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A pesti magyar nemzeti szinház. 
Tiszteletreméltó öreg barátunk és irótársunk, Edvi Illés 

Pál, lapjaink nem régi számában eléggé bőven és helyesen irá 
meg a színművészet fogalmát, czélját, rendeltetését; ugy hogy 

mi, ezúttal olvasóinkkal a pesti nemzeti színházat megismer
tetve, elégnek találjuk pusztán a statistikai adatokhoz ragasz
kodni. 
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A nemre'i síinház íjornan díszített belseje ..Hunyadi Láttlá" előadásakor. 



A pesti nemzeti színház épülete áll a kerepesi uton, csak
nem a hatvani kapuval szemben, egy téres curián , mellyet 
Grassalkovich herczeg ajándékozott ezen czélra. Azelőtt a budai 
rondellában játszottak a magyar színészek s csak néha engedte
tett meg nekik a helybeli városi színházépületben, a Duna
parton hetenként két előadást rendezni Több jóakaratú hazafi 
azután sok fáradsággal kieszközlé, hogy Pesten állandó színház 
építtessék a magyar színművészet számára, melly munkában leg
több része volt Földváry Gábor ur , akkori pestmegyei alispán
nak , Széchényi ugyan ellenzette a kerepesi útra építkezést, azt 
kívánta, hogy várjunk addig, míg az országnak módja lesz a 
Dunaparton építeni, de hála táblabiráink makacsságának, győ
zött azon elv : hogy jobb ma a bizonyos kevés, mint holnap a 
bizonytalan sok; igy épült a kerepesi uton a nemzeti színház ti
zennyolca év előtt s az akkor elhagyatott rongyos városrész azóta 
kicsinosult és megnépesült. 

Á l l ez épület egy nagy négyszögű teremből, mellynek ele
jét oszlopzatos tornácz díszíti, a homlokzatán levő fülkéket szob
roknak kellene ékesíteni, hanem ez nem sürgetős : az oszloptor-
náczból jutui az előcsarnokba, mellyben szemközt a jegy váltók 
rekeszei fogadják az érkezőt, kétfelől azok mellett vannak a föld
szinti bejárások; a két átellenes tágas lépcső-soron pedig a pá
holyokba és a második emeleti nézőhelyre jutni. 

Ha tehát a szíves olvasó nem restéi velem mindenhová el
jönni, nyújtsa karját, én majd elvezetem 

Á földszintre belépve, bizonyosan megfogja lepni az a csín
nal szerkezeit pompa, melly a néző terem belsejét ékesíti, három 
páliolysor megy körül, mintegy 53 páholylyal, mellyek biborve-
res szőnyegekkel vannak bevonva s kivül gazdagon aranyzott 
oszlopokkal és czafrangokkal feldíszítve; a színpadtól balra van 
az udvari páholy, mellyél O cs.k. Fensége a kormányzó és fensé
ges neje számtalanszor szerencsésitnek magas jelenléteikkel. A 
nézőhely közepén földszint vannak az A B C páholyok, mellye
ket azért neveznek igy, mert számjegyek helyett betűkkel vágy
nak jelölve. Ezek voltak hajdan a legkeresettebb helyek; most 
a fölöttük levő erkély miatt kissé sötétek. . 

A színház belseje nem birt mindig jelen alakjával; minden 
húsvétkor változtattak rajta valamit. Eleinte kiki saját ízlése 
szerint disziteté fel páholyát, ki kékre, ki zöldre, ki veresre; 
amott a legszélső jobb páholy sok ideig tarka függönyökkel volt 
ellátva; a benne levők, ha megunták az előadást, Összehúzták a 
függönyöket s más mulatsághoz kezdtek. A második emelet kö
zepén lehetett hajdan látni egy nagyon megviselt páholyt, mely
nek szőnyegei sohasem újultak meg. Ez volt az úgynevezett tu
dósok páholya. Eleinte a tudós társaság tartotta azt, később az 
igazgatóság a drámabiráló választmány tagjait rendelte bele. 
Itt lehete látni estenként az irodalom ó és uj nevezetességeit, 
különösebb előadások alatt élénk kritikai szóváltásokba ele
gyedve. — Egyszer az igazgatóságnak eszébe jutott a páholyt 
elvenni a válaszmánytól s tagjait szétültetni a zártszékekbe, 
egymástól ollyan messze, hogy ne vitatkozhassanak. A degra
dált tudósok tüzet 1 gyilkost 1 kiáltottak, hanem a páholy idegen 
kézre került, s most az is ollyan czifra, mint a többi. — Odább 
az első emelet közepén tátongott a nemzeti casino páholya, 
mellyet e derék testület tartott évek óta. Pár év előtt az igazga
tóság egy téres erkélyt csináltatott az első emeleti és földszinti 
páholysorok közé s fűikor bejárásnak elvett egy részt a casino-
páholyból. Az érdemes tagok kissé zúgolódtak, hanem azután 
ők is kimentek az erkélyre. Most a fél erkély jutott nekik tag
osztályba , a másik fél a közönségé. — A második emeleti négy 
legszélső páholy a színésznők számára van rendeltetve. A föld
szinti tér két oldalon karzattal van elrekesztve a zártszékektől, a 
mivel annak a czélnak kellene elérve lenni, hogy a zártszék tu
lajdonos könnyebben juthasson a maga helyéhez. A színház pla-
fondját (belső tetejét) hajdan a kilencz múzsák képei ékesítek, 
most ott is aranyozás van, czélszerü légszelepekkel. — Középről 
függ alá a pompás csilár, melly számos lepke- és rózsaalaku lég
szeszlánggal világítja be az egész teremet. Azelőtt egy kerek 
csilár volt ott, melly nem adott ugyan ollyan jó világot mint ez, 
de annál több büdösséget. 

Miután a néiöhelyet körültekintők, tekintsünk fel a szín

padra. Az előtérnek van három függönye : egy szép allegóriái 
képekkel festett, melly elmésen példázza nemzetünk felvirulását, 
egy másik csinos fehér és egy téglaszínű aranyozott, melly nem 
igen szép; ezeket arravaló gépek húzzák fel megtörés nélkül a 
magasba, s akkor előtűnik a színpad, melly a szerint tágabb 
vagy szűkebb, a mint a diszitményeket közelebb, vagy hátrább 
rakják. Diszitméayek dolgában e szinpad elég gazdag, különö
sen paloták, templomok remek művészettel vannak benne előál
lítva ; némelly darabban egész hegyeket, felvonó hidat, várakat 
kell elöállitani, mikben emberek járnak, és az is mind kivihető; 
más darabban az egész épületnek össze kell omlani, néha lángba 
kell borulni egész házaknak, vagy hajóknak kell keresztülevezni 
a tengeren. Es ez mind boszorkányság nélkül történik meg, a 
szinpad ügyes gépészete segítségével. A színpadot magát szinte 
légszesz világítja, mellynek fényét arra rendelt óraművel lehet 
szabályozni s egyszerre kioltani. Egy másik óramű arra szolgál, 
hogy az éji őrökre vigyázzon; mert éjszaka mind kivül, mind 
belől van egy ör felállítva. E leleményes óraműnek van egy zsi
nege, mellyet minden félórában meg kell az őrnek rántania,mire 
belől annak a félórának megfelelő ékecske lehajlik; ha tehát az 
őr egy félórát elaludt, az óra tovább megy, s azután hiába rán-
czigálja a zsineget, az annak a félórának megfelelő ék állva ma
rad s reggel megtudják, hogy az ör mikor aludt s fizetéséből 
annyit vészit. 

Aszinfalak körül jobbra a férfiak, balra a nők öltöző szobáiba 
jutni, a hova nem szabad bemennünk; innen még az igazgatót 
is kicsukják, ha akarják. Balról van a feljárás a karszemélyzet 
öltözőszobájába, a szabómühelybe és énckterembe, ugyanaz le
felé vezet a zenekarba és még lejebb a gépezet közé a színpad 
alá és a fütöterembe. Innen egy hátulsó ajtócskán kijutunk az 
őrmester szobájába, a ki ha meglát bennünket, megkérdi, hogy 
mit kerestünk a színpadon ? Egy nagy feketetábláról elolvas
hatjuk itt, hogy másnap minő darabokkal fognak próbák tartatni? 
s balra benyitunk a földszinti páholysor folyosójába, mellyen 
végig baladva ismét az előcsarnokban találjuk magunkat. Két 
mellék folyosó vezet innen a legfelső karzat eaigalépcaöihe* 
padláson levő ruhatárhoz és festőteremhez, a hová én a kegyes 
olvasót fárasztani nem kívánom. E helyett a balfelőli lépcsőn 
haladunk fel s ha talán egy oldalt eső szárnyajtót zárva találunk 
és harczias beszédek hangjait halljuk azon keresztül, akkor oda 
nem nyitunk be, mert ott épen a drámabiráló választmány tart 
akkor halálitéletet valamelly gonosz időben született színdarab 
felett s ott nem kapunk egyebet, mint savanyu ábnázatokat; el
lenkező esetben bátran bemehetünk és kaphatunk fagylaltot ós 
ezukorsüteményeket, ha kívánjuk; innen van a kijárás a szín
ház üveges előtornáczára. A túlsó oldalon viszont ollyan szépen 
lemehetünk s ha végig vártuk az előadást, a tornáczig elég hasz
nát vehetjük könyökeinknek, és elég kárát vallhatjuk tyúksze
meinknek, miután az egész közönség kocsival lóval azon az egy 
helyen torlódik össze. Semmi sem mutatja a gondviselés külö
nös figyelmét nemzeti színházunkra olly mérték ben, mintáz, 
hogy ezen a helyen még senkit sem tapostak össze. Volna ugyan 
egy külön kijárás, a mellyen gyalog emberek kijuthatnának, s 
a közönségnek igaza van, a midőn azt használni kívánja; de 
abban a folyosóban a ezukrász helyezte el magát, a kinek megint 
igaza van, hogy szerződéséhez ragaszkodik s miután ez a szer
ződés nevezetes összeget hajt a színház konyhájára, az igazgató
ságnak is igaza van , hogy azt mindig megújítja; egy szóval ez 
egyike azon biróizzasztó jogkérdéseknek, a hol valamennyi per
lekedő félnek igaza van. 

Még egy pár külön épületben a színházi pénztárt, irodát, 
igazgatói szobát, könyvtárt, próbatermet, és légszeszfözöt mu
togathatnám meg az olvasónak, de miután azokon nincs mit 
nézni, ha csak az nem, hogy az illetők (de kik?) a színház ma
gány épületeit tele aggatták énekesek, zongorázok, furuglyáaok 
arczképeivel, a nélkül hogy valakinek eszébe jutott volna csak 
egy (!) drámai művész vagy művésznő arczképét is közéjük he
lyeztetni? térjünk egyebekre. 

E szép intézet létrehozásának érdeme a nemzeté; azért is 
hívják azt nemzeti színháznak. Országgyűlési határozat követ
keztében nemesi adófizetés utján jött össze közel 400 ezer pft-i 



melly e szinház segélydijazásának alaptökéjét képezi. Ez alap
töke kamatja azonban nem elég arra, hogy abból a szinház ru
határát, diszttményeit Btb., mellyek öt hat év alatt elkopuak, 
meg lehessen ujitani. E végett kikerülhetetlen, hogy időkö
zönként nagyjaink buzgósága segítse ez intézetünket bozzá illő 
fényben ujjá születni, mint történt ez évben is, a midőn több 
magyar főúr mintegy 14 ezer pengő forintot adott össze a nem
zeti szinház feldíszítésére. Az illyen tettek azután méltók, hogy 
a nemzet előtt feledésbe ne menjenek. 

Hogy rendben maradjunk, szükséges először is szólnunk az 
igazgatóságról. 

Legelőször maga Pestmegye igazgatta választmányilag a 
színházat, miután azonban e rendszer gyakorlatiatlannak mu
tatkozott, a választmány megbízta Bajza József tudóstársasági 
tagot a szinház igazgatásával. Ezen okos, tudományos és hatá
rozott jellemű férfiúnak köszönheti a szinház akkori emelkedé
sét. Az ö lemondásával i?mét választmányi igazgatóság kezelte 
a szinház ügyeit, elég jó akarattal, kevesebb szerencsével, inig 
bérbe adatott a szinház Bartay urnák. Ez igazán gyakorlat em
bere, rövid időn olly virágzásba hozta a színházat, melly min
denkit, meglepett, a sajnálni luhet, bogy magányügyeinek ren
dezetlensége miatt megbukván, kénytelenittetett a szinház 
bérletéről lemondani. Azonban itt is haszon lett a kárból, mert 
utána gróf Ráday következett, kinek akkori igazgatósága éveit 
méltán nevezhetni a nemzeti szinház aranykorának. Legmaga
sabb diszlését érte el a szinház, midőn gróf Ráday ismét Bajzát 
hivta m-g segéd igazgatónak. A következő évek azután nagy vál
tozásokat okoztak a színházban; igazgatóvá Erdélyi János lett, 
ki azon zavaros körülmények közt azt tette, a mit lehetett. Az ő 
igazgatósága megszűntével ismét Simoncsics János kir. tanácsos 
úrra ruháztatott az legmagasabb helyről, ki mellé később mű
vezetőül gróf Festetics Leo ö mltga rendeltetek; ennek önkény-
tes lemondása után végre ismét a közohajtástől várt Ráday gró
fot kegyeskedett a fenséges kormányzó színházunk élére áÜitani, 
ki mind a művészek, mind a magasabb körök bizalmát bírván, 
mind a nagy közönség kívánalmait ismervén, leginkább képes 
arra, hogy nemzeti színházunkat újra virulásba hozza, föltéve, 
hogy lehetetlent nem kívánunk tőle s a lehetségesnek idejét 
várjuk, és jó szándékát minden oldalról elősegítjük. 

A nemzeti szinház személyzete áll drámai és operai tagok
ból. Eleinte csupán drámája volt a színháznak, (beszelő művé
szet , emez pedig az,, éneklő) s eleitől fogva életkérdés volt az 
igazgatásban, mellyikre fordítassák nagyobb gond : a drámára-e, 
vagy az operára? Bajza egészen el volt az opera .nélkül, elve le
vén, hogy a nemzet irodalma és művészete kifejlődésére emelte 
a szi uh ázat, nem pedig a pesti közönség fülesikladozására. Bar
tay is főfigyelmet fordított a beszélő művészetre, különösen ő 
alatta fejlődött ki az olly nagyhatású népszínmű irodalom. Rá
day is tűzött ki jutalmakat a színmüvekre s gondoskodott a drá
mai társulat legjobb rendezéséről; alatta minden szereposztély 
a legméltóbban volt betöltve. Az utána következett igazgatók 
más nyomon látszottak indulni, ök operai tagokat szereztek 
nagy feleslegben és mesés fizetések mellett (12,000, 8000, 6000 
pengő forintig) mig a szükséges drámai tagokat elbocsátották, 
a meghaltak helyeit nem pótolták ki, a megmaradottak fizeté
seit leronták : ugy hogy már tavaly a drámai művészet tagjai a 
Veszedelmes tizenhármas számig leapadtak, mellynél akárhány 
vidéki társulat erősebb; az eredeti darabek díjazása elvonatott, 
forditmányokról senki sem gondoskodók, mig egy operára de
reket szórtak ki. Ez intézkedés mentségét találja abban, hogy 
Pesten nagyobb közönsége van az énekes, mint a szavaló művé
szetnek, hanem még is roszul volt az arány a kettő között elta
lálva, mert a mig a drámai előadások 8000 forinttal hoztak be 
többet a drámára tett költségnél, az opera épen két annyival 
hozott be kevesebbet, a mi a számadásokból kiderült, s illyen 
uton a nemzeti szinház két év alatt 50,000 pengőt elvesztett 
alaptőkéjéből. Mire nézve a magas kormány egy több tagu bi
zottmányt nevezett ki az igazgatóság mellé, melly arra vigyáz
zon, hogy többé az alaptőke veszélyeztetésével merész vállalato
kat szerencséltetni ne lehessen. E bizottmány ugyan gát az 
önálló működésben, de legalább biztosítja a már meglevő keve

set. Jelenleg mind a drámai, mind az operai társaság meglehe
tősen ki van egészítve a mennyire lehet, hazai tehetségekből. 

Hogy ennyi különböző működésre hivatott személyt hiva
talos körében kormányozni lehessen, arra nézve vannak a szín
háznak saját alaptörvényei (statútumok), miknek minden tag 
kénytelen alávetni magát. A büntetés nagyon érzékeny, mert 
pénzbe megy. A bíróságot saját köréből választja az összes tár
saság szavazattal; elébb három tagból álló bíróság ítél, a ki meg 
nem elégedik vele, az felebbezheti az ítéletet az öt tagu bíróság
hoz, de a büntetést magának az igazgatónak sincs joga elengedni. 
Volt rá eset, hogy elöbbkelö énekes tagok négy—ötszáz pengőt 
is fizettek egyszeri büntetésül. Mindez Ítéleteken kűlbiróság nem 
orvosolhat. 

A próbákon és előadásokon rendezők és ügyelők tartják 
fenn a rendet, ők egyszersmind a vádlók. 

A betegségi esetekről a szinház rendes orvosai adnak bizo
nyítványokat ; egyébiránt minden szinész fizetése kiadatik , bár
minő hosszú betegség ideje alatt is. 

A fizetések a művészet becse szerint különbözők. Egy kar
dalnok fizetése 22 pftól 40-ig terjed havonként; a karnagyé 200. 
Kezdő fiatal drámai színészek és színésznők havi dija 40, 50, 60 
pft. Másodszerepek megállapodott képviselőié 60, 70, 80, pfr, 
első rendű férfi drámai művészeké 100, 120, 140, pft, első rendű 
drámai művésznőké 150, operai középszerű és kezdő énekes és 
énekesnő fizetése 150 — 240 ftig terjed; első énekesé 3Ö0-tól 
350-ig, első énekesnőé 500-tól 600 ig. Volt idő, midőn az első 
énekes fizetése ment 500, az első énekesnőé 1000 pftra havon-
kint. Ezen kivül kapnak egyszer vagy kétszer évenként fél juta
lomjátékot, mellynek jövedelme nagyon különböző. 

Ezen adatokat azért soroltam el ollyan hegyiről tövire, 
hogy látni való legyen, minő állapotja van a pesti nemzeti szin
ház tagjainak ? A drámai tagoké nem valami fényes, de legalább 
biztosított. Az énekeseké ragyogóbb, csakhogy pályájuk több 
előkészülettel jár és hamarább lejár. A férfiak számára, a polgári 
öltözéken kivül, minden színpadi ruháról az igazgatóság gondos
kodik ; a nők maguk tartoznak ruháikat megszerezni, a mire fi
zetésük egy harmada felmegy. 

Néhány év óta a színházi nyugdíj intézet is létre jött. Or
szágszerte megkezdett adakozásokból eddigelé is gyűlt össze 
már annyi tőke, mellynek kamatjából három régi tagját 600 és 
400 pft nyugdíjjal elláthatja az intézet, mellynek elnöke Ur
ményi József ö mlga. Szaporodik ez alaptőke az évenkint hozzá
csatolt büntetésdijakból is, valamint az egész személyzettől be
fizetett másfél százalékából a szerződési díjnak a az igazgatóság
tól e szélra adatott négy jutalomjátékból. Ez intézet biztosítja 
leginkább nemzeti színészetünk állását; a melly azon megnyug
tató vigasztalást nyújtja a művésznek, bogy vénsége napjaiban 
nem leend kénytelen megbánni, hogy ifjúságát a nemzeti mű
velődésnek áldozá fel, hanem tisztességesen megélhet azon 
kenyérből, mellyet megérdemelt s mellyért nem kell pirulnia. 
Drámai szinész 25 évi szolgálat után nyeri legnagyobb fizetésé 
nek felét, 30 évi után az egészet, operai művésznél az idő 5 évvel 
kevesebb. 

Sokat lehetne még ez intézetünkről irni, de lapjaink korlá
tozott köre takarékosságra int; csak még azon őszinte óhajtó-
sunknak engedjen a tisztelt szerkesztő egy kicsike tért, hogy 
tartsa fenn és engedje felemelni a Mindenható e derék intéze
tünket sokáig és távoztassa el tőle a szűkölködés, visszavonás s 
minden szellemi és anyagi fogyatkozás gonosz napjait mindenha! 

A p r ó k ö z l e m é n y e k . 
I. Rendkicüli műldrlot. 

Mennyire kedveli a belgiumi lakosság a művészetet s men
nyi pártolás és ápolásban részesül az a miveltek s tehetősebbek 
részéről, annak alig mutathatjuk fel szembeszökőbb bizonyítvá
nyát, mint midőn a Vasárnapi Újságolvasóinak a mükiállitások 
egyik legérdekesbikét igyekezünk vázlatosan felmutatni. • 



Az utóbbi rendkívül szigorú és tartós télnek mostohasága, 
a belgiumi nagy számú proletárius osztály közt nagy ínséget 
idézett elő. — A könyörület a belgiumi népnek erényeihez tar
tozik, 8 nem is lön sem a hatóságok, sem egyesek részéről 
semmi elmulasztva, a szükségen a mennyire lehetett segíteni. 
Mindez azonban kellő s kielégítő eredményt nem szülvén, né
hány lelkes férfiú által egy a szenvedő nép előnyére intézendő 
tárlat lőn indítványozva. 

Az egyszerű, gyakorlati , mindenhol utánozható terv , átalá-
nos jóváhagyással fogadtatott s már is nagy összegek gyűltek a 
szegénység felsegéllésére belőle. 

Ezt előre bocsátva, mutassuk fel e tárlatot, mennyiben e 
lapok terjedelme engedi. 

Mind azok, kiknek Belgiumban, különösen pedig Brüsszel
ben , vagy szépen rendezett kisebb nagyobb mügyüjteményeik, 
vagy egyes ritkaságaik voltak, elküldöttek mindazt, a mit figye
lemre méltónak hittek Brüsszelbe, a brabanti herczegnek most 
még nem lakott s e czélra készséggel átengedet nagy kiterjedésű 
palotájába. 

M. E. Leroy — egy Belgium legjelesebb művészei közül 
lőn az egész tárlatnak elrendezésével megbízatva. 

Szerencsésebb választást alig lehetende tenni; Leroy ur 
ismeretes számos jeles festvényeiről, ujabb időben pedig nagy 
nevet szerzett magának, Rubens — hires antwerpeni, tripticon-
jának — hármas képének — megújítása által. 

Miután minden a legizletesebben s czélszerübben el lőn 
rendezve, a palota nézni s tudni vágyók számára megnyittatott. 

Az ekkép összegyűlt képcsarnokon kivül, majd minden ága 
a művészetnek képviselve van ott. Szobrászat, bár ez talán leg
kevesebbé, arany s ezüst művészet — valódi artistikai fogalmá
ban, miként az egykor Benvenuto Cellininek, honunkban pedig a 
derék Szentpéterinek kezei közül kerül ki — stb. stb. 

Az ezekrőli lelettár sűrűn nyomva 200 lapot meghalad. 
Atalános ismeretül tehát annyit mondunk , hogy e tárlat

ban csak a hires Rubenslől a flamand iskola királyától 14 re
mek festvény van, többnyire ollyan, melly kereskedésben soha 
meg nem fordult. Van Dicktöl 5, Van Ostade Adrién és Izsák
tól 7, az idősb s ifjabb Teniertöl 15. — Ezeken kivül képvi
selve vannak legjobb müveik által, a hires Ruisdale — norvé
giai tájképével, hol a vizesés eddig nem ért tökélylyel, va
lódi csalódást idéz elő, az állatfestő Polter Pál, Van Egek, Vou-
wermanns, Quintin Messis és számosan mások. 

Van e gyűjteményben egy Mária kép a gyermek Jézussal 
— „az- ébredő gyermek" czimen ismeretes—Rafael Urbinotól, ál
lítólag eredeti, de mellyet sokan csak szerfelett sikerült máso
latnak tartanak. 

Van néhány Murillo. Guido Réni, Paulo Veronese, Poussin, 
8 egyetlen de remek Rembrandt egy öreg nö mellképe stb. 

Hasonló érdekkel s a nem műértőkre nézve talán nagyobbal 
bírnak a többi műtárgyak és ritkaságok. 

Különösen feltűnők az arany és ezüstmivek , minők nagy 
mennyiségben vannak itt felállítva. Herczeg Arenberg egy rop
pant üvegdét töltött meg s mások kisebbeket, a legritkább régi 
arany B ezüst edényekkel s egyéb eszközökkel; mellyek közt né
hány érdemes Cellini vésőjére, s egy felséges billikom valóban a 
nagy mester müve. 

A régiségek és ritkaságok közt : egész lovagfegyverzetek, 
ismeretes fejedelmekéi s torna lovagokéi : vértek, paizsok, kar
dok, dzsidák, buzogányok, csatabárdok , sisakok, löivek s más
nemű löszerek; jól megóvott ritka nagyságú hetruriai hamwed-
rek, indián fegyverek, házi eszközök stb. 

Meglepők a mozaikok , mellyek közt van egy nagy kerek 
asztal s pár bútornak falazata, hasonló a legszebb fest vényhez— 
s csak fegyverzett szem előtt megismerhető annak a mi , t. i. a 
legtökéletesebb mozaiknak. 

Hasonló csudálatot idéznek elö — az ivar — azaz elefánt
csont müvek. 

Miként van a mutatványok közt ezen egyik legszebbike s 
legbecsesebbike a műanyagoknak kezelve, arról legyen elég mon
danunk , hogy a metszés a legfinomabb csipkével vetekedik, s a 
többi közt két veder van ivarból, mellyek elkészítése — leg

alább 10 évi fáradságos munkába került. Ezek állítólag Olasz
honból kerültek — s herczeg Arembergéi. 

Egy roppant porphir hamvveder, melly Svédhonból került, 
ritkasága s belbecsére nézve, a tárlat ritkább kincsei közi 
tartozik. 

Mindezeken kivül, festett ablakok, porczelán edények, órák 
s számtalan más apróbb, nagyobb ritkaságok okozzák , hogy 
tizszeri látogatás után is talál az ember mindig valamit, mi 
egyelőre figyelmét kikerülte. 

A belépti dij egy frank, de vannak és sokan, kik 100, 500, 
1000 sőt több ezer frankot ajándékoztak a szegények felségé-
lésére. 

A gyűjtemény egyébiránt naponként szaporodik : mert 
nemcsak a távolabb lakók, hanem a Belgiumban mulató idege
nek is a legnagyobb készséggel járulnak ahhoz, s ez okozza, 
hogy a részvét s kíváncsiság naponként nö — itt hol ugy is fe
lületes angol touristák s a komolyabb műértő s tudnivágyó uta
zóknak ütere létezik. (Eszther szerzője.) 

Itlátyás király könyviára. 
Nagy volt ugyan Mátyás király mint uralkodó, ki alatt 

nemzetünk valódi aranykorát élte, ugy hogy öt kora, s nemzete 
legnagyobb uralkodójának méltán mondhatni; nagy volt mint 
hadvezér is, ki bátorsága s vitézsége által az egész világ bámu
latát magára vonta; nagy volt főkép az igazság kiszolgáltatásá
ban, elannyira, hogy még mai napig is él igazságszeretetének 
emléke a magyar nép ajkain mindennapos, ismert közmondás
ban : de mindezek között nagy volt ö egyszersmind mint a tudo
mányok férfia is, ugy hogy ö hazánkban a valódi tudományosság 
teremtőjének méltán tekinthető. Fényes bizonyságot tesz erről 
a Budán általa felállított nagyszerű könyvtár, a világhírű Cor-
rína mellynek jelenleg csekély rajzát adni czélja e soroknak. 

A nagyszellemü király ezen páratlan könyvtárt körülbelül 
1465-ben alapította, s ekkor történtek az első szerzemények is. 
Tudós utazókat küldött keletre, különösen Konstantinápolyba, 
Görögországba, sőt Ázsiába is, kik a legbecsesb kéziratokat szá
mára vagy megvásárlák, vagy ha ez nem történhetett, leírták. 
Felette elösegité Mátyás tervét azon körülmény is, hogy keleten 
a görög birodalmat a törökök épen ez időben feldúlták, a gaz
dag könyvtárakat szétszórták, ö tehát megparancsolta utazói
nak, hogy mennyit csak lehet a törökök vak dühétől megmentse
nek, és Budára szálitsák. De nem csak keleten voltak másolói, 
hanem a virányos Olaszországban is, mellynek langyos ege 
alatt e korban a tudományok főleg virágoztak, különösen Romá
ban Velenczében és Florenczben. Ez utóbbi helyen Ugoletti 
Táddé, Corvinu8 Jáuos nevelőjének felügyelete alatt Mátyás ki
rály számára a hires Medici könyvtár legjelesb codexei írattak 
le; Budáu pedig Raguzai Félix igazgatása alatt harmincz má
soló s codexfestő nyert alkalmazást, kikre különösen a régi ró
mai 8 görög irók lemásolása bízatott. Csupán a leírók, egy hi
teles történészünk bizonyítása szerint, évenként 30 ezer darab 
aranyba kerültek. Megszereztettek továbbá az akkortájban nem 
rég feltalált sajtó minden kaphatott gyümölcsei is. 

Illy módon kevés év alatt olly annyira szaporodott Mátyás 
könyvtára, hogy joggal mondatott a világon a legnagyobbnak. 
Kötetei számát különbfélekép adják elő, de közönségesen ötvenöt 
ezerre teszik, a mi akkor időben roppant szám volt. Béltarta
lomra nézve pedig a legbecsesbje lett a világnak. Magában fog
lalta e könyvtár a keleti bibliai, római s görög classica irodalmak 
majdnem minden becsesb terményeit, és a szent atyákat. Igen 
hihető, hogy ezek mellett benne magyar kéziratok is voltak; 
mert ezen időben már volt számos magyarul irt könyv, s Má
tyás nemzeties szellemét tekintve, nem kétkedhetünk, hogy 
ezeknek is juttatott helyet fényes könyvtárában. Továbbá Ursi-
nius Velius azt mondja, hogy Mátyás könyvtárában minden 
nyelven irott könyvek voltak, igy tehát magyarok sem hiányoz
hattak belőle. Fájdalom! hogy reánk egy sem juthatott közülók; 
a mi ugy magyarázható, hogy ezek is, mint a többi nagy része, 
elharácsoltattak, s a magyarul nem tudó külföldiek, kiknek ke-



zébe jutottak, nem értvén tartalmukat, nem is sok gondra és 
figyelemre méltatták. 

De nemcsak belbecsre baladta fölül Mátyás király könyv
tára a többieket, hanem külfényre is utólérhetlen volt. A kéz
iratok, mellyek mind igen szép hártyára irva, s csinos festvé-
nyekkel diszitve voltak, a legdrágább bársony és selyem köté
sekben , arany vagy ezüst kapcsokkal diszelgtek. Továbbá a 
teremek festései, szobrai, függönyei, és szekrényei a kor igé
nyeit tökéletesen kielégitették , sőt felülmúlták. Ha most meg
gondoljuk, hogy akkori időben egy biblia 400 aranyon vásárol
tatott meg a florenczi herczegtöl; egy breviárium pedig 500 on; 
könnyen valószinüvé válik előttünk egy tudósnak azon észrevé
tele : hogy Mátyás többet költött könyvekre, mint Európa többi 
uralkodói mind összevéve. 

De Mátyás halálával nagyszerű müve is hanyatlásnak in
dult , s a legjelesb könyvtárnokok (millyenek voltak : Ugoletti 
Taddé, Fonti Bertalan, Galeotti Mártius, Ragmai Félix, Petanei 
Félix, s többen) sem tudták azt az enyészettől megmenteni. Már 
a Florenczben megrendelt codexek Mátyás halála után többé 
ki nem váltattak. A következett tudománytalan királyok, e 
könyvtárnak nagy becsét felfogni nem tudván, enyészetnek hagy
ták indulni, sőt gyakori pénzszükségeikben a külföldi követek
nek 8 más kedves embereiknek, mással nem kedveskedhetvén, a 
legbecsescbh codexeket ajándékozták el. De nemcsak az ajándé
kok csökkenték ezek számát, hanem a hanyag kezelés is, melly 
miatt igen számos nagy becsű munkát elloptak. 

Ekkor tájban alapította Miksa császár, harmadik Frigyes 
fia a bécsi könyvtárt, ki midőn meghallotta a budai dolgok mi
ben létét, elküldötte követét, Cuspiniant Ulászlóhoz, hogy tőle a 
hires könyvtár egy részét megvásárolja, öt év alatt huszonnégy
i g r fordult meg Cuspinian Ulászló udvarában, mig végre sike
rült neki a királyt rávenni, hogy Miksának jó érért a könyvtár 
; zy részét átadja. II. Lajos alatt hasonló sorsban részesült a 

j.yét vesztett könyvtár, ki a többi között Brassicanusnak, 
Eberatein Vilmos császári követtel jött tudósnak sok jeles codexet 
ajándékozott. Legnagyobb pusztítást a törökök vad dühe vitt 
végbe a megbecsülhetlen szellemű kincstárban 1526-ban. Később 
ugyan midőn a fővárost elfoglalták, a fővezérek azt gondosan 
őriztették, ugy hogy nemcsak a keresztényeknek, hanem magok
nak a törököknek is a könyvek megtekintése fej vesztés alatt 
tiltva volt; de mind a mellett mégis sok becses kézirat került 
közülök Bécsbe, Berlinbe, Drezdába, s Konstantinápolyba. Illy 
sok s nagy pusztítás után is a 17 ik század első felében még olly 
nagy volt, hogy Pázmán Péter 30,000 forintot igért érte a törö
köknek, ugy szinte Bethlen Gábor is nagy összeget ajánlott, de 
mind a ketten sikeretlenül. Később Rákóczi György minden 
áron meg akarta azt a Bethlen collegium részére szerezni, s bár 
nem irtózott a legravaszabb módokhoz is nyúlni, még sem 
arathatott több sikert az előbbieknél. I. Leopold császárnak is 
eszébe jutott a nagy kincs, s oda küldötte követét, Lambecz Pé
tert, hogy azokat a bécsi udvari könyvtár számára szerezze meg; 
de a mint oda ért azonnal belátta, hogy itt a megvevésről szó 
sem lehet, azonban az ott állomásozó ausztriai követ annyit 
mégis kieszközlött számára a budai basánál, hogy a könyvtárt 
megtekinthette, melly ekkor már a legszánandóbb helyzetben 
volt. Nem találtatott több a roppant könyvtárból, melly még 
Pázmán korában tetemes lehetett, mint valami 3—400 kötet, s 
ezek is drága ékeiktől a díszes selyem és bársony kötetektől 
arany és ezüst kapcsoktol megfosztva, egy penészes föld alatti 
boltozatos üregbe voltak összehányva, s többnyire csekély becsű 
nyomtatott müvekből állottak. Hová lehetett a többi, bizonyosan 
senki sem mondhatja meg, de nagy okunk van hinni, hogy eze
ket a törökök Konstantinápolyba szállították, s e szerint Mátyás 
könyvtárának legnagyobb része a Szultán palotájában ke
resendő. 

Leopold követének rendkívüli kegyelemből 3 darab kivá
lasztása engedtetett meg, ki nazianzi sz. Gergely és sz. Ágoston 
munkáinak töredékét, s Janus Pannonius költeményeit vitte el 
magával. 1606-ban midőn Leopold győzelmes fegyverei Budát 
vissza vették, s hazánk a 145 éves iga alól felszabadult, a haj
dani fényes könyvtár maradéka nem ment többre 290 kötetnél, 

mellyek azonnal Bécsbe szállíttattak. Igy enyészett el Mátyás 
nagyszerű müve, a világhirü Corvina, melly kiterjedésre nézve 
kortársai között a világ legnagyobb, — béltartalomra nézve a 
világ legbecsesb, — külcsinra nézve pedig a világ leppazarabb 8 
legfényesb könyvtára volt Pelendi Géza. 

Éjjeli mulatság Szebasztopol alatt. 
A franczia idegen légiónak egy tisztje következőképen irja 

le e számtalan éjjeli időtöltések egyikét: „Május 8—9-e közötti 
éjjel 10 órakor csendesen el foglalám állomásomat 150 legény
nyel. Olly sötét volt, hogy saját kezét sem láthatta az ember, s 
e sötétség palástja alatt mély csendben helyet foglaltunk a futó
árokban. Egy őrmester mintegy 200 lépésnyire előre csúszott 
őrszemül 6 legénynyel, kik lehasalva a földhöz szorított füllel 
hallgatóztak, hogy minden neszt okvetetlenül észrevegyenek 
közelünkben. Épen ekkor hallgattak mind a mi ütegeink, mind 
az ellenségé, tehát teljes csendben és koromsetétségben vártuk 
mit az éj ránk hoz. Nemsokára jön egy csúszómászó hírnök az 
előőrstől azzal a jelentéssel, hogy ollyan neszt vettek észre, 
mintha egy csapat lappangana felénk, ezen jelentést pedig tüs
tént hátrább adtuk a néhány száz lépéssel mögöttünk állomásozó 
segédcsapatnak. Csakhamar jött a másik hírnök is azon tudósí
tással, hogy a közeledő ellenséget fülmérték szerint egy egész 
zászlóaljra lehet becsülni, s hogy a középtáji ütegnek irányozza 
lépteit. E hirt is azonnal tovább adtuk. Mire az őrmester is meg
jelent 4 legényével s azon tudósítással, hogy az ellenség alig 
100 lépésnyire nyomában jön, s jobb szárnyával okvetetlen 
érinteni fog bennünket. Erre parancsnokunk „jobbra át"-ot ve
zényelt , 8 mint a macskák ugy lappangtunk a futóárokban a 
czélba vett üteg felé, mellyet balfelöl szándékozott az ellenség 
megtámadni. Legény legény mellé sorakozva nyújtottuk szuro-
nyainkat a védsánczokon át, s mély csendben hegyeztük fülein
ket előre lopódzott vezérünk parancsszavára: Egyszerre köztünk 
volt a parancsnok egy ugrással s e szavakkal : „fél jobb, tüz!" 
A vezényszó még el sem hangzék, megdördül a 150 fegyver, a a 
setétben vett irányból irtóztató ordítozás jelenté, hogy golyóink 
elevenre találtak. Mielőtt a legénység újra megtölthette volna 
fegyverét, az előre rohant ellenség egy része közénk hullott a 
futósánczba, a miből rögtön személyes tusa keletkezett. Ezen 
tusában — a hely szűke miatt — nem lejhete más fegyvert 
használni, mint kést, öklöt, körmöket és — fogakat. A többi 
ellenség pedig egyre tüzelt felénk, nem lévén egyéb irányodája 
mint a tusakodók ordítozása. Illyen szorult állapotban érkezett 
segítségünkre két század, melly azonnal szuronyszegezve rontott 
a muszkáknak s megszalasztotta őket, mi alatt a futóárokban 
szakadatlanul folyt a mészárlás , mignem egészen kimerülve 
roskadtak össze a vérszomjas ellenek, ugy hogy mire a nap fel
kelt, nem egy pihent bágyadtan lemészárolt áldozata hideg te
temeire hajolva. A felkelő nap első sugarai 83 halottra estek 
azon helyen, hova sötétben czélzott legénységünk; a futóárokban 
21 muszka és 15 franczia volt lemészárolva. 

Legveszedelmesebbek a muszkák között a soraikban szol
gáló görögök. Semmi sem veszélyesebb mint illyen megsebesült 
göröghöz segélylyel közelíteni, mert ha van még benne annyi 
erő , hogy kését titkon elővehesse, bizonyosan halálos döfésael 
köszöni meg az emberbaráti segélyt." oo 

Gazdasági javaslat. 
Ezelőtt tizenhét évvel az erdélyi „Vasárnapi Újság", emlí

tést tett az úgynevezett buzagyuladás vagy üszög gyógyítása 
módjáról, > egy igen hathatós szert említ ellene, mellynek hasz
nálata megszabadítja a búzát e káros nyavalyától: de mivel ak
kor még a gazdaságot nem Űzték olly szorgalommal, és a nép 
nem volt ugy felvilágosítva, mint jelenleg e jó tanács háttérbe 
szorult, sőt voltak sokan, kik ezen gyógyszert ördögi mesterség
nek tartották; de ismerek egy jó gazdát ia az alföldön, kinél a 
jó tanács igen nagy behatást tett; ő nem törődve a sok gúnyo
lódásokkal, mik e czikk ellen keletkeztek, mindjárt igénybe 



vette a leirt hathatós gyógyszert, melly ebből áll : minden véka 
búzára kell venni két lat megtört kékkövet, fél lat sót, és egy 
itcze vizet; ezen vizbe a búzát mindjárt be kell tölteni, ée kézzel 
jól megdörzsölni, azután amúgy nedvesen a zsákba rakni, a más
nap elvetni; igy szabadul meg a buza azon gyuladástól, melly 
némelly évben igen uralkodik, s olly károkat okoz, hogy néha 
fele is elromlik a búzatermésnek, s a mi megmarad, keserű izt 
á d a kenyérnek. Az érintett gazda már tizenhét éve hogy hasz
nálja e szert, és azóta nincs üszögös búzája. A ki talán kétked
nék ez orvoslás valósága felett, az próbálja először kicsiben, 
később tudom tapasztalandja ennek hasznos voltát, s a maga 
hasznáért minden évben megteszi a hasznos kísérletet. 

Mivel tudom, hogy azóta a nép mindig jobban kezd felvilá
gosodni , és az akkor háttérbe szorított hasznos czikk talán már 
egészen feledékenységbe mehetett : szükségesnek tartam közlé
sét azon reménynyel, hogy most okulni fog mindenki, és nem 
fogja senki babonának tartani a tizenhét éves tapasztalás által 
jónak bebizonyult óvszert. Szarvas, jun. 19. 1855. 

Ifj. Unghtáry Gedeon. 

Xepszerfi tanácsiatok a kliolera szerencséit megelő
zése vagy oriosolhatása iránt az orvos érkeztéig. 

A nálunk ez idö szerinti kholera illy előjelekkel, s arra következő 
kórjelekkel kezdődik : iejszédülés, agy-, un-/.-. kéz-, lábzsibbadás, lan
kadtság egész testben, gyomor-émelygés, folyó ürü lés stb. 

S ha csakugyan érzi valaki magában ezen előjeleket: akkor követ
kező tennivalói lesznek ; 

1. Mivel senki sem tudhatja, milly fokra húg majd a kezdődött be
tegség, ne vegye senki tréfának az eleinte csekélynek látszó bajt, és 
mindjárt tegye azt, mi itt következik : 

a) Hol a beteg még ágyon kivül van, — egyébkint pedig az ágy
ban ülve vagy abból kihajolva, a dus hajazatot két oldalra választván, -
a fejet egészen meglucskosítván , azt egészen öntözni kell kis bögréből, 
újonnan merített vízzel, apródonként, okkal móddal, mig azt a beteg 
szenvedheti; s ezen kis múlékony jótevő fajdalom szünte után perczen-
Idnt ismét és ismét öntöztessék olly formán, hogy az egész fejtetőről, a 
homlokon s arezon végig folyjon le a viz. S ezen öntözést a veszedelem 
nagyságához képest fél- egy- vagy több óránként kell vógbevinni. 

b) Hol hányásra való erőtetés és bő székelés van, o t t : egy arasz
nyi hosszú j fél arasz széles ruhára egy kis foknyi vastagságra kell 
egy bizonyos repezepépet kenni (mit a szegények, a politialis hatóság ke
zelése alá adva, mindig készen fognáuak találni; s belőle kellő meny-
nyiséget egy kis tálacskában azonnal, éjjel nappal elvihetnének s alkal
mazhatnának), mi addig maradjon a gyomor tájon, mig a beteg állhatja, 
vagy mig elég veres a helye. S mihelyt ezen veressóg múlik,— mi kivált 
veszedelmes körülményekben csak hamar megtörténik, — újra elegyen
getvén a pépet, azt újra fel kell tenni. 

Ezen jó szándoku tanácsok elégségesek arra, hogy mikorra n je
lentést vett orvos megérkezhetnék : akkorra, mint már alulirt az 1831-ki 
kholcrában is a Nagy-Kunságban tapasztalta, az ijesztő baj helyett sze
líd alakú betegséget találjon; cs a veszedelem kikerülése iránt a beteget 
megnyugtassa; — vagy pedig, ha csakugyan a ritkább esetekben vesze
delmet lát; az eddigi tapasztalatok nyomán, a betegnél a veszedelem fo
kát mindjárt fölismerhesse, s a neki megfelelő olly, gyógymódot vehessen 
elő, millyet a már alakjában fölismert betegség : igény el. 

Ezen tanácslatok kellő méltánylásra találva s híven követtetve, 
teljesen elégségesek a veszedelmes kór ártalnaatanitáaára. Kelt Kun Sz.-
Miklóson június 2-án 1855. Dr. Balogh József, 

kun-Bzentmiklósi járási főorvos. 

Könyörüljünk a koldus gyermekeken! 

Ha valaki, ugy bizonyosan a koldus az , ki részvétünkre 
számolhat, mennyivel inkább az alig eszmélettel bíró'szerencsét
len koldus gyermekek. — Sir az ember lelke, midőn ezen ártat
lan apró gyermekeket rongy foszlányokba burkoltan az elemek 
minden viharjaival daczolni látja.£ hely, honnan soraimat irom, 
még pár napi távolságra van a szegényebb felső megyéktől s a 
hahcsi határoktól, és már itt is rajong az apró koldus gyerme
kek csapatja, kik istentelen szülőiktől eltaszítva, — életük fen-
tartási végső remény-horgonyukhoz —a kolduláshoz nyúlnak. A 
koldulással párosul a lopás. Ha e gyermekeknek annyi élelem 
nem adatik , a mennyivel éhségüket csillapíthatják, mulhatlan 
lopáshoz járulnak; — és mit várhatni az illyonektől későbbi 

korra, midőn már ifjúságukat is romlott s náluknál korosabb 
megrögzött gonoszok társaságában eltölteni kénytelenek ? Váj
jon nincs-e mód, mefylyel az illy kisdedeket a koldulástól és a 
roszra vezető ut ösvényéről eltéríteni lehetne? Van, de ezen 
mód saját akaratunk zátonyán fenekük meg. — Nekünk csak 
akarni kell s tehetünk, söt e részben tenni és szenvedő embertár
sainkat a végképpeni korcsosodástól eltéríteni önkötelességünk 
lévén, áldoznunk kellene alakítandó egy*) olly intézetre, melly-
böl az ekkép felfogott gyermekek kellő oktatást nyerve, s hasz
nos mesterségre vagy gazdászatra kitaníttatva — saját szárnya
ikra mint tevékeny hazapolgárai bocsáttatnának. 

Ha valamelly szent vállalat mellett egyes igénytelen egyén 
lép fel, annak létre jövete tömérdek akadálylyal, és roppant ki
töréssel van kapcsolatban; de ha illynemü intézet életbehoza
tala egy ember erejében áll, azért már róla lemondani kell? Szö
vetkezzünk többen , csatlakozzunk sokan , és ezen szent eszme 
áldásdús sikerrel koszorúzva leend. — Áldozzunk, mennyi tő
lünk telik, ezt szenvedő embertársaink java követeli. Ne enged
jük hazánkat azon sok ezernyi apró gyermekekkel elözönleni, 
kik jelenleg jóra még hajlandók lévén, a czélszerti oktatás befo
gadására alkalmatosak, holott később a gonoszság számtalan 
vétkeiben rnegedzve,arosz nyomról többé kitéríthet ők nem lesz
nek s életük legnagyobb részét a börtönökben tespedve elfu-
nyalgani fogják. 

Kövessük az áldozatra kész dicső helvét származású és fc-
lejthetlen emlékű Pestalozzi Henrik példáját, ki honában az illy 
intézet létrejövetét önerejéből egész vagyona koczkáztatásával 
megkezdette volt. 

Csak egy szerény palócz faluban, mellynek jóért buzgó la-
kosai közé számíttatom, a téli havakban száz illy koldus gyer
meknél több fordult meg, — holott e falu nem is országúton, 
de még ettől meglehetős távolságra fekszik. — Ezen nyomorgó 
ártatlanok nevében — kiknek nem vétkük, hogy születtek — 
ragadom meg áhítattal gyenge tollamat, és ha ez a kívánt cze! 
felé törekedve, mások juváért égő kebelekben viszhangra tála 
land, nyugodt leszek, mert szenvedő embcrtftfÖaífflerT jélérifé'g 
szót emelve — ha indítványom az annyira óhajtható eredményt 
elérni fogja, és a vállalat megkezdéséhez többen járulni ajánl
koznak — akkor már tenni is fogok. J . . . la. 

Vidéki hirek. 
x* Nagy-Kálna (Bars m.) F. hó 8-án azon rendkívüli magas szeren

csében részesült megyénk, hogy Ö cs. kir. Fensége Hildegarde főherczeg
asszony keresztül utazott nagy részén. E szerencséből Nagy KáInának 
— a Garam mellett — azon becses rész jutott, hogy miután Ó Fensége 
Zelizen váltott gyors lovakon odaérkezett, ott fogadá a megyei küldött
ség tisztelgését az egyház előtt. Közeledtét a hídfőre kiállított őr fehér 
zászlójával, majd kis vártatva porfellegből kibontakozott vágtató lovagok 
jelentvén , csakhamar ott termett a magas vendég is, az összeseglett nép 
éljenzése s a legjobb lévai banda harsogó zenéje által üdvözölve. A me
gyei küldöttségen kivül a vidéki papság is összegyűlt 0 Fensége tiszte
letére , kik közöl kálnai plébános t. Budai Ignáez ur tolmácsolá rövid 
velős beszédben a nép örömét. — Ugy látszik , hogy különös ügyemére 
méltatu Ö Fensége a hintaja mellett elvonuló helybeli koszorúzott szü
zeket. Innen Verebélyelé Aranyos-Muróthra utazott O Fensége, hol a 
gr. Migazzi kastélyban meghálván másnap szerencsésen megérkezék a 
Szliacsi fürdőbe, hol a Tököly féle házban vön lakást. Mikorra e kedves 
hír megérkezett hozzánk, már akkor nagy vigasság kedves fáradalmait 
pihentük, mert a magas vendég távoztával rögtön olly talpcsiklandó csár
dásokat húzott Balog Gyurka, hogy a jelen volt ifjak s koszorús szüzek 
tánezra kerekedtek, B olly általános lőn a vidám jó kedv, miszerint ke
vésbe mult, hogy még a legkomolyabb férfiak is el nem járták a „kalnai 
kettőst." L. — Miska. 

B. Csaba. Folyó évi június 10-én 23-ik sz. a. költ Vasárnapi Új
ságban az anyakönyvek iránt közlött véleménye Makiári Pap Lajos lel
kész urnák alkalmat szolgáltatott nekem az e részbeni tapasztalásom 
után annyit nyilváníthatni, hogy liptómegyei FelsŐ-Bocza-Bánya város, 
evang. egyháza anyakönyvei 1620-ik óv óta rendes alakú modorban vi
tetve találtatnak, — a régiebbeket azonban részint tüz, részint az idők 
viszontagsága enyésztették el. 

Az anyakönyvek eredetére s történetére nézve régibb törvényeink 
s tapasztalataink nyomán az a meggyőződésem, hogy azok a nemesség 

•) Ha ez sikerül többre is. 



lelkes felszólítására, kinek a karczagi ipartanoda évenkénti 2000 pftot, a 
kisújszállási gymnasium pedig 40,000 pft tőkét köszön hasonló lelkes, és 
sziveket átható felszólalásainál fogva. Sok illy derék elöljárót adjon Isten 
a nevelési szent ügynek. 

# *# A budai fórdők egyikében egy pesti jóhitelü kereskedő e héten 
meggyilkolta magát, életereit két helyen szétvagdalva. — A drágaság 
Pesten folyvást növekedő félben van, talán a párnapi esőzés a héten még 
is elnyomja egy kevéssé a gabonaárakat. Szénában mindenütt nagy 
bőség van. 

x* Szamos- Újvárról azt irják a ,,P. N."-nak, hogy ott f. hó 11-én 
35 fokra hágott a melegség, s mégis nagy részvéttel viseltetik a közönség 
az ott játszó magyar szinésztársaság iránt; a miből jóravaló angol ember 
könnyen azt vetné ki számmal, hogy a nemzeti színészet iránti hőség a 
35 fokon is tul jár. Bár midenfelől közölhetnénk illy dicséretes hireket. 

x* Déváról pedig azt irják m. hó 28-áról a „ B . P. Il."-nak; hogy 
a hunyadi havasokon hirtelen érkezett meleg szél következtében elolvadt 
a hó, 8 a Sztrigy folyót ugy megárasztotta, hogy sok helyütt tetemes ká
rokat okozott. 

x* Hunyadi László, derék nemzeti karmesterünk Erkel Ferencz hír
hedt daljátéka, nem sokára át fogja lépni Magyarország határait. A szö
veget már felvitték Bécsbe, hol a karinthiai kapu melletti dalszínházban 
szándékoznak kedvencz operánkat adni. A szinház igazgatója Cornet ur 
le fog jönni Pestre, hogy itt lásson nemzeti színházunkban egy előadást, 
s a véletlen ugy hozta magával, hogy a legfőbb szerepek többnyire ma
gyarországiak kezébe kerülnek : ugyanis Erzsébet szerepét Herman-
Csillag Róza, Máriáét Liebhardt M., a királyét Stéger, Garáét pedig Beck 
fogja énekelni. Jó kivitel mellett bizonyosan nagy tetszést merünk j ö 
vendölni kedvencz daljátékunknak, s fris babért szerzője koszorújába. 

x* Rozsnyóról annak felvilágosítására, miért drágább az idén a szu-
lini savanyu viz, mint előbbi években volt? azt irják, hogy a forrásnál 
sokkal többe kerül, mert egyéb taksázás mellett az idén sem üres üvege
ket, sem ládákat nem fogadtfak el, hanem üvegestől ládástól meg kell a 
vizet ugy venni a kútnál, hogy abból többé semmit sem fogadnak ott el 
uj használatul. — Kár illyen erőtetésckkel kelendőségét, s ez által becsét 
ie koczkáztatni virágzó hírben álló bárminemű üzletnek, s némikép ve
szélyes is olly helyen, hol ollyan hathatós vetélytársak vannak, mint a 
lublói, bártfai és szent andrási források, mellyekhez már is sokan fordul
tak, kiknek nincs kedvök egy iteze szulini vizet 12 pkrajczárjával fizetni. 

A protestánsok ügyeit érdeklő bécsi értekezletek csak e hó utolsó he
tében fognak befejeztetni, ámbár mindennap délelőtt is délután is tartat
nak ülések. 

x* Megint azou szomorú birt veszezük, bogy f. hó 8-án a pétervári 
kerületben Csortanovcze környékén, továbbá f. hó 11-én Zemplinme-
gyében Homonna, Zaradka, Miszlina és Kudlocz vidékén , — ugy f. hó 
13-án Austriában Zwetltől 3 mérföldnyire olly jégcsapás volt, melly az 
ottani vetéseket csaknem egészen elpusztította. — A május 25-iki jég
esőről pedig azt a tudósítást vettük : hogy a Zsitva melléken, névszerint 
Zsitca-Gyarmat és Mártonfalra határait ugy elverte, miszerint a vetése
ket lekaszálták s a fris tarlót kölessel vetették be a károsult földbir
tokotok. 

x* Egy pesti német lap azt az örvendetes vidéki hirt közli, hogy az 
idén jó termés van a koránérö krumplira, és sehol sem mutatkozott ed
digelé a krumplibetegség. Tehát remélhetjük, hogy rövid időn 10 pkrért 
is kapunk a pesti vendéglőkben 5—6, dió nagyságú idei pityókát. 

x* A legközelebbi Eszterházy sorshúzáskor egy pesti nagy keres
kedőház nyert 40,000 ftot. Szép tőle, kivált ha igaz, hogy egy részt jóté
kony czélokra szánt, 

x* Korponán e hó elején az órás kutyája megmarta egy kapás macs
káját; ez pedig rövid idő múlva a kapás 5 éves kis fián kivül még más 8 
személyt mart meg. F. h. 8-án eltemették a kis fiút, ki ártatlan áldozata 
lŐn a reszett eb ésmacska marásának. Mí sors érte a többi megsértett sze
mélyt még nem vettünk tudósitást. Adja Isten, hogy kikerülték légyen 
a legszigorúbb nyavalyát, mellynek még mai napig nincs biztos orvosa 
és gyógyszere. E szomorú esetet különösen ajánljuk azon helytelenül cse
lekvő anyák és dajkák figyelmébe, kik kisgyermekeikhez szeretnek ját
szótársul kutyát, macskát szoktatni. 

x* Vácz. A ki Váczon csak egyszer utazott is keresztül, lehetetlen 
hogy ne látta volna a város felső részén, közel a Dunához egy elhagya
tott nagy ház csőmosta, széljárta, időrágta terjedelmes falait. Ezen épü
letet Teresianumnak hivták. Minek fogják ezután nevezni még nem tud
juk , hanem azt láttuk, hogy erősen dolgoznak átalakításán, mondhatni 
újra építésén egy pesti építész terve szerint, ki arra kötelezte magát, 
hogy f. é. 1-ső novemberig egészen elkészíti, a midőn aztán az álladalom 
fegyenezháznak fogja használni. Kápolna is lesz a nagy fenyitő épület
ben s köröskörül magas falakkal lesz környezve, mellynek már le is tet
ték alapját, s az egész épületen szorgalmasan dolgoznak. — Sok a váczi 
Teresiánumnál egészen jobb karban levő heverő épület van hazánkban, 
mellyeket némi módosítással vagy gyárakká, vagy közérdekű intézetekké 
lehetne alkalmazni. 

x* A pesti czukorgyár-egylet nagy tábla földeket vett bérbe, mely-
lyekben répát fog termeszteni, a minek mind a hazai ipar, mind a munka 
szűkében levő szegény napszámosok érdekében csak örülni lehet. 

A x\Karácsonyi Marczibányi Mária asszony egy ágyacskát alapított 
a peeti bölcsődében évenkénti 50 pftot biztosítván annak számára. 

Azon drámai jutalomhirdel ésenire vonatkozó
lag, melly mult évi nov. 9-én a „Pesti Naplóban" s többi lap
jainkban is közöltetek, bátor vagyok, mélyen tisztelt Íróinkat a 
következő módosításokra figyelmeztetni : 

1. A pályamüvek f. évi augusztus 20-ig a magyar akadémia 
titkárához t. cz. Toldi Ferencz úrhoz küldessenek be az ismert 
eljárás szerint. 

2. Az első hirdetés azon pontja, melly szerint a szerző el
fogadott müvét előadás után sajtó utján közölni tartoznék, ezen
nel visszavonatik. 

A mélyen tisztelt magyar akadémia és szinház-igazgatóság 
fólkéretnek e végre, keblökböl biráló választmányt alakítani, s 
ezt idejében a kitűzött határidő előtt a t. cz. közönségnek tudo
mására adni. Pest, jun. 20 . 1855. 

Theodorotics (Tomori) Anasztáz. 

Szerkesztői nyilt posta. 
t s j ~ Figyelmeztetés! Az általunk kitűzött jutalomkérdések egyikére érkezett 

hozzánk egy „ne sutor ultru crepidam" jeligével ellátott, mellynek szerzője azon 
hibát követvén el, hogy magát a szerkesztőséghez intézett magánylevélben megne
vezte, e miatt kénytelenek vagyunk azt a pályázattól visszautasítani s egyúttal figyel
messé teszszük a többi tisztelt pályázókat is, hogy neveiket semmi uton módon el ne 
árulják, mert a bírálatok hitelére nézve okvetlenül szükséges, hogy a szerzők nevei a 
jutalom odaítéléséig szoros titokban maradjanak. 

A Vasárnapi Újság szerkesztősége. 
Nógrádba. A fatenyésztés körali bajokon csak a szenvedély segithet, azt erő

szakolni nem lehet. Különben ls az a birtokosok dolga. 
Ositopára. Sajnáljuk, de minden apró tárgygyal a tért nem foglalhatjuk. Ha az 

iskolai közvizsgálatok jól mentek végbe, az igen rendén van, és reméljük , hogy 
ezután is ugy lesz. 

T. es. Mocsi Antal urnák hegben. Jókai Mór lakása : Magyar-utcza 2-ik szám 
I-ső emelet. 

.. 1 csüsi leánya" szerzőjének. Kérjük, hogy lapjaink számára ne válaszszon 
ollynn kényes tárgyakat, mellyekben az egyik osztály bűnei s a másik szenvedései 
ollyan élesen vannak kitüntetve. Ha figyelemmel olvasá ön lapunkat, tapasztalhatta, 
tesjjy kezdettől fogva az egyszerű józanészt, és nem a szenvedélyeket izgató mester
kélt czikornyát követjük. Néplapnál az illyexnii rosz hatást szül. 

M. A. Háromszéken. Más lapokban kezdett polémiákat nem folytathatunk. 
U. G. Szarvason. A küldeményt köszönjük, közölve lesz. 4-; 
Z. urnák. (Nem tudjuk hová? mert küldeményéről kifeledtc a dátumot.) Min

denek előtt ajánljuk a helyesírást és nyelvtant; addig nem óhajtunk találkozni. 
A „Pesti Napló" nagykanizsai levelezőjének. Óhajtását , hogy becses levele a 

„ V . U." hasábjain jelenjen meg, örömmel teljesitendjük. 
A legrövidebb erkölcstant már egyszer kimondott occonomiánk szabálya miatt, 

hogy t. i. lapunk iskolát nem pótolhat, nem adhatjuk. — Különben is népiratokban 
több könnyűséget óhajtunk. A fidibusra nézve kijelentjük, hogy nem dohányzunk. 

K. A. Egerben. Ün nem birja még eléggé a nyelvet; értjük : azt a nyelvet, 
mellyen írni kell. 

Előfizetési felhívás. 
A 

Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok 
másod félévi folyamára, 

azaz 

6 hónapra (július — december.) 

Előfizetési feltételek: 
Vasárnapi Újság 6 hónapra (július-december) postán küldve 2 ft. 
Politikai Újdonságok fi hónapra (július—december) postán küldve 

1 ft 30 kr. 

Mind a két lapra együtt az előfizetés félévre (július-de
cember) 3 ft 30 kr. helyett 

csupán 3 ft pengő. 

jekorán beküldeni szíveskedjenek, az illykép jókor elöfizetettfpéldányok szét
küldése iránt semmi hátramaradás sem történhetvén. 

A „Vasárnapi U j s á ^ ' és „Politikai Újdonságok" 
kiadó-hivatala (Pest, egyetemuteza 4. sz.) 

Felelős szerkesztő : Pákh Albert. 
Nyomtatja és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4-ik szám alatt Pesten. 




