a nyugdij alapjának gyarapítására fognak fordíttatni. (1. 14. §.)
27. Az igazgatóság csak azon esetben bocsáthatja el minden kárpótlás nélkül a 4. és 8. §§-ban megnevezett bíróságok
mellőzésével a vádlott intézeti szerződött tagot, ha oly törvényczikk ellen vét, melyben ezen hatalom világos szavakkal megadatik az igazgatóságnak. Ha azonban az igazgatóság elbocsátási jo gával élni nem akar, a kérdéses ügyet jogában áll a bíróság elé
vinni: e bíróság ha fölmenti (1. 12. §.) a vádlottat, az igazgatóság is fölmentettnek fogja öt tekinteni a rögtöni elbocsátás büntetése alól, de a helyett okvetlenül egész havi diját veszti a
vádlott.
Ha valakit a bíróság végzése rögtöni elbocsátással sú jt: e
végzés is, mint minden bírósági végzés általában, csak ugy emelkedik jogerőre, ha az igazgatóság által (1. 7. §.) megerősíttetett.

Általánosak.
28. A nemzeti szinház minden szerződött tagja, kik a kolozsvári nemzeti szinháztól fizetést húznak, törvényeinek kivétel
nélkül alá vannak vetve s vétségeik esetében, mindenkor jelen
törvények 4. és 8. §§. megnevezett bíróságok elé fognak állíttatni.
29. Oly tagot, ki a nemzeti szinháznak, mint müintézetnek becsületét sértő vétket követ el, vagy kit polgári hatóságközönséges bűntényért fenyitö kereset alá vesz, az igazgatóság
kárpótlás nélkül azonnal elbocsáthat s ilyennel a többi tag együtt
működésre nem kötelezhető.
Az intézet becsületét sértő véteknek tekintetik először minden oly szóbeli nyilatkozat, mely a nemzeti szinház országos választmányát, igazgatóságát, tisztviselőit és müködő tagjait, mint
erkölcsi testületeket, rágalmazza és igy becsületökben kisebbíti;
másodszor minden oly irott avagy nyilvánosság elé nyomtatásban kibocsátott nem szóbeli nyilatkozat, mely a föntebbi értelemben rágalmat és becsületbeli kisebbítést tartalmaz.
30. Az igazgatóságnak jogában áll minden oly ügyben,
mely a nemzeti szinházat vagy a véle szerződési viszonyban levő
tagokat egyetemlegesen érdekli, körlevél által közgyűlést hivni
egybe. A gyűlés kezdetét a meghatározott időben a próba csengetyü jelzi s az elmaradók vagy késlekedők ugy büntettetnek,
mintha főpróbától maradtak vagy késtek volna el.
3 1.
Játékrend vagy rendelet, melyet az igazgatóság megbizásából (1. 23. §.) a főrendező v. művezető; értesítés, melyet
az intézet tisztviselői bocsátanak ki, a próbákat jelző fekete tábla
mellé alkalmazott rostélyos keretben fognak kifüggesztetni, melyek megjelenésére azonban a próba tábla külön értesítése is
figyelmeztetni fog. Minden ily rendelet a tagokra (a körülmények
szerint az összesre, vagy a körlevélben névszerint megnevezet-
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tekre) kötelező levén: ha arra vonatkozólag bárkinek is észrevétele van, köteles ez észrevételét a főrendezőhez (v müvezetőhez)
azonnal beadni. Szóbeli észrevételek figyelmen kivül hagyatnak,
az irásbeliekre a főrendező köteles irásban adni meg a választ,
mely irásbeli tudósítás, ép ugy mint minden levelezés, másolatban mindig az igazgatóságnál meg fog őriztetni.
32. Az igazgatóság, valamint megbizásából a főrendező (v.
művezető) oly rendeletet vagy értesítést, mely a műszaki igazgatás ténykedéseiből kifolyólag akár egyesekre, akár az összesre
mint hivatalos rendelet kötelező erővel bir, szóbelileg közölni
soha sem fog, csakis irásban; igy a nemzeti szinház tagjai is bár
mely ügyben az igazgatósággal vagy megbízottjaival csak irásban
levelezés által közlekedhetnek. Az igazgatóságnak, ép ugy megbízottjainak jogában áll minden s z ó b e l i értesítésre belátása
szerint megjegyezni, hogy „nem veszi tudomásul."
33. Czivakodni, pörlekedni, gorombáskodni, egymást sértegetni, 2 frttól 10 frtig terjedő kerek összeg, birság összege
alatt tilos. A főrendezőt, rendezőt, föpénztárnokot, ügyelőt, más
tisztviselőt vagy vendéget megsértő, vele czivodó, vagy gorombáskodó, 5 frttól 20 frtig terjedő kerek összegig büntettetik.
34. A ki tagtársát, vagy bárkit a szinházhoz szerződtetett
tagok közül tetleg bántalmaz: megüt, meglökdös, szóval: kezet,
botot vagy pálczát emel rá s azzal testi sértési szándékból érinti,
egy egész havi dijját veszíti. (F. V.) Az ily tagot az igazgatóság
rögtön el is bocsáthatja, a sértett félnek fennmaradván minden
esetben joga a hazai törvények értelmében, sértő ellen a kereset
indításra.
35. A kik verekednek, azaz egymást kölcsönösen tettleg
bántalmazzák, megütik stb. szóval egymásra botot, pálczát vagy
bármi ütő, vágó eszközt emelnek és azokkal egymást kölcsönösen
testi sértési szándékból tényleg érintik, a vétség fokozatához képest, a bíróság belátása szerint egy negyed havi dijtól egész havi

dijjig büntettetnek, sőt el is bocsátathatnak az igazgatóság vagy
bíróság itélete következtében. (F. Y.)
36. Ha férfi nőt üt meg, 20 forint büntetést fizet.
37. A közönséget megsértő tag, ha a sérelem a szinház
épületében vagy épen nyilt szinpadon történik, negyedrész havi
fizetését veszíti el. Botrányosabb vétség esetében, fél vagy egész
havi dijjáig is elmarasztalható, sőt el is bocsátható a bíróság itélete következtében. (F. Y.)
38. Ki az intézet valamely nőtagját trágár tréfával, elménczkedéssel, kétértelmű szavakkal vagy illetlen viselet által
megsérti, elveszíti egy negyed havi fizetését; ugy a nőtag is, ki
a női szeméremről és illedelemről megfeledkezik. Ugyan ily büntetés éri mindazokat, kik az intézet, Szinpad, öltöző vagy az épület bármely részén a falakat, ajtókat, ablakokat vagy bármiféle
bútorokat, szerepeket, hangjegyeket, ügyelői vezérlapokat trágár
rajzokkal vagy bárminemű feliratokkal beszennyezik.
39. Minden ellentmondás valamely hivatalt viselő u. m .:
főrendező, rendezők, ügyelő, karnagy, karmester vagy az igazgatóság bármely megbizottja rendelete, utasítása ellen, melyet az
illető hivatalos működéséből kifolyólag a tagoknak ad, 20 kros
büntetés terhe alatt tilos. Ha az érdeklett azt hiszi, (másnak
bele avatkozni 2 forint büntetés alatt tilos) hogy a rendelet ellen
alapos kifogása van, sat szabad ugyan illedelmesen nyilvánítania
a rendelet kiadó előtt, de annak véghatározatában köteles megnyugodni. Ki ellenkezőleg cselekednék, habár semmi zavart sem
okozna is ellenvetése által, fizet 40 kros büntetést; ha pedig
miatta zavar vagy hátramaradás is történik, az előbbi 40 kros
büntetésen kivül még az okozott zavart vagy hátramaradást illető
büntetésben is elmarasztaltatik. — Ha pedig az igazgatóság hivatalos rendelete ellen szegülne, mindannyiszor félhavi diját
veszíti el. — (F. V.)
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40. Ki a szinház épületében részegen mutatkozik, 2 frtig
büntettetik. Ki valamely próbán részeg, vagy oly észrevehetően
mámoros, hogy e miatt akadozva vagy hiányosan mondja szerepét, szóval, ha rajta a mámoros állapot a rendező által constatáltatik, negyed havi diját veszti. Ha ugyane vétség előadás alkalmával merülne fö l: a bíróság belátása szerint fél- vagy egész havi
diját veszti a vádlott. (F. Y.)
41. Kutyának vagy más állatnak a próbán és előadáson
helye nincs, a tulajdonos 40 krt fizet. Ha pedig a kutya előadás
folyamában a nézők láttára a szinpadon mutatkoznék: a tulajdonos vagy kivel a kutya a szinházhoz jött, 5 forintot fizet.
42. A szinház öltöző szobáiban, a szinpadon, a nézőtéren,
folyosókon, diszlet- és ruhatárban, karszobában, a színpad alatti
helyiségekben dohányozni, égő pipát vagy szivart bevinni egy
havi büntetés alatt tilos. Ha a szinpadon égő gyertyák szükségeltetnek, azok meggyújtását és eloltását csak a szinházi lámpagyújtó vagy kellékes eszközölheti. Ha valakinek— szerepe szerint
— a szinpadon valamely jelenetben szivarozni vagy dohányozni
k e ll: a jelenet végeztével köteles az égő szivart vagy pipát az
ügyelőnek átadni, ki azt a kellékes által eloltatja. Ellenkezően
cselekvők az ügyelő által felirandók és a bírák belátása szerint
2 forinttól 8 forintig fognak megbüntettetni.
43. Szinházi díszünnepélyeken, melyeket a Szinlap mindenkor e szóval jelez ü n n e p é l y e s v. d í s z e l ő a d á s , az igazgatóság rendeletére az intézetnek minden tagja, vagy azok, kik
ily alkalomra a főrendező által kijelöltetnek, kivétel nélkül tartoznak azon jelmezben és azon jellemálczával a szinpadon megjelenni, a hogy azt az igazgatóság meghagyásából a főrendező
irott utasításában megkívánja. A ki ellenszegül, 5 forinttól 10
forintig büntettetik.
44. Próbán és előadáson a néma személyzetnek, kellékesnek, diszitőknek és világítóknak, szinpadi szolgáknak csak a fö
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rendező vagy az illető darab rendezője és az ügyelő oszthat rendeleteket, másnak engedelmeskedni nem tartoznak.
45. Ki hangjegyeket, könyveket, sugókönyvét, szerepeket,
ruhatári darabokat, szükséges szereket, s akármi szinházi kelléket
bepiszkol, elveszt, elront, vagy bármiképen megkárosít, annak
költségén azok vagy kijavíttatnak, vagy ujonnan megszereztetnek.
Az illető felügyelők, ruhatárnokok, Szinmester, könyvtárnok stb.
minden körükben történt ilyes kárt tartoznak azonnal bejelenteni
az igazgatóságnak, különben a kárt ők fogják megtéríteni. A
kártételnél a véletlenre való hivatkozás mentségül el nem fogadtatik. Ha a függönyhuzó v. díszítők gondatlanságából valamely
diszletdarab- vagy függöny-, bútorban s más kellékben alázuhanás
vagy vigyázatlan fölrántás miatt kárt te sz : a kárért az illető
diszitö felelős s a károsult a gondatlan kártevő havi dijából ki fog
elégittetni az igazgatóság rendelete folytán.
46. Az igazgatóság irott engedélye nélkül a könyv-, ruhaés diszlettárból semmi intézeti vagyont kölcsön kiadni akár szinházi tagnak, akár idegennek nem szabad. Ha ezt a könyv-, ruhaés diszlettárnok még is megtenné, 5 forint büntetést fizet; ha
pedig a kölcsön adott tárgy sérülést, romlást vagy hiányt szenvedne, a kárt a leltárbeli érték szerint az illető kikölcsönzö
megtéríti.
47. A könyvtárból semmiféle könyvtári czikket igazgatósági engedély nélkül lemásolni vagy lemásoltatni nem szabad. Ki
ez ellen vét, félhavi dijját veszti el, ezen kivül a kérdésben levő
szinpadi mü szerzőjének vagy fordítójának a bíróság által meghatározandó illő kárpótlást is fog fizetni, sőt mint más tulajdonát
elidegenítő az igazgatóság vagy a bíróságnak itélete következtében elbocsáttathatik. (F. Y.)
48. Az igazgatóság által kiosztott szerepeket minden szereplő köteles magánál tartani mindaddig, mig az tőle visszavétetik, ellenkező esetben a szerepkiosztó-könyv igazolása alapján a
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hiányzó szerep vagy zeneszólam az illető költségére le fog ujból
íratni. Ha a szerepkihordó az illetővel a szerep átvételét nem
igazoltatta, ha a kiosztókönyv átvételi rovata üresen á ll: a hiányzó szerep a szerepkihordó költségén fog kiíratni.
49. Hogy a szinpadi próbák háborgatás nélkül csendben
folyhassanak, a próbát vezető rendezőnek vagy ügyelőnek jogában áll minden oly tagot, kinek a próbált darabban elfoglaltatása
nincs, távozásra szólítani föl. Ha a megszólított nem távozik, az
ügyelőnek kötelessége öt fölirni (megjelölvén, hogy hányszor szólította föl az alkalmatlankodót távozásra) s a bíróság minden
felszólításért 50 krajczárban fogja az illető próbaháboritót elmarasztalni. Ugyan e pont szerint birságoltatnak meg mindazok,
kik este előadás folyamában vagy a felvonás közök alatt a rendező vagy ügyelő felszólítására a szinpadról el nem távoznak,
csakhogy mindannyiszor a fentebbi bírságösszeg kétszeresét (egy
forintot) fizetik.
50. Idegenek (a szinházhoz nem szerződött közönségbeli
egyének) próba és előadás alatt nem tartózkodhatnak a szinpadon.
Az ügyelőnek jogában áll az illetőt távozásra szólítani fe l; vagy
megkérdezni, hogy kihez, ki kedvéért jö tt föl a szinpadra; s az
idegen által megnevezettet föl fogja irni. Jogában áll az ügyelőnek
továbbá, ha az illető idegen senkit meg nem nevezne: fölirni
mindazokat, kikkel az idegen beszél vagy társalog s ezek valamennyien 50 krajczárt fizetnek. — Ezen büntetés annyiszor ismételtetik, a hányszor kénytelen az ügyelő az ismerőst, rokont,
cselédet, szóval idegent távozásra fölszólítani.
Ha az idegen az igazgatóság valamely tagjának engedélyére
hivatkozik, az ügyelő tartozik azt a felírásnál megjegyezni.
51. Az előadásokat a nemzeti szinház tagjai az igazgatóság
által kijelölt helyről nézhetik. A kiknek az igazgatóság páholyhasználatához ad engedélyt: azok magukkal semmiféle idegent a
páholyba nem vihetnek. S kiket ily vétség miatt az igazgatóság,
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föpénztárnok vagy jegyelárusifó bevádol, a páholy árának megfelelő összegig fognak elmarasztaltatni. Ugyan ez áll a zenekari
tagokra, karnagyokra és karmesterekre, ha a zenekari helyiségbe
magukkal idegent visznek; az ügyelő felírja azon zenekari tagokat, a kik mellett vagy a kihez legközelebb az idegen ül, s az
illető vagy illetők egy első rangú támlásszék áráig fognak elmarasztaltatni.
51. Ki a nézőtéren illetlenül viseli magát, bevádolható
bár ki által, s a vétség fokozatához képest a bírák belátása szerint 3 forinttól 10 forintig terjedő összegig fog büntettetni. Ha
a vádat a közönség valamely tagja emeli: a bírságösszeg 6 forinttól 20 forintig terjed.
52. a) Ki megbetegszik, rögtön jelenteni fogja a főrendező
(vagy művezetőnek) 20 kros büntetés terhe alatt. Köteles a bejelentéstől számitandó 6 óra időtartam alatt orvosi bizonyitványt
küldeni, mit ha elmulaszt, 10 kros büntetést fizet. Ha a jelentéstétel elmulasztása által zavar támadna, 20 kros büntetéstől 25
kros büntetésig marasztalható el a tag a bírák belátása szerintb) Csak szinházi orvos bizonyítványa érvényes. Ha valaki
nem szinházi orvossal gyógyittatja magát, az igazgatóságnak jo gában áll a kiállított bizonyitványt visszautasítani mindaddig,
mig a beteg azt a szinház orvosa által nem hitelesítteti.
c) Az orvosi bizonyitványban a lehetőség korlátái között
meghatározandó az idő, a meddig a beteg rendes kötelezettségeinek teljesítésében akadályozva van, ezen idő eltelte után köteles a beteg az a) alatti büntetés terhe alatt uj bizonyitványt
küldeni.
d) Ki betegnek jelenti magát, az orvos engedelme nélkül
szállásán kivül nem mutatkozhatik 10 kros büntetés alatt. A kijárhatási engedelem az orvosi bizonyitványban kitétetik, s az
idő is, melyben a beteg szállását elhagyhatja. Ki más időben
2
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mutatkozik szállásán kivül, egészségesnek tekintetik s 20 kros
büntetés alatt kötelességei teljesitésére felszólittatik.
e)
A szinházi orvosok lelkiismeretessége és igazságérzete
minden kiállitandó bizonyítványon világosan ki fogja tüntetni,
vajjon a betegség nem erkölcstelenség vagy korhelykedés következménye-e? S ha a bizonyítvány ily eseteket constatál: a
tagtól az igazgatóság betegsége tartamára esendő fizetését megvonhatja.
53. A mely nőtag törvényes házasságon kivül teherbe esik,
azon idő alatt, melyben szinpadra nem léphet, első esetben fél,
második esetben egész fizetését elveszti. Az ily tag, nehogy botrányul szolgáljon, mihelyt a terhesség rajta észrevehető, szinpadra felgyógyulásáig nem léphet.
54. Az igazgatóság engedelme nélkül semmiféle nyilvános
előadásban, legyen az bár jótékony czélokkal egybekötve, senki
föl nem léphet, azokban részt nem vehet. Ha pedig az igazgatóság engedelmével tiszteletdij mellett lép fel valamely tag, mint
vendégszereplö akár helyben, akár m ásutt: tiszteletdijából 5 száztolit a nyugdij alap javára tartozik a nyugdij-egylet pénztárnokának átszolgáltatni, mit ha nem tenne, a nyugdíj-választmány
pénztárnokának jogában áll a vendégszereplö tiszteletdij összegéről magának hiteles adatokat szerezni, s a megfelelő összeget
jelen §. alapján az illető tag fizetéséből a nyugdíjalap javára
levonni.
55. Ki a szinre hozandó uj müvek felől rosszaló híreket
terjeszt, fizet 40 kros büntetést. Bárkinek jogában áll a rosszaló
hírek terjesztőjét bevádolni, s ha a bíróság előtt b e c s ü l e t
s z a v á r a az illetőnek szemébe mondja vádját, bizonyítani azt
nem köteles. A vádlottat a bíróság el fogja marasztalni. Ha
azonban a vádlott magát ártatlannak é rz i: tetszése szerint indíthat vádlója ellen rágalmazási keresetet polgári pör utján, mit ha

m egnyer: s a rágalom bebizonyult, a rágalmazó ugy bűnhődik,
mintha hamis tanúságot tett volna (1. 19. § )
56. Ki az igazgatóság vagy a nemzeti szinház bármely tagja
ellen nyilvánosan sértőleg beszél vagy ir, rágalmaz, azokat becsületben vagy hitelben kisebbíti; ki előadáskor a nézöhelyen
roszalásnak jeleit adja, az igazgatóság, s az intézet tagjai ellen
pártokat csinál, piszszegöket, fütyülőket vagy tapsolókat bérel:
a bírák belátása szerint, a vétség fokozatához képest, 20 kros
büntetéstől egész havi dij elvesztéséig büntethető, sőt rögtön el
is bocsátható. F. V.
57. Minden tag köteles az ügyelőnél az év elején és az évi
költözködések (Szt.-György, Szt.-Mihály) napjain kitett füzetbe
lakását az utcza, ház- és szobaszám pontos megjelölésével beírni
10 kros büntetés terhe alatt. Ki szállását változtatja, 24 óra
alatt köteles ezt a főrendezői (v. művezetői) irodában 10 kros
büntetés alatt bejelenteni. E büntetés elmulasztás esetében naponként ismételtetik.
58. Ki szállásáról 3 óránál több időre távozik, otthon meghagyja, hol lesz megtalálható: ellenkező esetben, az e miatt történhető zavar és akadályhoz mérve, a bíróság belátása szerint,
2 kros büntetéstől 20 kros büntetésig büntettetik.
59. A városból csak az igazgató engedelmével szabad elutazni; ellenkező esetben az illető minden napért negyedhavi
diját veszti e l; az általa elmulasztott foglalatosságokért is a törvények szerint büntettetvén. F. Y.
60. Ki szabadsággal elutazott, s az engedett időn tul oda
marad, minden napért negyedhavi dij büntetést fizet, sőt az általa
okozandó kár megtérítésében is elmarasztalható, felmaradván az
igazgatóságnak joga őt rögtön el is bocsátani. F. V.
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Já té k re n d .

Szerepek.

61. Darabválasztás és műsorkészítés egészen igazgatói jog,
s e részben az igazgatóság tetszése szerint intézkedik.
62. A müsorozat hetenkint, s mindég két hétre előre közöltetik a tagokkal a 3 1. §-ban jelzett rostélyos keret által. Kinek az emlitett módon közzétett müsorozatra vonatkozólag bármi
megjegyzése van, köteles azt irásban a főrendezőnek 24 óra alatt
beadni. A főrendező tartozik azt az igazgatósággal azonnal közölni, ha az észrevételre 24 óra alatt az igazgatóságtól válasz
nem jö n : jele, hogy az észrevétel figyelmen kivül hagyatik s a
müsorozat változatlanul meg fog tartatni.
63. Ki miatt ezen szabályok mellett a kitűzött darabot el
kell halasztani, 5 forinttól 10 forintig terjedő pénzbírságban
marasztaltatik el. Ha azonban az igazgatóság tekintettel az okozott zavarokra vagy károkra, vádjában világosan kiteszi, hogy a
„ m ü s o r o z a t k é n y s z e r v á l t o z á s t s z e n v e d v é n , zav a r (v. k á r ) i d é z t e t e t t e 1ő, “ a biróságnak nem áll jogában
a fönnebbi kerek összegben marasztalni el a vádlottat, hanem
havi fizetése egy negyed részének elvesztésére fogja ítélni, s csak
is ez esetben történhetik fellebbezés. (F. V .)
64. Müsorozatra csak már kiosztott darabok tétetn ek ; az
előkészületi rovatban azonban a még ki nem osztott darabok legközelebbi kitűzése jelezhető.
65. Ha a müsorozatban az igazgatóság változtatni akar:
(másnak ehez joga nem lévén 1. 61. §. ) e változtatás a 31. §-ban
jelzett módon köztudomásra fog hozatni a főrendező által.

J e g y z é k . Szerepek alatt értetnek egyszersmind a zenés vagy
énekes darabok zene- vagy ének részei.
66. Szereposztás kizárólagosan igazgatói jog.
67. Minden tag köteles a neki osztott szerepet elfogadni, a
szerep visszaküldésének hely nem adatik. Valahányszor az illető
tag egy szerepet visszaküld, vagy a kiosztó könyvben az átvételt
névaláírásának megtagadásával elismerni vonakodik, 10 kros büntetésben marasztaltatik el. Ha pedig végül a szerepet nem is já tsza e l: a föntebbi büntetésen kivül, szerepének minden egy negyed ive után 5 forint büntetést fizet.
68. Szerepet senki sem birhat kizárólagosan egyedül; hanem ha az igazgatóság jónak lá tja : a szerepet az illetőtől visszaveheti és a 66. §-ban jelzett jogánál fogva másnak oszthatja. Ki
szerepét visszaadni vonakodik, vagy elvesztvén, azonnal visszadni
képtelen, 20 kros bűnt. mellett, költségén ujra le fog iratni. —
Szerepváltoztatáskor ugyanazon darabban, törvényes betanulási
idő mellett, más szerepet is köteles a tag eljátszani, mint a mely
tőle elvétetett; ellenkező esetben az előbbi czikk czerint fog büntettetni.
69. A szerződésekben előforduló ily kitétel: „elsőrangú,
vagy elsőrendü tag, müvész, művésznő" sat., senki által sem magyarázható a neki osztandó szerep értékére vagy fontosságára,
miután ez osztályozás a tag évi vagy havi tiszteletdija meghatározásának szolgál jelzőjéül. Ennek alapján tehát senkinek sem
áll jogában a szerepeket saját felfogása szerint osztályozni, s a
szerződésben kitett e l s ő r a n g ú sat. szóra hivatkozva, a részére osztott szerepet visszaküldeni, a 67. §-ban meghatározott büntetés alatt.
70. Elsőrangú tiszteletdijban részesülő szerződött tag, minden hónapban négy nagyobb (két ivet meghaladó) uj szerepet
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köteles elvállalni; kisebbeket, de két ivet meg nem haladókat,
ezeken felül minden szinre hozandó uj darabban. Kis szerepeket,
félivet meg nem haladókat, s nem kötött beszédüeket, szükség
esetében még a játék napján is köteles elvállalni a tag. Rögtön,
próba nélkül, az nap oly darabok vétethetnek elő, melyek azon
évben többször adattak elő, egy próbával pedig olyanok, melyek
itt vagy másutt legalább egyszer adattak. — Nagy, uj, zenés darabok (operák, operették) betanulására legfeljebb 6 hét, kisebbekére B hét, népszínművek vagy énekes darabokéra pedig 10
nap engedtetik. Ki miatt ezen szabályok mellett a müsorozat
kényszerváltoztatást szenved, a 63. §. szerint itéltetik el.
71.
Szerepből valamint darabból kihúzni valamit, 3 kros büntetés alatt, nem szabad. A darabokat az igazgatóság jóváhagyása
mellett csak a főrendező (v. művezető) rövidítheti meg. A klassikus darabok (Shakspere, Moliére, Goethe, Schiller, stb.) mindenkor a budapesti nemzeti szinház drámai igazgatójának scenirozása szerint fognak szinre hozatni, a ki e szabályoktól eltérőleg
önkényüleg já r e l : az okozandó zavarhoz képest, 20 kros büntetéstől, negyed havi dij elvesztésig büntethető a biróság belátása
szerint. (F. Y.)

Próbák.
72.
A próbák megelőző nap estéjén 8 óráig a főrendező által összeállított foglalkozási napló lap utasítása szerint, az ügyelő által iratnak ki a próba-jelző táblára. Ha 8 órán túl közbejött
körülmények folytán a próba-renden változtatni k ell: az érdekelt
felek, a főrendező által kibocsátott körlevél utján fognak értesittetni. Oly tagokat azonban, kik a jelzett időn túl is az előadás
folyamában, mint szereplők, részt vesznek, a főrendező nem köteles körlevél által értesíteni s ezek előadás után a fekete tábla
megtekintésére lesznek utalva.

73. Próbák reggeli 8 órától kezdve, bármely időben tarthatók, sőt az igazgatóság kivánatára, előadások után is.
74. A próbák és előadások a szinházi órák szerint (színpad
és főrendezői iroda) fognak tartatni. Az ügyelőnek kötelességében áll ezen órákat a m. k. tudomány-egyetem nyilvánosan látható villany-óráival öszhangzatban ta rta n i; a késések tehát mindenkor a szinházi órák szerint fognak följegyeztetni.
75. Kinek valamely darabban szerepe van, köteles annak
minden próbájára pontosan megjelenni. A próbák olvasó-rendelkező-, emlék- és főpróbákra osztályoztatnak. Az olvasó-rendelkező próbán tartozik minden, az illető darabban szereplő tag,
végig jelen lenni.
Ki valamely próbáról elkésik, fizet
1— 5 perczig2 krajczáros
5 -1 0
„
4„
1 0 -1 5
„
6„
1 5 -2 0
„
8„
20— 25
„
10„
2 5 — 30
„
12„
30— 40
„
14„
4 0 — 50
„
16„
50— 60
„18
„
büntetést;
egy
órán túl minden 5 perczért 2 krajczárral többet.
Minden magán- vagy kar énekes a zongora melletti betanuló, gyakorló próbákról való késéseért, elmaradásáért, kerek
összegben fog elmarasztaltatni. Es pedig:
5— 10 perczig 10 krajczárt
1 0 -1 5
„
20
15— 20
„
30
2 0 — 25
„
40
25— 30
„
50
3 0 — 35
„ 6 0
„
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35— 40 perczig 70 krajczárt
40— 45
„
80
45— 50
„
90
50— 60
„
egy forintot. Egy órán túl minden öt perczért még 10 krajczárt.
Olvasó-próbát kivéve, minden egyéb próbán késésül azon
idő számíttatik, a meddig az elkésett tag jelenete vagy jelenetei
együtt véve tartottak. Az ügyelőnek kötelessége a késett tagnál
a távoliét időtartamát pontosan megfigyelni és lelkiismeretesen
följegyezni.
76. A ki a többiek türelmét fárasztva, a rendelkező-olvasó
próbán akadozva olvas, a rendező' második figyelmeztetése után
az ügyelő által felírandó s a biróság 2 kros büntetésre fogja ítélni. Olvasó-rendelkező próbát csak a szerepek kiosztásától számitandó 12 óra mulva lehet tartani, ha azonban rendkivüli okoknál
fogva a próba előbb tartatik m eg: az akadozva olvasók be nem
vádolhatok.
77. A rendező kötelessége meghatározni az idegen szavak
és nevek egyforma kimondását. A rendező által igy meghatározott idegen szók és nevek kimondását nem áll senkinek jogában
jobban tudni s a felett vitatkozni; a vitatkozó minden egyes
esetért fizet 20 krajczárt, ha pedig következetesen daczból vagy
ellentmondási viszketegböl az idegen szavakat előadáskor is nem
a rendező meghatározása szerint ejti ki, 1 forinttól 5 forintig büntethető.
78. Minden próbához, kivétel nélkül, csend, rend és figyelem szükséges. E végből minden oly próbán, melyet a fekete
tábla nem ezen szavakkal jelez: „rendelkező-olvasó“ vagy: „olvasó-rendelkező “ próba, a színpad azon részén, melyet a pr óbálandó darab felvonása vagy jelenete igénybevesz, szóval: amely
szinpad-rész előadáskor a néző által látható lesz, csak a szereplők mutatkozhatnak. Tiltva van tehát az ácsorgás, sétálás a szin-
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pad oly részén, melyet a próbálandó jelenet vagy felvonás, a rendező meghatározása folytán igénybe vett. A próba kezdetét jelző
ügyelői csengetés általánosságban figyelmeztetni fog mindenkit a
Szinpad kiürítésére; e figyelmeztetés után, az ügyelő személyválogatás nélkül mindenkit föl fog irni, a ki ácsorgásával alkalmatlankodik; a ki ezen kivül, bárhol, a színpad bármely részében;
cseveg, nevet, illetlenkedik, kopogás, ajtócsapkodás vagy bárminemű zaj által a próbát háborgatja, az ily kihágásokért minden
egyes, a bírák belátása szerint, 10 kros büntetéstől 20 krosig
fog elmarasztaltatni.
79. Az előadásokat elintézni azon rendező kötelessége, kit
az igazgatóság az illető darab rendezésével megbíz. A mit a rendező a többi tagnak (mindenkor udvarias, ildomos hangon) rendel, annak a többi tag ellenmondás nélkül engedelmeskedni ta rtozik. A mely szereplő a rendező utasítását birálgatja, akár szóval, akár taglejtéssel nem tetszésének kifejezést a d : a darab
rendezője által bevádolandó, s 10 krajczáros büntetéstől 20 krajczárosig fog elmarasztaltatni. Ha azonban a rendező vádjában
azt hozza fel, hogy rendezői tekintélyét az ellenszegülő megcsorbitotta: a biróság mindenkor a 20 krajczáros büntetést fogja alkalmazni és még ezen fölül belátása szerint 5 forint kerek öszszegben is elmarasztalhatja a vádlottat. Ugyan e pont szerint
bűnhődik azon magán vagy kar-énekes, kit a karnagy vagy kartanitó z o n g o r a p r ó b á n elkövetett ilynemű vétségért bevádol.
80. A szereplők minden szinpadi próbán végszóra onnan
és akkor fognak föllépni, honnan és mikor k ell; e végszókat
azért mindenki érthetően köteles elmondani. Ki nem a rendező
által kijelölt helyről, vagy korán, vagy későn lép föl, vagy a
végszókat érthetlen halk hangon mondja, fizet 10 krajczárt. —
E pont csak arra alkalmazható, ki a szinpadon jelen v an; különben nem e pont, hanem az elkésési pontok szerint büntettetik.
81. Jelenetére az ügyelő senkit sem szólít, de a végszót ha
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kérdezik, 5 kros büntetés alatt tartozik megmondani. Kit az
ügyelő jelenetére a színpad valamely részéből vagy az öltözdéböl
kénytelen elöszólitani, 3 kros büntetést fizet. Ki természeti szükségből távozik a szinpadról, csak az ügyelő tudtával teheti, késés
esetében utólagos mentségnek helye nincs, és a 3 kros büntetés
alkalmaztatni fog,
82.
Rendelkező próbáknál minden szereplő tartozik a rendező utasításait u. m. a szinpadi állásokat, ki- és bemeneteleket
szerepébe ironnal bejegyezni. Ki a következő próbán az állásokat nem tudja, minden figyelmeztetésért 10 krajczár büntetést
fizet. Az emlék-próbákon szerep használata tilos, ki az első emlék-próbán már szerepét folyékonyan nem tudja s e miatt zavarokat, fönnakadást okoz a próba menetében, 10 kros büntetést
fog fizetni. Ily vétségért vádló csak a darab rendezője vagy a
súgó lehet.
A főpróbák (a rendező kivánata szerint) mindenben az előadáshoz hasonlítsanak. S minden szereplő tartozik a főpróbán
ugy játszani, mint az előadáson. Ez okból a szükséges fáradtság
megkimélése tiltva van.
Ha az igazgatóság meghagyásából a főrendező (v. művezető)
valamely darabból „jelmezes főpróbát“ irat k i: jelmezét minden
szereplő tartozik fölvenni, ellenszegülés esetében 10— 20 kros
büntetést fizet a bírák belátása szerint.
83. Minden szereplő tag, kinek a néma személyzettel valamely csoportozatot (díszelőadásoknál képletet sat.) vagy viadalt
kell előadnia, ennek próbájára pontosan megjelenni tartozik, elleneseiben mint próbáról elmaradó fog büntettetni (1. 75. §.)
84. Minden szereplő tartozik a próbán (ha szerepét már el
is végezte) a színfalak között addig várakozni, mig meg nem győződött arról, hogy jelenete nem ismételtetik-e: ellenkező esetben
ha vétségbe esik, a 75. §. szerint büntettetik. Azzal senki sem
mentheti magát, hogy a próbatáblán az ismétlés jelezve nem
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v o lt; mert ez csak oly esetben történik meg, midőn a darab gyorsabb begyakorlásáért egész felvonásoknak vagy jeleneteknek egymásután kétszeri elpróbálása rendeltetik el.
85.
Midőn valamely darabból rendes egész próba nem szükségeltetik, a próbajelzö tábla azt ezen szavakkal fogja hirdetni:
„a rendező által kijelölt részekből. " Az ily próbán minden szereplő elejétől végig jelen tartozik lenni. A késők vagy elmaradók a 75. §. szerint büntettetnek.
Ha valamely főbb szereplő jelenetének elpróbálását az ily
„részpróbák“ alkalmával kívánja: e kívánságának a darab rendezője eleget tenni köteles.

Szükséges kellékek.
86.
A szükséges kelléket, a kinek vele dolga van, köteles
a főpróbán megvizsgálni, ha czélszerű-e? s ha lényeges, használni
is tartozik. A szertárnok köteles azokat főpróbán is, legalább félórával a próba előtt készen tartani. Próbán az illetők fogják a
szükséges kellékeket magukhoz venni; előadáskor pedig kezdet
előtt legalább is egy órával a szertárnok-ügyelö fogja az illetők
helyére tétetni, a mennyiben azok minősége engedi. Azonban a
tag is köteles utanok látni, s a hiányzókat idejében elökivánni.
A szertárnok próbán minden hiányzó kellékért fizet 40 k r t ; előadáskor 1 frtot. Minden kelléket a használó tag, vagy az, kinek
kezén utolszor megfordult, tartozik próba és előadás után a szertárnoknak visszaadni, különben ha elvész, költségén ujonnan fog
megszereztetni. Oly eszközökre nézve, melyek a szinpadon hagyatnak, vagy eldobatnak, a tag a szertárnokot figyelmeztetni
fogja, ki az ily esetben vigyázni fog rájok: ellenkező esetben a
kárt ö szenvedi. A szertárnok soha sem mentheti magát azzal,
hogy a próbához kivántató kellékeket nem szerezhette be. Ha a
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próba „kellékekkel" jeleztetik a táblán, az ügyelő a kellék jegyzéket 4 órával a próba előtt a kellékesnek ki fogja szolgáltatni 10
kros büntetés alatt, s a kellékes ezen jegyzék szerint mindent
meghozni és berendezni tartozik.

E lő a d á s .
87. A próbákról szóló czikkelyben elöszámlált vétségek,
ha előadáskor követtetnek el, a mennyiben külön czikkek jelen
törvényekben a büntetést nem határozzák meg, a próbák vétsége
büntetésének háromszorosával fognak megtoroltatni.
88. Jelmezes darabok előadása alkalmával mindig a főrendező vagy az illető darab rendezője határozza meg, hogy melyik
szereplő minő ruhát (ruhatári jelmezt) használjon. Ha a szinház
jelmeztárnoka (ruhatárnok) nem a rendező által kijelölt ruhát
osztja a szereplőknek, a rendező által bevádoltatik és minden
egyes hibás ruhadarabért fizet 20 krajczárt. Ha pedig a szereplő
tag a rendező által számára kirendelt jelmezt kifogásolja, s a
jelmeztárnok vagy öltöztető szabó más jelmezt ad az illetőnek, a
rendező által mind a szereplő, mind pedig a jelmeztárnok vagy öltöztető szabó be fognak vádoltatni s mindannyian fejenként fizetnek m i n d e n e g y e s hibás (nem a rendező által kirendelt)
ruhadarabért egy forintot. — Ha pedig e jelmez (ruha) kérdésből
vitatkozás támad a szereplő tag és a darab rendezője között, a
rendezőnek kötelessége az ellenszegülőt föliratni s a biróság az
ily tagot mint k ü l ö n ö s e l l e n s z e g ü l ő t a fönntebbi büntetésen kivül még 5 forintban fogja elmarasztalni.
89. Jelmezes daraboknál, melyek az úgynevezett rococo
korszakban játszanak, mindig a rendező fogja meghatározni, hogy
ki köteles a szereplők közül fehér rococo parókát használni. A

kit ily paróka használatára a rendező utasít, engedelmeskedni
tartozik, ellenkező esetben két forint büntetést fog fizetni.
90. Az öltözdében fodrász és szabó segítségét az veheti
előbb igénybe, a ki korábban jő az öltöző szobába. Azonban ha
az öltöztető szabó vagy fodrász bizonyságtétele folytán bebizonyul, hogy valamely szereplő kényelmeskedésből vagy szereplőtársa öltözködhetésének hátráltatására czélzó rosz akaratból a
szolgálattevőket fel- vagy eltartóztatja: a körülményekhez képest
2 forinttól 5 forintig terjedő kerek összeget, vagy a bírák belátása szerint 10— 20 kros büntetést fizet.
91. Mindenki tartozik a szinpadon szerepe szerinti jellemzetes alakban megjelenni, mind az öltözködést, mind pedig az
arcz jellemzetes átalakítását illetőleg. — A darab rendezőjének
jogában áll a szereplőket legjobb belátása szerint utasítani, ki
minő szakáit, bajuszot stb. viseljen szerepében, s a ki az ily szóvagy irásbeli utasításokat figyelmen kivül hagyja, 20 kros büntetést fog fizetni. Ugyan ily büntetés alá esik az, ki önkényüleg
a rendező jóváhagyása nélkül rendezimert, rendszalagot, rendjelt,
vagy ilyesmit feltüz és szereplés közben használ.
92. Lárma, zajos tréfa, vitatkozás, énekhang próbálása
(scalázás) nem énekes darabokban, s minden ily csendháborító
tény tilalmas az öltöző szobában. Minden egyesnek jogában áll
csendet kívánni, s a ki az ildomos figyelmeztetés után is zajongással alkalmatlankodik, 1 forintot fizet.
93. Az ügyelő három csenditéssel jelenti az előadás kezdetét. Először kezdés előtt félórával, másodszor egy negyeddel,
harmadszor a kezdés idején fog csengetni. Ha elmulasztja, az
okozandó zavarhoz képest, a bírák belátása szerint 5 kros büntetéstől 40 kros büntetésig büntethető. Ekkor a nyitány kezdetik, s az ügyelő semmi ellenvetésre nem fog hajtani s a nyitány
kezdetét el nem szabad halasztania. Ha valamely tag elkésik, s
miatta a nyitány ujra kezdetik, nyolezadhavi fizetése huzatik le.
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Ha ezen második nyitány végével sincs készen, s miatta harmadszor is elkezdetik a nyitány, negyedhavi fizetését veszti el. Ha
valamely tag a későbbi felvonások valamelyikében lép fel először,
s miatta azon felvonást nem lehetne kezdeni, ugy büntettetik,
mintha az előadást nem lehetne miatta kezdeni. Ha valaki magát
a szabók- vagy hajfodrászokkal kivánná mentegetni, mentségét
tanukkal kell bebizonyítania: de az öltözőben vagy szinpadon e
miatt lármázni 40 kros büntetés alatt tilos. Ezen pontban kiszabott büntetések ellen fellebbvitelnek hely nem adatik.
94. Ha valaki gondatlanságból vagy roszakaratból oly későn
j őne, hogy miatta a kitűzött előadást meg nem lehetne tartani,
vagy szerepét másnak kellene elvállalni, épen ugy büntettetik,
mint a ki egészen elmarad az előadásról, s elveszti egy havi fizetését. S azon felül rögtön el is bocsátható. (F. Y.)
95. Ki az előadáskor korán vagy későn, vagy nem a kiszabott helyen lép fel, vagy távozik, szükséges eszközt künn felejt,
az okozott zavarhoz képest 10 kros büntetéstől 40 kros büntetésig itéltethetik. Ki egész jelenetet elmulaszt, negyedhavi diját
veszti el. (F. V.)
96. Ki szerepét, ének- vagy zenerészét nem tudja előadáson, szerepébe „belesül “ vagy valamely szerepet készakarva elhanyagol s a miatt az előadáson csorbát ejt, a birák belátása
szerint 40 kros büntetéstől félhavi díjig büntethető. (F. Y.)
97. Rögtönzéseket senki sem engedhet meg magának komoly darabokban. Bohózatok, operették vagy bohózat felé hajló
vígjátékokban az ízléssel előadott elménczség vagy talpra esett
tréfa megengedhető. Megjegyzendő azonban, hogy oly darabokban, melyekben tréfás, élezés dalok (úgynevezett couplettek) fordulnak elő, a szereplő csak azon esetben adhat elő s a j á t s z e r z e m é n y ű tréfás dalokat, ha azokat a rendezőnek a főpróbán
előlegesen bemutatja. A rendezőnek kötelessége az előadni szándékolt tréfás dalnál megfigyelni, először: nem tartalmaz-e az
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sérelmet egyesekre, akár a szinház, akár a közönség tagjai közül;
másodszor: polgári, katonai, társadalmi testületekre vagy azok
egyes tagjaira; harmadszor: politikai pártokra, vagy a hazai
kormány tagjaira; negyedszer: idegen államfejekre vagy kormányokra, a kik és a melyek az ö s s z e s h a z a i p o l i t i k a i vagy
élczlapokban nyilvános megbiráltatás vagy tréfás élczelödés tá rgyát nem képezik. — Ha a rendező ugy találja, hogy a fennt
elösoroltakra vonatkozólag az előadandó tréfás dalban valami
bántó vagy sértő v a n : jogában áll a dal elöadhatásának engedélyét megtagadni. A ki az ily tilalomnak ellenszegül, a rendező
által bevádoltatik s a kifogásolt dal minden szaváért 10 krajczár
büntetést fizet, ha a tiltott dal eredeti szövege elő nem található,
egy versszakra középszámitásban 50 szó fog vétetni, s a vádlott
minden versszakért 5 forint bírságösszeget fizet. A rendezőnek
bemutatott és általa engedélyezett dalért a felelősség többé nem
az előadót, hanem az illető darab rendezőjét terh eli; a rendezőt
csakis az igazgatóság vádolhatja b e ; a biróság pedig a föntebbi
büntetésben marasztalja el a rendezőt. — Az itt kiszabott büntetésen kivül a sértett félnek jogában fog maradni a sértőt a polgári törvény utján is megkeresni.
98.
Ki szereplő társának szerepét rosz akaratból, vagy gondatlanságból, vagy hanyagságból egy vagy más módon elrontja,
haszontalan tréfát üz, valamit önkényüleg kihagy, s készakarva
jellem ellen (öregnek vagy fiatalnak) öltözik; a közönséget já tszótársa, zenekar, súgó vagy bármely scenikai hibára, vagy botlásra, szóval, mozdulattal vagy bármi módon figyelmezteti, s különösen olyasmit követ el, mi által az illusio zavartatik, s az előadás kárt szenved; (ide tartozik a nevetés, sugdosás, súgóra való
pisszegés stb., egyes szavak vagy mondásoknak a közönséghez
intézése, feltűnő kaczérkodás a közönséggel; szóval minden illetlenség) a vétség fokozatához képest, a biróság belátása szerint,
10 kros büntetéstől félhavi díjig büntettetik. Ezen törvény az
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intézet minden rendű osztályainak tagjaira alkalmazandó, kik
közönség előtt szinpadon, vagy zenekarban megjelennek. F. V.
99. Minden illemsértö ténykedés tilos. Ennélfogva a szinpadon ugy próbán, mint előadáskor köpködni s ez által a szinpadot beszennyezni nem szabad 40 kr. büntetés alatt. — Ha a
darab elő nem irja: tilos a csókolózás, illetlen ölelgetés, vagy a
nőnek magához való fölemelése. Az ilyesmi különben mindenkinek erkölcsi érzetére és műveltségére bizatik; mindazonáltal, ha
valamely nőtag a vele szereplőt „illetlen modorért" bevádolja:
a vádlott 1 forint büntetést fizet.
100. Midőn az igazgatóság szükségesnek tart valamit szóval a közönségnek jelenteni: ezt rendesen a főrendező, vagy az
általa e czélra fölkért magán szereplő fogja tenni.
101. Ki felvonás közt öltözik, próbán jelenti az ügyelőnek;
és az öltözésnek szabály szerint 5 percz alatt meg kell történni;
csak igen nehéz öltözködésnél engedtetik 10 percz. Ki ez által
a felvonási közt hosszabbítja, minden perczért 10 krt fizet. A felvonások végét és kezdetét az ügyelő megcsengeti, de hivni senkit
sem fog. Midőn a felvonások közti öltözködésre ily kevés idő határoztatik: feltétetik minden színművészről, hogy a hirtelen öltözködést művészete mechanikai tanulmányai közzé számítja, mert
némely szerep az átöltözködésben hiheti en gyorsaságot kiván.
Haszontalan, s meg nem kivántató öltözködés, még úgynevezett
czivil viseletnél sem engedhető; különösen, ha általa felvonásköz
hosszabbodván, a közönség türelme fárasztatik. Ellenben az
ugyanazon darabban használt öltözködést sem szabad elmulasztani
csupa kényelemből. Mindkét esetben 40 krt fizet az elkövető;
s az első esetben 10 perczen túl a fölött még minden perczért
10 krt, fizet. Kinek nyilt jelenés alatt kell öltözködni és végszóra
ismét megjelenni: késés esetében az okozott zavarhoz képest
10— 20 kros büntetést fizet.
102. Csak az ügyelő adhat jelt vagy parancsot az előadás vagy
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felvonás kezdetére. Ki ez ellen vét, a vétséghez képest a biróság
belátása szerint negyedhavi dij elvesztéséig büntethető. F. V.
103. Ha a rendező bármi okból azt kívánja, hogy játék
előtt vagy felvonás közt a Szinpad üresen maradjon, mindenki
távozni fo g : a vétséget elkövető fizet 40 krt.
104. Lármázni, kiáltani, zajgani, ugrálni, énekelni, tánczolni, vívni, szóval minden, mi lármát, rendetlenséget okoz, tilalmas a szinpadon; ha ilyesmiért a rendező valakit felirat: játék
előtt és felvonások közt, fizet 1 frto t; felvonások alatt pedig a
vétség fokozatához képest a biróság belátása szerint 20 kros
büntetéstől negyedhavi dij elvesztéséig büntethető. F. V.
105. Ha a tag a közönség által hivatik, köteles felvonások
után, s ha jelen van, játék végén is megjelenni. Ki e pont ellen
vét, 10 kros büntetést fizet.
106. Közönséghez szólani, engedelem nélkül, nem szabad.
Ki a közönséget vagy annak bármely tagját a szinpadról sértő
szóval illeti, egy havi díjra büntettetik, sőt az igazgatóság által
rögtön elbocsáttathatik. F. Y.
107. Ha a hivott tag a játék vége előtt eltávozott, vagy
nincs jelen, a rendező, vagy ennek rendeletére az ügyelő köteles
a közönségnek tudtára adni, vagy adatni 2 0 kros büntetés alatt.
108. Ki egész előadást elmulaszt, teendőjének fontosságához
képest egy negyedtől egész havi fizetésig bünttetetik. Ezen felül
az igazgatóság az okozott kárért beperelheti és elküldheti. F. V.
109. Előadás alatt az álfalak között a közönség láttára kiállni tilalmas, a vétséget elkövető fizet 40 kros büntetést. Rokonért, gyermekért, vagy cselédért vagy bárminő hozzátartozóért
az illető tag fog bűnhődni.
110. A szerepét elvégzett tag azon darab alatt, melyben
foglalkozott, nézöhelyen a közönség láttára nem fog mutatkozni
10 kros büntetés alatt.
3

34

35

Az énekes darabokra nézve különösen.
111. Énekes darabok alatt az operák és operetteken kivül
a népszínművek, zenés bohózatok (posse) stb. értetnek. A tempo
a zongora-próbán a karmester és énekes szerepet játszó tag által
közösen határoztatik meg. Kérdéses esetekben a karnagy szava
dönt. Népszínműveknél a magánénekesnek vagy énekesnőnek áll
jogában a tempót meghatározni, de szükséges, hogy a karmester
abban megnyugodjék, ellenkező esetben a karmesternek jogában
áll az illetőt bevádolni, s a biróság szakértők kihallgatása (karnagy, karmester, zenekarigazgató és rendezők) után a magánénekest vagy énekesnőt 20 kros büntetésben fogja elmarasztalni.
112. Próba alkalmával az énekes vagy énekesnő szereplés
közben a zenekarba le nem beszélhet. Kívánságát csak a rendezővel vagy karmesterrel közölheti. Ellenkező esetben a rendezőn
kivül a megszólított zenekari tagnak is jogában áll az illetőt föliratni s a biróság öt 1 forintig bünteti.

Az énekkarra nézve különösen.
113. A karszemélyzet működését a tanulópróbán a kartanitó, a szinpadi próbán a rendező és ügyelő fogják ellenőrizni,
s vétség esetében ellenök vádat emelni. Késések és mulasztások,
melyek karpróbák alkalmával a kartanitó által följegyeztettek, a
75. §. szerint büntettetnek.
114. A karszemélyzet azon tagjai, kiket erre szerződésük
kötelez: a rendező utasítása folytán minden darabban tartoznak
mint figuránsok vagy néma személyek közreműködni. Ezen kivül
azonban énekes daraboknál, népszínműveknél tartoznak a karszemélyzet összes tagjai, kivétel nélkül, részt venni oly jelenetekben, melyet a rendező „népjelenet“ czimén jelez, s melyekben

csoportok stb. és összes beszédek fordulnak elé. A kardalnokok
közül senki sem hivatkozhatik arra, hogy az illető jelenetben
nem fordul elő karének, mert az ö s s z b e s z é d e s népjelenetek
minden kardalnokra és kardalnoknöre kötelezők. A ki e pont
ellen vét, 5 — 10 kros büntetést fizet a birák belátása szerint.
115. Népszínművekben s általán véve oly darabokban, melyekben karénekek vannak: a karszemélyzet minden egyes tagja
köteles az előforduló kartánczokat is lejteni. Ily kartánczok lejtéséért külön tiszteletdijat senki sem követelhet, más szinházak
vagy régibb idők szokásaira nem hivatkozhatik, hanem ellenmondás nélkül és díjtalanul tánczolni tartozik. A szinház tánczmestere
vagy táncztanitónöje esetröl esetre meg fogja határozni, kiket
ta rt a kartánczok (csoportozatok) előadására legalkalmasabbaknak
s azok minden mulasztásért a 75. §. szerint fognak büntettetni.
Ha pedig a kartánczban résztvenni ellenszegülnének: a birák belátása szerint 2— 4 forintnyi kerek összegben, vagy 10— 20 kros
büntetésben fognak elmarasztaltatni.
116. A karszemélyzet minden tagja köteles a részére osztandó szerepet elvállalni. A szereplő kardalnokokra és kardalnoknökre általán megjegyeztetik, hogy mindazok, kik n é m a
s z e m é l y z e t r e k ö t e l e s e k , szerepeik eljátszása e l ő t t és
u t á n , ha a darab rendezője ugy kívánja, mint figuránsok,
„néma személyesek" közreműködni tartoznak ugyanazon darabban. A némaszemélyzetre n e m köteles kardalnokok vagy kardalnoknök ha énekes darabokban szerepet játszanak, szerepeik
eljátszása előtt vagy után szintén kötelesek a 114. §-ban jelzett
összes teendők végzésére, ellenszegülés esetében ugyancsak azon
§§. szerint fognak büntettetni.
117. A karszemélyzet összes tagjaira, vétségeik esetében e
törvénykönyv összes megfelelő czikkelyei alkalmazhatók.
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A zenekarra nézve különösen.
118. Énekes darabok próbáin és előadásain a zenekar tagjainak működését a karnagy vagy karmester ellenőrzi; mulasztásaikat, vétségeiket, az ügyelő által felíratja. Nem énekes darabok közzenéi előadásánál a karmestert a zeneigazgató helyettesíti.
119. A zenekar tagjai minden törvényszabta időben tartoznak a próbákon résztvenni a rendező utasításához képest a
zenekarban vagy szinpadon. Jelmezben a nézők láttára szinpadra
lépni azonban nem kötelesek. A ki késik, a 75. § .; a ki pedig
ellenszegül, a 39. §. szerint fog büntettetni.
120. A felvonások közti zenét a függöny lementével rögtön
kell kezdeni és folytatni, mig az ismét föl nem huzatik. Ezért a
zeneigazgató felelős; a ki miatt a zenét nem lehet kezdeni,
minden mulasztott perczért 20— 20 krt fizet. Ha valamely felvonás között a zene elmarad (hivatkozásnak a szinlapra helye
nincs) minden zenekari tag fizet 2 forintot, a zenekar igazgatója
pedig 5 forintot.
121. Próbák alkalmával a csendháboritás a zenekar részéről is tilos. Tehát a járás-kelés, beszélgetés, szóval minden csendháboritás stb. a zenekar tagjait is a 78. §. szerint fogja elmarasztalni, a rendező', karmester vagy ügyelő vádja alapján.
122. Minden zenekari tag tartozik próba és előadás kezdete
előtt 10 perczczel helyén lenni. Ezen idő arra forditandó, hogy
hangszerét kiki hangolja, előkészítse, hogy e miatt hátramaradás
ne történjék. — Minden ilynemű mulasztás vagy késés a 75. §.
szerint büntettetik. Azon zenekari tag, ki a próba kezdetét jelző
csengetés után hangolja hangszerét s igy a próbát háborgatja,
50 krt fizet; ha pedig a hangolást (maga idejében) elmulasztván:
hamisan játszik, ugy hogy a karmesternek a zenefolyamban szüneteltetni kell a zenekart, mig az illető hangol, egy forintig büntettetik.

123. A zenekar minden tagja köteles előadás alkalmával
sötétebb szinü kabátban jelenni meg a zenekarban; díszelőadás
alkalmával pedig teljes fekete sálon öltözetben 2 frt büntetés alatt.
124. A zenekar összes tagjaira vétségeik esetében e törvénykönyv összes megfelelő czikkelyei alkalmazhatók.

Főrendező (v. művezető), rendezők, ügyelők.
125. A főrendező hatáskörét az igazgatóság által megállapított ügyrend szabályozza; müködése ezen ügyrend értelmében,
kizárólagosan az igazgatóság által ellenőriztetik. Hivatalos vádat
a főrendező ellen csak az igazgatóság emelhet; magán vádat
mindenki. A hivatalos vádak a hivatalos hatáskörben elkövetett
vétségek vagy mulasztások megtorlását czélozzák; a magán vádak
egyéni sérelmeket tartalmaznak.
A főrendező hatásköréből kifolyólag a rendezők működését
első sorban köteles figyelemmel kisérni s az igazgatóság által
kiszabott rendet hivatalos körében szigorúan megtartani. Ez
iránt szerződése és jelen törvények értelmében az igazgatóságnak mindenben felelős. Ez okból, s mivel a törvény megtartatása is rábizatik, meghatározott hivatalos körében mindenki h asonló engedelmességgel tartozik neki, mint magának az igazgatóságnak; valamint ö is, mint a rend fenntartója, kitűnő helyen
állván, a tagokkal mindenkor finomul és illedelmesen fog bánni,
s tiszteletet, melyet magának másoktól igényel, hasonló büntetés
alatt köteles mások iránt is tanúsítani.
126. A rendezők a színpad scenikai berendezését és a darabok szinpadi begyakorlását illetőleg függetlenül működnek, és
e működésűkben — a 71. §. figyelembe vétele mellett — nem
korlátozhatók. Mindazonáltal az általuk rendezendő előadások
napi költségeit szaporitaniok nem lehet, a főrendező elöleges
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tudta és jóváhagyása nélkül; valamint az általuk rendezendő
darabokhoz diszlet, ruha vagy kelléktári beruházásokat el nem
rendelhetnek, vagy azok költségeit nem utalványozhatják, miután
ez kizárólagosan az igazgatóság joga és a főrendező hatásköréhez
tartozik.
127. Az ügyelők a rendezők utasításainak végrehajtó közegei. Próbán és előadáson elejétől végig jelen tartoznak lenni;
különben ugy büntettetnek, mint elkéső vagy elmaradó szinész.
Foglalkozásaik körében történt mulasztásokért 2 kros büntetéstől negyedhavi díjig fognak a biróság belátása szerint büntettetni. F. V.
128. Az ügyelő a külső instructiókat különös gonddal tanítja be a karszemélyzetnek, s más illetőknek, hogy azok ne
csak pontosan, hanem művészi szabatossággal is hajtassanak
végre. Azért a külső kiáltásokat, zajt, zenét, dalt, lármát, lövést,
menydörgést, villámlást, trombitálást, dobolást, csengetést, kopogást stb. a legnagyobb pontossággal, végszóra és ugy eszközli,
hogy azokban szigorúan visszaadassék nem csak a távolság, hanem az instructio jelleme is. Ki miatt e részben hátramaradás
történik, a vétség fokozatához képest, birák belátása szerint,
próbán 2— 20 kros, előadáskor pedig 10 kros büntetéstől 40
krosig büntettetik.
129. A foglalkozási napló-lapoknak a főrendező által összeállított irott utasításait az ügyelő köteles a próbajelzö táblára
szószerint lemásolni, esti 8 óráig; köteles a betöltött vádlapokat
(rendezöségi jelentéseket) a főrendező fölszólitására saját őrizete
alól a főrendező rendelkezésére bocsátani s az igazgatóság által
fölülvizsgált vádakat a vádlapokról a vádkönyvbe egész terjedelműkben bevezetni, a bírósági kihallgatásoknál mint egyik közvádló jelen lenni. Minden mulasztásért, melyet kötelesség körében elkövet, a főrendező és rendezők által bevádolható s a birák
belátása szerint 5— 20 kros büntetésig büntettetik.
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130. Az adandó darabot a könyvtárnoktól vagy könyvtárnoki segédtől maga idejében elkéri a súgó, és előadás után az
illetőknek visszaadja. Ha miatta késedelem történik, ugy büntettetik, mint az elkéső vagy elmaradó szinész.
131. Kötelessége az előadandó műben előforduló leveleket
és iratokat k iirn i; ha ilyesmi hiányzik a főpróbán: fizet 6 kros
büntetést; előadáson, az okozott zavarhoz képest, a biróság belátása szerint, 20— 40 kros büntetésig itéltetik el.
132. Ha előadáskor jeleket roszul adna változásra, felvonás
végére stb. az okozott zavarhoz képest, a biróság belátása szerint, 10— 40 kr. büntetésig itéltetik.
133. Olvasópróbán a sugó-példányt a szerepek után ö fogja
nézni és a másolati hibákat köteles kijavítani.
134. A súgó köteles minden próbán rendes helyét foglalni
el, s kényelem okáért helyet nem változtathat 2 forint büntetés
alatt. Ha azonban az előadandó darabból a rendező számára külön példány nincs: a rendező felszólítására a rendelkező vagy
első emlékpróbán a rendezői asztal mellett foglal helyet 5 kros
büntetés alatt.

Fo d rá s z,
135. A fodrász minden ujonnan adandó darab főpróbáján
meg fog jelenni, a darab rendezőjétől a szükséges tájékozást maga részére k ik éri; különben ha miatta hátramaradás történik, az
okozandó zavarhoz képest 10 kros büntetéstől 20 kros büntetésig
fog büntettetni.
136. Oly daraboknál, melyekben a rendező utasítása folytán az egész személyzet igényli a fodrász segítségét hajsütés
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stb.-ért, tartozik maga idejében az előadás kezdete előtt legalább
is öt negyed órával az öltözdében megjelenni, hogy miatta hátramaradás ne történjék a föntebbi §. büntetése alatt.
137. A fodrász köteles a szinház összes férfitagjait ha azok
az előadásban részt vesznek, fodoritani, és szakái, valamint bajuszragasztáshoz alkalmas szőrrel ellátni, fésűt, ollót mindenkinek a ki kívánja, rendelkezésére bocsátani. Ha azonban bárki a
fodrász tulajdonát képező szükséges kellékekben kárt te sz : azt
megtéríteni köteles; ellenben a fodrász minden e pontban foglalt
kötelezettségének elhanyagolása vagy mulasztásáért a 131. §.
szerint fog büntettetni.
138. A fodrászra a nemzeti szinház jelen általános törvényei, szerződése értelmében, kötelező erővel bírnak.

Diszmester, díszítők, zsinormester sat.
139.
A szinház mindazon tagjai, kik akár irott, akár szóbeli szerződés alapján az előadásokhoz és azok próbáihoz a szinpadot a főrendező, rendezők, vagy ügyelő utasítása folytán a
szükséges díszletekkel felruházni tartoznak, a törvény értelmében
diszitőknek neveztetnek. A diszitők közvetlenül a diszmester
rendelkezése alatt állanak. A diszmester mindenkor a főrendező
vagy az illető darab rendezője utasításainak végrehajtója s tartozik a díszleteket a nyert szó- vagy irásbeli utasítás szerint a
próbatábla jelzéseinek pontos megfigyelésével állítani egybe. A
szinpadi próbákat a próbatábla e szavakkal fogja hirdetni „ d i s z l e t j e l z é s s e l " v. „ t e l j e s d i s z l e t t e l . " A teljes diszletes
próbák mindenben az előadáshoz hasonlók; ha tehát díszletekben
hiány vagy rendetlenség mutatkozik az ily próbákon, első sorban
a diszmester (az, ki a rendezőktől a diszletezés utasításait szóval
vagy irásban nyerte), utána pedig a mulasztást okozó diszitők

fognak büntettetni; és pedig a diszmester (minden hibás, hiányos
vagy rendellenes diszletdarabért) egy forintig, a diszitö 50 krajczárig. Ha a hiba előadás alkalmával mutatkozik: a diszmester
két, az illető diszitö egy forint büntetést fizet. — Ha a zsinorpadról a legcsekélyebb tárgy is akár próbán, akár előadás alatt
alázuhan: s ha sérülést vagy ijedtséget nem okoz is, a zsinormester (függönyhuzó) három forintot, a diszmester öt forintot
fizet. Ha kár vagy sérülés, esetleg szerencsétlenség történik,
az igazgatóság korlátlanul belátása szerint fog eljárni. Ha a szinpadi sülyedök lazán állanak s a szereplőknek próbán vagy előadás
alkalmával aggodalmaskodást, félelmet okoznak, még pedig oly
daraboknál, melyeknél a sülyedök nem is használtattak: a rendetlenségben talált ingatag padozatért, melyet esetleg még szőnyeg vagy bútor darab is takar s igy a biztonság l á t s z a t a
annál szembeötlőbb, a diszmester öt, minden egyes diszitö pedig
2 forint büntetést fizet. A jelen §. alatti mulasztások a rendezők
vagy ügyelő irásbeli panasza folytán a főrendező által az igazgatóságnak bejelentetnek s a büntetések a biróság hozzájárulása
nélkül a mulasztókra kirovatnak.

Szolga-személyzet.
140.
A szolga-személyzetet mulasztásaiért az igazgatóság
belátása szerint vagy jelen törvénykönyv 4. §. szerinti biróság
elé állíttatja, vagy belátása szerint büntetteti. A szolga-személyzethez tartoznak: szabók, öltöztetők, öltöztetönők, szertárnok,
házi szolgák, szerepkihordók, házmester, asztalos, festéktörö,
világositó, jegykezelő, jegyszedö, diszitö segédek, szóval mindazok, kik a 2. és 3. §. értelmében biróválasztáskor szavazati joggal nem bírnak, vagy kikkel az igazgatóság szerződési
viszonyba nem lép, csak bizonyos havi bér mellett fölfogad.

42
A szolga-személyzet tagjai a biróság által csak kerek összegben
marasztalhatók el, és pedig 50 krajczártól 5 forintig. Károk
okozásáért a szolga-személyzet soha sem fog a biróság elé állíttatni, hanem az igazgatóság a kárt az okozó béréből egyszerűen
levonatja, vagy az illetőt elbocsátja. (1. 45. §. )

TARTALOM
Törvénykiszolgáltatás.

V é g s zó .
141. Miután minden szerződött tag, szerződésének 3. §.
értelmében a szerződés aláírásakor magát a nemzeti szinház je len, valamint m ó d o s í t a n d ó v a g y b á r m i k o r n e t a l á n
u j o n n a n a l k o t a n d ó törvényeinek eleve alávetette, azokat
magára nézve kötelezőknek ism erte: az igazgatóság fönntartja
magának a jogot az oly vétségekre, melyekre ezen törvénykönyvben világos törvények nem volnának, pót-törvényeket hozni és
azokat annak idejében igazgatósági rendeletek alakjában körlevél utján közzé tenni.
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20.
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24.
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Hat biró választatik.
Kik bírnak szavazati joggal?
Ének- és zenekar képviselői.
Három tagu biróság.
A biróság egybehivása és a vádlottak kihallgatása.
A három tagu biróság jegyzőkönyve;
vádak és mentségek bejegyzése.
A bírósági jegyzőkönyvek megerősítése.
Föllebbezés az ötös birósághoz.
Vádló, vádlott és tanu.
A hivatalos vádlók viszonya a bírósági ülésekhez.
A vádlott mentségét személyesen
vagy képviselője által adhatja
elő. Irásban csak az igazgatóság vádolhat.
Hogyan kötelesek ítélni a bírák?
A törvény értelmében hozott itélet
alól föl nem menthet kérelem.
A büntetéspénzek levonása és annak ellenőrzése.
A tárgyalás nyilvános; az itélethozatalnál csak az illetékesek
lehetnek jelen.
Ha a biró késik vagy elmarad.
A nem törvényes itéletek hozóinak
vád alá helyezése. Birói tiszt
elvállalása kötelező.
Hivatalos ós magán vádlók.
Hivatkozás a tanukra. Hamis tanu.
Ki a hivatalos vádat megcsonkítja
v. kibővíti. Magán vád visszavonható. Meddig?
A vádkönyv a vádlottnak fölmutatandó.
A körlevelet mindenki aláirni köteles.
Ki bocsáthat ki körlevelet. Ml a
kötelező körlevél kelléke.
A büntetési összegek.
Hivatalt viselő színészek.
Mire forditatik a büntetéspénz.
Mikor bocsátható el a szerződött tag.

Általánosak.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
51.
52.
53.
54.

55.

Kire kötelező a törvény?
Az intézet becsületét sértő vétség.
Közgyűlést egybehívó jog.
Észrevételek tehetők a kibocsátott
rendeletekre.
Csak irásban lehet közlekedni
Czivódók ós pörlekedők.
A ki tagtársát megüti.
A kik verekednek.
Ha férfi nőt üt meg.
A ki a közönséget megsérti.
Trágár beszédek, tréfák, rajzok.
Ellenszegülés hivatalt viselők rendeletével szemben.
Részegség, mámoros állapot.
Kutyák vagy más állatok a szinpadon
Dohányozni tilos.
Szinházi diszünnepélyek.
Ki oszthat a szolgaszemélyzetnek
rendeleteket.
Intézeti vagyon kikölcsönzése. Ki
téríti meg a károkat.
Engedély nélküli kölcsönadás.
Engedély nélküli lemásolás.
A kiosztott szerepekért ki felelős.
Nem szereplők a próbákon nem
lehetnek.
Kit büntetnek az idegen látogatokért.
A ki idegent visz páholyba vagy
zenekarba.
A nézőtéren illedelmes magaviselet kívántatik.
Betegségi esetek. Orvosi bizonyítványok s azok föltételei.
Törvényes házasságon kívüli áldott
állapot.
Nyilvános előadásokban résztvenni
csak igazgatói engedélylyel le het. A tiszteletdijból % k ö tendő.
A ki roszaló híreket terjeszt a
szinre hozandó müvekről.

56. A ki sértőleg ir vagy beszól az
igazgatóságról vagy tagtársairól.
57. A lakásjegyzékek pontos vezetése.
58 A ki lakásáról 3 óránál tovább távol van.
59 A ki a városból elutazik
60. A ki szabadsággal utazik.

Játékrend.
61. Műsor készítés igazgatói jog.
62. A műsorra tehető megjegyzés módja
és határideje.
63. Ha valakiért a műsor kényszerváltozást szenved.
64. Mi kerülhet műsorra.
65. Ha az igazgatóság a műsort változtatja.

Szerepek.
66. Szereposztás igazgatói jog.
67. A ki a szerepet visszaküldi és el
sem játsza.
68. Szerepet senki sem birhat kizárólagosan.
69. Az „első rangú tag“-ság miként
értelmezted! törvény szerint.
70. Hány szerepet tartozik eljátszani
az első rangú tag, és mennyi a
törvényesen kiszabott idő.
71. Ki rövidítheti meg a darabokat.

Próbák.
72. Mikor iratnak ki a próbák?
73. Mikor tartatnak próbák?
75. A próbák osztályozása és a késések büntetése.
76. A ki akadozva olvas.
77. Az idegen szavak és nevek.
78. A próbák csendjét zavarni tilos.
79. A rendezői utasítások birálgatásának hely nem adatik.
80. Pontos megjelenés végszóra.
81. A ki végszóra pontosan meg nem
jelenik.
82. A rendezői utasítások beirandók a
szerepbe, emlékpróbán szerepet
olvasni nem lehet. A főpróba
azonos az előadással. Jelmezes
próbák.
83. A- szereplőnek ha néma személyzettel van jelenete.
84. A ki elvégezte szerepét, nem távozhatik rögtön.
85. A részletes próbák.

Szükséges kellékek.
86. Szükséges kellékek próbán és előadáson ós a szertárnok kötelességei.

Előadás.
87. Előadáskor minden vétség háromszorosan büntettetik.
88. Ki rendelheti ki a jelmezeket.
89. Ki köteles parókát használni.
90. A fodrász és szabó segítségét ki
veheti előbb igénybe.
91. Hogyan kell öltözködni? Rendjelt
ki használhat?
92. Lárma, zajos tréfa stb. az öltözdében
tilos.
93. Ha valaki miatt az előadás kiszabott időben nem kezdhető.
94. A ki gondatlanságból elkésik vagy
elmarad.
95. Ki nem a kiszabott helyen és időben lép föl.
96. Ki szerepét nem tudja, szerepébo
bele sül, vagy szándékosan elrontja.
97. Szinpadi rögtönzések.
98. Ki szereplő társának szerepét elrontja, vagy elkövetett hibákra
a közönséget figyelmezteti.
99. Ölelés, csók és „illetlen modor.“
100. Szóbeli jelentés a közönség előtt.
101. Ki felvonások között, vagy nyilt
jelenés alatt öltözik.
102 Az előadás vagy felvonás kezdetét ki rendelheti el.
103. A színpad kiürítése játék előtt
v. felvonások alatt.
104. Lármázni sat. a szinpadon játék
előtt és alatt tilos.
105. Hívásra köteles a szereplő megjelenni.
106. Közönséghez szólani v. közönséget megsérteni nem Szabad.
107. Ha a hivott tag eltávozott, a közönség értesítendő.
108. Ki elmarad az előadásról.
109. A közönség láttára álfalak közöli
tartózkodni nem lehet.
110 A ki szerepét végezte, a nézőtérre nem mehet.

Az énekes darabokra nézve
különösen.
111. A tempók meghatározása.
112. Énekesek csak a karmesterrel közlekedhetnek

Az énekkara nézve különösen.
113.
114.
115.
116.

A karszemélyzet a tanuló próbákon.
Mire köteles minden kardalnok?
Kartánczok kötelezők.
Ha a kardalnok v. kardalnoknő
szerepet játszik.
117. Az összes törvények kötelező ereje.

A zenekarra nézve különösen.
118. A zenekar működésének felügyelete.
119. Próbái kötelezettségek.
120. Felvonás közötti zene. Ha a zene
elmarad.
121. A zenekarban csend kívántatik.
122. A hangszerek hangolása.
123. Előadásra vagy díszelőadásra az
öltözködés.
124. A törvények általános kötelező
ereje.

Főrendező (v. művezető),
rendezők, ügyelők.
125. A főrendező és hatásköre.
126. A rendezők.

127. Az ügyelő mint a rendezők közege.
128. Külső instructiók.
129. A foglalkozási napló-lapok lemásolása és a vádlapok kezelése.

Súgó.
130. A darabok a könyvtárnoktól veendők át.
131. A levelek és iratok elkészítése.
132. Hibás jeladás.
133. Olvasó próbán a súgó feladata.
134. A súgó helyét elfoglalni tartozik.

Fodrász.
135. Főpróbán megjelenni tartozik.
136. Előadás előtt maga idejében megjelenni köteles.
137. Hajlodoritás és szükséges szerek.
138. A törvény kötelező ereje általánosságban.

Diszmester, diszitők, zsinórmester sat.
139. Mulasztások, hibák, károk és más
nemű kötelesség szegések büntetésének meghatározása.
140. A szolga személyzetről.
141. Végszó.

