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2. 
Pest, Január 7-én 1856. 

Kedves Barátom ! 
Örömmel fogadom és viszonyzom szíves, nyájas ajánlatodat, s mellőzve 

a czimeket, a bizalom és barátság tartózkodás nélküli hangján írok Hozzád. 
Fogad(d) el mindenek előtt őszinte köszönetemet azon barátságért, 

hogy Vörösmarty árvájinak ügyét Erdélyre nézve magadéva tenni szives 
valál. Én minden részben megnyugodva tettem le azt kezeidbe, mert tudtam, 
hogy mind az eredményre, mind a módra nézve, miáltal az eredmény 
eszközöltetni fog, az a legjobb kezekben leend. Ismeretleneknek nem is 
írtam Nállatok, mert féltem, hogy lehetnek, kik az ügyet silány koldulássá 
alocsonyítanák le a legjobb szándék mellett, pedig az a dolog erkölcsi 
hatását gyengítené. 

írtam ugyan néhány r. catholicus és protestáns papoknak Erdélyben 
is, de ez csak azért történt, mert itt is magyar országon felszólítottam 
minden felekezetű magyar lakosság elöbbkelő papjait. — Az erdélyi magyar 
papságot tehát sértés nélkül nem mellőzhettem. 

Bocsáss meg, Barátom, hogy e válaszommal is kissé késtem, de épen a 
levelezések által el valék nagyon foglalva, most kezd gyérülni foglalatosságom 

Isten áldjon! Tartsd meg szíves barátságodban 
tisztelő barátodat 

Deák Ferenczet mpr. 
Teljes szövegében Deák Ferenc kezeirása. 

Közli: KRISTÓF GYÖRGY. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ LEVELESLÁDÁJÁBÓL. 
A Nemzeti Színház levéltárának eddig még föl nem tárt anyagában 

sok irodalomtörténeti érdekességü kézirat lappang — ezúttal a missilis levelek 
közül teszek közzé egypár jellemző darabot. 

1. 
A Nemzeti Színház igazgatóságának két állandó kellemetlenséget kellett 

legyűrnie. Az egyik volt a színház művésznő tagjainak állandó súrlódása 
— páholyhelyeik miatt. Akkor ugyanis két-három páholyt tartott fenn az 
igazgatóság a művésznők számára, maga osztván ki, kinek melyik páholyban 
van helye. Ebből rengeteg sok veszekedés és alkalmatlanság lett. A másik 
volt az írók és szerkesztők szabadjegy-kérdése. Az író urak a szabadjegy 
dolgában nem ismerték a tréfát. Ha már ,szerzők' voltak, megkövetelték, 
hogy állandó szabadjegy legyen a zsebükben. Ha pedig ettől a nagy teher
től megszabadulni akaró igazgatóság ezt a kiváltságukat meg akarta szüntetni, 
akkor az írók feháborodtak és levelekkel ostromolták gróf Rádayt vagy gróf 
Festeticset, az intendánst, vagy Szigligetit, a titkárt. 

Erre vonatkozik a mindég kellemetlenkedni tudó Vahot alábbi levelének 
második fele — de még érdekesebb az eleje, Vahotnak irodalomtörténeti 
jelentőségű fenyegetődzése. Ráday Gedeonnak írta. 
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Pest, Sept. 26, 1858. 
Méltóságos Gróf! 

Minthogy Méltóságod engem a múlt év végén különös bizalmával 
szíveskedett megajándékozni, — én bár csekély, de mindenesetre lovagias 
szolgálatomért, hasonlót várni irányomban némileg feljogositva valék. Azonban 
fájdalommal kellett épen az ellenkezőt tapasztalnom. Szabad legyen a különös 
bizalomért most már nekem, is bizalmasan szólanom. Tetszett Méltóságodnak 
megigérni, hogy Magyarok Törökhonban cimü népszínművemet másodszor 
mindjárt a következő vasárnapon adatni fogja, s miután a közönség nagyobb 
része, dacára a sok ellenséges constellátionak, darabomat zajos tetszéssel, 
kihívásokkal fogadá, a második felvonás után már ki is tették a táblára, 
mely a darab ismétlését hirdeté. Ekkor az utolsó felvonás elején bizonyos 
uri ember kiről a rósz nyelv azt híreszteli, hogy inkább furcsa kalandjairól 
mint hazafias tetteiről ismeretes, kifütyülte a müvet, vagy mint némelyek 
hinni akarják, Szerdahelyi szemtelen játékát, — nem tekintve a nemzeti 
színház és a serdülő drámai irodalmunk ügyének szentségét, még pedig a 
hazafiság és moralitás roszul palástolt ürügye alatt, — holott talán a darab
ban előforduló kéjencz gazdag ur kigúnyolt személyisége által érezte magát 
találva és sértve, vagy ellenségeim által izgatva különös okból tette azt. 
Elég az hozzá, a közönség indignatioval fogadá a botrányt s kevésbe múlt, 
hogy füttyös urat ki nem dobták a színházból, — csak egy szavamba került 
volna s megtörténik a kettős botrány, de én még csillapítani az ingerült 
kedélyeket, gondolván, hogy a méltatlan bántalomért, már csak hosszas és 
becsületes irodalmi működésem iránti tekintetből is, mind a közönség, mind 
az igazgatóság másnap elégtételt fog nekem szolgáltatni. Azonban mi tör
ténik? A fütty után levették a táblát s másnap nem adták a ,darabot. 
Egyes fütty miatt a közönség zajos tetszés nyilvánítását ignorálni, valóban 
hallatlan dolog, s a legnagyobb igazságtalanság. Nagyon csalatkozott gróf ur, 
ha azt hivé, hogy a darab nem adatása által egy uj botrányt fog kikerülni, 
mert életemet teszem rá, hogy a második előadás alkalmával a mégnagyobb 
közönség nem fogta volna megengedni a botrány ismétlését, s én magam 
is képes lettem volna azt megakadályozni, vagy megbosszulni. 

Másnap barátaim, tisztelőim közül — kiknek száma nem épen oly 
csekély mint némelyek gondolják — egész küldöttség akart a darab ismét
lése végett Méltóságodhoz járulni, de én visszatartoztatám őket, gondolván, 
hogy ha magától nem érdemesít engem elégtételadásra, a lépést még erő-
szakolásnak venné. Hogy Méltóságod nem ismételtette müvemet, ez által 
teljesen rectificálta, helybenhagyta a füttyös ur eljárását, s engem leginkább 
kenyéririgy ellenségeim dühének és győzelmi kárörömének mint valami halálra
szánt gladiátort az éhes fenevadaknak tetszett oda dobni martalékul, — a miért 
most már, miután mégsem bírtak egészen széttépni, — ezennel köszönetemet 
nyilvánítom s igyekezni fogok annak idejében a kegyet és szívességet férfihoz 
illöleg meghálálni. 

Egyébiránt midőn színházunk öldöklő zsarnoki kéjhölgye és kényura, 
az opera tulnyomósága, az egyes szinésztagok, szinészirók példátlan mono-
polizálása s journalistáink nagyobb részének romboló hatása által az egész 
drámaügy oly botrányosan háttérbe van szorulva színházunkban, — hogy 
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merjek én, csekély írói töredék panaszt emelni az ellen, hogy nem csak 
emiitett müvem, de többi jó sikerrel adatott színdarabjaim nagyobb része 
is mellőzve s igaztalanul elnyomva hever a színházi könyvtár porában. — 
Ilyen az országos hatású Országgyűlési szállás, melyről csak a roszakarat 
mondhatja, hogy többé nem korszerű, holott épen az országgyűlési életrei 
visszaemlékezés a legkellemesebb hatást idézné elő. — Kézműves, énekes 
népszínmű, oly jó sikerrel adták, hogy a pesti iparos legények éji zenével 
tiszteltek meg a másodszori előadás után. De Cau Mari helyett most Hegedüs-
nét legjobb alkalom volna abban fölléptetni, ha .t. i. Szigligeti et comp, nem 
elleneznék ; — Költő és király, kedélyes kis vigjáték Mátyás király korából ; 
— Vén csapodár, melyről még maga Szigligeti is azt irta hozzám, hogy az 
nyereménye drámai irodalmunknak s melynek kedvéért különös gőzhajót is 
készítettek, mely a diszitmények közt használatlanul hever ; — Zách nem
zetség, ha Bánk bánt lehet adni, némi csekély módosítással ez is színre 
hozható s kitűnő hatását mindenki ismeri a forradalom előtti világból; — 
Öreg és fiatal orvos, mely mint francia darab jó hatással adatott, mely 
ujabban mint eredeti mü a választmány által is elfogadtatott, de azért 
1848 óta egyszersem adatott ; — Éji Zene, ezt is roppant közönség előtt szép 
sikerrel adták s mint jövedelmező cassadarabot mai napig is folyvást lehe
tett volna adni, mert legjobb czigányzenészeink felváltva produkálhatnák 
magukat benne ; — a vágy társi ármány ezt is leszoritá a színről. — Csupán 
három darab kerül most tőlem hébe hóba színpadra : a Bányarém, Huszár-
csiny, s a Farsangi iskola, — Mária királyné-i nem is emlitém, melyet 
Bulyovszkyné Kolosvárt is nagy hatással adott. — A nevezetteket jó akarat 
mellett mind sikerrel lehetne adni, épen ugy, mint Hugo Károly éveken át 
mellőzött darabjait, ha ugyan a játékrend készitŐkben több ügyszeretet s 
kevesebb részrehajlás lakoznék. Hanem hiszen majd megítéli az utókor, 
s jaj, jaj lesz nekik a magyar színészet történetében. 

És hogy minden méltatlanság tetézve legyen s az elkeserités pohara 
csordultig teljék meg — ujabban, mint hallom elhatározta az igazgatóság, 
hogy ezentúl csupán 4 magyar lap kapjon szabad beléptijegyet, — s az 
igy kicsapott lapok közt van az én Napkeletem is. Én mint a Napkelet 
szerkesztője, jelenleg csak egy földszinti belépti jegyet .kapok ; mint dráma
író, ki e minőségben minden mellőzés daczára is szép anyagi hasznot haj
tottam az intézetnek, kapom a másik földszinti jegyet, mint drámabiráló 
választmányi tag kapom a zártszéket. — Ha már most mint Napkelet szer
kesztőjétől, vagy mint drámaírótól is elveszik tőlem a jegyet, nem az anyagi 
veszteség — mert hiszen istennek hála van annyi jövedelmem, hogy akár 
páholyt is bírnék tartani — hanem a morális veszteség, a kicsinlés, a meg-
vettetés érzete, az igazgatóság méltatlan bánásmódja ád okot a legerélyesebb 
feljajdulásra. Tiszta önérzettel mondhatom azt, hogy a Napkelet két évi 
pályafutása óta — tekintve az ügyet környező ellenséges elemeket — minden 
magyar lap közt legméltányosabb, legkíméletesebb volt mind az igazgatóság 
eljárása, mind a színészek és irók működése iránt s mások gonosz szándékú 
megtámadásai ellen is hathatósan védte őket. — Ez hát a hála azon ügy-
szerető méltányosság — s kíméletes önmegtagadásért, mit nem egy nyo
morult .belépti jegygyei, melyben a páholyok egész sorát elfoglaló színészek 



ADATTÁR 189 

utolsó konyhaszolgálója is részesül, — hanem ezerekkel sem volnának nekem 
képesek megfizetni. — És kérdem én : mivel érdemesebb a kitüntetésre ama 
négy lap a Napkeletnél ? — Talán azzal, hogy egyik hivatalos, a másik, 
harmadik naponként jelenik meg, s minden nap bántja, sértegeti, becsmérli 
mind az igazgatóságot, mind a színészeket, mind a drámaírókat, mind a 
birálóválasztmányt, s naponként herostratesi dulakodással viv az intézet 
érdekei ellen? És önök ezek kezébe adják a fegyvert önmaguk ellen? Ezek 
tehát a színház üldözéseért még jutalmat kapnak önöktől, mig a színház 
javára becsületesen működő lapot a szinházbóli kitiltással akarják büntetni? 
— azon lapot, melyből az intézet és az egyes színészek számára mintegy 
10 ingyen példányt szoktam küldeni ? — Vagy talán a kitüntetett négy 
lapnak nagyobb közönsé'ge, érdemesebb publikuma van, mint a Napkeletnek ? 
— Méltóztassék a hibás számítással gazdálkodni akaró választmánynak 
tudtára adni, ha még eddig nem tudta, hogy a 6000 ezer (így !) előfizetővel bíró 
Vasárnapi Újság után legtöbb előfizetője van a Napkeletnek, t. i. 2400; — 
tehát majdnem annyi mint összesen véve a többi 4 szépirodalmi lapnak 
Szépirodalmi Közlöny 1100, — Nővilág 1000, — Délibáb 700, Hölgyfutár 
600. — A politikai lapok aránylag még gyöngébben állanak. — Az én 
lapomat a hazában és külföldön legalábis 100,000 ember olvassa s a választ
mány ily szép közönségü, ily anyagi és erkölcsi súllyal biró lapot akar a 
többiek, az érdemetlenebbek kitüntetésével a színházból kizárni ?! — Jó, ám 
tegye, de én kifogom mondani nagy közönségem előtt, hogy ha az ügy 
vezetői megszűntek méltányosak lenni lapom és személyem iránt, — én sem 
leszek többé irányukban méltányos, elnéző, sőt kedvező, — s nem tekintve 
a mostoha körülményeket — irgalmatlanul fel fogom leplezni az intézet 
anyagi, szellemi nyomorúságának hol rejtező titkos okait kíméletlenül le 
fogom tépni némelyek álorcáit, ugy hogy a jobb érzésű honfiak és honleá
nyok utálattal fognak elfordulni attól, a mit most annyira bálványoznak. 

Nem az önérdek, hanem az önérzet szól belőlem s ha . engem, mint 
színházunk ügye körül nem csekély érdemeket szerzett drámaírót s lap
szerkesztőt mellőzni, elnyomni sőt megalázni akarnak — hogy megmutassam 
más téreni hasznavehetőségemet s életrevalóságomat — irtó háborút üzenek 
azoknak, kik irói s emberi jogaimat méltatlanul eltiporni szándékoznak. 
Adja isten, hogy e dolog okosan kiegyenlitessék. 

Újra ismétlem Méltóságod tavali bizalma bennem is bizalmat gerjesztett 
s remélem nem veendi rósz néven, hogy aljas hizelkedés s kegyvadászat 
helyett, az igazat, ugy mint érzem, kimondani bátorkodtam. Hozzáadván azt, 
ha minden szerkesztőtől és szinésztől elveszik a szabadjegyet, akkor leg
kisebb kifogásom sem lesz ezen eljárás ellen, de igy halálig protestálok 
ellene. Illő tisztelettel maradok Méltóságodnak 

alázatos szolgája 
Vakot Imre. 

Gróf Rádaynak, az intendánsnak, helyzete eléggé súlyos volt az ilyen 
levelekkel szemben. A sajtót, — mely akkor nagyon tudott hatni a szenve
délyes újságolvasó közönségre — nem volt ajánlatos a színház ellenségévé 
tenni, annál kevésbbé, mert a színház jövedelmei nem voltak fényesek, 
s az opera-előadásokon kívül a közönség igen-igen ritkán töltötte meg a 
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színházat, s a sajtótól függött, hogy e ritka esetek még ritkábbá legye
nek. A színház pedig már nem bírta meg a sok szabadjegyet, úgyhogy 
keményen' meg kellett állnia a szabadjegyeket megtizedelő határozat mellett. 

2. 
Vahot volt a legkellemetlenkedőbb szerző. Igen sok levele van az 

anyagban, s egyike-másika hosszú dörgedelem örök sérelmei miatt. A leg
érdekesebb köztük a következő — ebben is mellőzését panaszolja. 

Párád, július 18. 1855. 
Méltóságos Gróf, 
Tisztelt Intendáns Úr! 

Nem kis megütközéssel értesültem a felől, hogy Huszár-csiny czimü 
népszínművem e hó folytán ismét hétköznap és igy természetesen kis közön
ség előtt hozatott szinre. Abban, hogy müvem harmadszor hétköznap adatott, 
megnyugodtam, ámbár ez sem volt a legméitányosabb dolog, miután az iró 
jelenleg ugy is ki van zárva az első előadás jövedelméből. Azonban, hogy 
most nyári időszakban, midőn operára is alig van közönség, — egy nép
színmű, mely csakis ünnepi közönségre van számitva, hétköznap adassék, 
ez sem a jó tapintattal, sem a méltányossággal nem egyeztethető meg. És 
én meg vagyok győződve, hogy ez nem Méltóságod akaratával történt, hanem 
azon egynémely veterán színészek oktalan tapintatlanságából, kik idétlen 
forceirozásuk által a legjobb dolgot is képesek elrontani, a szinház kárára 
depopularisálni. Az olyan cassadarabokkal, mint a «Huszárcsiny», vidéken 
sokkal jobban tudnak speculálni, s gyakori untató előadásával nem veszé
lyeztetik annak hitelét, azért a közönség előtt mindig kedves, érdekes marad. 
A másik dolog, mi szinte müvem hatásának s hitelének rovására történt, 
az, hogy a közhuszár szerepét Füredi helyett Némethy adá, holott e szerep 
Füredynek népszínműben force-szerepei közé tartozik, sőt én, mint e részben 
gyakorlott müismerö, ki merem mondani, hogy a Huszárcsiny szerepkiosztása 
az egy Füredyén kivül el van hibázva. 

Miután tehát ily eljárással a legjobb, legkedveltebb darabot is ki lehet 
a repertóriumból szorítani ; jónak láttam sérelmem orvoslása végett Méltó
ságod ügy- és igazságszeretetéhöz folyamodni. Minélfogva nem csak saját 
érdekemben, de a szinház érdekében is, tiszteletteljes kérésem abból áll, 
hogy a «Huszárcsiny» adatását az augusztusi vásárig méltóztassék betiltani, 
s akkor is csak Füredyvel adatni. Szigeti szerepét Réty válthatná fel. így 
a darab hitele ismét helyre lesz állitva s minden hónapban lehet azt egyszer 
vasárnaponként nagy közönség előtt szinre hozni, — mi a színháznak biztos 
jövedelmet hozand. 

Ha ezen méltányos kérésem nem volna teljesíthető, méltóztassék azt 
a nemzeti színpadról végképen száműzni, — miután én, ki vagyonomat az 
irodalomnak áldoztam fel, inkább becsületéit, mint nyomorúságos pénz
érdekért szoktam közreműködni. 

Ki is ügyemet hazafiúi pártfogásába, s magamat nagyrabecsült jóindu
latába ajánlott különös tisztelettel vagyok Méltóságodnak 

alázatos szolgája 
Vahot Imre. 
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A Huszárcsiny, mely 1855 május 19-én adatott először, harmadszor 
24-én csütörtökön, ötödször július 7-én szombaton, hatodszor pedig vasár
nap. Attól kezve szeptember 30-ig vasárnap — nem adták. 

így tehát az intendánshoz intézett levél ebben a tekintetben nem járt 
eredménnyel. Hogy a szereposztásra vonatkozó kérelemnek helyt adott-e az 
intendáns, az csak a színlapról volna megállapítható. Ez azonban nincs a 
kezemnél. 

3. 
Ezek között a levelek között a legjelentősebb kétségkívül a következő 

rövid levél, amely Nestroyriak LHiomfi-j>lá.gixxm&t egészen új világításba 
állítja. Kitűnik belőle, hogy Nestroy nem lopta Umsonst c. egy felvonásos 
vígjátékát, hanem Szigligeti engedelmével használta föl, sőt meg is fizetett 
érte, elég tisztességesen. Vajon Szigligeti tudtával történt az is, hogy Nestroy. 
nem tétette ki a szinlapra a magyar szerző nevét ? Bajosan, erre vonatko-

ag nincs a feltételek között szó, s ez Nestroy jóhiszeműsége ellen szól. 

Tisztelt Barátom Szigligeti ! 
Én csudálom hogy utolsó levelemre feleletet még nem kaptam, ámbár 

most Bécsbe mentem a dolgot személyesen sürgetni, mi nekem sikerült is. 
Nesztroy kész a darabot elfogadás után azonnal 50 pengőt készpénzt ; minden 
előadásban a brutto jövedelemből 5 percentet mint Tantiémet, és minden 
20 előadásnak felét jutalmául adni. Ha ezen föltételek neked tetszenek, és 
azokat felébe velem osztani akarsz, tehát küld el azonnal «Liliomfi»-t mert 
ezen darabot a 4 komikussokkal Nestroy, Treumann, Scholz és Groissae(?) 
előadva, a legnagyobb sikerrel adni lehet, ugy hogy 40 előadás egymásután 
is lehet. Mert a darabok, melyek most itt (a Kari színházba) adatnak, olly 
silányok, és még is nagyon tetszenek. — Tegnapelőtt láttam Csikósodat a 
Wiedeni színházban. A darab tetszet ámbár csak Rózsi és Andris jól ját
szottak. Rótt mint Bandi szörnyű rósz volt, inkább Zsidót mint Magyart 
játszik. A fordítás nem rósz, csak az itteni környüllálásokra nézve kevessen 
alkalmaztattva. Ugy hiszem az utóbbi nekem jobban sikerülend. Még egyszer 
a rögtöni küldést sürgetve maradok 

Bécs Május 19-én 1855. • kész barátod 
Kaczér Ferencz. 

Adressem : 
An Herrn 

F. S. Kaczér Táborstrasse 
im goldenen Löwen No 7 

a Wien. 
Cim: 

T. ez. i 
Szigligeti Eduard, a 

Nemzeti Színház titkárának, 
tisztelettel 

Pesten. 
4. 

Az osztrák kormány még az abszolutizmus nyolcadik évében is bilincs
tartotta a magyar közműveltséget. A magyarság azonban kezdett magához 
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térni. A városokban, ahol eddig az osztrák tisztek és a cseh beamter^ek 
kedvéért volt élet és volt színház, a magyar közönség is merészkedett egy 
kis magyar élet és színház után vágyódni. Ennek a mozgalomnak egyik írott 
emléke az alábbi levél: 

Hazánk nagyérdemű Fia 
Méltóságos Gróf Úr ! 

Kassa város polgárai 's lakói, teljes hazafiúi bizalommal nyújtják 
e' sorokat át — hogy az ebben foglalt czél kivitelében, segéd kezét nyújtani 
szíveskednék. — 

Az utóbbi súlyos idők terheit fájdalom ! — nem csak anyagi de szel
lemi tekintetbe is kelle éreznünk — a' midőn egyik büszkeségünk, — a' 
Szinházunk, a' helyett hogy ebben, mint nemzetiségünk egyik főbb ténye
zőjében, szeretett magyar nyelvünk gyakoroltatott volna, egy más idegen 
használatára van mind máig átadva, — de itt az idő jelenleg, hogy azok 
kik ebben eddig szükölködénk, — hivatkozva, a' magas Császári kör ut 
bevégeztével, Laxenburgból, a' fő kormányzó Úr Albert fő herczeghez inté
zett levél tartalmára — méltó joggal felléphessünk. 

Közöttünk oly nehéz a' kezdeményezés, hogy e' tekintetben egyedül 
Méltóságod az, kiben bizalmunk lehet, 's ezért közös megegyezéssel jobbnak 
véljük, ez ügyben Méltóságodhoz alázatos esedezésünkkel járulni, hogy 
venné azt szivére, és kisértse meg az illető helyről kinyerni az engedélyt, 
Színházunkban édes nemzeti nyelvünk gyakoroltathatását, — mely jelenleg 
annál könnyebben kivihető, miután ezen téli évszak, a' mostani szerző
désnek véget vetend. 

Kérésünket megujjitjuk, 'a Méltóságod hazafiúi nagylelkűségében bízva, 
— vagyunk meg anyian honfiúi ödvözlettel 

Kassa November hó 3-án 1857. 
Kassa város polgárai 

mint a magyar színészet pártolói. 
Cim: 

Méltóságos Gróf Ráday Gedeon Urnák 
az országos nemzeti Színház intendanssának — 

megkülömböztetett tisztelettel. 
Pesten. 

5. 
A Nemzeti Színház megalapításával egy időben gondolt arra, hogy 

szükség lenne olyan iskolára is, mely magyar színészt képezne a Nemzeti 
Színbáz és az ország színpadjai számára. Minduntalan feltűnik egy-egy 
jelenség, mely igazolja, hogy ez a gondolat az egész ország műveltebb 
elemeit foglalkoztatja. Egyre-másra jelennek meg rövid hirek az ujság-
levelekben, amelyek arról beszélnek, hogy egy eldugott falucska földesura 
a színész iskoláról sem felejtkezett meg, a mikor végrendelkezett, és a 
törvényhatóságok, ha szóba ejtik a nemzet színházát, mindég találnak 
alkalmat, hogy hangoztassák ilyen iskola szükségét. 

1860 végén komolyabban szóba kerülvén az ügy, természetesen 
elsőül Egressy Gáborhoz fordult a színház, midőn mestert keresett, a ki 
tanítsa, nevelje, vezesse a jövendő színész nemzedéket. Kérdést is intézett 
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hozzá Ráday intendáns, milyen feltételek mellett lenne hajlandó a művész 
— tanítómesterré lenni ? 

Erre a kérdésre a következő választ adta Egressy. 

Méltóságos ur ! 

Még a múlt színházi évben méltóztatott hozzám azon kérdést intézni : 
akarnám-e elvállalni a tanítást azon szavalati iskolában, mellyet intézetünk 
kebelében megnyitni szándékozik ? 

Azon nyilatkozatomat mellyet néhány hó előtt ezen becses felszólításra 
válaszul adtam, bővebb megfontolás után most következőleg kívánom 
módosítani. 

Nem épen nagy kedvvel ugyan, de a hazafiúi kötelesség parancsának 
hódolva, elvállalom ezen tanárságot, azonban csupán az itt elsorolandó 
föltételek mellett. 

1. Legalább egy hónapi szabadság adatnék részemre a végett, hogy 
Parisba, s onnan Milanóba utazhassam, az azon városokban létező conser-
vatoriumok, illetőleg drámai iskolák megtekintése, és tanrendszereik tanul
mányozása végett. 

2. E czélból útlevél lenne számomra kieszközlendö, s útiköltségül száz" 
arany kézbesítendő ; továbbá ajánló levél a magyar kormánytól a franczia 
belügyminiszterhez. 

3. Visszaérkezésem után egy hét múlva a szavalati oskolát múlha
tatlanul megnyitnám. 

4. Hetenkint 5—6 tanórát adnék, tetszésem szerinti beosztással. 
5. Egy óra tandija : az első évben egy arany, a másikban egy és fél, 

a harmadikban kettő. 
6. A tandíj félhavonként utólagosan lenne fizetendő. 
7. A növendékek száma, a párisi rendszer nyomán, és aránya szerint 

lenne meghatározandó. 
8. A növendékek fölvételére, valamint mellőzésére nézve, az én indokolt 

véleményem lenne tekintetbe veendő. 
9. A vizsgálat tétel bizonyos határidőhöz kötve nem lenne, azonban az 

első vizsgálatnak másfél év alatt meg kellene történnie ; a többi vizsgálatok 
pedig 8—10 hónap múlva következnének. 

10. A tanfolyam három évre terjedne ; azonban a növendékek a nem
zeti színpadon már két év múlva alkalmazhatók lennének képességeik és 
elöhaladásuk szerint. 

11. A drámai vagy szavalati iskola a Nemzeti színház minden kellékeit 
használhatná. 

12. A növendékek képzéséhez szükséges eszközökről és módokról az 
gazgatóság gondoskodnék, az én előterjesztéseim nyomán. 

Ennyiből áll, mit e vállalatra nézve méltóságod elé terjeszteni kívántam. 
Fölhasználom még ezen alkalmat annak megemlítésére, hogy az én 

illetékem nem egy, hanem két zártszék volt húsz év óta mindig ; s hogy a 
lefolyt évben csupán azért nem vettem igénybe mind a kettőt, mert nem 
az év kezdetén léptem be a színházhoz. Kérem tehát ezen két zártszékemet 
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a iövö évre is kiadatni, s engem e részben mindazon kedvezményekben 
részesíteni, mellyekben a megkülömböztetett Szabadjegyesek birnak. Teljes 
tisztelettel maradván egyébként 

Méltóságod alázatos szolgája 
Egressy Gábor. 

Pest. Márcz. 26. 1861. 
(Irattári jegye : 659/1860—1.) 

Közli : REXA DEZSŐ. 

BAJZA JÓZSEF VÉGRENDELETE. 

Tisztelt barátom, Dr. Gárdonyi Albert, Budapest főlevéltárosa, volt 
szíves felhívni figyelmemet, hogy Bajza végrendelete a fővárosi levéltár 
birtokában van. Az ő szívességéből és engedélyével közlöm a végrendeletet, 
mely reszkető írással írva ekképen hangzik : 

V é g r e n d e l e t . 
Alól írott ép és józan elmével Családom jövendő sorsát fontolóra 

vévén (sic !) lehető halálom esetére végrendeletképen ki nyilatkoztatom mi 
szerint T. Heves megyebeli Gyöngyös-Oroszi (sic !) fekvő birtokomat valamint 
bár hol létezhető minden jogaimat s activ követelésemet nem különben 
összes ingóságaimat szeretett nőm született Csajági Juliána asszonynak 
hagyományozom a képen hogy azok felett korlátlan hatalommal rendelkez
hetvén két gyermekeinket ebből nevelje s mint különben is gyermekeit 
forrón szerető anya jövöjökröl gondoskod|ék. 

Melly rendelkezésemet egész terjedelmében saját kezűleg írva aláírva 
s megpecsételve kiadtam. 

Költ Pesten1 april hó 31-dikén (sic!) 1851 ' 
Bajza József 

(Pecsét a Bajza-család címerével) 
A nagyalakú, ívpapir alján hivatalos német rávezetés, hogy a végren

deletet 7873 szám. alatt 1858 máj. 21-én az özvegy valamint Pázmán Sándor 
és Dezsy Lajos tanúk előtt kihirdették. 

Közli: Szűcsi JÓZSEF. 

AZ ATTILA-MONDA EGY ÉRDEKES FELDOLGOZÁSA 
A XVIII. SZÁZADBÓL. 

Amint az IK. 1917. 154—156. lapjain olvassuk, a hún mondákkal 
költőink 1850 előtt alig törődtek. A tanulmány szerzője, Grexa Gyula, 1850-ig 
mindössze hat müvet említ s hozzáfűzi, hogy 1850 előtt Attila-kultuszról 
beszélni nem igen lehet. Valóban így áll a dolog, de Grexa adalékait 
könnyű szaporítani, az említett hat költői művön kívül még héttel egészen 
1850-ig. Ezek: 

1. Farkas András: A zsidó és magyar nemzetről, 1538. 
2. Valkai András : A magyar királyoknak eredetéről, 1576. 


