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SAKKJÁTÉK. 
őO-ik sz. feladvány. — Cselkó Györgytől (Pesten). 

Sötét. 

i b e <1 e f g h 
Világos. 

Világos indul, s 4-ik lépesre matot mond. 

14-ik sz. játszma. — Olasz megnyitás. 
CSERESNYÉS I. és ZÁIIY Zs. között. — Pesten, 1861. május 5-kén. 

Világos (Cseresnyés). 
1) e 2 — e 4 
2) II g 1 — f 3 
3) F f 1 — c 4 
4) 0 — 0 
5) d 2 — d 4 

e 4 — e ö 
e ő — f 6 : 
f 1 - e 1 f 

6) 

8) B 

Sötét (Záry). 
e 7 — e 5 

II b 8 - c 6 
F f 8 - c 5 
H g 8 — f 6 

e 5 — d 4 : 
d 7 — d 5 
il 5 — e 4 : 

K e 8 - f 8 
Ha Sötét Fc8—e(> s a rákövetkező 0) 

Hf3 — g5 húzásra VdS — d5-tel felel: 10) 
Hbl — cH sikerrel következik. 

Világos (Cseresnyés). 
13) K g 1 — f 2 : 
14) V d 1 — f 3 
15) K f 2 — g 1 
16) V í ó — b 7 : 
17) V b 7 — a 7 : 

Sötét (Záry). 
F c 8 — f 5 
F f 5 — g 6 
lI e 6 — e 5 
B a 8 - b 8 
15 b 8 — b 2 : 

A következö lépések mindkét részröl kü¬ 
lönösen figyelemre méltók. 

9) F c 1 — g 5 
10) F g 5 — h 6 + 
11) II f 3 — d 4 : 
12) c 2 - c 3 

g 7 - f 6 : 
K f 8 — g 8 
F c 5 — d 4 : 
F d 4 — f 2 : f 

18) 
19) 15 
20) " 
21) 
22) 
23) 

II b 1 — a 3 
e 1 — e 2 

V a 7 — d 4 
B e2 — b 2 : 

c 3 — d 4 : 
B b 2 — b 8 

V d 8 - d 5 
V d 5 - b 7 
V b 7 — b 6 
V b 6 — d 4 : 
H eő — c 6 
H c 6 — b 8 : 

s Világos 3 lépésre matot mond. 

A 75-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Oláh Miklóstól.) 

Világos. 
1) H e 2 — c 3 
2) lI d 3 — c 5 
3) B b 7 - a 7 t 
4) F b 1 e 4 : 

Sötét. 
F f 2 — e 3 
F e 3 — c 5 
F c 5 — a 7 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Pesten : báró Balassa 
István, Cselkó György. — Lessen : báró Meszéna István. — Szent-Mihály on : Szalay 
Sándor. — Bécsben : Gold Samu. — B.-Keresztárón : Olcsváry Imre.— Gy.- Fehérvárott: 
Horváth Lajos. — Poroszlón : N% ilas Alajos. — B.- Újvároson : Kovács Lajos. — Jánosiban : 
Keszler István. — S.-Patakon .- Szivos Mihály. — Kis-Kürtösöa ; Csemiezky Károly. — 
Parabutyban : Rottfeld József. 

Rövid értesítések. Jánosi : Keszler I. A 74. sz. feladv. ön által beküldött meg¬ 
fejtése hibátlan. — Pest : b. B. I. A helyes megfejtést kaptuk. 

Helyre igazítás. A mult számunkban megjelent 79. sz. feladványba zavart okozó 
sajtóhiba csúszott be. Sietünk a kijavitással. 

A dö koczkán álló helyébe cS állítandó. 

Szinházi napló. 
Péntek, jún. 28. „Tartuffe." Vigjáték 5 felv. Irta Moliére. A mily jeles 

a jelen vigjáték, épen oly jeles személyesitője van színházunknál a czimsze-
repnek ; Tóth József ugy adja azt, mintha Moliére egyenesen őt választotta 
volna mintaképül, midőn a képmutatók nagymesterét megírta. Csak egy 
észrevételünk van ismét : ne markirozzon oly erősen a esábitási jelenetnél. 

Szombat, jún. 29. Willmers Rudolf hangversenye. Ezt megelőzte : „Ma 
anyámnál ebédelek." Vigjáték 1 felv. A hangversenyző művészről ezuttal 
két szempontból kell szoknunk : először ugy, mint zongoravirtuozról, és e 
tekintetben csak a legnagyobb elismerésünket nyilváníthatjuk; másodszor 
mint zeneszerzőről, még pedig részben mint magyar zeneszerzőről, és e te¬ 
kintetben is sok dicséretest mondhatunk róla, bár mint ilyen, tagadhatlanul 
alantabb áll. Willmers több darabot adott elő, nevezetesen egy dallamteljes 
gvmphoniai hangversenyműt, egy magyar ábrándot, ,,Silphide" czimü tanul¬ 

mányát és „Csalogány" czimü orosz dal saját szerzeményü átiratát; de leg--
több érdekeltséggel vártuk „Hunnia" czimü nagy zeneszerzeményét, melyet 
a lapok többször emlegettek, s melyet most az egész zenekar Willmers igaz¬ 
gatása mellett adott elő. A „Hunnia" magyar zenemű volna, legalább szerzeí 
olyannak akarta irni, de megvalljuk, sok idegent találtunk benne ; nem is-
csekély feladat az, valamely nemzet zenéjét annyira sajátunkká tennünk, 
hogy azon ama nemzet sajátságait, jellemét, gondolkozásmódját s egész lel¬ 
kületét hiven kifejezhessük. Egyébiránt, ha a „Hunnia" nem is egészen ma¬ 
gyaros, de mindenesetre erőteljes, változatos és sok költői részlettel bir. A 
zenemü végébe a Kákóczy-induló és a Szózat elég szerencsésen van beszőve. 
Willmers számos tapsban és kihívásban részesült; meg is érdemiette. Kivüle 
még közreműködtek : Jókainé, ki Jókai „Petőfi-keresők" czimü költeményét 
szavalta, Voggenhuber Vilma a „Klapka-indulót" és Markovics Ilka Kovács 
Endre egy uj magyar szerzeményét énekelte. Az elismerő tapsokból mind¬ 
nyájuknak kijutott. A hangverseny tiszta jövedelme a Petőfi-szoborra szen¬ 
teltetik. 

Vasárnap, jan. 30. Másodszor: „Peleskei notárius.1' Vigjáték 4 felv. 
Hétfő, júl. 1. ,,Londoni arszlánok". Vigjáték 5 felv. A közönség e rég-

nem látott, jó kedvü angol bohósággal igen jól mulatott. Priell Cornélia, 
Lendvai és Tóth József voltak az est hősei. 

Kedd, júl. 2. Stéger Ferencz első föllépteül : „Lammermoori Lucia." 
Opera 3 felv. Irta Donizetti. Stéger még mindig a régi kitünő énekes; ez¬ 
uttal is, kivált a második felvonásban nagy hatással énekelt. Közönség szép 
számmal. 

Szerda, júl. 3. „Országgyülési szállás.'* Eredeti vigjáték, 4 felv. Va¬ 
hot Imrétől. 

Csütörtök, júl. 4. „Gizella-" Ballet. „A tiszaháti libácska." Vigjáték 

28-ik szám. 

1 felv. 

Szerkesztői mondanivaló. 
569o. Belényes. P. J . Tiszteljük a 8 évi hüséget és kitartást s reméljük, hogy ez¬ 

után is rá fog on néha pillantani régi kedvenezére, habár csak titkon is. — A czikket kö¬ 
zölni szándékozunk. Hanem egyre kérjük, ne nehezitse on a betűfalók mesterségét, azaz: 
ne irjon vörös tintával — a szerkesztő és szedők szemkápráztatása érdekében. 

5694. Beresszász. D. E. A kivánt számokkal, fájdalom, nem szolgálhatunk. 
5695. Olállfalu. D. L Üdvözöljük a „régi verbunkost" s fáradni nem tudó buzgal¬ 

maért fogadja szives köszönetünket. A megbízásokat kiadóhivatalunk pontosan telje-

A Vasárnapi Ujsáfc hetenkint egyszer nagy negyedrétben l'/s iven jelenik meg. Elöfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnapi Újságra 
félévre 3 ft., a Politikai Újdonságokkal együtt 5 ft. njpénzben. — Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3. szám) bérmentve utasítandó. 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-utcza 1. szám.) 

R i c a s o l i . 

sitette. 

Báro Ricasoli az, kit Viktor Emánuel azon kitünö megtisz¬ 
teltetésben részesített, hogy tanácsában Cavour gróf helyét foglalja 
el, mint olyan, ki jeles elmetehetségei és elismert képességeinél 
foo-va a közvélemény által már régebben jelöltetett ki arra, hogy 
a dicsöült nagy államférfiuval Olaszország függetlensége és egy¬ 
sége nagy munkájában közreműködjék. 

Rendkivüli tehetségei a toskánai ügyek vezetése alkalmával 
5696. Kiesd Lugosi. Az ön által is kedveit tárgyban az egészétet illetőleg igeik „vilvánultak elöször nemzete elött. Az ujabb parlamenti vitákban 

?ikk érkezik hozzánk. Örömmel latjuk az érdekeltséget e részben s ez is tanúsítaná a uyi lVdl iuiwiv C Í U S Í U I u c m ^ u v viui;u. ^ j r ^ 
özlöny szükségét. Csupán annyit kell on szives figyelmébe ajánlanunk, hogy lapunk- felsöbbsége mindenkinek feltünt, leginkább pedig a Kabinet IOnO-

sok czikk 
szakközlöny szükségét. Csupán annyit kell on szives figyelmébe ajánlanunk, hogy lapunk¬ 
nak különféle közlemények által igénybe vett tere különféle tárgyak között oszlik meg. 
Sok jeles czikk csak a tér korlátai miatt vonul háttérbe. Azért az ügyről nem feledkezünk 
meg s a mint lehet, toljuk előre, mig erőteljesen a maga lábára állhat. „Magyar erdészeti 
szaklap!" ez kell önöknek. S miért is ne támadhatna már ez is? 

5697. Besztercze. Egy többek nevében. Megtörtént eddig is, a P. U.-ban, a meny¬ 
nyire a tér engedte. Reméljük, jövőre még többet fog lehetni tennünk e tekintetben. 

5698. B. Gy.-nak Kecskeméten. A kérdéses tárgy iránt még nem adhatunk ha¬ 
tározott választ, de reméljük, hogy Pesten kapható lesz. Egyébiránt ráérünk vele akkor 
is, ha majd találkozunk. 

5699. Sz. János. Séh. Gy. A hrussói fenyves erdőben Tropper József körvadász 
által talált régi sarkantyút vettük, s óhajtása szerint átszolgáltatjuk a nemz. Muzeumnak. 

5700. Versecz. K. M. Az ajánlatot szivesen fogadjuk. A példány meg van ren¬ 
delve. 

5701. Debreczen. B. K. A tihanyi sóstó rajzát munkába adtuk. 
5702. Darócz. K. J. A megbízások teljesítve. A folytatást köszönjük. 

HETI NAPTAR.: 
Hó- KathoIik.ésPt'otest. 

is hetiuap naptár 

1 
8 
9.K 

10 
l l 
12 
13 

Vasár. 
Hétfő 

ild 
Szerda 
Csütör. 
Péntek 
Szomb. 

Julius 
F 7 Vilibald 
Kilián püsp. 
Lukreczia sz. 
Amália szűz 
Pius pápa 
Henrik cs. 
Margit szüz 

F 6 Pul. 
Kil. Deli 
Anatolia 
Fel. 7 fl 
Eleonor. 
Nábor 
Marg. J. 

Gőr.-orosz 
naptár 

Junius (ó) 
25 A 2 Feb. 
•26 Dávid 
27 Pét. böjt 
28 Ozyrill 
29 Pét. Pál 
30 lá Apóst. 
1 Julius 

©Nap¬ 
kelet nyüg. 
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12 
13 
15 
16 
16 
17 

4 18 

Izraelit, 
naptár 

Tham. 
29 

1 AbBjt 
2 (hal.m. 
3 
4 
5 Eszter 
0 43. S. 

Hold¬ 
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4 
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16 
22 
36 
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8 
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10 

7 
24 
41 

ó. 
7 
8 
8 
9 
9 
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10 
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38 

42 
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29 
50 
10 

Holdnegyed : # Ujhold 8-án 3 óra 28 perczkor reggel. 

T A l t T A L O M. 
Zápolya János király (arczkép). Köváry Mihály. — Aratáskor. Börzöli Gábor. — 

gyes kiszakasztott lapok a történet könyvéből. VI. Papp Zsigmond. — II. Lajos király 
holttestének feltalálása a mohácsi csatatéren (képpel). — A kalocsai fögymnasium (kép¬ 
pel). Gerlai. — Hogyan támadt és miből áll a mi földünk? — A csornai honvédemlék 
rajzzal). — Egyveleg. — Tárház : Egy vitéz hazánkfia megtiszteltetése. — Irodalom 

is müvészet. Ipar, gazdaság, kereskedés. Közintézetek, egyletek. Mi ujság? Adakozás. 
Segedelem-kérés. Sakkjáték. Szinházi napló. Szerkesztői mondanivaló. Heti naptár. 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast (iusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyeíem-uU-za 4. száju alatt IV,«:ten 1861. 

o 
kének, ki azonnal átlátta, 
hogy ily embernek második 
helyet nem ajánlhat. 

önkéntelenül támad 
bennünk a vágy, e két állam¬ 
férfiu összehasonlítására. Da¬ 
czára több nevezetes eltérés¬ 
nek, a közöttök létező számos 
analógiák folytán, a lényeges 
pontokban megegyeztek. — 
Származásuk, neveltetésük, 
körülményeik, czéljok, buz-
góságuk és kitartásuk nagy¬ 
szerü feladataiknak folytatá¬ 
sában egyenlő vala. És még 
azon különös sorsban is osz¬ 
toztak, hogy mindketten nép¬ 
szerűtlenségből emelkedtek a 
közbecsülés legmagasabb fo¬ 
kára. 

Köztudomás szerint Bet-
tino Ricasoli, Toskana egyik 
legrégibb és legnemesebb 
családjainak ivadéka. 

Javításai a mezei-gazdá-
szat terén, mint szintén iromá¬ 
nyai a szőlő, olaj- és eperfák 
helyes tenyésztési módjáról, 
mégPirenzében alapiták meg 
a báró hirét. A párisi világ¬ 
kiállitáson Chianti boraiért 
érdempénzt és a becsületlegio 
keresztjét nyeré el. — Ö is 
azonban, mint Cavour, midőn 
nagyszerü vállalatok által 
öregbité saját örökölt birto¬ 
kai értékét, és vagyonositá a BÁRO RICASOLI. 

földjein élö bérlő gazdákat, gondolataiban e reformokat az átalá-
nos elöhaladással kapcsolá egybe. — Összeköttetései hónának mind 
belföldön, mind száműzetésben élö férfiai legjobbjaival, nem ke¬ 
véssé buzditák őt ernyedetlen munkálkodásra és a politikai tudo¬ 
mányok különböző ágainak tanulmányozására. 

Szabadelvü, de egyszersmind konservativ. — 1847-ben, mint 
Cavourt Károly Albertnél, ugy látjuk öt a toskánai nagyherczeg-
nél egy emlékiratot benyujtani, melyben administrativ és munici-
palis intézményeket és a honi papságot illető reform-javaslatokat 

terjeszt elő; merész szavak¬ 
kal irván le az utóbbiaknak 
tudatlanságát és retrograd 
hajlamait. 

Emlékiratának nyilvá¬ 
nosságra tétele után rögtön 
kineveztetett mint gonfalo-
niere, Firenzében. Ez idő¬ 
pontban még bizott Olaszor¬ 
szág akkori reformátori feje¬ 
delmeiben : Leopold és IX. 
Piusban; de szintén akkor 
Piemont kezdé figyelmét ma¬ 
gára vonni, hova diplomati¬ 
kai missioban küldetett Ká¬ 
roly Albert személyéhez. — 
Innen azon meggyőződéssel 
tért vissza, hogy legnagyobb 
fontosságu dolog, fejedelmét 
az olasz nemzeti mozgalomba 
belesodorni. Hiedelme any¬ 
nyira ment, miszerint a köz¬ 
társasági kormánynak meg-
buktával, melytől ö közre-
munkálását határozottan 
megtagadta volt, a végre¬ 
hajtó bizottmányban teljes 
erejével oda dolgozott, hogy 
a nagyherczeg székébe vissza¬ 
helyeztessék, de ezen vissza¬ 
helyezését alkotmányadástól 
föltételezé. Hogy ezt Leopold 
nem tette, tudjuk. — Bánat¬ 
tal, haraggal szivében vonult 
vissza ekkor báró Ricasoli 
jószágaira és tiz év lefolyta 
alatt teljesen 

Nyolczadik évi folyam. 

Pest, julius 14-én 1861. 
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Azonban koránsem munkálatlanul tölté ezen időszakot. Leopold 
kormánya a toskanai Maremma, (egy mocsáros vidék) lecsapolását 
tervezgeté, de Giusti olasz satyrikus költő szerint csak alattvalói 
zsebeit csapolta le. — Rieasoli foltevé magában, hogy azt, mire a 
fejedelem igérkezett, ö valósággal ki is viszi. 

E czélból megvevé azon eddig haszonvehetlen és csak maláriá¬ 
kat tenyésztő vidék egy tetemes részét. Önmaga a helyszinére ment, 
ott munkásai közepett élt paraszti egyszerűséggel; és kevés idö 
mulva czélszerü, gépek segélyével, melyeket Angliában vásárolt e 
czélra, nem reménylett eredményeket ért el, —• s a Maremma, mint¬ 
egy varázs által, termékeny vidékké változott át. 

Eljött az 1859-ki év. Hosszu csüggedés után Olaszország re¬ 
ményei ujra feléledtek és Ricasoli egy „Toskana és Ausztria" czimü 
manifestumban felszólitá a piemonti 'királyt Olaszország felszaba¬ 
dítására. Az ápril 27-ki flórenczi revolutio Viktor Emánuel élte¬ 
tése közt ment végbe! És a triumvirek hatalmukat Buoncompagni, 
a kir. biztos kezeibe tevén le, töle a belügyi tárczát Ricasoli elfo¬ 
gadta. E naptól kezdve hazája ügyeire tulnyomó befolyást gya¬ 
korolt. 

A villafraneai béke után szerepe igen megnehezedett és sokáig 
félreismertetett. Buoncompagni eltávoztával a diktatúrát az ö ke¬ 
zei közt hagyta. A toskanai diktátor egy perczig sem ingadozott, 
süket fület forditván igéreteknek, insinuatióknak, fenyegetéseknek, 
diplomatikai iratoknak és elleniratoknak. Mesteri ügyességgel ki-
játsza minden cselszövényt és dolgozott az olasz egység nagy esz¬ 
méjén. — Neki, kinek segitségére Piemont sem egy katonájával, 
sem egy garasával, de még egy ágensével sem járult, megtámad-
tatva a szélső pártok által, hogy tiz év elött ö volt, ki a nagyher-
czegct visszahelyezte, ö a ki most megbuktatta : igy a minden ol¬ 
dalról fenyegető népszerűtlenség közepett csak neki, ismételjük, 
b. Ricasoli vasakaratának köszönheti OlaszországToskana annexió-
ját, mely döntö lépés nélkül, aligha látta volna e nemzedék füg¬ 
getlensége és egysége megalapítását. 

Az e czél kivitelére általa használt eszközök nem birtak a 
liberalismus szinezetével. A hirlapokat kérlelhetlenül fékezvén, a 
nemzetőrség parancsnokságát kezeiben megtartván, minden nép¬ 
szerü manifestumokat elnyomván, a mazzinistákat részint bebör¬ 
tönözvén, részint száműzvén : ily szabályai sok és keserü pimaszo¬ 
kat költöttek fel ellene. 

Mindazonáltal a toskanai nép. mely az egységet kivánta, nem 
neheztelt reá, ösztönileg érezvén, hogy csak a magas czél érdeké¬ 
ben ment ö tul a törvényesség korlátain, látszólagosan, mert a tör¬ 
vényesség az ö kezeiben soha komoly veszélyben nem forgott. 

Toskana annexiója az ö nevében ment véghez. E név az ujra 
született Olaszországban Cavouré után legbecsültebb. 

A parliamentben föllépte óta határozó befolyást gyakorolt, és 
a mi igen jellemző, hallgatása által ép ugy. mint szónoklataival. A 
középpárt egyideig Hizelgett magának, öt magához vonhatni, de ö 
nem középpártok, nem a közvetítések embere. Keveset gondol sze¬ 
mélyekkel, és csak institutiokért tud lelkesedni. 

Á loyalitás és bizonyos büszke őszinteség lényeges jellemvo¬ 
nása; egy másik : önmagábani bizalma. Ö toskanai patrícius faját, 
traditióit nem tagadja meg; — szenvedélyes pártolója az elöhala-
dásnak; gyülöli a rendbontásokat, és károsaknak tekinti a töme¬ 
gek beavatkozását; — felülmulhatlan administrator. A római ud¬ 
varral szemközt oly ellenes állást foglalt el, hogy ott protestáns¬ 
nak hiszik; s a hajthatlan, szigoru, engesztelhetlen Ricasoli báró 
helyett nem egyszer visszakivánandják Cavour grófot, megemlé¬ 
kezvén annak szeretetreméltó, könnyen megbocsátó, szívélyes és 
társaságban magát megkedveltetni tudó jelleméről. 

E perczben Olaszországnak főképen egységre, rendre, szigoru 
igazságosságra van szüksége Leginkább szüksége van szervezésre, 
administratióra és főleg éberségre és szilárdságra belsö elleneivel 
szemközt, kik mindig készen állanak a külellenség behívására. 

Atalános most a remény, hogy Ricasoli mint azelött Toskaná-
ban, ugy most egész Olaszország kiterjedésében föladatához hiven 
meghiusitandja a reactio konok törekvéseit és a forradalmi párt 
időtlen czéljait. — A mi az ö politikáját illeti, ez az olasz kérdésre 
nézve szakasztott mása Cavournak. Ö is még ma megtámadná 
Ausztriát Velenczében, ha készen volna e nagy háborura. Tudva 
van, hogy Olaszország fiatal hadereje ily vállalatra részint még 
nem képes, részint pedig a szünni nem akaró nápolyi fölkelési tö¬ 
rekvések, tartják lekötve a kormány figyelmét. 

Zajgva bácsi. 
(Népies ballada.) 

Almos gonosz tervet forralt Kálmán ellen. 
Bátyja eiőtt többé nem öcs : hanem ellen . . . 
Ekkor megiramlik a merénylet hire; 
Mindenfelé szárnyal : csára, hajszra hire. 
Gyülöngnck a nagyok — fönn is van már Forgács; 
Föltámad Budán a régi sürgés — forgás. 
Maga bölcs Kálmán is fölhivja barátit; 
A mindig vig Bordát . . . Lőrinczet, Barátit. 
Azután előjön a király szolgája : 
Ki őt hüségesen, régóta szolgálja. 
Kinyitva kétszárnyu érczajtót, azon van, 
Hogy mindent elmondjon . . . igy kezdi azonban: 
„Fölséges királyom! ez órától fogva, 
A pártütő herczeg : Almos öcséd fogva. 
„S lágy kérelmeidre igy ad néked választ : 
A király az leszen, a kit a nép választ. 
„Hiszen egyébiránt — azt izeni Almos — 
A milyen a neve, ő nem olyan álmos; 
„S habár a dologhoz ügyetlenül foga, 
De azért hát még se tört belé a foga. 
„Kiváltságaiból még annyit sem enged; 
Azért azt a gyeplőt, jobb ha neki engedd. 
„S bár most igaztalan szenved ő mint fogoly, 
De majd megmutatja : hogy onnan is fog oly . . , 
„Nyilat felküldeni, a mely tartson feléd : 
Ha nem adod néki, a trónnak bár felét. 

„Ugy sein neked való ez a drága nemzet, 
Milyent az anyaföld jó kedvében nemzett . . . 

.,Aztán holmi gunyos megjegyzést is teve, — 
Teszem : hogy is lehet király az a teve?! 
..Kancsalt néz a szeme, görbén áll a lába; 
Hiszen nem is szem az . . . hiszen nem is láb a!" . . 
— Kálmán elfordult : hogy jaját kiercszsze. 
Oseperegni kezdett a könyek eresze. 
Azonban a sokból egy agg fő kivála : 
A Forgács ősz feje — ki melle, ki válla. 
Ks megriad ajka, nem földi haragban : 
— Szemét láng emészti; szivében harag van. — 
„Essék le a fának megsárgult levele!!" 
ITtána dörgi száz : le vele! le vele!! 
,„Hogyha Kálmán hallgat, azt kérdem : ki szól itt?!"' 
— Mond a király — s mindent távozásra szólit. 
Kivonul a tömeg, halk-morogva, zajgva; 
Csupán ő maradt benn, s a hü szolga : Zajgva. 
Bánatos urának várván a parancsát — 
S hogy Almosnak halált valamely'k parancs ád . . . 
Habozik a király, vaskezeit törvén; 
Szivében szeretet . . . fejében a törvény . , . 
S mig a lélek szeme, messze-messze belát; 
Almos mellett látja fölvirulni Bélát. 
Kálmán összeretten : „avagy már ő is tán?! 
— Ezt susogja halkan — mi lesz akkor István?" . . . 
Egy-egy hang elröppen — küzd még az ajk véle — 
Miket Zajgva bácsi parancsszónak véle. 
„Álmos is, Béla is? . . . két semmirevaló? 
A felhő s villáma ? . . . oh, hogy mégis való! . . . 
„Akár merre nézek, mindenütt sötét lesz; 
Szép jövőm tengerén . . . a habon sötétlesz. 
„Te Álmos, te Béla : mint fölhozott szemét!" 
— Zajgva ennyit hallott: mind fölhozod szemét! 
Alig végzi Kálmán, Zajgva már hont, alant; 
S világtalanná tesz, két árva hontalant. . . 
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Fölhat a királyig a suttogok nesze, 
Midőn jön szolgája, mondván : ,nesze, nesze!!' 

Nem hall Kálmán, csak lát . . . és a szive áll meg, 
Őrült szolga dörgi : ,,Oh ne öld meg, állj meg!" . . . 

Országnagyok biusan, sirva térnek haza; 
S miként lázas beteg, megrezdül a haza . . . A. 

Zápolya János király. 
K o r r a j z , i r t a K Ő V Á R I M I H Á L Y . 

iFülytatSs.) 

II. 
János király és Ferdinánd között viszály tör ki. Ferdinánd sereggel lép fel. Zápolya 

elvonul előle, csatákat veszt, Erdélybe í'ut. Ferdinándot megkoronázzák. 

Az egyet-nemértés tehát két királyt teve a magyar királyi 
székbe : két kardot egy hüvelybe . . . A pártszenvedélytől elvakult 
nemzet nem birt jóslélekkel a következmények megfontolásában, 
nem ötlött eszébe, hogy mig fiai egymással küzdenek, hajója örvény 
felé közelg : hogy békéltetés ürügye alatt eljő a török, s a hazát, 
melyet már egyszer itt hagyott, ismét vér- és lángtengerbe boritja. 

Az egy nemzet felett két király vala . . . Eŝ y hazafi s egy ide¬ 
gen nyujtá kezét Magyarhon kormánygyeplöjéhez — s fájdalom, 
egyik sem elég erős a nagy munkához. Mindkettőnél hiányzott 
azon lángeszüség, mely a bel- és külzavarokszülte chaost a hazá¬ 
ban képes lett volna eloszlatni. Mindkettő birt a kellő tulajdonok 
némelyikével : Zápolya, mint hetvenkét belföldi erőd tulajdonosa, 
biztos segélyforrásokra építhetett; Ferdinánd pedig családi viszo¬ 
nyainál fogva fél Európa uralkodóira számithatott. Azonban a nem¬ 
zet boldogitására nézve egymás előtt vágták be az utat. 

Zápolya belátta, hogy a csomót csak kard fogja megoldani. 
Evégből 1527 febr. 6-án egy kiáltványt bocsát Ferdinánd 

ellen, melyben a nemzetiséget igyekezett felkorbácsolni, s felszó-
litá a nemzetet, hogy mint hazafi-királyhoz mellé nyilatkozzék. 

Erre márcz. 17-én Budán országgyűlést tart. Ferdinánd még 
mind nem léphetett fel akadályozólag, mert oly pénzzavarban 
uszott, hogy zsoldosai a fizetés miatt lázadásban, Horvátország 
pénzhiány következtében veszendőben s több hivei, köztök Bat¬ 
thyáni Ferencz horvát bán elpártolóban voltak. 

A budai országgyülésen, a jelenlevő franczia követ Rincon 
azon kedvezö ajánlatot tette, hogy Velencze, Florencz és Franczior-
szág havonkénti 30,000 tallér segélypénz adása mellett készek 
szövetkezni János királylyal Ferdinánd ellen. Melyre a rendek 
azon nyilatkozattal léptek fel, hogy vagyonuk egy tizedét ök is 
örömmel hajlandók feláldozni a haza jóléteért. 

Ezen nyilatkozatok és az, hogy a királyi városok még a gyü¬ 
lés előtt löpor-adásra kötelezzék magukat, Zápolyára nézve nem 
történhettek volna jobb időben ; mert Zsigmond lengyel király, 
ki közte s Ferdinánd között Olmützben kíbékitési kisértett, a kép¬ 
viselők királyaik törvényessége felett eredmény nélkül harczolván, 
szerepében fennakadt, s Ferdinánd, miután hadai a pápa ellen sze¬ 
rencsésen harczoltak, jún. 29-én Zápolyának, mint trőnbitorlónak 
hadat iztnf, s szavának sulyt kívánván adni, Mannsfeld, Rogendorf, 
és Salm Miklós gróf vezérek alatt nyolcz ezer gyalog és három 
ezer lovasból álló sereggel személyesen Magyarhon földére lépett 
— s hogy a magyarokat részére nyerje, másodszor esküdött meg a 
magyar alkotmány és nemzetiség épségben-tartására. 

A két király, bár ezelött is súrlódásban vala, addig csak szó¬ 
val és tollal harczoltak. A szavak érvényesítésére e pillanatban 
emelkedett fenyegetöleg az első fegyver. A haza sulyos helyzetét 
még súlyosbítani nem akaró Zápolya mindenkép ki akarta hagyni 
a kardot a kérdésből. Hivei, többek közt Frangepán Kristóf már 
kezdetben hevesen tanácsolta, hogy maga támadjon az ügyei által j 
elfoglalt Ferdinándra, de a hazáját szerető férfi inkább azt is 
eltűrte, hogy gyávának higyjék, azt is elnézte, hogy ezért hivei 
közöl sokan elhagyták, még sem akart maga lenni a támadó fél. 
•erümand pedig, nehogy ellenhatást szüljön fellépte, biztositotta 

a nemzetet, hogy jogai megtartására tett Ígéreteit még azon eset¬ 
ben is beváltandja, ha trónigényének netalán fegyverrel lesz 
kénytelen érvényt szerezni. 

Ferdinánd jött, Utközben Nagy-Szombatot, Győrt, Komáro¬ 
Sz-Mártont Tatát és E s t e t l f l l t § 

! idöelötti vala. Nem volt szervezett hada, mivel Ferdinánd gyakor-
' lőtt seregével szembe szállhasson. Nevelte aggodalmát az is, hogy 
i a külfölddeli diplomatiai összeköttetése nem sok reményt nyujtó 
jvala. Egykori sógora, Zsigmond lengyel királylyali viszonya fe¬ 
szültté vált. Zsigmond, második neje Ferdinánddal rokonságban 
levén, inkább az ausztriai politikát pártolta. A többi küludvarok, 
honnan segélyre számíthatott volna, saját ügyeikkel elfoglalva; 
Róma a Ferdinánd befolyása alatt a franczia király V. Károly csá¬ 
szárral háboruba keveredve. 

A dolgok ily feszült állásában, János király, nehogy tevékeny-
ísége előtt bezárja az utat, Budát, melyet megvédni ugy sem lett 
j volna elég erős, odahagyá, hová Ferdinánd aug. 20-án ellentállás 
nélkül vonult be. 

A székvárosba beült király sietett felhasználni a kedvezö sze¬ 
let : kiáltványt bocsátott ki, melyben jelenti, hogy Zápolya trónját 
elhagyva fut; a meghódolásra 15 nap határidőt szab; Budára pe¬ 
dig sept. 29-re országgyűlést hirdet. 

S e fogás nem volt hatásnélküli. A nemzet egy része a várat¬ 
lan fordulásra meghökkent. Sokan Ferdinánd részére álltak. Zápo¬ 
lya helyzete pedig aggasztó lőn. Trónigényéről azonban le nem 
mondott. A Ferdinánd által Budára hirdetett hongyülés ellen 
Hatvanból óvást jelentett, miközben folytatta hadkészülödéseit. 

Ezalatt Ferdinánd, hogy Zápolyának ne legyen ideje maga 
megerősítésére, tábornokát gr. Salm Miklóst német hadakkal 
utána küldi. Zápolya kisszámu seregét a tábornok beéri. Elébb 
Ládnál, a Sajó és Hernád között, sept. 27-én pedig Tokajnál került 
csatára a dolog. Zápolya mindkétszer veszt, különösen az utolsó 
oly balul üt ki, hogy a tüzérsége is oda vész; söt maga Zápolya is 
alig birt a Tiszán átmenekülni. Salm e győzelmei után, Tokaj 
lakosait legyilkoltatván, Tályát, Regéczet, Boldogköt elfoglalta. 

János királyra balsorsa még egy csapást mért. Batthyáni Fe-
z Ferdinánd párti horváth bán Frangepán Kristóf, és Tahy 

ellen ment. Batthyániék Varasdnál ütöttek tábort. A János király 
részórőli ellen horvát bán, Frangepán közeledtére azonban odább 
vonultak. Frangepán a mint Varasdot ostromolná, a tokaji veszte¬ 
ség napján sept. 27-én egy golyó által földre téríttetik s meghal. 
Halálára hada nagy része azonnal átpártol. S mire Batthyáni Körös-
Udvarhelyen gyülést tart, Ferdinánd hivei a horvátok között tete¬ 
mesen megszaporodtak. 

E kettős veszteségre, kik még hűségében álltak, nagy része 
azoknak is elpártolt János királytól. Az átmentek közt Perényin 
kivül tt l á t jk V á d i Pál i é Báli 

j , Utközben Nagy-Szombatot, 
mot, Sz.-Mártont, Tatát és Esztergomot elfoglalta. 

E gyors fellépés Zápolyára, ha nem is várat váratlan, mindazáltal 

p y ó Az átmentek közt Perényin 
kivül ott látjuk Várdai Pál esztergomi érseket, Török Bálintot, 
Sulyok György pécsi, Gerván János csanádi, Podmaniczky István 
nyitrai püspököket is. 

János királyt a ládi csatavesztés alkalmával az ottani pálos¬ 
zárda perjelével hozták össze körülményei, egy férfival, kinek 
talentomát Ferdinánd később 10,000 fegyveres értékével hasonlitá 
össze, s kit egyedül irigyelt Zápolyától. E férfi a János király 
halála után oly nagyszerü szerepet játszott Martinuzzi, más nevén 
Utisenics vagy Fráter György vala. Fiatal éveit a Corvin János 
által birt Huriyadvárban, s a János király anyja udvarában töl¬ 
tötte, késöbb pálosbarát lőn. Mint ilyen darabig Lengyelország¬ 
ban lakott, onnan Ládra került. Zápolya ismerve lángeszüségét és 
dicsvágyát, a kolostor csendjét elhagyatá vele. Sikerülvén meg¬ 
nyerni, ügyei előmozdítására Lengyelországba küldte, hol Marti-
nuzzinak bő ismeretsége volt . . . 

A Salm Miklós gróf győzelmei következtében János királynak 
futni kellett. Oct. 4-én Nagy-Váradon van, innen tiltakozik Ferdi¬ 
nánd megkoronáztatása ellen. Azonban szava nem birt többé kellő 
sulylyal. 

Zápolya serege s kisérete maradványaival Erdélybe menekül. 
Nehéz helyzet, inert országában tulajdon várai egy részén kivül 
alig mondhata valamit magáénak; s számos hivei közül balszeren¬ 
cséjében alig maradtak mások mellette, mint Bodó Ferencz, Kun 
Kocsárd, Czibak Imre vezérek, Laski, Statileo, és Verbőczi diplo¬ 
maták. 

Számra kicsiny, de talentomra nézve tekintélyes férfiak, kik 
János királyt Erdélybe követek, hogy itt magát ujra megerősítse. 

Ezalatt a Budára sept. 28-ra hirdetett országgyűlésre folytak 
a készületek. Miután Zápolya Tokajnál csatát vesztett, gyülekezni 
kezdettek, s nehány napi haladékkal megtarthaták a gyülést, mely¬ 
ben Ferdinánd király a magyar alkotmány s nemzetiség fentartá¬ 
sára harmadszor is letette esküjét . . . 
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Zápolya Erdélyben minden forrást felhasznált hatalma hely¬ 
reállitására. Nevezetesen a székelyekhez küldötteket inditott, hogy 
fegyverre keljenek. Az aranybányákban kettöztetve dolgoztatott. 
S több hasonló lépés után tudata híveivel, hogy nemsokára sereg¬ 
gel fog fellépni. 

De másfelől Ferdinánd azalatt Fejérvártt koronázó gyülést 
tartott, melyre nejét Annát biborral, Lajos özvegyét feketével be¬ 
vont hajó hozta le a Dunán . . . A koronázási szertartások még 
egyszer megujultak . . . Podmaniczki István nyitrai püspök, 
ugyanazon férfi, ki Zápolyát a mult évben megkoronázta, a Peré-
nyitöl átkapott koronát még egyszer felvéve . . . s Ferdinánd 
nov. 3-án magát megkoronáztatá . . . Zápolyát fölségsértő és haza¬ 
árulónak bélyegezvén, jószágait elkobzák, addigi intézkedéseit 
megsemmisítek. 

Magyarországnak két koronás királya volt . . (Folytatása követk.) 

A Vatikán Rómában. 
Midőn régebb időkben az „örök város" uralkodói, a pápák, lakásukba 

a Vatikánba fölmentek, ezt azon büszke öntudattal tehetek, hogy előttük az 
összes keresztyénség alázatosan meghajlik s a „szent atya" személyében az 

Üdvözítő 
földi helytar¬ 
tóját tiszteli. 
A Vatikán¬ 
ból küldék le 
egyházi át¬ 
kukat a bü¬ 
nös népekre, 
s császárok 
és királyok 

reszkettek 
egy ősz fő¬ 
pap hatalom-
szavától , 

melynek a 
régi hagyo¬ 
mány s a ke¬ 
resztyénség 
hite oly meg-

mérhetlen 
sulyt köl¬ 
csönzött . 

Mennyire 
megváltozott 
ez egy évti¬ 
zed óta! — 
Most a szent 
atya reszket 
palotájában 
saját alatt¬ 
valóitól, az 
olasz néptől, 
sőt még,véd¬ 
nökétől' is, a 
ki több ezer 

katonával 
r a k t a me<í 
Kómát, azon 
ürügy alatt, 
hogy a pápa 
méltóságát s a kath. egyház tekintélyét ótalmazza, sajátlag azonban egészen 
más czélból, a mit bárki könnyen kitalálhat, ha csak felületes figyelemmel 
kisérte is a politikai viszonyok alakulását az ujabb időkben. 

Valamint a középkorban, ugy most is a Vatikánra függesztvék a népek 
szemei, csakhogy ennek most egészen más jelentősége van, miután közel 
látszik lenni azon idő, midőn a pápa világi hatalma felett a koczka el¬ 
vettetik. 

A dolgok ilyetén állásában kedves szolgálatot vélünk cselekedhetni 
olvasóinknak, ha rajzban ugy; mint leirásban bemutatjuk a pápák nagyszerü 
lakását, mely egyuttal a katholikus világ legfőbb egyházi hatóságának széke, 
s a művészet legdicsöbb temploma az összes ismert világra nézve. A mi fen¬ 
séges remekmű az ókorból s a művészet aranykorából napjainkig fenmaradt, 
azt a Vatikán falai közt nagyrészt egyesítve szemlélhetjük; szintugy könyv¬ 
tára a tudománybuvárokra nézve kimerithetlen aranybányául szolgál. 

A pápai palotát egész roppant kiterjedésében egyszerre áttekinteni 
csaknem lehetetlen, mert nem egyes épület az, hanem több, különböző stylü 
és nagyságu palotáknak egész sora. Három emeletsorban magában foglal 
nagyszámu csarnokokat, termeket, diszszobákat, kápolnákat, pitvarokat stb.; 
e mellett huszonkét udvara és több mint kétszáz lépcsőzete van. Képünk a 
Vatikánnak a Sz.-Péter temploma felőli részét mutatja. 

Már azon körülménynél fogva, hogy a palota egyes részei különböző 

A V a t i k á n R ó m á b a n . 

időkben épültek, lehetlen a Vatikánnak egységes egész gyanánt tünni fel. 
Kezdetben a katholikus világ főtemploma mellett csak egy magános palota 
állt, mely a Lateránnal felváltva szolgált lakásul az akkori pápáknak, Avig-
nonból visszatértük után pedig kizárólag ebben laktak a kath. egyház fejei: 
mig végre V. Miklós pápa azon gondolatra jött, hogy lakását oly palotává 
emeli, melynek a világon fényre és nagyságra párja ne legyen. Halála után 
(1455.) VI. Sándor és ennek utóda folytatták az építést. II. Julius pápa 
Bramante által épitteté a Loggie-t, mely képünkön a palota balfelét képezi, 
s Rafael nevét viseli, mert itt vannak felállítva Rafael és tanítványainak az 
utókorra fenmaradt remek festményei. 

Ezen Loggie-hoz, melyek mintegy pitvart képeznek, csatlakoznak a 
szobák, melyek a világ előtt e néven ismeretesek : „Rafael stanzái" (szobái). 
Ezek a nagy művész leghiresebb freskofestményeit foglalják magukban, s 
különféle részletekben a keresztyénség eszméjének dicsőitését fejezik ki. A 
régi művek a Borgia- (VI. Sándor) osztályban vannak felállítva, hol 1840. 
óta a könyvtár nyomtatott példányai is tartatnak. Itt vannak a nagyszerü 
gyüjtemények, névszerint : a „Galéria lapidaria," több mint 3000, legna¬ 
gyobbrészt siremlékekről leszedett domborművek; a „Museo Chiaramonti," 
mely VI. Pius által alapittatott, s szobrokkal, dombormüvekkel stb. van tele; 
ehhez tartozik az ugyane pápa által épitett terem, mely a Belvedere uj szár¬ 
nyát (il braccio nuovo) képezi, s mely a benne találtató becses márványmű¬ 
vek gazdagsága által a Vatikán valamennyi teremét felülmulja. De a világ 
egyik régiséggyüjteménye sem vetélkedhetik a „Museo Pio Clementino"-

val, mert ez 
telve van a 
régikor leg¬ 
hiresebb szo¬ 
borműveivel, 
minők a fen¬ 
séges Apolló, 
a Laokoon 

csudálatos 
csoportoza-

ta, Antinous 
kolossalis 

szobra stb. E 
muzeum az 
«gész Vati¬ 

kán fény¬ 
pontja ma¬ 
radt napjain¬ 
kig. 

Mig II. 
Julius pápa 
a művészet¬ 
nek templo¬ 
mot emelt, 
addig V.Six¬ 
tus a tudo¬ 

mánynak 
szentelt 

nagyszerü 
csarnokot, a 

könyvtár 
számára di¬ 
szes helyisé¬ 
get építvén. 
Hogy mily 

roppant 
kincs van itt 
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szerezhetünk magunknak, ha meggondoljuk, hogy e könyvtár 300,000, má¬ 
sok szerint 400,000 kötet könyvből áll, ezenkivül van még ott mintegy 
40,000 darab kézirat, melyek legnagyobbrészt igen régiek s nagybecsüek. 

Ugyancsak V. Sixtus pápa épitteté a Vatikán azon részét is, mely ké¬ 
pünkön jobbra látható, s mely a pápáknak rendes lakásul szolgál. Itt lakik 
ő szentsége IX. Pius pápa. is, a felsőbb emeletben pedig Antonelli bibornok 
székel. 

VIII. Orbán pápa alatt épült a nagyszerü „Scala regia" (főlépcső), 
mely a Vatikán hivatalos bejárata. Ide a képünk jobb felén látható oszlop¬ 
kapuzaton át juthatni. A ,.scala regia" jóniai márványoszlopok közt vezet a 
főbejárathoz. Itt állnak őrt a pápa sveiczi zsoldosai is, utolsó, gyenge táma¬ 
szai az egyházfő trónjának. Napjainkban is épült egy uj lépcsőzet, mely 
egyenest a ,,Loggie"-k udvarába vezet. E mű csak most lőn befejezve. VIII. 
Orbán pápa idejéből való végre a nagy előcsarnok, mely Vernini nagyszerü 
műve. E gyönyörü épitmény egyik fele képünkön is látható. A számtalan 
szobrok, melyek a disztornáczot ékesitik, Vernini iskolájából valók, de csak 
diszitményi becscsel birnak. 

Végül, hogy a Vatikán óriási terjedelméről fogalmat nyújtsunk, meg¬ 
jegyezzük, fcogy a benne található csarnokok, termek, szobák stb. száma 
11,000-re rí%; oly szám, melynek alapján a Vatikánt bízvást a világ legna¬ 
gyobb palotájának mondhatjuk. 
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A vasipar hazánkban. 
SZONTÁGH PÁLTÓL. ») 

A vasipar egyike a legislegfontosabbaknak, mert alapja min¬ 
den más ipar gyári üzletének, gőz- s egyéb gépeknek, alapja a leg¬ 
nagyobb, s nemzetgazdászat! tekintetben legnevezetesebb vállala¬ 
toknak : a vasútoknak; a tökéletesített hajó építésnek, erődítéseknek, 
fegyverkezéseknek — legszorosabb összeköttetésben áll a bányá¬ 
szattal, erdöszettel, földmiveléssel, átalában a nép jólétével. Más 
iparágak több kevesebb anyagszerek tekintetében a külföldtől 
függnek, mások, némely anyagoknak csak átidomitására, finomítá¬ 
sára vonatkoznak, vagy aránylag kisebb összegeket forgatnak, — a 
vasipar ellenben függetlenül más országok iparától — ugyszolván 
— puszta munkának árán, roppant értékeket teremt elő, a nemzeti 
vagyon nevelésére, legfeljebb oly anyagokat használván a föld ter¬ 
mékeiből, melyeknek különben semmi beesők nem volna; elosztván 
azon roppant értékeket, mint favágás, bányász, szénégetési, fuva¬ 
rozási béreket, 3/4-ed részében a nép közé, %-részét pedig a bá-

A vasipar hazánkban legujabban 1856-ban kezdett nagyobb 
virágzásnak indulni, akkor midőn mindenfelé uj meg uj vasuti vál¬ 
lalatok keletkeztek, s a Baumgarten-pénzügyminiszterium az ausz¬ 
triai vasgyárosokat eleve figyelmezteté, hogy a lehetségig terjesz¬ 
kedjenek, a végből, hogy a nem sokára bekövetkező nagyobb 
mennyiségü vasuti sínszükségletet, fedezni képesek legyenek. Az 
ausztriai finomító gyárak, melyek Felső-Magyarország nyersvasa 
nagyobb részének vevői, ennek folytán szaporították nyersvasbeli 
megrendeléseiket, a mi gyáraink felvirágzására, terjeszkedésére oly 
behatással volt, hogy midőn 1851. az egész kassai kerületbeli vas¬ 
termelés 480,000 mázsára számíttatott, az 1857-ben már 1 millió 
mázsára emelkedett, s a következő évben 1 % millió mázsányi ter¬ 
melési képességet mutatott. E gyors emelkedésnek következése 
lőn a közjólétnek szembetűnő gyarapodása. Egyszerre több mun¬ 
kás kézre, több fára lett az iparnak szüksége, kiknek keresetét, 
árát, javíthatta, a pénz élénk forgalomba jött s az egész környék¬ 
beli közönség a keletkező jólét részesévé vált. De fájdalom! nem 
tartott soká. A bekövetkezett Bruck-pénzügyiminiszterium, a vas-

A gömöri garanvölgyi vasgyárak : I. Ágoston-huta Pohorella mellett. 

40 

11 

71 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

nya-, erdő- és hutatulajdonosoknak juttatván. Azért is nem oknél-
kül szokták az országokat jólét és nemzetgazdászat! állás tekinte¬ 
tében, vastermelésök aránya szerint sorolni : 
Nagybritannia készit évenkint 64 mill. mázs., fejenkint 237 font 
Belgium „ „ 5 
Eszakamerika „ „ 18 
Poroszország „ „ 6 
Francziaország „ „ l l 
Ausztria „ „ 5 

Oroszország 
Spanyolország „ „ 3,4 
Magyar birodalom (3/5 nyers vas) 1V 
Gömör és Szepes (5/6 nyers vas) 1 

n Í ? ' f bazai vasipar egyik legértelmesb képviselőjének, Szontágh Pál urnak 
avatoti; tollából a vastermelés módját egy népszerűén irt, tanulságos czikkben közölhet-
nok, addig is ajánljuk a fontos iparágat illető ezen átalános fejtegetéseket olvasóink 
figyelmébe. — Szerk. 

**) Ezen s a következő adatokat egyrészben az 1858-i sept. 6-i apztriai vasiparo¬ 
sok Emlékiratában, másrészben French Északamerika vaskereskedésénelrVürtóweíe czimü 
munkájából — Bécs 1860 - merítettem. — Sz. P. 
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uti vállalkozók azon hamis állitására támaszkodva, mintha a biro-
dalombeli vasipar a keletkezett szükséget fedezni elégtelen volna 
(bárha a tervezett vonaloknak, sem eredetileg engedélyezett kiter¬ 
jedését, sem megszabott elkészülési határidejét meg nem tartották) 
a vasiparosokat e tekintetben meg nem kérdezvén és ki nem hall¬ 
gatván, nekik engedélyeket osztogatott, sínbeli szükségök bizonyos 
mennyiségének fél vámmal, söt vámmentesen a külföldről leendő 
behozatalára; a mit azok, s a messze jövőre számitani tudó ango¬ 
lok, alkalmasint kellő ellenörködés hiánya miatt, annyira fel tud¬ 
tak használni, hogy némely vasuttársulat épitkezési fél szükségé¬ 
nek czime alatt épitési egész szükségen felül, még egy pár évre 
való igazitási készletet is behozott. 

Ennek nem sokára az lett következése, hogy a nagyobb sín-
készítő vasgyárak is egészen rendelmények és munka nélkül ma¬ 
radtak, munkásaikat nagy részben elbocsátani s gyáraikat nagy 
részben megállitani kényszerültek, — ezek közé tartozván a fm. o. 
nyers vasvevők is, e miatt nyers vasunk eladási piaczát rögtön 
elvesztette, pénzforrásakiapadt, jobb idök reményében kötött szer¬ 
ződéseit teljesiteni, romlásnak kitett készleteit felhasználni, csak 

rr:i 
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áldozatokkal lett képes ; több gyár egészen elállott s egyhamar 
nem is fog ujra megindulni, a többi,"munkásai számát és termelé¬ 
sét a lehetőségig korlátozni, készítményét nagyrészben kárral el¬ 
vesztegetni kényszerült. Ha a Baumgarten-miniszterium terjeszke¬ 
dési biztatás helyett, korlátozásra figyelmezteti a gyárakat, akkor 
íclényi lett volna a baj, — melynek megszüntetésére folyamo¬ 
dások, sajtó, végre egyleti összealakulás utján mindent megkísér¬ 
tettek, de kevés eredménynyel. A megtörténtet nem történtté 
termi nem lehetett. Végre is csak az emelkedő agio vetett gátot a 
további tömeges beviteleknek, mely a vasipar nagyrészét a tönk¬ 
rejuttatás veszélyétől megóva. Abnormis helyezet! ha az állam 
pénzügye romlásának kell a magánosnak vagyona megmentését 
köszönnie. E műtétei eredményének jelenlegi állása az : hogy a 
magánosok, bárha üzletbeli jogos kivánataiktól még távol van¬ 
nak, mégis nehány évi igyekezet árán veszteségeiket kikeresni re¬ 
ménylik, — de az állam azon m. e. 40 millió forinttal ezüstben, a 
mit külföldi vasczikkelyekért 3 év alatt kiadott, csakugyan szegé¬ 
nyebb lett, s az is fog maradni, — miután a birodalom nemzetközi 
kereskedelmének mérlege különben is szenvedő s alig van módjá¬ 
ban, azt magánál; más uton visszaszerezni. 

Önként merül itt fel azon kérdés : hogy a honi vasipar, miért 
nem képes hát a vasat oly áron adni, mint azt a messze külföld ide 
szállitva árulja ? (Folyl,riM Ul(U(Mik, 

\ ^OiiiArmi'gyei gnran-vülgyi vasgyárak. 
Szontágh Pál urnak a vasipart illető fentebbi fejtegetéseimel¬ 

lett hazánk legelső vastermelö megyéjének, Gömörnek, nehány ki-
tünöbb gyártelepeit mutatjuk be olvasóinknak. Ezuttal Gömör 
legészakibb részébe, a Garanfolyó eredetéhez térünk, azon kelleme¬ 
tes völgybe, mely a Mátyás király vadászatairól hires, magas Ki¬ 
rályhegy tövében, Zólyommegye felé vonul. Ebböl fakad a Garan 
folyó, melynek itt még csekély hullámai már is roppant hasznot 
hajtnak a hazai iparnak. A folyam mentében mindenütt füstölgő 
csinos gyárakat látunk, mérföldekre nyuló kiterjedésben, közbe 
közbe egyes tót falukkal, melyek nevei : Sumjacz, Pohorella és Po-
lomka. Az ezek határán elvonuló gyártelepek nevei: Vereskö, zlat-
nói rudvasgyár, svábolkai frisstüz, Ferdinandhuta, pohorellai vas¬ 
gyár, és Závadka. 

Van itt összesen 2 kohó (olvasztókemencze, huta), 15 frisstüz, 
3 nyujtó hámor, 3 pléh- és 2 rudvashengergyár. 

E gyártelepek elsö keletkezése a mult század végére esik, mi¬ 
dőn azok részvénytársulatok birtokában voltak, kik a gyártáshoz 
szükséges fát a közel ?n arányi uradalom birtokosaitól vették. Ezen 
birtokosok az egész gyármüveket lassankint mind magukhoz vál¬ 
tották, bővítették, módosították s a mostani virágzó állapotba 
hozták. 

A murányi uradalomnak s következőleg a felsö-garanvölgyi 
vasgyáraknak is tulajdonosa jelenleg Koburg-Koháry Ágost/,n her¬ 
czeg, egyike hazánk legnagyobb birtokosainak. 

Mai rajzunk a Pohorella melletti Agoston-huta rajzát mutatja, 
melynek rendeltetése, a vasérczböl a nyers vasnak kiolvasztása. 

(Folytatása következik.) 

Hogyan támadt <* miből áll a mi f'Oidünk? 

A többi elemek is részint szilárdak, részint cseppfolyósak 
és légnemüek. — Ezen elemek bizonyos adott körülmények közt, 
meghatározott törvények szerint egymással uj testekké egye¬ 
sülhetnek, melyek az öket alkotó elemek bármelyikétől is na¬ 
gyon különböznek. — Igy például 89 rész éleny és l l rész kö-
neny (két légnemű elem) ha vegyileg egyesül, adja a vizet. De 
ezen törvények fejtegetése a vegytan feladata s itt még csak azon 
egy tényt szükség megemlítenem, mely földünk eredeti cseppfo¬ 
lyós tüzes állapotának megértésére mintegy kulcsúi szolgál, azon 
tényt t. i. miszerint minden vegytani egyesülés alkalmával bizo¬ 
nyos foku hö és fény fejlödik ki, az egymással egyesülő anyagok 
egymáshozi rokonsága és tömegéhez képest. A mi közönséges tü¬ 
zelő s világító anyagjaink égése is a most mondattakon alapszik. 
Az égés t. i. nem más, mint az égő anyagnak (fának, f'agyunak, 
olajnak stb.) vegytani egyesülése a légnek éltető alkatrészével, az 
élenynyel, mely müfolyam alatt fény és hö fejlödik ki. A mint már 

'említem, ezen egyesülés alkalmával kifejlődő hö és fény lehet erő¬ 
sebb vagy gyengébb. Mily nagy különbség például testünk belsö 
melege, mely szintén vegytani egyesülésen alapszik, és azon hö 
közt, mely támad, ha köneny és éleny vízzé egyesül! Az éreny 
(platina), mely a legerősebb olvasztókernenezékben sem indul olva¬ 
dásnak, a viz előállása alkalmával kifejlődő hőnél mint a viasz a 
gyertyán, olvad. Nem csoda tehát, ha az ősidőben egymásra ható 
roppant tömegek oly eredményeket szültek, melyekkel azokat, mi¬ 
ket mi gyarló eszközeink segélyével létrehozni képesek vagyunk, 
össze sem hasonlithatjuk. Az eddig mondottakból most már köny¬ 
nyebb lesz egész földünket mint eredetileg légnemű s azután tüzes 

| cseppfolyós állapotban levőt képzelnünk. 
| Földünk történetének elsö korszaka tehát a köd-anyagnak a 
naptesttöli elválásával kezdődik, s végződik ott, midőn ez elsza¬ 
kadt ködanyag gözkörbe burkolt izzó gömbbé képezte magát. 
Tekintsük most már közelebbről e gömböt és e gözkört. Mielőtt 
azonban ezt tennök, ismét egy természettörvénynyel kell megismer¬ 
kednünk. Ha egy körülbelől 30 hüvelyknyi üvegcsőt, mely egyik 
végén beforrasztva, a másikon nyílva s meggörbítve van, higany¬ 
nyal megtoltunk s e csőt függőleges állásba hozzuk ugy, hogy 
beforrasztott vége felülálljon, akkor azt fogjuk látni, hogy a esö 
felső része üres lesz. A csőben levö higanyra a körlég a csőnek 
nyilt részén nyomást gyakorol s a higanyoszlopot a csőben fel¬ 
nyomja, de soha sem magasabbra 28 hüvelyknél. Ezen eszközt ne¬ 
vezzük lé(]>idymérönek (barométer). A körlégnek erősebb vagy 
gyengébb nyomása szerint a higany az üvegcsőben emelkedik 
vagy száll. Ezen eszközzel a hegyek magasságát is meg lehet 
mérni, mert minél magasabbra hágunk, annál gyengébb a légnyo¬ 
más. Ha már most elgondoljuk, mennyire eltérő volt a föld légkö¬ 
rének sulya annak őskorában a mostaniétól, sok általunk különben 
megmagyarázhatlannak tetsző dolognak kulcsára akadunk. 

Az őskorban létezö légkör roppant nehézsége és nyomása 
megürité nagyrészét a még részint elemi állapotban levö, részint 
vegytani egyesülést már szenvedett anyagoknak, melyek igy mint¬ 
egy tüzfolyó állapotban levő magvát képzék az összes föld-anyag¬ 
nak. A roppant légkörnyomás továbbá meghátráltatá ezen már 
megsüritett anyagoknak isméti elpárolgását, mely különben az 
iszonyu hőségnél bizonyára bekövetkezett volna. Mert a légkör 
nyomása nagy befolyással van a testek halmazállapotára. Igy pél¬ 
dául a viz sokkal elébb forr (azaz változik át légnemüvé) magas 
hegyeken mint völgyekben vagy síkságon, mert amott a lég nyo¬ 
mása csekélyebb. 

A ködanyagnak megsürülése alkalmávali egyberohanásánól 
az elemeknek, bizonyos rokonsága az anyagoknak jelenkezett a vegy¬ 
tani egyesülésnél. Fémek egyesültek élenynyel vagy kénnel, s az 
ugynevezett nemes fémek, melyeknek legkevesebb rokonságuk van 
az élenyhez, elemi állapotukban megmaradva, a mélységbe alásü-
lyedtek, hol azok olvadt állapotban bizonyára ma is nagy töme¬ 
gekben találtatnak. Nagyon valószinü, miszerint ha lehetséges 
volna mélyebben behatnunk a föld gyomrába, számos uj elemi tes¬ 
tet fedezhetnénk fel s a föld középpontja körül,hihető,még sok oly 
nehéz fém létezik, mikről nekünk még fogalmunk sincs. Azonban 
a föld külsö kérgét sem vagyunk képesek még átfúrni, mert 4000 
lábnál mélyebbre még senkisem hatolhatott a nagy hőség miatt, 
miután minden 100 lábbal a melegség 1 fokkal növekszik s csak 
két mérföldre is a föld felszíne alatt a viz forrásnak indul, 5 mér-
földnyire pedig már minden anyag izzó cseppfolyó állapotban van. 

Földünknek tehát egy tüzes-folyó magva képződött, melyet 
roppant kiterjedésü gőzkor véve körül, mely gözkörben hö által 
légnemű állapotban tartott különféle testek találtattak és sűrűsé¬ 
génél fogva a napsugarak nem hathatván rajta keresztül, földünk 
felszinen teljes sötétségnek kellett uralkodni, ha csak az izzó gömb 
nem terjesztett némi fényt maga körül. Ez izzó, hig gömb magvá-
nak folytonos kisugárzása által lassankint ki kezdett hűlni fölületéu 
— s ezzel egészen uj jelenségek állottak elö. 

A meghűlés következtében szilárddá vált kérgét földünknek 
othegi/eknclc nevezzük. Meg kell itt jegyeznem, miszerint a földtan¬ 
ban (geológia) oly gyakran elöforduló „hegyek" nevezete alatt 
nem csupán a közönséges életben e névvel jelelt magaslatokat, ha¬ 
nem átalában a földnek szilárd részét kell érteni. De hát a mi tu¬ 
lajdonképeni hegyeink, hogy állhatták elö? Tudjuk, hogy valamint 
a hö a tesiíket kiterjeszti, ugy azok viszont összehuzódnak, kiseb¬ 
bülnek, mihelyt a hö megszün rájuk hatni, azaz mihelyt kihűlnek. 

meddig álltak, mig elsülyedtek? hogy pedig erdők nőhessenek, 
oda földre van szükség; e föld vagy talaj képzésére is mily rop¬ 
pant idö kivántatott meg, elképzelhetjük, ha meggondoljuk, misze¬ 
rint a földkéreg eredetileg kemény kopár sziklatömegnél egyébb 
nem volt, s hogy a lég és viz oldó és morzsoló ereje kellett oda, 
hogy e kemény szikiakérgen lassankint talajkéreg támadhatott 
legyen elmálás utján; tehát a szó legszorosabb értelmében az idö 
vá fogának kellett előállítani 
feltétele! Hogy ez 
meg földünkön, mutatják azon kövületek, melyek a különféle ős-
sziklákban s földrétegekben találtatnak. 

állapotukban még mindig | Emberek, valamint a többi emlősök, madarak s minden egyéb 
i m n t földünk s vele együtt gözköré- 'Jégben lehelő állatok akkor még nem élhettek, mert a légkörben 

nek hömérséke szállani kezdett, az utóbbiban nagy mértékben lé- |m(4g sz/ imos oly anyag vala feloldva, melyek halálossá tették 

Földünk felülete is kihűlvén és megszilárdulván, össze kezdett hú¬ 
zódni; mi természetesebb tehát, minthogy ezen összehúzódás al¬ 
kalmával repedések támadtak a földkéreg különböző helyein? E 
repedéseken át, nyomatva a kéreg összehúzódása folytán támadt 
erő által, mélyebben fekvő s még folyó állapotban levö tüzes anya¬ 
gok nyomultak elö s a kéreg fölszinen többé kevésbbé feltornyo¬ 
sulva, megmerevedtek s az elsö hegyeket, hegylánczokat képezték. 

Mielött földünk késöbbi fejlődésének vizsgálatában tovább 
haladnánk, vessünk egy tekintetet az azt környező gözkörre. Ennek 
már most nincs meg eredeti kiterjedettsége, minthogy a már meg¬ 
szilárdult testek nem növelik légnemű anyagokkal nagyságát, bár 
a könyebben párolgó testek feloldott 
egyik alkatrészét képezik. A 

azon talajt, mely a növényéletnek 
idő tájban állatok is jelentek már 

tező köneny vegytanilag egyesült az élenynyel s képzödék a viz 
melv nehézségénél fogva nem tarthatván fenn magát a gőzkörben, 
roppant mennyiségben rohant alá a földre. Ott, hol e viz a földké-
reo- repedésein kinyomuló belsö izzó anyaggal érintkezék, hirtelen 
ujra gőzzé válva, felszállt a légkörbe s csak hol teljesen kihült ré¬ 
szeire esek a földkéregnek, maradt az meg és terült el mint világ-
tenge'-. E roppant víztömegeknek a földkéreg nagyrészét fel kellett 
oldaniok és pedig részint vegytani, részint erötani uton, mint ezt 
mai napon is még láthatjuk, midőn nagy esőzések alkalmával kö¬ 
vek és földrétegek nagy tömegei sodortatnak gyakran el; ez pedig 
vajmi törpe képe az őskorban uralgó óriási erők müködésének ! De 
a savany tartalmu vizek nagy része vegytani egyesülésbe lépett 
sok rokon szilárd testekkel, feloldván és ismét lerakván ezeket; — 
egész völgyek és síkok töltettek ily módon be a viz által nagy 
mennyiségü anyaggal, s keletkeztek ama rétegek, miket i-i.képzct-
nek (neptunismus) neveznek a földismészek; az elébb emlitettek 
p'u'ói- vagy b'sképzetnek, s egy harmadik képzet, melyről most szó-
landunk vulkáni- vagy íüzképzetnek neveztetik. 

Olvasóim mindegyikének bizonyára van fogalma a gőzgépről. 

köblábnyi térre van szüksége, hogy tökéletesen kiterjeszked 
hessék gözformájában. A viz tehát, mely gőzzé változik, keresi a 
nagyobb tért, s elzárva, ama roppant erőt fejti ki, mit a gőzgépe¬ 
ken csodálunk. 

Láttuk, mint jött létre az östenger. Folytonos hökisugárzás 
által azonban a föld szilárd kérge mindinkább vastagodott, de 
ujabb repedések is támadtak azon. E nyílásokon a viz beözönlött s 
érintkezésbe jővén a föld izzó anyagával, azonnal gőzzé változott 
s óriási erövel hánya szét az utjában levö anyagokat a gőz kiter¬ 
jedésével járó erökifejlésnél fogva, a mint ezt gőzgépeinknél ki¬ 
csinyben láthatjuk. Nem maradhatott el, hogy nagy része a viz ál¬ 
tal lerakott anyagoknak a repedések által támadt nyilasokon át 
szintén a föld belsejébe kerülvén, ott az izzó anyagok hője által 
ujra átöntetést szenvedtek s részben a gőz által iijra felhányattak 
a földfelületre. Az ekként előállott rétegeket nevezzük vulkáni 
vagy tüzképzeteknek, mert a földgyomrában létezö tüz által hozat¬ 
tak létre. A midőn feljebb azt mondám, hogy a nehéz nemes ér-
czek a föld középpontjába gyültek össze, méltán kérdezhetné va¬ 
laki : hogy van tehát mégis, hogy ilyeket a föld kérgében, sőt an¬ 
nak felületén is találhatni? Ennek kétféle oka van. A nemes erezek 
Ugyanis részint a gözokozta kitörések alkalmával hajtattak a repe¬ 
déseken által a föld felületére, részint a benső nagy tüz által gőzzé 
változtatva, légnemű állapotban szálltak fel, s érintkezésbe jővén a 
föld hült kérgével, ismét megszilárdultak. 

Földünk történetének idézett eseményei hosszu időszakokon 
áti körfolyamban ismétlődtek, mig a belsőnek nyugtalan mozgása, 
illetőleg emelkedő nyomása következtében szigetek és nagyobb 
száraz területek emelkedtek ki a mindent elborító vizek mélységé¬ 
ből. Mily időköz folyhatott el addig földgolyónk felett, mig annak 
állapota odáig ért, hogy a vizek a száraztól elválni kezdettek; 
nogy a légkörnek sürü gőzfátyola szétszakadozván, azon a napnak 
éltető s világító sugarai a földfelületre eljuthattak — ; azt megha¬ 
tározni, még eddig emberi erőknek nem sikerült; csak megközeli¬ 
tőleg gyanithatjuk földünk vénségét, ha meggondoljuk, hogy mint 
a földtudósok bebizonyították, csak a koszén képzésétől koi unkig 
legalább 9 millió évnek kellett elmúlnia] Tudjuk pedig, hogy a 
kőszén földforradalom következtében annak beljébe került őser¬ 
dőkből keletkezett; ezen őserdőknek nőniök kellett s Isten tudja, 
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volna annak beszivásat. IN em igy azon lények, melyek éltükkel a 
vizekre valának utalva. De ezen állatok is nagyon eltérők voltak a 
mostani hasonnemüektöl, miután a vizek akkoriban még sok oly 
szilárd részeket tartalmaztak, melyek most abból hiányzanak. '» 
hömérséke is a viznek akkor még oly magas volt, hogy az minden 
mostani életszervet elölt volna. A mi illeti a növényeket, azok föl¬ 
dünk ezen korában mind a szárazon, mind a vizben tenyészhettek-
bár igen hihető, hogy a növényvilág is e korban a mostanitól kü-, 
lönbözött. Különösen áll 
gyön forró östengerben 

ez a vizi növényekről, melyek a még na-
s nemkülönben a még akkor nagyon 

yenge napfény befolyása alatt úszkáltak, bö tápanyagot találván 
a vizekben akkor még feloldva levő, most szilárd testekben. Óriá¬ 
sokat mutathatott fel az akkori növényvilág, melyeknek a forró 
égöv mostani buja növényzete csak alig árnyait állithatja elé. Ezt 
tanusítják az imént emlitett s földünk belsejét roppant tömegek¬ 
ben elborító kőszéntelepek, melyekben még máig tisztán felismer¬ 
hető fa-nagyságu nádszálak találtatnak s levelei a páfránnak, 
melyeknek hosszúsága meghaladja az 50 lábat! 

De kövessük tovább földünk kiképzése folyamát. Mindig hide¬ 
gebb lett a földkéreg felülete, mindinkább kihűltek a tengerek s 
elváltak tülök a még bennök feloldva uszó részek, szilárd alakban 
járulván a kemény földkéreghez s beborítván régibb hegy képzet e-
ket. Mindig több és több repedés támadt a földhéjon s mind hatal-
masb eröt fejtett ki a vulkáni tevékenység. Hegyek emelkedtek és 
sülyedtek el; roppant víztömegek borítanak el hajdan száraz terü¬ 
leteket, betemetvén mindent a magukkal sodrott, görgetegek s fel¬ 
oldott szikla-anyagok. Allatok >s növényeknek egész mindenséce 
temettetett ilyképen el De elmult e korszak is. A vizek 
nem hatolhattak már a föld tűzhelyéig, a nagy tüztorkolatok ki¬ 
aludtak — s mindig közelebb jövünk a mostani állapothoz. Elvesz¬ 
ék é b i k ték részben a 

zek; — csak 
növények 
bike, az 
midőn 
boló 
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viztömegek sótartalmukat s 

maradt 
keletkeztek az édes-vi-

x tengerekben maradt vissza a só. Uj állatok, uj 
támadtak s végre fellépett az élö lények legtökéletes-

ember, hogy földi pályafutását megkezdje. Csak most, 
a földkéreg annyira vastagadott, hogy a benső tűznek rom¬ 

hatalma arra veszélyes hatást már nem gyakorolhat s más¬ 
részről a tüzhányó hegyek, mint állandó biztosítószelepek kelet¬ 
keztek; csak most kezdett megfelelni bolygónk felületének minő¬ 
sége az emberi nem fennállhatása kivánalmainak. 

•^8 ^ 7 a czikkem homlokára irt két kérdésre, ugy hiszem, 
megfeleltem annyira, mennyire ily szük határokra utalt értekezés 
köre azt megengedi. A figyelmes olvasó fogalmat szerezhetett magá¬ 
nak abból földünk keletkezésének folyama, valamint ezen eredetileg 
pára formában feloldott anyagokról, melyek most földünk kérgét szi¬ 
lárd, s belsejét tüzesfolyó anyag formájában képezik. S egyéb 
czélom nem is volt. A földisme (geológia) feladata, részletekbe 
bocsátkozni s a tárgy mélyébe ereszkedni; ö kiséri hiven a föld-
alakulás minden mozzanatát, ö mutatja meg nekünk részleteseb¬ 
ben, mit alkotott Pluto, mit Neptun és Vuíkán; mi változásokon 
ment keresztül földünk végre nyugvása korszakában, a históriai 
időben. Ha történelmi hagyományainknak, melyek szerint histó¬ 
riai időnk 6000 évvel ezelött kezdődött, hitelt adhatunk s az ezen 
idö alatt a földkérgen létrejött változásokat a jövö mértékeül 
veszszük : földünk egy uj korszakának beálltáig oly roppant hosz-

idöknek kell elmulniok, melyekről fogalmat sem [bírunk 
magunknak alkotni. A jelen világrend közeli felbomlására vonat¬ 
kozó jövendelések csak butáktól és csalóktól eredhetnek. 

Berky Gusztáv, 
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T Á R H Á Z . 
A magyar országgyülés alsóháza. 

A lipcsei képes ujság, mely ügyeinkről rendszerint ellenséges tollal 
irt költeményekkel szokta olvasóit megvendégelni, közelebb egy czikket ho¬ 
zott országgyűlésünk alsóházáról, mely e lapnak sok ellenséges szellemben 
irt czikkei közt ugy tünik föl előttünk, mint egy viruló oáz a kietlen ho¬ 
moksivatagon. Ez egyszer némi igazat is mond. 

Emlitsük meg mindenekelőtt — mondja többi között - - hogy a ház 
fölszerelése a lehető legegyszerűbb ; a Muzeum teremé, hol a képviselők 
ideiglenesen üléseznek, bár épitészeti tekintetben szép, de semmi egyéb di-
szitmény nincs benne, mint az elnökiszék mögött nemzeti zászlókból össze¬ 
állitott ékitmény, melynek közepén Pannonia képe látható. 

A terembe még az ülés megkezdése előtt lepünk be, midőn szabadsá¬ 
gában áll a képviselőknek, a házban tetszésük szerint mozogni ; s már ekkor 
bizonyos sajátságokat veszünk észre, mik véleményünk szerint, részint a 
magyar nép nemzeti szellemében, részint politikai múltjában gyökereznek. 
A magyar képviselő a gyülésteremben egészen otthonosan érzi magát, nem 
kell előbb ugynevezett „lámpalázat" legyőznie, otthonossága a parlamenta¬ 
ris formákban a föllépőnek komoly nyugalmat, bizonyos fesztelenséget köl¬ 
csönöz. Csevegnek, mosolyognak, nevetkéreznek, a hölgyek karzatára föl¬ 
fölnéznek — szóval, ugy viselik magukat, mintha családjok körében volná¬ 
nak ; barát és ellenség, jobb és baloldal a legszebb egyetértésben társalog¬ 
nak egymással, habár a legközelebbi pillanatban alegszenvedélyesbszóharcz-
ra készülnek is egymás ellen. 

E közben az ülés megnyitására kitüzött óra elérkezik, az ujságirók 
karzatán a lapirodalom képviselői papirt és irónt készitnek elő, a gyors-
irók elfoglalják helyeiket, mindenki rendezkedik ; Ghyczy Kálmán, a ház 
elnöke, a személyétől elválhatlan pápaszemet feltolja homlokára, a mi lát¬ 
ható jeladásul szolgál az ülés megnyitására, azután következik a hallható 
jeladás az elnöki csengetyüvel, mire a teremben és a karzatokon „halljuk, 
halljuk !" kiáltások hangzanak, s a vita megkezdődik. 

Habár a magyar nyelv szerkezete a szónoknak némi előnyére szolgál, 
mindamellett igaztalanok volnánk, ha e körülménynek tulajdonitanók ama 
nagy szónoki képességeket, melyek a magyar nemzetnek oly kiváló sajátjai; 
ezáltal épen oly tévedésbe esnénk, mint azok, kik azt, hogy a régi festészeti 
iskolák műremekei a jelenkori festményeket felülmúlják, azon körülménynek 
tulajdonitják, mert a régiek az olajfestéket „finomabbra dörzsölték." 

A magyar, valamint született lovag, ugy született szónok is. Egyik¬ 
másik, hat iskolát végzett egyén Magyarországon oly szónoki tehetséget 
fejt ki, mely csak a természeti adomány alapján magyarázható meg. 

Hogy a szónoki tehetség legalább is ugy gyökerezik a nemzeti jellem¬ 
ben, mint a gyakorlatban, azt fényesen tanusitja az önkormányzat és az ország¬ 
gyülésnek 12 évig tartott felfüggesztése. Még a tekintélyesb német irók is, 
p. o. közelebb Schuselka, ugyanezt bizonyitják. 

A több évi szüntelés, ugy vagyunk meggyőződve, előnyére volt mind 
a szónoki irálynak, mind a vitatkozások menetének a magyar országgyülés 
alsóházában. Régebben a magyar szónokok inkább hajlottak a keleti dús 
szóvirágok, hatásos frázisok felé, mig most a jelesebbek a logikai világos 
előadásnak adnak elsőséget. A pártok fegyelmezettebbek, nézeteik határo¬ 
zottabb kifejezést nyernek, a mi bizonyosan azon körülménynyel van össze¬ 
függésben, hogy most már a képviselő nincs választói utasitáshoz kötve, és 
saját akarata a kényszerűséggel nem esik meghasonlásba. De egy igen nagy 
mesterséget is tanultak ez idő alatt : a hallgatás mesterségét. 

Tekintsünk most a karzatokra, hol a nőnem nagy számmal van kép¬ 
viselve. 

Hogy a hölgyvilág Magyarországon oly nagy érdekeltséget tanusit a 
politika iránt, ezt sokan kárhoztatják, mert azáltal az érzelmek gyengédsége 
veszendőbe megy. Nem tagadjuk, hogy ebben igazság is rejlik, de másrészt 
az is bizonyos, hogy a magyarnő szivében oly hazaszeretet lángol, a minőt 
másutt hiában keresnénk. 

A karzati közönség is, jelen magatartását a régiebbel összehasonlítva, 
most komolyabb és megtbntolóbb. Azelőtt a belépő követeket rokon- vagy 
ellenszenvéhez képest éljenzéssel vagy pisszegéssel fogadta, valamint beszé¬ 
deiket is hasonló nyilatkozványokkal kisérte, miáltal véleményeikre nem 
ritkán káros erkölcsi nyomást gyakorlott. Ma már a hallgatóság e tekintet¬ 
ben sokkal szerényebb, s mig tetszését korlátlanul nyilváníthatja, addi 
nem tetszésének illendőbb kifejezést tud adni. „Le silence de la galerié est 
la lecon des deputés." (Mikor a karzat hallgat, az nem nagy dicséretére 
szolgál a követnek.) 

Irodalom és müvészet. 
4- Heckenast Gusztáv előfizetést nyit az „ideiglenes törvénykezési 

szabályok" hivatalos kiadására, 60 krjával, mely már megjelent. 
+ {Stratégiai munka.) Asboth Lajos honvédezredes az 1848—49-iki 

magyar hadjáratot illetőleg két kötetes, nagyfontosságu stratégiai müvet 
adott sajtó alá, mely füzetekben fog megjelenni. 

4- (Pályadíj) Pestmegye júl. 9-iki közgyülésében elhatározta, hogy 
egy népszerűén szerkesztett magyar történelmi műre pályázatot hirdet s a 
pályadijt 150 db aranyban állapitá meg. Az aláirási e czélra gr. Károlyi 
[stván 50 aranynyal nyitotta meg, s példáját még az ülés folytán számosan 
követték. 

4- A m. Akadémia Évkönyvei tizedik kötetének Ill-ik darabja meg¬ 
jelent; czime : „A deákmonostori XIII. századi román bazilika. Hely- és 
műtörténeti monographia." Irta Ipolyi Arnold. A 116 negyedrétü lapra ter¬ 
jedő könyvhöz 6 rajzostábla van mellékelve. Ara 2 ft. 

— {Magyar Akadémia.) A m. tudom. Akadémia Évkönyveid, köteté¬ 
nek két uj darabja jelent meg, ugymint : a 4-dik, vagy is : A puhányolc 
izomrostjairól. Adalékul az izomszövet öszhasonlitó alkat- és fejlődéstaná¬ 
hoz dr. Margó Tivadartól. 4 rétb. 22 1. s egy rajzostáblával; fűzve 50 kr. — 
Továbbá az 5-ik darab, vagyis : Emlékbeszéd gr. Teleki László m. Akad. 
tiszt. t. felett, tartotta Lukács Móricz tt. 4 r. 12 1. fűzve 20. kr. 

+ Oszterlamm Károly, Batizfalvi István által az algymnasium és ipar¬ 
tanoda alsóbb osztályai számára irt „A földrajzi elemei" czimü munkácskát 
adott ki, melynek ára 50 kr. 

4- Oszterlamm Károlynál megjelent : „A gyorsírás (stenographia) rö¬ 
vid és magyar nyelvre alkalmazott tana." Irta Gászner Lajos. Ára 80 kr. 
Irodalmunk efféle munkákban nagy hiányt szenved, azért örömmel üdvözöl¬ 
jük a jelen művet is. 

+ (Gyulai Gaál Miklós emlékirataira az 1848—49-iki hadjáratból) 
az előfizetési határidő jövő hó l-ig meghosszabbittatik. Előfizetési ára az 5 
kötetre terjedő, csatatervrajzokkal és jelmezképpel ellátott érdekes műnek 5 
ft, szinezett rajzokkal 7 ft. 

4- (Szeberényi Lajos „Nehány év Petőfi életéből") czimü munkájára 
Burger Zsigmond szegedi nyomdász aláírást nyit. A mű augusztus elején 
jelenik meg. Az aláirások 40 krjával julius végeig, a pénzek pedig csak a 
példányok átvétele után küldendők a kiadóhoz Szegedre. A tiszta jövede¬ 
lem fele a Petőfi-szoborra fog fordittatni. 

-\- Debreczenben Balkányi Lajostól ,,Lajos pohara, anakreoni danák, 
három pohárban" czimü versfüzet jelent meg. A 124 lapnyi füzet ára 60 kr. 
Az anakreoni versforma a régi görögöknél igen megjárhatta, de mi nem 
vagyunk hozzászokva, azért nem is találjuk nagyon élvezetesnek. íly dolog¬ 
ban is a kor igényeihez kell alkalmazkodnunk, hacsak kizárólag magunk 
számára nem akarunk irni. A „pohár" tartalmát kóstolgattuk, s meggyő¬ 
ződtünk, hogy nem Tokajban termett. 

4- Atalánpsan érdekes munka: „A magy. nemzeti Muzeum," Irta igaz¬ 
gató Kubinyi Ágoston. A kik Muzeumunk jelen állásáról tudomást akarnak 
szerezni, a munkácskának jó hasznát vehetik. 

4- A „Tihanyi Viszhang" által szerkesztett „Balaton-füredi napló" 
két első száma megjelent. A szerény lapocska a fürdői időszak alatt heten¬ 
kint kétszer, azontul pedig egyszer fog megjelenni. Ez uj lap, két első száma 
után itélve, nem pótol hiányt irodalmunkban. Egyébiránt sok szerencsét ki¬ 
vánunk hozzá. 

4- (Uj magyar lap.) Ungvárott f. hó 1-én „Kárpáti Hírnök'' czimü, 
hetenkini kétszer megjelenő vegyes tartalmu lap indult meg Mészáros Ka¬ 
roly szerkesztése mellett, ki megkülönböztetendő a debreczeni „Repülő la¬ 
pok" hasonnevü szerkesztőjétől. 

4- (Uj német élczlap.) Pesten bizonyos Turcsányi Gy. szerkesztése 
mellett „Komét" czimü uj német élczlap készül megindulni. 

-f- (Uj román lap.) Pesten augusztus elejétől kezdve hetenkint kétszer 
megjelenő politikai s irodalmi román lap indul meg „Concordia" czim alatt. 
Szerkesztője Papp Zsigmond, kővárvidéki főkapitány. 

+ (Megszünt folyóirat.) A Toldy Ferencz által nagy szakavatottság¬ 
gal szerkesztett „Uj Magyar Muzeum" czimü tudományos folyóirat, mely 
1850-ben indult meg, bevégezte a hazai tudományosságra jótékony hatásu 
pályafutását. Volt szerkesztője, Toldy, munkásságát más megkezdett jelen¬ 
tékeny dolgozatai mellett, „Magyarország egyetemes tudománytörténeté¬ 
nek" kivánja ezentul szentelni. 

4- (Lapmegintés.) A m. k. helytartóság a „Győri Közlönyt" „Helyén 
keressük a bajt" czimü czikkeért a győri polgármester által rendreutasitá 
azon megjegyzéssel, hogy ha jövendőben a lap kezelése körül hasonló kihágás 
követtetnék el, a lap tüstént betiltandó leszen. (A Bachrendszer alatt csak a 
harmadik megintés követkesztében lehetett e szerencsét remélni.) 

+ (Mosonyi Mihály) jeles zenetudósunk a lapunkban már emlitett, 
„Szép Ilonka" czimü magyar dalmüvének nagyrészével már elkészült, ugy 
hogy teljes befejezése a jövő tavaszra bizton remélhető. A dalmü szövegét, 
Vörösmarty hasonczimü költeménye után, Fekete Mihály, a „Korunk" szer¬ 
kesztője irta. 

4- (A Temesvárott megjelenő „Delejtü") Öttevényi visszaléptével, a 
jelen féléven át Hazay Vilmos felelős kiadósága mellett jelenik meg, vegyes 
tartalommal s a politika kizárásával.^ 

4- (Szalay Lászlónak) Canzi A. rajza után készült csinos kőnyomatu 
arczképe jelent meg a napokban. 

4- Pfeifer Ferdinándnál megjelent : „A Rákóczy-család, a XVII-dik 
században s a XVIII. elején." Képmagyarázatul irta Szilágyi Sándor. 
61 lap. 

4- ( Willmers magyar operát) készül irni, melynek tárgya a magyar ős¬ 
korból lesz meritve. 

4- (Harmonie jlute azon uj hangszer neve), mely a harmoniumok sorá¬ 
ban kitünő helyre van hivatva, s a phisharmonikának tökéletesbitése. E 
hangszer miniature három-nyolczados készítménye már fővárosunkban is 
látható Ehlinger zongorateremében (szinház-tér 1. sz.). 
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Vasárnapi Ujság 28-Ik számához 1861. 
A nemzeti szinház ügyében. *) 

Szigligeti javaslatai. 
Azon derék hazafiaknak, kik a nemzeti szinház épitéséhez áldozattal 

járultak, s az országnak, mely ez intézetet tulajdonává fogadta és subventio-
val látta el, végczélja nem lehetett az, hogy csupán csak a pesti közönség¬ 
nek szerezzen mulatságot; hanem hogy a szinmüvészet által a nemzetiséget 
terjeszsze, a drámai irodalmat, mely állandó szinház nélkül még sehol sem 
virágzott fól, fejleszsze, s a magyar nyelv és erkölcsök művelődését előse-
gitse; s mint központi intézet a vidéki színészetre, s azáltal az egész or¬ 
szágra kihasson; szóval, a nemzeti szinház rendeltetése és végczélja nem 
volt és nem lehetett csupán a művészet, hanem müvészet által a nemzetiség. 
Ugyane czélból karoltatott föl az opera is : behozták a nemzeti színházba, 
hogy általa behozzák az egészen idegen ajkuakat is. Nem is volt ez hiba, 
mert ennek köszönhető, hogy most már eredeti operáink is vannak. De hiba 
az, ha az opera kedveért a dráma másodszerepre szorittatik, vagy fenma-
radhatása veszélyeztetik, szóval : ha az opera a dráma rovására pártoltatik. 
Tapasztalat s biztos adatok nyomán azon meggyőződésemet kell kimonda-
nöm : hogy sem a dráma, sem az opera nem fog valódi rendeltetésének meg¬ 
felelni, s egyik sem fogja teljes erejét kifejthetni, s egyik a másiknak mindig 
hátrányul lesz, mig egy házra lesznek szoritva. Itt az ideje, hogy az ország 
által külön pártfogolva és segélyezve, külön házba költözzenek, minden 
egyebet mellőzve, már csak a következő okokból is : 

„t 1. Oly szakavatott igazgató ritkán találkozik, ki a drámához és operá¬ 
hoz egyiránt értsen, — s a mi fontosabb, mindakettőt egyiránt szeresse : 
már pedig enélkül egyik számára sincs üdv. 

2. Az országtól illően segélyezve, jól vezettetve, és gazdálkodva, megél 
már Pesten mindakettő külön is. 

A dráma miatt ereszben ne aggódjék senki. A dráma kiadásait min¬ 
dig arányba lehet hozni jövedelmeivel; mert a dráma tagjai, ha tudják azt, 

• hogy egész keresményük a drámai ügyre fordittatik, már csak azért is meg-
l| elégszenek a nekik adható fizetéssel, mert még a legroszabb esetben is jobb 

állás lesz számukra biztositva a nemzeti színháznál, mint a vidéken; s az ily 
rosz napokban vigasztalni és össze fogja őket tartani azon remény, hogy 
jobb jövedelmek mellett az ő sorsuk is javulni fog, s mert végre n 
arról győződve lenniök, hogy a központi szinház bukása az összes 
szinészet buktatása. Tűrtek ők hajdan is, ha kell, tűrnek jövőben is : de csak 
magukért és nem másokért. Azonban hogy saját külön házában az opera is 
jobban és biztosabban fog fenmaradni, az alább mondandókból ki fog tűnni. 
Ugyanis. 

3. Az operának a mostani nemzeti szinház kicsi. 
Egy uj opera, ha egész kiállitást nyer, belekerül 5—6000 ftba; hogy 

ezen költség lerovassék, fölemelt árral legalább is hat előadás kell: ellenben, 
ha a ház még egyszer oly nagy volna, már a negyedik előadás a személy-

kell 
magyar 

| lehet. (Ezen bajokban az intézet 1854. óta szenved. Akkor az intézet nagyobb 
1 deficitbe esvén, fölülről megparancsoltatott, hogy az összes személyzetnek 
100,000 ft. évi dijnál többet adni nem szabad. Hogy tehát az akkori első 
énekesnőnek, Leszniewszka Luizának, ha jól emlékszem, 10,000 ft. évi diját 
meg lehessen adni, az operai személyzet épségben hagyatván, a drámai sze¬ 
mélyzet egy része elbocsáttatott; a meghagyottaknak pedig rendes fizeté¬ 
seik pótlásául jutalomjátékok és bizonytalan időkben kiszolgáltatandó sza¬ 
badságok adattak. Ezeknek száma aztán évenkint szaporodott. Jutalomjáté¬ 
kul hány darabot kellett betanulni, melyek az első előadás után örök fele¬ 
désbe mentek, míg a jobbaknak előadatlanul kellett heverni! A különben is 
hiányos személyzet csak kivételesen volt együtt; hozzá betegségek járulván, 
a műsorozat és szereposztás mennyi vesződséggel járt, s mily hiányos volt, 
mindenki elképzelheti! Efölött a személyzet is csaknem évenkint változván, 
romba dőlt, s azt a következőben ujból kellett épiteni. Az igazgatóság eb¬ 
beli működése nagyon hasonlított a Ixion kerekéhez. 

En bizton hiszem, hogy a dráma a népszínművel, az opera pedig a 
ballettel külön házban, jó vezetés és szervezés mellett naponkint foghatnak 
érdekes előadásokat adni, s a pesti közönség, melynek ez időszerint növeke¬ 
dését és magyarosodását bizton várhatni, nemsokára még egy népszinház 
hiányát is fogja érzeni. Itt azonban nem akarnék félreértetni. Valamint 
szükségesnek látom, hogy a dráma és opera külön válva külön házzal birjon 
és külön kezeltessék : ugy igen czélellenesnek, sőt a dráma ügye bukásának 
hiszem és vallom egy második, bármikép nevezendő drámai színháznak épít¬ 
tetését mindaddig, mig a tapasztalat be nem bizonyitja, hogy ezen egy már 
szűk a magyar közönségnek. Tehát csupán arra kell most törekednünk, 
hogy legyen egy, de jobb önálló drámai színházunk; ellenkezőleg az fog 
történhetni, hogy lesz kettő, de roszabb és néptelenebb. 

Az operaház szervezéséről szólani szakavatottabbra bizván, szólok itt: 

Az önálló drámáról különösen. 
A mi a nemzeti szinház rendeltetéséről átalánosan mondatott, még 

szorosabban illik a drámára. Tehát a drámai szinház nemcsak azért van 

zet fizetésére jövedelmezne. 
4-szer. Pesten eddig két opera volt magyar és német. Mire való ez: 

Bécsben sem képes egynél több fennállani. Legyen itt is egy magyar opera, 
s az eddigieknél jobb lehet. Minthogy az operában Pestnek minden ajku la¬ 
kossága egyiránt mulathat, Pestváros nemcsak lemondhat azon jogáról, mi¬ 
szerint egy külön gyenge német operát tarthat, sőt egyenesen kötelessége, 
minden töle telhetőt elkövetni, hogy ezen egy operaház létesüljön. Szerintem 
legigazságosabb volna, ha Pestváros fölépítené : az ország pedig subventio-
nálná. 

5-ször. A pesti közönség középszerű operai tagokkal, vagy elavult 
operákkal ki nem elégíthető. Jobb személyzet és több uj opera kell; de egyik 
sem eszközölhető, mig a nézőhely a mostani lesz, s míg hetenkint csak három 
opera adathatik. Már pedig a drámát még szükebb körre szoritani, ugy hi¬ 
szem, senki sem tartja a nemzeti szinház eredeti czéljaival megegyeztethető¬ 
nek, annál kevésbbé, mert már is vesztett hetenkint egy napot,; mert 1850. 
eiőtt rendszerint csak két opera adatott hetenkint. Eszerint, há a mostani 
nemzeti szinházban az operához nagy és jó személyzet szerződtetik, három 
előadás mellett nem képes magát föntartani; ha kisebb, nem képes a kö¬ 
zönséget kielégiteni; ha pedig háromnál több előadást ad, még jobban le-
8zoritja a drámát. Már csak ebből is világos, hogy egy házban a dráma és 
opera egymásnak mindig hátrányára és kárára van. 

6-szor. Opera nem adathatván, a drámának kell 
mi ennek sohasem válik hasznára stb. 

. Mindez ellenében azon ellenvetés hozathatnék fel: hogy most sincs 
mindig tele ház, midőn a dráma és opera hetenkint csak háromszor—négy¬ 
szer adatik; annál kevesebbszer lesz mindennapi előadással. Ha a műsorozat 
erUeKes, naponkint is van tele ház, ha érdektelen, hetenkint egy sincs. A 

zonseg hiányát az előadások hiánya okozza. Ehhez járulnak még a mostani 
szervezet ínányai, melyek többnyire szintén az együttlétből eredtek. Mig a 
drámai tagoknak jutalomjátékok adattak, (melyek csak az idén töröltettek 
ei, vagyis inkább váltattak mej?), mig a személyzet minden évben ujra szer-
veztetik, mig a tagoknak a szabadságok bizonytalan időkben össze-vissza 
majdnem az egész éven át adatnak ki, s mig eszerint ezen hiányos személy¬ 
zet is csak ritkán lehet e g y ü t t , következetesen vitt müsorozatról szó 

1 esten, hogy a közönséget mulattassa, nem is csak azért, hogy a fővárost 
megmagyarositni segitsen, hanem, hogy a drámai irodalomnak központi és 
alkalmas organuma levén, s a vidéki szinészetet jó darabokkal ellátván, s 
legjelesb tagjainak vendégszereplése által a yidéki szinészek közt a nemesebb 
műizlést^ terjesztvén, az egész országra, hatást gyakoroljon. Efölött föladata 
a drámai conservatoriumot is pótolni. Sőt ha rendes conservatoriumunk 
volna is, az egy jó központi mintaszinház nélkül szinte képzelhetetlen; mert 
sehol sem igaz annyira, hogy a theoria praxis nélkül semmi, mint épen a 
szinmüvészetben. 

Tehát a pesti dráma-szinháznak legelső feladata a drámai irodalom 
fejlesztése. Midőn még nem volt állandó színházunk, hány jeles drámairói 
tehetség veszett el, vagy maradt meddő! — Bánkbán jeles szerzője hány 
remekkel ajándékozza meg az irodalmat, ha drámák helyett nem kényszerül 
aktákat irni ? En ugy tudom, Kisfaludy Károly is többnyire akkor irt egy-
egy hatásos darabot, midőn valamely vándorszintársulat Pestre 

rögtönözve előállani; 

sem 
•) Kivonat a Mayyar Sajtóban megjelent czikkből. 
. üj«. 28. ix. - 1861. 

Mennyi JÓ darabot irt volna ő, ha állandó szinházat lát maga előtt? — Ezen 
elsö feladatának a nemzeti szinház némileg már is megfelelt; de ereszben is 
többet kell tennie, és többet tehet, ha egészen drámaivá lesz. 

Ha azt akarjuk, hogy a tehetségesb drámairó hű maradjon hivatásá¬ 
hoz, gondoskodnunk kell arról, hogy a szorgalmasabb, művei után meg is 
tudjon élni. Most a szinház a szerzőnek három részben egy egész jövedel¬ 
met, azontul 10 száztólit ad. A népszínművek és látványos darabok szerzői¬ 
nek az elég jutalom, ha — mint azelőtt történt — ezen darabok először 
szombaton, s másodszor rögtön rá vasárnap adatnak. íly eljárás mellett tá¬ 
madtak azon népszínművek, melyek 50—60—100 előadást is megértek, s a 
szinház fenmaradásához nagy összegekkel járultak : mióta ezen eljárás nem 
követtetik, s a népszínmű csak negyedikszer adatik vasárnap, az irók e tért 
elhagyták, sőt van, a ki kész darabját sem adja be. 

A belbecscsel biró komolyabb drámák és nemesebb vigjátékok íróinak 
a fentebbi jutalmazás nem elegendő. Ezek jutalmazását nem kellene csupán 
a jövedelmekhez mérni, hanem már az előadás előtt belbecsök szerint külön 
jutalomban is részesiteni. Ez épen oly szükséges positio, mint a tagok fize¬ 
tése; mert valamint a szinirodalom jó szinészet nélkül nem virágozhatik; 
ugy megforditva, a szinészet sem fog virágozni irodalom nélkül. Eszerint, 
valamint nem tekinti a szinház azt, vajjon e vagy ama jó szinész fölléptei 
behozzák-e az őt illető fizetést : épen ugy nem kell tekintenie, vajjon ez 
vagy ama jó drámai mű behozza-e méltán megillető diját. 

Ezenkivül, minthogy az eredeti irodalom nem képes elegendő uj darab¬ 
bal ellátni a szinházat, gondoskodni kell jó forditmányokról, s különösen jól 
magyarosított darabokról is; de a nálunk fizetett csekély dijak s még cseké¬ 
lyebb provisio mellett minderről szó sem lehet. 

A pesti drámai szinház második feladata az, hogy jelesebb tagjainak 
vendégszereplése által a vidéki szinészet nemesbítésére hasson, s a vidéki 
közönségnek is műélvet nyujtson, mely az intézetre szintén áldozott és ál¬ 
dozni fog. 

Azonban ereszben óvakodni kell, nehogy e vendégszereplésnek az in¬ 
tézet saját műsorozatát hozza áldozatul. Ha a szabadságok bizonytalan időre 
köttetnek és adatnak ki, az intézetet desorganisálják. Ez a műsorozatra 
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nézve minden számítást és következetes vitelt lehetlenné tesz. Ez a szerepek 
csereberéjével jár és sok rögtönzéssel. Ez végre is a szereposztás devalvatio-
jához s a műsorozat elszegény üléséhez vezet. Nincs is ez igy a világon se¬ 
hol. Más színházaknál, ha a szünidő után megkezdetnek az előadások, a 
rendes személyzet mindvégig együtt marad. Nálunk sem lehet ez máskép. 
A tagokat lehetőleg jól meg kell fizetni, s a szinházat a nyári forró napok¬ 
ban 6 hétre bezárni, vagy másszerü előadásokkal ellátni; azontul rövid időre 
csak a legelső és legjobb tagok közöl mindig csak egyet akkor kell a vidékre 
elbocsátani, ha miatta itthon semmi hátramaradás nem várható. Ez a szor¬ 
galommal párosult tehetségnek inkább jutalmául, mint szerződésbeli járan¬ 
dóságául tekintessék. 

Az intézet harmadik feladata a drámai conservatorium pótlása. 
E czélt kétfélekép érhetni e l : 
1-ször ha a szinház a képességet mutató kezdőket csekély fizetéssel 

szerződteti, s ahhoz értő tagjai által képezteti. 
2-or. A vidéki szinészet számára tartatnék fenn két hely a nők, kettő a 

férfiak számára. E«eu helyeket egymást felváltva, egy vagy félévre, a tehet¬ 
ségesebb vidéki szinészek töltenék be, s itt szintén oktatásban részesülnének. 

Már most lássuk, miként kellene ezen drámai intézetet szervezni, hogy 
ezen feladatainak megfeleljen? 

Előre bocsátom, hogy itt csupán az előadó személyzetről van szó. A 
mostani személyzet, a férfi tagokat értvén, hiányos, de nem is volna elegendő 
arra, hogy vele mindennap előadásokat lehessen adni : de hogy ezen sze¬ 
mélyzet kielégitő s a czélnak megfelelő legyen, nem elég a mostanit szapo¬ 
ritani, hanem némely tagjait jobbakkal is kell pótolni. 

A drámai és népszínműi személyzet részletes megnevezését mellőzve, 
mely ugy is későbbi teendő s tulajdonképen az igazgató teendője lenne; csu¬ 
pán számszerint nevezem meg az egyes ágakat. 

Mind a számban mind a fizetésben a maximum vétetett: 
20 szinész, 15 szinésznő jutalomjáték és egyéb járan¬ 

dóság nélkül, 4 a vidéki színészettől és 4 növendék . 
8 kardalnok, 8 kardalnoknő, kik néma személyzetül 

is szolgálnak, s apróbb szerepeket játszanak 
4 pár tánczos, a néma személyzetben szintén részt¬ 

vesznek 3,000 „ „ „ 
A szolgaszemélyzet, beleértve még 8 házi statistát . 14,500 „ „ „ 
Zenekar, karmester 8,000 „ „ „ 
Tisztviselők 2,600 „ „ „ 
Igazgatóság, rendezőség • 5,000 „ ,, „ 

Egyéb kiadások : 
Házbiztosítás 2,000 „ „ „ 
Épület fentartása 1,000 „ „ „ 
Diszitmény ruhatár sat 10,000 ,, ,, ,, 
Drámairodalom s forditmányok . . . . . . . 4,000 „ „ „ 
Vegyes költségek 4,000 „ „ ,, 

Összesen 120,500 „ „ „ 

Bevétel. A minimum. 

60,000 ft. évi dij. 

6,000 „ „ , 

10 és fél hó alatt, a napi költségek, világítás, irói 
jövedelmi részek és száztóliak leszámítása után, 
vasárnap és ünnepnapokra egyremásra 350, a 
többi napra 200 ftot számitva 

Subventio 
70,000 „ „ 
50,000 „ „ 

Os szesen 120,000 
A bérlet, mi legroszabb esetben is tehető 10,000 ftra, a deficittől óvna 

meg, s az előre nem is látható költséget vagy hátrányokat cgyenlitné ki 
vagy végre a jövő évben investitiókra fordittatnék. 

Végre az igyekezet ébresztéséül ajánlatos volna, a tiszta jövedelem 
felében az igazgatóságot, rendezőséget és összes színészi személyzetet, fize¬ 
téseikhez képest aránylag részesíteni. 

Én ugyan meg vagyok győzödve, hogy egy jól szervezett és vezetet 
drámai szinház az év végével ennél sokkal nagyobb jövedelmet fogna felmu 
tatni; azonban, minthogy a bizonytalan bevétellel készült budgetre mindig 
elmondhatni, hogy homo propronit, deus disponit : az első évet próbaévül 
ajánlanám tekintetni; minélfogva a kiadásokban csupán a legszükségeseb¬ 
bekre kellene szoritkozni. 

A mondottak szerint tehát, ha a drámai szinház valódi czéljainak meg 
akar felelni, 50,000 ft. subventiot igényel. A régi 400,000 ft. (belőle most 
már kevés hiányzik) tőke kamatja 20,000 ftra mehet, az ujabban gyüjtött 
15,000 ftra, s igy tehát az 50,000 ftot pótolni kellene még 15,000 fttal. A 
operaház fentartására szintén 50,000 ft. ajánltatván, kivántatnék még mini 
a két s-zinházra évenkint 65,000 ft. 

Ezen subventiot az ország rögtön megadván, ahhoz aránylag a nemzeti 
szinház mind drámai, mind operai személyzetét azonnal kiegészítené, hogy 
tó operaház elkészültével, mi egy év alatt kényelmesen fölépülhetne, mind-
a két szinház már jól begyakorlott műsorozattal és személyzettel kezdhetni 
müködését; mert ellenkezőleg mindjárt az első évben könnyen bukásna' 
iudulhat mind a kettő. 

Ha az ország ezen subventiot nem adhatná meg, s az láttatnék czél¬ 
szerünek, hogy mind a drámát, mind az operát ugyanezen egy szinházban 

ell fentartani, akkor, hitem szerint, mind a kettő magasabb emelkedéséről 
2 kellene ugyan mondani, azonban legalább arra kellene törekedni, hogy mind 
kettő becsülettel fennállhasson, s egyik a másiknak hátrányul ne szolgáljon, 

i mind kettő érdeme szerint, aránylagos és igazságos pártolásban részesüljön. 
Sz legjobban ki fogna tűnni, ha a közelebbi hat évről mind a dráma, mind 
íz opera jövedelme és kiadása külön kiszámíttatnék. 

En az eredményről, sok évi tapasztalat után, előre is meg levén győ-
ődve, a dráma érdekében elhatároztatni kívánnám, hogy: 

1. Az opera és ballet ne szerveztessék a dráma rovására és hátrányára, 
az az: először is egy alkalmas jó drámai személyzet létszámát és fizetését 
kellene meghatározni, s a budget erejéig, azután az operáét. 

2. Határoztassék meg, hány nap adassék dráma, hány nap opera. 
Véleményem szerint hónaponkint tiz operánál több nem adható. 

3. Meghatározandó, hogy az ének- és ballet-karszemélyzet, kivétel 
élkül tartozzék a drámában is résztvenni, részint apróbb szerepekben, 
észint mint statisták. Jelenleg néhány egyén kivételével, a többi a statistéria 

alól mind fel van mentve. Egykor mindnyájan tartoztak statistáskodni. Enél¬ 
kül nagyobbszerü dráma becsülettel nem is adható. Most az utszélről szedett 
statistákat kell alkalmazni, kik a próbákon nincsenek is jelen, s kiket a játék 
'olyama alatt kell betanítani. Mily szinpadi képet lehet az ily járatlan és 
igyetlen néppel előállítani, ki a rendezésről sejtelemmel bir, könnyen el¬ 
gondolhatja! 

4. A dráma épen oly kiállitást nyerjen, mint az opera. 
5. A jutalomjátékok és bizonytalan időkben kiadatni szokott szabad¬ 

ságok végkép eltörlendők; az utóbbiak csupán a fentebb előadott indokból 
;s módon adassanak. 

6. A dráma és opera jövedelmei és kiadásai folytonosan külön eviden-
;iában tartassanak, hogy az ország jövendő intézkedés végett mindkettőről 
jiztos tudomással bírjon. 

7. Mind az opera,mind a dráma, játékdijak mellett szerződtessék. Ezál¬ 
tal a szinlett betegeskedések és rckedtségek szűnnének meg, s nem kellene 
annyiszor drámát rögtönözni az opera helyett. 

8. A drámához szereztessenek meg a külföldi szinműtárak, hogy jó 
Porditmányokról lehessen gondoskodni. 

9. Ballettek és operetták csak az opera napjain adassanak, s ne szorit-
ák a drámát még szűkebb körre. 

Végre, ha a drámát és operát külön választani nem lehet, azon esetben 
privátvállalatul minélelőbb egy népszinházat kellene Pesten létrehozni, 
hogy a nemzeti szinházban a drámai napok tisztán a komoly és nemesebb 
természetü drámáknak és vígjátékoknak maradnának. Ezen szinház, ha nem 
felelne is meg teljes mértékben a müvészeti, de annál inkább megfelelne a 
nemzeti czéloknak. Pestvárosa, meg vagyok győzödve, adna ingyentelket; 
az országban pedig adakozás utján 1, 5, 10, 100 ftjával nehány hónap alatt 
lehetne 100,000 ftot gyűjteni. Ennyiből egy 20—25 évig használható nép¬ 
szinházat fel lehetne épiteni és szerelni; mert végre, itt is igaz: bis dat, qui 
ito dat. Részemről öreg hibának tartom, ha azon ürügy alatt, mert valami 

nagyszerűt nem tudunk előállítani, semmit sem teszünk. Bár a vidéki 
városok is követnék tanácsomat! Igy Szegeden nem jobb-e a semminél a 
mostani szinház? A színvilágban nem az épület a fődolog, hanem az iroda¬ 
lom és szinészet; szinházakat könnyü hamar épiteni, ha pénz van; de iro¬ 
dalmat és szinészetet Darius kincsén sem lehet rögtönözni, azokhoz idő kell. 

Igazgatósági rendszer. 
A drámai és operai színházra egyaránt értendő. 
A nemzeti szinház igazgatóságát kinevezni az országgyülés joga. Midőn 

országossá lett, átvételére és igazgatósági ügyeinek rendezésére az nevezett 
ki egy nagy országos küldöttséget; s a rákövetkezett országgyülésen orszá¬ 
gos főigazgatóul szintén az nevezte ki Ráday Gedeon grófot. 

Milyen legyen az igazgatósági rendszer? 
Erre már ezelőtt 22 évvel megfelelt Bajza „Szózat a pesti magyar 

szinház ügyében'' czimü könyvében. 
Bajza „Igazgatás"-ról irt czikkében, miután alaposan és bőven indo¬ 

kolva elmondja azon fonákságokat és hátrányokat, melyek az igazgatásnak 
testületileg való gyakorlásából származnak; másrészről miután azt is kimu¬ 
tatja és indokolja, hogy egy egészen független és minden ellenőrségen kivül 
álló igazgató szintén veszélyes az ügyre nézve, következő javaslatot tesz: 

„Választassék országgyüIésileg egy kilencz tagból álló bizottság vagy 
választmány, beleértve ezen számba az elnököt és jegyzőt is. E választmány¬ 
nak ne adassék semmi avatkozási jog az igazgatásba, hanem csak főfelügye-
lés és foglalkodásai szorittassanak következőkre: 

1. Tartozzék bizonyos meghatározott időben mulhatlanul összeülni és 
egy meghatározandó évszaknak (hónap, évnegyed vagy félévnek) száma¬ 
dásait megvizsgálni. 

2. Az igazgatónak a szinház müvészi gyarapodásáról tett előterjesz¬ 
tését átolvasni és reá okokkal támogatott gáncsoló, vagy helybenhagyó 
észrevételeit megtenni, hogy az igazgató koronkint megtudja, micsoda felsőbb 
vélemény van igazgatásáról, s szükséges-e igazgatási elveit megváltoztatni, 
vagy közmegelégedés esetére azokat tovább folytatni. 

3. Az igazgatót ezen bizottmány választaná meg határozott időre, s 
ha az intézet java ugy kívánná, ő tenné le. 

Egyéb befolyást nem kellene engedni e választmánynak az igazga¬ 
tásba." 

,,Az igazgató hatalmát, Bajza szerint, körül-belől következő pontokra 
lehetne szoritani : 
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I. Az egész szinházi személyzetet (a szinházi gazdát és pénztárnokot 
kivéve) ő fogadná és bocsátaná el. A szinésztagok hónapi fizetéseik kisza¬ 
bását egészen rá kellene bizni, csupán az átalános hónapi vagy évi személy¬ 
zet-fizetés mennyiségét kellene szorosan a választmánynak meghatároznia. 

II. Játékrend (repertórium) készítésében, uj müvek választásában, 
diszitmények, öltözetek meghatározásában sat. teljes hatalmat. 

III. A szinészi törvények készítésében szintén és a vétségek megbünte¬ 
tésében minden idegen befolyás és superrevisorium forum nélkül, kivéve a 
törvényhatósághoz tartozókat. 

r IV". Pénztárért nem kellene felelősnek tenni az igazgatót, de kérdés 
esetében tartoznék utalványai helyességét okokkal igazolni." 

Mellé ajánl Bajza még egy gazdát, ki a számadásokat vinné, a pénz¬ 
tart őrzené, bevásárolna, a szinház anyagi kellékeire felügyelne, de az igaz¬ 
gatónak alárendeltje volna. 

Bajza mindezt javasolta, midőn még országgyülés csak minden har¬ 
madévben tartatott. S valóban okszerűen, mert három év alatt egy minden 
ellenőrség nélkül müködő rosz igazgató az intézetet mind szellemileg, mind 
anyagilag tökéletesen tönkre teheti. Három évi időszakra az igazgató mellé 
ellenőrző bizottmány is kell ; de most, midőn országgyülés minden évben 
lesz, az én meggyőződésem 'szerint, a megválasztott bizottmányra csak a 
szinház első szervezését, a szükséges utasítások elkészítését, s a jövő év bud-
getjének meghatározását kellene bizni; hatásköre azontul rögtön és végkép 
megszűnvén. 

De ugyanekkor választandó lenne az országgyülés által egy igazgató, 
ki az igazgatás ügyeit rögtön átvevén, felelősséggel és számadással magá¬ 
nak az országgyülésnek tartoznék, mely ezen hatalmát, egy minden ülés¬ 
szakban külön megválasztandó bizottmány által utólagosan gyakorolná, 
•üzen bizottmány az igazgatót a multakra nézve megszámoltatván, s az ered-
menyről jelentést tévén : az országgyülés az igazgatót vagy továbbra is 
megerősítené, vagy helyette mást választana. 

^ Ezen eljárás által az igazgató szabad kezet nyervén, minden beavatko¬ 
zástól és fondorlattól megmentetnék ; s mégis sokkal szigorubb és részre¬ 
hajlatlanabb bíráló-testület itéletének vettetnék alá, mint különben. A rosz 
igazgató feje fölött ezen utólagosan kinevezett biráló-testület egy láthatlan 
•Damoklész kardja volna. 

Midőn ezen bizottmány a mult év számadásait, s a müvészi jelentése¬ 
két megvizsgálná, ugyanakkor az igazgató által előterjesztett jövő évi elő¬ 
leges költségvetést (budget) is megbirálná és meghatározná, s az igazgató 
csak ennek körében mozoghatna, minden túlhágásról szoros felelősséggel 
tartozván. 

A legfőbb biztositék azonban az igazgató egyéniségében fekszik, s a 
valódi siker annak szerencsés megválasztásától függ. 

Az ily igazgató legyen : 
1. Becsületes magyar embor, a ki ez országos nemzeti intézet valódi 

czéljait értse ; mi nem más, mint a magyar nyelv, irodalom és nemzetiség 
fejlesztése a szinmüvészet által. 

2. Kiművelt jó izléssel bírjon, s ennek már jeleit is adta legyen. 
3. ^Nemcsak az összes drámai irodalmat, de különösen a magyart igen 

jól kell ismernie. 
4. A szinházi és színmüvészeti ügyekben átalánosan, s a magyaréban 

'különösen avatott legyen, azaz ; müértő, szakavatottnak kell lennie. 
5. Legyen tehát tevékeny, szorgalmas, munkaszokott; szóval : tekin¬ 

télye legyen az ész, becsületesség, hazafiság, műértclmiség, müveltség, szor¬ 
galom és rendszeretet. 

Ha az opera és dráma ol nem választatnék,minthogy operát is kell igaz¬ 
gatnia, e részben is jártassággal, jóizléssel és tapintattal kell birnia. 

Azonbanj minthogy alig hihető, hogy oly egyén találkoznék,ki drámai, 
szinészeti és operai tekintetben egyiránt szakavatott műértő legyen ; min¬ 
denesetre szükségesebb és el nem engedhetőbb tulajdonság az elsőbbekbeni 
szakismeret ; mert az operák különben is külföldről, az ott már kivívott 
siker után hozatnak meg, és szereposztásuk annyira határozott, hogy az 
igazgató e részben jóformán nem is tévedhet; mig ellenben drámai és sziné-
8zeti ismeretek nélkül közvetlen igazgató nem is képzelhető. 

Ha az igazgató időközben meghalna, ideiglenesen mást, a legközelebbi 
ülésszakban müködött bizottmány választana. 

A többi a megválasztandó igazgató szervező és kezelő (adminístráló) 
képességét igényli. 

Ml njság? 
+ (Offenbach franczia operetté-társasága) fővárosunkba érkezett a 

első előadását e hó 12-én tartá. Összesen 6 előadásra van szerződtetve. La¬ 
punkjövő számában bővebben fogunk róla irni. 

+ (Mizsei Mari k. a.) a nemzeti szinházban kétszeri föllépteért járó 
tiszteletdíjt, 113 ft. 37 krt, felerészben a honvédsegélyző egyletre, s fele¬ 
részben a magyar népszinház alapítására szentelte. 

-f- {Nyéky Mihály) a nemzeti szinház ideiglenes igazgatója, mint hir¬ 
lik, állásáról leköszönt. Ki lép helyébe? az most a kérdés. 

•+- {Molnár színtársulata) f. hó 11-én tartotta utolsó előadását a budai 
szinkörben. A társulatnak most mintegy 6 hétig vesztegelnie kell, mig a 
tervezett magyar népszinház elkészül. 

-f- {Székely Bertalan), jeles ifju festesz hazánkfiának azon szép fest¬ 
ményére, melynek másolatát lapunk mult száma hozta, a fővárosban aláirá-
sok keringnek, hogy a mondott kép, mely nemzeti történelmünk egyik leg¬ 
szomorubb momentumát ábrázolja, a Muzeum számára megvétethessék. 
Figyelmeztetjük rá a közönséget, annál is inkább, mert e kép megvásárlása 
lehetségessé teszi, tehetséges fiatal hazánkfiának az Olaszországba utazást, 
hová tanulmányai folytatása végett szándékozik. 

•+• {Toldy Ferencz) a magyar kir. egyetemnél a magyar nyelv és iro¬ 
dalom rendes tanárává neveztetett ki. Beiktatása tegnap f. hó 13-án volt. A 
„M. O." megjegyzi, hogy derék tudósunk eziránt még 1847-ben folyamo¬ 
dott, tehát csak 13 évig kellett várakoznia. 

•4- {Kirándulás Visegrádra.) A képzőmüvészeti társulat ma vasárnapba 
Luczenbacher-féle „Mátyás király" gőzösön kirándulást tesz Visegrádra. 
A hajó, kedvező idő esetén, délben fog elindulni. 

4- {A budai népszinház javára) közelebb a lövöldében tánczvigalmat 
rendeztek, mely 640 ftot jövedelmezett. E czélra az aláírások is oly szépen 
szaporodtak, hogy ha folyvást igy tart, egy bizottmányi tag állitása szerint, 
a tervezett népszinház megnyitása augusztus elejére remélhető. 

-f- {Az ideiglenes országház ügyében) a.z alsóház által kiküldött bizott¬ 
mány beadta jelentését. A Metelka, Ybl, Ganz A., Kauser és Wieser Fe¬ 
rencz építészek által készitett több rendbeli tervek közöl a bizottmány Wie-
serét ajánlja elfogadásra, mely egészen szolid anyagokból tervezve, nemcsak 
a két ház számára elég tágas termekből, de minden szükséges előtermek, 
elnöki, irodai, levéltári, étkezési és egyéb helyiségeken kivül, az alsóház 
számára 9, a felsőház számára pedig két magán-tanácskozási melléktermek¬ 
ről gondoskodva van. Wieser ur vállalkozik az egész épületet, ugy a mint 
eredetileg tervezé, belső fölszerelésén kivül 130,000 ftért 12 hét alatt töké¬ 
letesen elkészíteni. A külépitmény négyszögkövekből, a közép tetőzet vas¬ 
ból terveztetvén, a tűzveszélynek alig lenne kitéve, s ha idővel szélylyel 
szedetnék is, a négyszögü kő- és vasanyagok jól értékesíthetők. Ezen ideig¬ 
lenes országház a régi füvészkertben fogna fölépittetni. 

-j- {Gerster és Frei építészek) a lapok szerint késznek nyilatkoztak, a 
budai magyar népszínháznak saját tervök szerinti építésénél a munkaveze¬ 
tést dijtalanul elvállalni. Már több ingyenmunkás is ajánlkozott a szinház 
épitésére. 

+ {A bécsi „Presse" szerkesztőjét Zang urat) három markos legény 
közelebb felső-meidlingi majorjának kapujánál megleste, s nyomdájában 
alkalmazást kértek tőle. Zang a nyomdai faktorhoz utasitotta őket, s a mint 
a csengetyüt meghúzandó hátat forditott, a legények rárohantak s jól agyba 
főbe verték. Zang segitségért kiáltott, s a megtámadók elszaladtak. Rablási 
szándéknak semmi nyoma. 

-f- {Zemplénben vécsei és ajnácskb'i báró Vécsey Pál) mult hó 21-én 
életének 73-ik évében szélhüdés következtében elhunyt. 

+ {Gattenon Frigyes), a nyomdászok nesztora, júl. 6-án életének 
77-ik évében meghalt. A boldogult 61 évet töltött e pályán ; 50 éves jubi¬ 
leumát 1853-ban ünnepélyesen ülték meg. Sokszor láttuk a derék öreget 
Heckenast nyomdájában, midőn hónalja alatt egy csomó papírral a betűsze¬ 
dők termében megjelent, a Vas. Ujságot „revisio alá lehuzni." A lapunkban 
megjelent képeket ő nézhette meg legelőször a lehúzás alkalmával, s ha 
egyik vagy másik képünk megtetszett neki, azt aztán gyermeki örömmel 
hosszasan szemléigette. Temetésén, mely f. hó 7-én volt, nyomdász társai 
nagyszámmal voltak jelen. Áldás hamvaira! 

-r- {Halálozás), Técsői Móricz Péter, Mármarosmegye egykori buzgó 
képviselője s több izben országgyülési követe, Debreczenben, élte 71-ik 
évében meghalt. Nyugodjék békével! 

A 

Vasárnapi Ujság és Politikai l l j t a á 
1861. évi második félévi folyamából 

teljes számu példányokkal folyvást szolgálhatunk 
Elöfizetési ár : félévre 5 ft. 

Csupán a Vasárnapi Újságra félévre 3 ft. - Csupán a Politikai Újdonságokra félévre % ft. 50 kr 
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SAKKJÁTÉK. 
81-ik sz. feladvány. — Weisz A. J. tanártól (Budán). 

Sötét. 

a b c d e f g b 

Világos. 
Világos indul, s 4-ik lépésre matot mond. 

A 76-ik sz. feladvány megfejtése. 
(Willmers Rudolftól.) 

Világos. 
1) V c 4 - f 7 
2 ) H f 6 - g 4 f 
3) V f 7 - h 5 : 
4) V h 5 — e 5 : 

Sötét. 
K g 5 - f 4A) 
Kf 4 - g 3 : 
F e 7 — h 4 

Világos. A) 

1) 
2) V f 7 - h 5 : f 
3) H g 3 — f 1 
4) g 2 - g 3 £ 

Sötét. 
F e 7 — f 6 
K g 5 — f 4 
F a 4 — d 7 

Helyesen fejtették meg. Veszprémben : Fülöp József. — Lessen : báró Meszéna 
István. — Pesten : Cselkó György. — Kis-Kürtösön : Csetniczky Károly. — Bécsben : 
Gold Samu. — Poroszlón : Nyilas Alajos. — B.-Ujvároson : Kovács Lajos. — Parabuty-
ban : Rothfeld József. 

Rövid értesítések. Többek óhajtásának teszünk eleget, midőn a diagrammon 
hozott nehezebb feladványokon kivül, ezentul kezdők számára, időről időre könnyü és 
csinos apró feladványokat is közlünk. Ez által egy részt mulatságot akarunk szerezni 
azoknak, kik nagyobb jártasságot igénylő feladványaiukkal [mindig megbirkózni képte¬ 
lenek ; más részt sok beküldött csinos apró feladványt óvunk meg az elveszéstől, melyeket 
diagrammra tenni különben talán könnyűnek találtunk volna. Ezeket külön számozzuk, 
megfejtéseiket átvizsgáljuk, sőt utbaigazitással is szivesen szolgálunk : de magától ért¬ 
hető, hogy megfejtőik neveit közzétenni fölöslegesnek találjuk. 

I. Feladvány. — Cs., P. és W.-tól (Pesten). 

d 2 , e 5, c4ésd6 , b3<?8e4, d 4, 
Világos indul, 3 3-ik lépésre matot mond. 

e 6 . 

Szinházi napló. 
Péntek, júl. 5. Elöször : „Egy csésze thea1'. Vigjáték 1 felv. Nuiter és 

Derlay után írancziából forditva. „Apát keres'-. Vigjáték 2 felv. Irta Scribe. 
et comp. Ez utóbbi, melynek előadásáról több jót mondhatunk, mint magá-
xól a műről, eléggé ismeretes a közönség előtt. Az „Egy csésze thea" félre¬ 
értésen alapuló csinos kis vigjáték, melynek egyszeri megnézését senkisem 
bánja meg. Meséjét nehány szóba foglalhatjuk. Egy szegény hivatalnok, hi¬ 
telezői elől menekülendő, egy kocsiba ugrik, mely történetesen egy bárói 
család tulajdona. A hivatalnok ekép a báróék lakására jut, hol őt a bárónő, 
férjét féltékenyaégre ingerlendő, gróf urnak czimezgeti (mellesleg legyen 
mondva, mi kopott ruhája után nem mertük volna grófnak tartani) s vele jó 
ismerősként bánik. Erre a báróban csakugyan felébred a féltékenység, a mi¬ 
ből sok mulatságos jelenet támad, mig végre a csomó a férj megnyugtatá¬ 
sára oldatik meg. A szegény hivatalnokot Szerdahelyi igen jelesen szemé¬ 
lyesítette. Prielle Cornélia is kitünő bárónő volt, ily szerepekben ő ritkítja 
párját. Lendvai is jól adta a bárót. 

Szombat, júl. 6. Stéger Ferencz második föllépteül : „Ernani." Opera 
4 felv. Verditől. E napra az „Alvajáró" volt hirdetve, de Hollósy-L-né el-
rekedése következtében elmaradt. Stéger ma is nagy tetszést nyert, habár 
hangján némi fátyolozottság még folyvást észrevehető. 

Vasárnap, júl. 7. „//. Rákóczy Ferencz fogsága." Eredeti dráma 5 felv. 
Szigligetitől. Pater Knittéliust ma Szigeti helyett Szerdahelyi, sok humor¬ 
ral adta; legfölebb hangja ellen tehetnénk kifogást, mely csak akkor lehetett 
páter Knitteliusé, a midőn még primi anni klerikus volt. Ezenkivül még 
más szerepcserék is történtek, (igy Rákóczyt Lendvai, Zrinyi Ilonát 

Komlóssy-K-né, Hesseni Amáliát Szigligeti Anna, Bercsényit Szigeti adta); 
de nagyreszten em az előadás előnyére. A nagyszámu közönség oly jól érezte 
magát az előadás alatt, mintha azt publikálták volna ki a szinpadról, hogy 
megadták Bécsben a független magyar miniszteriumot, még a hadügyit isi 

Hétfő, júl. 8. „Szerelmes ördög." Ballet 5 felv. 
Kedd, júl. 9. Stéger Ferencz harmadik föllépteül: „ Teli Vilmos." Opera 

3 felv. Rossinitól. 
Szerda, júl. 10. Először : „Nöm alszik." Eredeti vigjáték 1 felv. Irta 

Ozoray Árpád. Ezt követte : „Egy csésze thea." Franczia vigjáték. 1 felv. 
A „Nőm alszik" apró kis dramatizált adoma, elég valószinütlenséggel, de 
elég könnyüséggel és kevés untató tulajdonsággal is, a mi az e téren először 
próbálkozó szerzőnek teljes becsületére válik. A tartalom röviden ez : Egy 
jurista kibékülvén otthon atyjával, ki megígérte, hogy adósságait kifizeti, 
vissza jön Pestre. Egy más jurista pajtásához száll, kinek anyja is, nővére 
is van. De nem sokára utána jön egy zsidó hitelező s egy törvényszéki 
szolga is, hogy az adósok börtönébe kisérjék. A megszorult fiatalember jól 
tartja a zsidót emancipationalis igéretekkel s kéri, ne lármázzon olyan na¬ 
gyon, mert a szomszéd szobában neje alszik. Tehát megházasodott ? 
Meg hát. —Kit vett el? — Kenderessy Euláliát.— Erre a jó hangzásu fir¬ 
mára megadja magát a zsidó s elkotródik. Igen de a házasodási fillentést 
meghallotta a szomszéd szobából a leselkedő házi kis lány s kész a veszede¬ 
lem. Elpanaszolja anyjának, bátyjának — dühbe jön az egész família s a 
szegény fiunak még az élete is koczkán forog — mig persze minden kiderül 
szépen, mint mi azt ott azon a szük zártszéken már régen tudtuk. — A 
párbeszédek élénksége s a mű elég gyors menete élvezhetővé tevék a dara¬ 
bot, ugy hogy még a szerző is hivatott. •— Egyet kérünk. Hagyják ki azt 
az unalmas zsidó emancipationalis vezérczikkeket. Nem oda valók azok, és 
nem igen épületes dolgok. Akkor beszéljen majd az öcsémuram oly szép 
és igaz phrasisokat, ha majd kifizette a zsidónak ama 2000 ftot, hanem ad¬ 
dig ne hetvenkedjék olcsó hazafisággal. 

Csütörtök, júl. l l . „Gauthier Margit." Franczia dráma.Irta ifj. Dumas 
Sándor. 

Szerkesztői mondanivaló. 
2703. Andrásfulu. M. B. „Az osztályrész" csimü müvet nem kaptuk. 
2704. 1861. maj. 5. Költői léleknek mákszemnyi nyoma sincs. Micsoda azáraz 

próza ez p. o. 
„íly és ezer más efféle 
Rögeszmékkel bajol a nép, 
Jövőjétől vissza retten 
És a kétség terére lép." 

A ki igy ir, abból még tán lehet valaha igen tisztességes tiszteletbeli aljegyző, de 
poeta — alig. 

2705. L. Komárom. V. M. Ámbár méltóbban megilletné e név, de azért nem 
bolygó (planéta) az, hanem üstökös (cometa), a mi között nagy a kölönbség. A csillagá¬ 
szok nem várták most e vendéget, hivatlanul jött. A mit majd kiokoskodnak s kitudnak 
róla, mi is el fogjuk mondani olvasóinknak. 

2706. Versecz. K. M, Kivánatát szivesen teljesitettük. 
2707. Körös-Ladány. S. M. Sziveskedjék on összehasonlitani a P. IL tudósitását 

a. „P. Ll." júl. 2-i számában közlött tudósítással. Nálunk is a tavali juliusi-vásár van em¬ 
litve. Az idei Medárd-vásáron a kétnyiretü gyapjú 6 — 10 fton drágábban kelt, mint a 
most lefolyt gyapjuvásáron. S ebben igaza van önnek. 

2708. Pozsony. Dr. B. L. A derék küldemény e számra későn érkezett. A metsz-
vények nem készülhettek el. A folytatást mielőbb kérjük. 

2709. Pest. T. Be'la. Személyes találkozásra óhajtunk módot és alkalmat. Reméljük 
ennek jó eredményét a kölcsönös felvilágosításra nézve. 

2710. Pest. K. L. A személyesen átadott czikk lapunk körét mégis tulhaladja. 
Rendelkezésére áll. 

Hó-
és hetinap 

KathoIik.ésPi-otest. 
naptár 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Vasár. 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütór. 
Péntek 
Szomb. 

Julius 
F 8 Bonav. 
Apostol, oszl. 
Karmelh.BA. 
Elek. Gonov. 
Arnold p. 
Paul. Vincze 
Illés pr. Aur. 

F 7 Cyr. 
Balduin 
Faust v. 
Elek 
Arnold 
Arsen. 
Áranyka 

(iör.-orosz 
naptár 

Julius (ó) 
2A3Sar.B. 
3 Jáczint 
4 Endre érs. 
5Athanaz r. 
6 Tamás 
7 Prokóp 
8 Pongrácz 

©Nap¬ 
kelet nyüg. 

Izraelit, 
naptár 

AbR. 

9B.tpl. 
10 (leég. 
l l 
12 
13 44. S. 

Hold¬ 

kelet nyüg. 

33 
0 

34 
• 

16 
l l 
16 

Holdnegyed : © Elsö negyed 15-én 4 óra 2 perczkor reggel. 

T A R T A L O M . 
Ricasoli (arczkép). — Zajgva bácsi. A. — Zápolya János király lI. (folyt.) Kb'vdri 

Mihály. — A Vatikán Rómában (képpel). — A [vasipar hazánkban. Szontágh Pál. — A. 
gömörmegyei garan-völgyi vasgyárak (képpel). — Hogyan támadt és miből áll a mi föl¬ 
dünk? (vége). Berky Gusztav. —Tárház : A magyar országgyülés alsóháza. — Irodalom 
és müvészet. — A nemzeti szinház ügvében. Szigligeti javaslatai. Mi ujság? Sakkjáték. 
Szinházi napló. — Szerkesztői mondanivaló. — Heti naptár. 

Felelős szerkesztő Pákh Albert : (lak. magyar-uteza 1. sz.) 

Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv. — Nyomtatja Landerer és Heckenast, egyetem-uteza 4. szám alatt Pesten 1861. 

J 

29-ik szám. Nyolczadik évi folyam. 

Pest, julius 21-én 1861. 

3 ü | s,"í,m 'wtI,I!"nl egy s z e r nagy negyedrétben 1% iven jelenik meg. Előfizetési dij Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton külön a Vasárnanl ITUáü-ra 
t Pohtikai Újdonságokkal együtt 5 ft. ojpénzben. - Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (Pest, egyetem-uteza 3 s zám)bé rmeXe í tS toS? 

(Szerkesztőségi szállás : magyar-uteza 1. szám.) ™' 

kori magyar hadi öltözet egyes példányai is, azonban csak töredé¬ 
kesen, s inkább csak a vezérek, mintsem a közvitézek és a rendes 
seregek jelmezei. 

Ez utóbbi közlés mintegy kiegészítője gyanánt, jelen vázla¬ 
tunkban nehány adatot szándékozunk felhoznia régi időkben fenn 
állott magyar hadsereg öltözetéről, az ujabb katonaság egyenru-" 
hajáról azon időnkénti változások érintésével, melyeket a hadtu-
mány fejlődése s a fegyverek tökéletesbülése idéztek elö. 

Bár a magyar lóra termett nemzet volt mindig s harczaiban 
a lovasság vitte töljbnyire a főszerepet : ezuttal mégis a gyalogsán. 
nak adjuk az elsö helyet, melynek fontossága a hadviselés feiíődé 
sével mindinkább növekedett. Történetíróinknál olvassuk hogy 
legrégibb időkben a magyar hadsereg legnagyobb része lovasság¬ 
ból állott; ezen magyar lovasok voltak azok, kik villámgyorsaság 

Vázlatok a magyar viselet történetéből. 
Régi magyar hadsereg : I. Gyalogság. 

Azon meggyőződésben vagyunk, hogy nem volt érdektelen a 
magyar olvasóközönség elött, a mit eddig időszakonként a Vasárn. 
Ujság hasábjain a régi magyar férfi- és női-viseletről, a hajdani 
disz- és házi-öltözetekről, rajzokban s rövid magyarázatokkal ki¬ 
sérve közlöttünk; söt azt hiszszük, hogy ez egyszerü közlések által 
*s némi szolgálatot tettünk az annyira elhanyagolt magyar jelmez¬ 
tannak, melynek kidolgozása a hazai történettannak, müvészetnek 
és iparnak egyaránt fekszik érdekében. A magyar viselet időnkénti 
változásai némi fogalmat nyujtnak mind a kor Ízléséről, mind az 
iparfejlődéséről. 

Be voltak mutatva, a fentebbi közlemények sorában, a középj 

1 

f.'JUS' 

A magyar viselet t ö r t éne t ébő l : 1. Mátyás király gyalog lándsásai. 
A magyar viselet történetéből : 2. Mátyás király g\alog lövésééit 


