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A kvaliiikáczió.

a a társadalmi viszonyokat és a társada
lom mai állapotát nézzük, egy következ
tetésre gyorsan eljutunk. Legyen az egyén 

tudatlan, legyen a jelleme homályos, legyen a 
szorgalma minimális, csak legyen meg a kvali- 
fikácziója.

Kzt kívánják, ezt követelik és ezt nézik az 
emberek elsősorban. I la valakiben legyen még 
annyi tudás összehalmozva, párosuljon az geniá- 
litással, szorgalommal, de nélkülözze e tehet
ség a kvalilikácziót, nem nyílnak meg előtte az 
ajtók, a hivatalszoba ajtai, nem nyílik előtte tér, 
munkakör, s a tehetség parlagon hever, a zseni 
éhezik, elzüllik.

Szomorú jelenség, de természetes, hogy így 
van. Mert ha a kvalilikácziót az előrehaladás 
lépcsőfokául nem tekintenök, ha nem ez volna 
az alap, a kiindulási pont, úgy a kvaliiikáczió 
szerzésére nem gondolna senki, üresen állaná
nak az iskolák, falai konganának az ürességtől, 
és minden ügyefogyott, kinek agyát csak a 
tudományos képzés tudja fejleszteni, szintén 
kvaliiikáczió nélkül kívánna érvényesülni. Az 
önképzés útján csak a leghivutottabb tehetségek 
tudják magukat a tudományok ismeretébe és 
lel lógásába bevezetni.

Mindamellett nem szabadna kvalilikácziót kí
vánni ott, a hol arra okvetlen nincs szükség. 
Kívánjunk, követeljünk csak annyit, a mennyire 
leltét lenül szükség van, melyet azután úgyis 
tökéletesít a gyakorlat. De a legkisebb állásra 
okleveleket kívánni, felsőbb iskolavégzettség 
szükségességét tüntetni lel, hogy tekintetbe vé- 
■ \hi ssvk a—pá! \ ázó-r rr—w-H iri-wk a -? LMó 
tulszigorúsága, mely nagyon megbosszulja magát.

Hogy a kénléssel most foglalkozunk, az W’las- 
>ics miniszter nagy érdeme. A tevékeny mi
niszter ugyanis, ki már annyi reformeszméjével 
aratott fényes sikert, elismerést és teremtett 
magának tekintélyes nevet, most arra a meg
győződésre jutott, hogy a minősítési törvény 
paragrafusai tarthatatlanok. a minősítési törvény 
szigorán enyhíteni kell, a minősítési törvénynek 
tehát kodifikálás alá kell jönnie.

Wlassics, a bölcs miniszter ugyanis azon a 
nézetén van, hogy a minősítési törvény túl- 
s/.igorú különösen azokkal szemben, kik csak 
kisebb hivatalnoki pályákra törekszenek, a kik
nek szerénysége észbeli képességüknél fogva 
nem terjedhet tovább a segédhivatalok atmosz
férájánál.

Lzeknck — mondja Wlassics nincs szük
ségük olyan minősítésre, melyet a törvény most 
részükre előír.

W lassicsnak igaza van. A miniszter jót, ne
meset, nagyot, dicsérendőt akar és nagy ered
mények várha.ók, ha szándéka megvalósul és 
•i minősítési törvényen egyelőre a legszüksége
sebb korszerű változtatásokat törvényhozásilag 
keresztülviszi.

Közállapotaink úgyis nagyon siralmasak, sok 
a koldus, sok a proletár Ezeknek számát ki
sebbíteni kell. Kinek tehetsége vagy munka- 
kedve van, kaliberjéhez illő módon miért ne 
tudjon érvényesülni ? A ki aktákat tud másolni, 
miért ne másolhatná azokat, ha van szép- és 
helyesírása, ha nincs is algebra tudománya? 
I la valaki tud egy anyakönyvet vezetni, miért 
ne vezethesse azt, ha nem is ért a természet- 
tudományokhoz ? 1 la valaki tud iktatni s lajstro
mozni, miért ne lehessen iktató vagy kiadó, 
ha nem is ért a csillagászathoz ? És ha valaki 
kifogástalanul tud összeadni, kivonni, sokszo
rozni és osztani, miért ne lehessen egy szám- 
fejtőségben, ha nem is tanulta a corpusjurist ?

Erkölcseink úgy is annyira síilyedtek, hogy 
nem kell lehetetlenné tenni azokat, kik szerény

D r .  S c h m i d t  .J ó z s e f \  d l  l á m  t ü k ö r .

állásukban tisztességes munkásul megbecsül
nék magukat.

Kp az utóbbi napok példái bizonyítanak a 
legjobban mellettünk. A pályavégzettség, a sok 
iskolázottság mind nagyobb igényekkel lép fel, 
s mert ezeknek kielégítést nem szerezhet, hát 
a pályavégzett, a sokat iskolázott ember úgy 
segít magán szegényen javadalmazott állásában, 
hogy felcsap sikkasztónak. Nagy az előképzett
sége, nagyok az igényei, még ha állása még 
oly kicsiny is! Adják e kicsiny állást azoknak, 
a kiket az voltaképen megillet, egyszerű embe
reknek s megbecsülik azok magukat, eleget 
tesznek a robotnak s nem csapnak fel okirat
hamisító kkfi, si kkasztók ká.

Mi magunk neveljük nagyra a társadalmi ki
növéseket. Sokat kívánunk s keveset nyújtunk. A 
kinek pályavégzése évtizedekbe, rengeteg pénzbe 
kerül, az húzni is akarja pályavégzettsége után 
tudásának őt méltán megillető gyümölcseit! 
Csoda-e, ha tudása, e tőke kamatait meg nem

kapva, elveszti részünkre és a közjóra az ő meg
bízhatóságát és a bűn örvényébe sülyed.

Es megtelnek a tengeri kikötők a magyar 
haza menekültjeivel és tele vannak a lapok a 
hivatalnoki kar sok tagja visszaéléseivel, bűn
tetteivel.

Ezeken az abnormáliákon segíteni kell, segí
teni lehet. Az első lépés erre Wlassics sikerült 
eszméje és okos elhatározása, mely szerint a 
minősítési törvény mai formájában tovább meg 
nem állhat.

Hiszszük, hogy a közvéleményt oly gyorsan 
meghódítja Wlassics geniálitásának ez újabb 
megnyilatkozása, hogy a társadalom maga lesz 
az a leghatalmasabb tényező, mely a közoktatás- 
ügy derék miniszterének ezt a nemes tervét a 
maga hathatós támogatásával megvalósítja.

Búcsúzó és beköszöntő államtitkár.

agy személyi változás állott be a kereskede
lemügyi minisztériumban. Vörös László 
államtitkár hivatalnoki pályafutásának vé

gére ért; leköszönt állásáról s az utolsó aktus 
is befejezést nyert: saját kérelmére történt fel
mentését. O Felsége dicsérő és elismerő kéz
iratát, már közölte is a hivatalos lap, ez a nagy 
temetkezési vállalat.

Miként fáj látnunk Wekerle Sándornak tét
lenségre való kárhoztatását, ép úgy nehezünkre 
esik megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy 
Vörös László az ő munkaköréből kilépett, ott
hagyta azt a magas pozicziót, mit ő a szaka
datlan nagy munkára használt fel.

-----Nem ütö.ttékmellette. _.a...xekLám dobjait és
mégis, most, mikor elveszítettük — reméljük, 
csak egy darab időre — mindnyájan érezzük 
a lidéreznyomást, a bánatot, a veszteséget, mit 
távozása okozott. Az egész sajtéi osztatlanul 
adózik Baross méltó utódja érdemeinek, s fáj
lalja, hogy kilépett abból a szobából, hol keze 
alatt évente 30 ezer ügydarab intéztetett el s 
a mely négy fal annyi éjszakán is keresztül 
munkában, íróasztala mellett látta e férfiút, körül- 
repesve a vasminiszter szellemével!

Istenhozzádot mondunk neki mi is! Isten- 
hozzádunkat azonban megtoldjuk még egy ked
ves szóval: a viszontlátásra!

Kételkedünk abban, hogv Vörös László so- 
káig tudjon pihenni. De búcsúbeszédében, mely 
a szellemóriás lelke magasztosságát még na
gyobbra emelte, azt mondta, hogy most nyu
galomra, pihenőre van szüksége.

Ne bolygassuk hát őt s hagyjuk pihenni 
Marienbad árnyas fái alatt, hisz annyit dolgo
zott ő, hogy megérdemli a rövid pihenést. Hu
szonhét evet töltött el szakadatlan munkásság
ban és hogy ő abból az óriási gépezetből első 
kerékforgató gyanánt került ki, ez az ő fárad
hatatlan munkásságának s erőképességének ter
mészetes következménye.



MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 1898
Ma már nem államtitkár, még csak nem is 

valiiságos belső' titkos tanácsos. I gy járt, mint 
a költőkirály. Jókay Mór ötvenéves jubileumára 
a királvtól nem kapott érdemkeres/.tet, csak 
egy levél jött a Felségtől, a királytól, egy el
ismerő levél. Ilyennel tüntette ki Vörös Lászlót 
is az uralkodó kegye, mert a király jól tudta, 
hogy itt érdemkeresztekkel nem jutalmazhat, 
itt a hálás és őszinte köszönetnek van csak 
helye. Az egyszeri aradi polgármester fia íme 
kiérdemelte királya elismerését, hazája háláját 
és mindnyájunk nagyrabecsülését.

Életrajzot nem adunk most róla, inkább egy 
nagyobb alkalomkor, mely nem tog sokáig 
váratni magára s a melyből Vörös László újra 
vissza lesz híva a közélet aktív terére. 1 logy 
most sem fog teljesen pihenni, biztosítja az a 
pár sor, mi a legutóbb a lapokban megjelent. 

Így hangzik:
báró Dániel Ernő kereskedelmi miniszter 

fa rád i Vörös László országgyűlési képviselőt, 
a kereskedelemügyi minisztérium volt állam
titkárát a tarifabizottság tagjává nevezte ki. 
íme! Tegnap búcsúzott s ma már egy újabb 

tisztségéről írnak a lapok. Vörös László az ő 
munkásságát, tudását, szakképzettségét nem 
vonhatja meg tőlünk azon egyszerű oknál fogva, 
mert ő nélkülözhetetlen!

Nem tartozunk azok közé, a kik azt mond
ják: Meghalt a király, éljen a király. Ez eset
ben azonban hangsúlyoznunk kell azt, 
hogy Vörös László visszalépése szo
morú tényét egyedül az enyhíti, hogy 
dr. Se Janid t József miniszteri taná
csos, a millenniumi kiállítás igazgatója, 
legutóbb a szabadalmi hivatal főnöke, 
hivatott meg a megüresedett állam- 
titkári székbe.

E magas állásra Wekerle barátját* 
kétségtelenül a kiállítás körül szerzett 
érdemei képesítették. A kiállítás fé
nyes sikere az ő nevéhez fűződik. Öt 
is, mint hivatali elődjét, vasszorgalom 
és fáradhatatlan ügybuzgóság jel
lemzi és ő is puritán ember. Ilye
nekre pedig a közélet rothadásában 
szükségünk van. lliszszük, hogy meg
állja helyét s ez annál dicsőbb s ne
hezei)!) feladat, mert elődjéhez kell 
méltónak bizonyulnia. De Schmidt 
Józsefnek ez nem lesz nehéz Bekö
szöntője szép s egyszerű volt, az 
igazmondó keresetlen szavai hangzot
tak fel abban a teremben, hol Baross 
Gábor ravatala körül egy nemzet gyá
sza nyilatkozott meg. Vajha Schmidt 
József is sikerrel folytatná a befejezés 
munkálatait, Baross Gábor hagyo
mányait.

Schmidt József 1848-ban született a 
fehérmegyei Előszálláson. ( )tt végezte a megye 
székvárosában a középiskolai tanulmányokat. Az
után Budapestre jött jogot hallgatni és 1872-ben 
nyerte a doktori oklevelét, s a következő évben 
pedig ügyvéd lett. Ekkor megtelepedett a fő
városban s nemzetgazdasági tanulmányokkal fog
lalkozott. Gyors egymásutánban két pályadíjat 
nyert két nagyobb munkájával és neve az ille
tékes körök előtt ismertté lön. Ekkor hívta 
meg Pálfly gróf jószágigazgatójává. Ép tíz év 
< lőtt lépett államszolgálatba Wekerle Sándor 
határozott kívánságára, s mint a pénzügvminisz- 
■ r um titkára, a regáleváltság megoldásában 
evékeny részt vett. Két év múlva már előlép
te t közölte a hivatalos orgánum. C) Felsége 
- ::a!ytanacsossá nevezte ki és átvette a minisz- 

um t .r ki ügyosztályának vezetését. Decsak- 
i .r átment a töldmívelésügyi minisztériumba 
1892-ben ott miniszteri tanácsosi rangot

Beköszöntőjében helyesen jegyezte meg, hogy 
neki igen kevés mondanivalója lehet. Mi ezt 
úgy értelmezzük, hogy a tények, múltja, tevé
kenysége beszél helyette.

Vörös László kiköltözködött a kereskedelmi 
minisztérium palotájából. De a szorgalom, a 
munkaképesség, az ügyek gyors, sikeres s ta
pintatos megoldása ezután is serényen fog folyni 
a maga medrében, mert az új államtitkár is a 
szorgalom, a tevékenység s a tudás embere.

falán még fogjuk láthatni együtt működni 
e két férfiút, a most búcsúza') és a beköszöntő 
államtitkárt I

A m agyar arisztok ráezia .
— V álasz  e g y  d e m o k ra ta  lev e lé re .

Hlig vitte szét a posta legutóbbi számát 
lapunknak, melyben a főúri kastélyok 
ismertetését kezdtük meg illusztrácziók 

kíséretében, máris halomszámra érkeztek a leve
lek. A nagyobbrész szives útbaigazítással szol
gál és egyszersmind figyelmeztet : meg ne feled
kezzünk erről vagy amarról a régi kastélyról. 
Valamennyi érdeklődőnek együttesen feleljük, 
köszönet a figyelemért; a cziklus teljes fog 
lenni

Az epistolák közt azonban akadt olyan is, 
melyre bővebben kell válaszolni. Egy névtelen

Síire A'cvii • S z iJ /> d r \  Unni gre tné.

*1.
fél
miniszter 
zett érdi 
emlékezi 
tesebben 
reá bízó 
felel.

/.tálvnak lótenyésztés. é> 
ta meg Dániel Ernő 1 
a kiállítás igazgatójául. I- 
niei sokkal élénkebben
inkbi

lkozzunk. Égé: ember

•rét vele• osz- társadalmi osztályokban. úgy a szellemi élvezet
val reá csett is különböző.
. Főnöke lett A Ma:jyarország és Nagy viilág neme sak .t

ez üt;y kő hazai, hanem a külföldi maga.';abb körök szel-
cereskeciéi mi lemi szűk-égletét iparionMik kit légíteni, s t* C Z .e l t

téren szer- szolgálván. kötelességet teljesít a magyar főúri
vannak in ég kastélyok ismertetésévt 1.
1 most tüze- Demokrata barátunk különb'■n tév< • igaz-

byloni torony tájékán is. Abból, hogy most 
többen vannnk, mint a középkorban vagy e 
század elején, micsoda logika juthat arra a kö
vetkeztetésre, hogy töröljük ki az emberiség 
leikéből a szép, a tökéletes és a művészi dol
gok iránt való ösztönt meg érdeklődést ? A miért 
Péter vagy András nem kap munkát a gyárban, 
tüstént takarjuk el szemeinket, ha látunk egy 
szép lestményt, egy remek faragvánvú aranv 
billikomot vagy egy pompásan megépített kas
télyt ? Tegyünk úgy, mintha ezek nem is létez
nének ? Vagy pláne semmisítsük meg őket ?

Mohó, demokrata uram, ön talán nem is csu
pán demokrata, hanem közeli atyafia azoknak 
a párisi asszonyságoknak és uraknak, kik a 
communc koplalásai közt petróleummal öntöz
ték le a palotákat, hogy könnyebben lehessen 
föl gyújtani és ledöntötték a Védőmé oszlopot. 
Hisz, az ön okoskodása merő anarchizmus és 
pctrolcurség !

Józan ész, mely a társadalom fogalmával tisz
tában van, legfölebb az előjogok ellen tiltakoz
hat. De megbotránkozni azon, hogy van születési 
és szellemi előkelőség, s hogy vannak nemcsak 
munkáslakások, hanem márványpaloták : ez csak 
műveletlen lélekből eredhet. Á teljes egyenlő
ség fogalmának már maga a természet ellent
mond. I gy-e bár van e különbség a vadon 
növő vaczkor és a nemesített alma között? A 
csenevesz, apró parasztlovacska és az izmos, 

aczélos hintósparipa közt? Amannak 
jó a csalamádé és az aszú széna ; 
ennek azonban tiszta zab kell. Ma 
tehát a növény- és állatvilágban is 
vannak' rangfokozatok, sőt nemes 
ségek. az emberi nem kivételt képez
zen ? Ne érvényesülhessen itt is a faj 
tisztasága, a nevelés és gondozás ala
posabb volta? Ismerjük el a kosok, 
juhok és lovak nemesebb fajtáit, de 
tiltakozzunk a társadalom nemesebb 
osztályai ellen?

Ugyan, demokrata uram, ne akar
jon szembeszállani a Teremtővel, ki

■ ■ ■ ■ / még fűszálat sem tere■mtett teljes
/ egvfi m masá;gra, miként azt a bölcs

\  i;‘ / Pál aposto 1 megírta ;■i Korinthus-
/ belieknek. Nyugodjék meg abban,

V hogy vaun.ak emberek . kik úrnak
születtek é:s örömüket találják, ha

demokrata szemünkre veti. nem tudunk-e 
hasznosabb dolgot, mint a mágnásokkal foglal
kozni ? A nép munka nélkül van és éhezik, 

mondja a tolllorgató demokrata — télen 
hajléktalanul bolyong, s önök munkáslakások 
építésére való agitálás helyett főúri kastélyokat 
közölnek 1 Ez nem feladata a sajttálak.

Engedjék meg, tisztelt olvasóink, hogy a nyil
vánosság előtt feleljünk a névtelen felszólaló
nak és első sorban konstatáljuk, hogy adreszt 
tevesztett. 11a a Népszava vagy a ( Kenyér 
czímíí szocziálista újság kezdi vala meg a főúri 
kastélyok ismertetését : bizonyára teljes joggal 
kérdezheti minden elvtárs . hogy mi köze neki 
azokhoz. De mi szépirodalmi lap vagyunk Azon
kívül, ha örülünk is, hogy munkásemberek is 
elolvassák kávéházakban a mi czikkeinket, lapun
kat nem az ő számukra szerkesztjük. Valamint 

táplálék és ruházat más és más a különböző'

leiadatnak, ha azt elvállalja, meg-
ságtalan, ha az éhező népet szembeállítja a gaz
dag lőurakkal és azok kastélyaival. Éhezők és 
munkanélküliek mindig voltak, talán már a ba-

kastélyi>kat építtethetnek, sz< »iírókat 
faragtatnak és képeket festetnek, a 
miből haszna van sok száz meg ezer 
szegény halandónak. De legfőbbkép 
nyugodjék meg abban, hogy mi ismer
tetjük ezeknek a szerencsés és önök 
által irigyelt fó'uraknak otthoni életét 

Nem magán hiúságnak a kielégí
tésé az. Ellenkezőleg. A magyar főúri 
világ szinte mimosa szerepet játszik : 

húzódik a nyilvánosságtól, vagyonát nem fitog
tatja, művészi becsű kincseivel nem hivalkodik. 
Csaknem tofiukodöáiák Teli lenni, liógy közé- ' 
lebbről láthassunk valamit, a mi megismertetve 
a nyilvánossággal, hasznára lehet a közízlés 
nemesítésének, a műipar és építészet fejlesz
tésének.

A magyar főúri kastélyok e három szempont
ból szinte megbecsülhetetlen értékűek Csak 
emlékezzünk vissza : az ötvösművészetnek, a 
régi és modern műiparnak, a kézimunkáknak, 
a könyvkötészetnek és képzőművészetnek mily 
kincsei kerültek elő e kastélyokból az 1882-iki

1 avasz -ünnepéb en a budapesti Károlyi palotá
ban és az 1896-iki kiállítás történelmi csoport
jában Ezeket meg kell örökíteni, s mi rajta 
leszünk, hogy teljessé váljék gyűjteményünk 
képekben és leírásokban.

Maga a főváros valóban szegény főúri palo
tában Londonnal. Látással vagy még Bécscsel 
sem lehet összehasonlítani, holott a magyar 
arisztokráczia vagyon tekintetében egyenrangú, 
sőt fölötte álló az idegen nemzetekének. A hatal
mas kastélyok és műkincsek a vidéken talál
hatók A magyarázat egyszerű . Budapest nagyon 
rövid idő óta tartozik a nagy városok sorál a 
Me g csak a múlt században is tekintély és jelen
tőség dolgában mögötte állott Kolozsvárnak és 
Pozsonynak. A fó'uraknak semmi érdeke nem 
volt, hogy itt emeljenek magoknak állandó lesz-
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két. Ez csak az utolsó 50 év alatt történt. Min
denki maradt ősi birtokán, s ott renováltatta a 
r£gj várkastélyokat vagy építtetett modern pa
lotát Kzért az igazi magyar főúri eletet ma is 
esaÁ’ a vidéki kastélyokban lehet megismerni.

Itt győződhetünk meg, hogy a magyar főúri 
asszonyok méltó utódai a LorántfTy Zsuzsan
náknak és Béldy Juditoknak : gondos anyák, 
szeretetreméltó háziasszonyok és lelkes hon
leányok. A fonószobák természetesen eltűntek, 
de ott van helyette a háziasszonyi szalon iro
dalmi müvekkel és folyóiratokkal A gyógyító
füveket sem hordják maguk a szenvedőkhöz, 
de a kastélyokból indul ki eszméje és legtekin
télyesebb anyagi támogatása a szegényeket és 
árvákat istápoló nőegyleteknek. Nemes egyszerű
ség jellemzi a magyar főúri hölgyeket külső 
megjelenésben és viselkedésben. De tudásuk 
és szellemük első helyet biztosít számukra, ha 
férjük oldalán valamely világváros társadalmá
ban kell élniök. Egy Audrássy Gyuláin', Szé
chényi Imrém', Károlyi Alajosné sokáig emlé
kében maradnak Becs, London és Berlin leg
felsőbb köreinek. Idehaza pedig a művészi 
estélyek egész sorozata tesz bizonyságot, hogy 
főúri hölgyeink érzékkel bírnak a magasabb 
művészetek iránt is.

Míg a franczia vagy angol főúr Párisban vagy 
Londonban van igazán otthon, a laubourg st. 
germaini vagy westendi palotájában halmozza 
összes családi kincseit és fa
lusi kastélyába csak «elrán- 
dul , addig a magyar ariszto- 
kráczia — kevés kivétellel —
Budapestet csak ideiglenes 
tartózkodási helynek tekinti.
A vidéken ősei kastélyában 
születik, oda viszi nejét és oda 
tér meg a családi kriptába örök 
nyugalomra Ma már nem ér
heti szemrehányás főurainkat, 
hogy állandóan Becsben vagy 
külföldön tartózkodnak. Ilyen 
külföldi magyar mágnást csak 
Vas Gereben regényeiben ta
lálunk A mi főúri kortársaink

ha Pesten nem látjuk őket, 
s orvosuk fürdőre nem küldi — 
ott találhatók a vidéki kasté
lyokban, foglalkozva gazdasá
gukkal, megyei ügyekkel, va
dászattal Lzik a sport más 
nemeit is, népszerűséget sze
rezvén ezeknek a középosz
tályoknál. s ezáltal előmozdít
ván az újabb generáczió testi 
izmosodását.

A mit végére hagytam, ez 
a magyar szellem, mely át lengi 
a kastélyok falait. Igen, tisztelt 
demokrata barátom, ezek a vidéki magyar főúri 
kastélyok ma már szilárd erősségei a magyar
go n  d o  Ho n i IÁ •> i-i-.rg y «i ;• j . 11, ; :• ■ r. - k r  r. -w a-gteMa
virtusnak. Itt tanulta meg szét* tni boldogult 
trónörökösünk is a magyar nemzetet, ősi billi- 
komok közt, régi arczképek alatt, vidám, elmés 
és gavallér magyar főutak társaságában.

Legyünk büszkék a mi régi kastélyainkra és 
azokra, kik tulajdonosai magyaros lélekkel, mo
dern gondolkodással és fenkölt szívvel.

A tajnai kastély.
— Báni Kévay Simon és neje Szapáry Ilma grófnő. —

gy langyos februári estén, talán hét vagy 
nyolez esztendeje együtt sétáltam Justh 
Zsigmondijai azon a vadregényes, sziklás 

utón. mely Monté Cáriéiból vezet Beauliettba. 
kent csillogott a liguri öböl megolvadt sma
ragdja. A levegő mintha át lett volna itatva 
szagos fűszerrel s rezgeti volna benne elhaló 
naptenyillat és láthatatlan zene: füvek zizegé- 
senek, lombok suttogásánakjjmllámverésnek és 
apró rovátkák zümmögésének rejtelmes egybe
olvadó szimfonája. Tavasz és poezis ölelt körül 
bennünket. De engem irigység lógott cl s kese
rűen mondám Könnyű franczia írónak hangu
latos színekkel dolgozni. Csak az érzékeit ne 
tompítsa el morfinnel, itt egy életre teleszív

hatja magát költői hangulattal. Aztán pár lépés 
jobbra vagy balra a legelső úriházba, s előtte 
vannak a legkitűnőbb modellek : I'euillet és 
Ohnet élő alakjai. I )c hol vegyen magyar író 
módéit a mi arisztokracziánkban igazán rokon
szenves, nemes alakokhoz s hozzájuk simuló 
staffage-t és milieut ? •

Justh Zsigmond rám tekintett szelíd kék sze
meivel, melyekből már ekkor sugárzott a korai 
elmúlás lázas fénye és szokatlan melegséggel 
válaszolt: Módéit akar az előkelő világból? a 
ki szép, finom, okos, költői lelkű és mégis 
okos legyen ? Igazi gavallért és urat ? Menjen 
el Tajnára — oda fenn Bars megyébe — és 
nézze meg báró Kévay Simont. Avagy talán 
ismeri ? >

Emlékemben hirtelen föltűnt egy nagyon 
fiatal, alig pelyhedző bajszú, sötét hajú, ragyogó 
szemű, karcsú apród, a kit a budai királyi palota 
első emeleti vestibüljének sarkából láttam, a 
mint bement abba a terembe, hol Mária Valéria 
királykisasszony tartott bált. A 80-as évek közepén 
lehetett ; engem reporteri minőségben egy ud
vari főúr pártfogása juttatott abba a helyzetbe, 
hogy megláthassam, kik gyűlnek a királykis
asszony köré tánczosokul. Gróf Vay Péter és 
báró Kévay Simon arcza élénken emlékembe 
vésődött. A legszebb magyar mágnás fiúk. Azóta 
sem láttam őket, csak hallottam, hogy Vay 
reverendát öltött magára és a pápai udvar díszét

emeli, Kévay Simon pedig a fővárosi jeunesse 
d'orée legkiválóbb alakja.
— ^LiZk. / ^ i g m o n d n a k  ke l le  fi^v.clpny.tetni, ho^v- 
szem elől ne tévesszem ezentúl. És meggyőződ
tem, hogy ez a finomlelkű író, kinél distingvál- 
tabb nem volta magyar Bohemiában, nem pusztán 
baráti vonzalomból tette meg Kévayt modellnek.

Simon báró dús adományokat nyert a termé
szettől s jeles tulajdonságokat szülőitől. Benne 
van a Kévayak rendszeretete, lovagias érzése, 
gazdálkodási ösztöne, s bizonyára anyai örök
ségül a művészetek iránt vak) érdeklődése; a 
ki hallotta őt hegedűjén játszani, ismeretlenül 
is fölismerhette benne a művészlelket. De lehe
tetlen is, hogy ott a gyönyörű vidéken a régi 
tajnai kastély falai és a park lombjai között, 
hol felnőtt, rideg kedély fejlődhessék. A külső 
környezetnek mindig van Itatása a lélekre, s 
a kit szeretet, gond és finomság vesz körül szü
letésétől fogva, az csak a legritkább esetben 
nem sugározza mindezt vissza férfi korában.

Simon báró édes anyja Tajnay leány s Tajna 
ennek az ősrégi családnak a fészke. A Kévayak 
Thuróczból valók s hitbizományosok. A fidei 
comissumnak az idősebb fiú, ( ívula báró a tu
lajdonosa, kivel majd külön foglalkozván, ugyan
akkor részletesebben (ismertetjük a Kévay család 
történetét. A barsmegyei Tajna nem nagy, de 
kitűnő karban tartott domínium. Mint maga a csa
lád, úgy a kastély sem iparkodik föltünést keresni.

Egyszerű, nyugodt benyomást keltő, nemes 
ízlésű emeletes épület, melynek termeiben a 
hivalkodó luxust úri komfort és distingvált 
ízlés pótolja. Exotikumoknak nem gyűjteménye, 
de azért van, a min világlátott szem rögtön meg
akad : így a kézimunkájú, faragott olasz parkett, 
a melynek mása csak Eestetich gróf bpesti palo
tájában található. A falakon szarvas aggancsok 
és fegyverek beszélnek arról, hegy a tulajdonos 
szenvedélyes vadász is lehet. Lent az istállók
ban pompás lovak tesznek bizon vságot, hogy a 
gazdának gondja van a tenyésztésre. Es eszünkbe 
jut, hogy gyakran láttuk a bpesti ügetőverse
nyeken Kévay Simon báró fogatait szilaj ügetés
ben elhaladni a bírói páholy előtt.

A milyen nemes egyszerűségű a tajnai kas
tély, ép olyan Kévay Simon bpesti lakása is a 
Múzeum-körúti palotában. A pazarlást legény
korában sem lehetett szemére vetni. Sturm und 
Drang periode-ja talán nem is volt. Mint egye
temi hallgató sem hagyta el a szülői házat, 
özvegy édesanyja oldala mellett nőtt fel, ki 
egyik legtiszteltebb tagja volt a főúri körök
nek és () felségének a királynénak csillagke
resztes- és palotahölgye. Simon báró legény
élete nem tartott sokáig, fiatalon, már 27 
éves korában magára öltötte hymen lánczait. 
De ezek valóban rózsás lánczok, mert az arisz- 
tokraczia egyik legrokonszenvesebb és legbájo- 
sabb leányával kötötték össze. A mikor híre 

ment, hogy Kévay Simon 
jegyet váltott Szapáry Gyula 
gróf, aranygyapjas vitéz, volt 
miniszterelnök leányával, Ilma 
grófkisasszony nyal, egyformán 
érte gratuláczió úgy a vőle
gényt, mint a menyasszonyt. 
És a fiatal szerelmesekből há
zaspár lett, kiknek élete a 
legszebb összhang ma is. A 
fiatal báróné, mint a Sza páry 
családnak minden női tagja, 
kiválóan vallásos és a szegé
nyek iránt érző szívvel visel
tetik. Mint a ház úrnője a 
szeretetreméltóságot szellem
mel párosítja, s lekötelező nyá
jasságát nem csupán a vele 
egy rangban állókkal érezteti. 
Barátja a sportnak is, s a tajnai 
istálló pompás lovaira az ő 
gondos tekintete is felügyel. 
Gyakran lehet látni, a mint 
biztos kézzel hajtja a tüzes 
paripákat. Igazi magyar főúri 
asszony : a legjobb házi nő 
és grande dame egy személy
ben, a kiben — mint Justh 
Zsigm o n d e 1 j egy z é s ü kk o r m eg- 
írta a «Hét >-ben — Kévay 

Simon föllelte az ideálját. S az özvegy édes
anya pedig velük van, olyan családi kört alkotva, 

-:jq44^mről- .Ee-uij-k^- <9cta.\^-iiLdr\tA±ű..ja.imt.a.dni^.
Sokan azt hitték, hogy házassága után Simon 

báró kilép a politikai élet terére is Tehetsége 
és képességei mellett útját egyengethette volna 
az a nagy befolyás, mely apósának Szapáry 
Gyula grófnak révén rendelkezésére állott. De 
a Kévayak nem keresték soha az olcsó tapsokat 
és éljeneket, a stréberség fogalma pedig egy
általán ösmeretlen előttük.

Kévay Simon megmaradt továbbra is gaz
dálkodónak, s törvényhozó jogait, mint a fő
rendiháznak örökös tagja, föltünés nélkül gya
korolta. Ha politikai körök egyelőre nem is lát
ják a fiatal bárót, annál élénkebb részt vesz a 
főurak társaséletében. A királykisasszony egv- 
kori tánezosa, a mágnásbálok cotillionrendezője, 
mint férj is megmaradt legelső gavallérnak a 
parketten. Ezen a télen ő rendezte a bált a 
Karácsonyi palota emlékezetes estélyén, a me
lyen jelen volt ü  felsége, s a melyen hajnalig 
tánczoltak Erigves föherczcg leányai.

Most odahaza van Tajnán, s a kiknek al
kalmuk nyílik megfigyelni a Kévay család életét, 
tapasztalni a férj gavalléros gondolkodását, a 
feleség fenkölt lclkületét és jó szivét: igazat 
fog adni a szent-tornyai kriptában nyugvó justh 
Zsigmondinak, hogy Magyarország is nyújt élő 
modelleket nemes alakokhoz. Masquc de fér.

Gróf Majldth Géza és neje Zichy Marietta grófnő.
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/táró A'éray Simon tajnai kastélya.

minden humánus egyletnek és a szűkölködik 
hozzá forduló százainak.

Majláth (léza 14 éves koráig otthon végezte 
tanulmányait, s 1874-ben belépett a fiumei ten
gerészeti akadémiába. Atyja katonának szánta, 
s elvégezvén az akadémiai tanfolyamot, 1878-ban 
mint tengerész hadapród tényleges szolgálatba 
lépett. Tizenhat éven át tartozott a haditenge
részet kötelekéhez és ezen idd alatt különböző 
hadihajókon majdnem az egész világot beutazta, 
az alapos nevelés mellé az ismeretek egész tár
házéit szerezvén meg. 1889-ben a Saida cor- 
vette-en volt, mely Afrikát hajózta körül, 1882- 
ben az . ///;m///pánczélos casematta hajón, mely 
a brivoscei (dalmácziai) hadjáratban vett részt. 
1890—91-ben László öcscsével együtt magán 
tanulmányútra indult és bejárta Imiiéit, Chinát 
Japánt, Kszak-Amerikát. I logy utazása nem csupán 
tourista-kcdvbó'l eredt, bizonyságát szolgáltatta 
ama nagyérdekíí és alapos megfigyelésekre valló 
felolvasás, melyet japáni útjáról a földrajzi tár
saságban tartott. Visszatérve a tényleges szol
gálatba, több éven át a dunai monitorokon szol
gált s 1893-ban, mint sorhajó hadnagy az újonnan 
fölszerelt Szamos monitor parancsnokává nevez
tetett ki.

Fényes katonai carriére állott előtte, de köz
bejött az, a mi erősebb az ambicziónál : a sze
relem. Valamint Hadik gróf, ki egyik dísze volt

lid'-y A'eoa\ Simon tajnai kastélyából.

S á r é  A’éray Simon ta jna i kastélyából. .1 kastély hát nézete.

a haditengerészetnek, s ellcntengcrnagyságig 
vitte, úgy Majláth Géza is kilépett a szolgálatból, 
hogy megnősüljön. A tenger 
családi leszek megrakására ; az c s u k  örökös 
agglegényeknek való, a mi hála istennek 
mentői kevesebb van a magyar főurak közt.

A daliás külsejű monitor-parancsnok szive 
Zichy Nándor gróf bájos leányánál, Zichy Ma
rietta grófnőnél esett rabul, s Majláth Géza 
leköszönvén rangjáról, 1894-ben nőül vette a 
szép és mindenben hozzá illő comtessct, kivel 
a legboldogabb házaséletet éli.

Ámbár a fő rendi háznak census alapján —
örökös tagja : a politikában nem vesz aktív részt. 
Kz a tartózkodás nem csupán katonai múltjából 
ered. A Majláthok szigorúan vallásos, konzer
vatív gondolkodással bírnak, kik sohasem haj
szolták a népszerűséget, ellenben válságos idők
ben megmutatták, hogy híí alattvalói az ural
kodónak és megbízható, józan liai a hazának. 
Ilyen Majláth ( iéza gróf is, ki most állandóan 
nógrádmegyei birtokán, Gárdonyban gazdál
kodik. ('bér figyelemmel kisérvén a közügyeket, 
de azokba nem avatkozván. A gárdonyi kastély 
nem régi épület : pár év előtt mostani tulajdo
nosa emeltette. A család ősi fészkei bárányá
ban és Zemplénben vannak. A gárdonyi kastély 
egv emeletes, egyszerű, de csinos épület, mely
nek berendezése rávall a ház úrnőjének linóin 
ízlésére. Homlokzatával, melynek két kirugó

A gárdonyi kastély.
— Gróf Majláth Géza és neje Zichy Marietta grófnő. —

* |L^ azánk töténelmének legrégibb lapjain is 
föllelhető az a családi név, melyet Majláth 
Géza gróf visel. A mikor még grófi ko

rona nem ékesítette nemesi czímerüket: mái
nkkor is az ország legelső férfiúi közt állottak 
tekintély és befolyás tekintetében.

Ki ne emlékeznék e század leghíresebb Maj- 
láthjára, a gonosz kezek által megölt ország
bíróra, Majláth Györgyre ? Volt-e nálánál hatal
masabb ember Magyarországon a 70-cs években? 
Elnöke volt a főrendiháznak és a kir. Curiának, 

mint ilyen viselte az országbírói nevet, mely
nek ő utána nem is lett utódja — s lovagja 
volt a Toison d ór, az aranygyapjas rendnek, 
melyet csak a legkiválóbb családok sarjai nyer
hetnek e l; s a melyet ő, mint a trónnak egyik 
legszilárdabb oszlopa kapott hálás uralkodóijától.

Ennek a hatalmas, tekintélyt tartó és tisztelet- 
gerjesztő államférfiúnak a fia Majláth Géza gróf. 
Testvéreivel együtt atyjuk halála után kapta a 
grófi czímet, a melyet különben a család egy 
másik ága már régebben viselt. Majláth Géza 
1860-ban született Pécsen, Baranyamegyében, 
hol atyja ekkor a főispáni széket foglalta el. 
Édesanyja Prandan Mária bárónő, egy ősrégi 
német főúri család leánya, ki magyarrá lett és 
nemes szivének sugallatára bőkezű istápolója
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oldal szárnya van, parkra néz, mely körül fogja. 
Az ültetvények meg fiatalok, d(‘ idővel igen szép 
parkká fognak fejlődni. A kastély közelében 
kitűnő karban tartott gazdasági épületek sora
koznak', messzire hirdetvén,hogy az uradalomnak 
olyan tulajdonosa van, kinek figyelme mindenre 
kiterjed. Majláth ( léza grófot nagy tapasztalatai, 
széles látóköre és kiváló tehetségei azonban 
szinte praedestinálják arra, hogy a gazdálkodás 
és megyei ügyek szűk köréből kilépjen az orszá
gos ügyek terére is. A ki megszokta a tengert, 
a/, könnyen elviselheti a politikai élet hullám
zásait is. _______

Saison morte.
cm tudom, ki hozta forgalomba ezt az elnevezést, 

de bizonyára nem filozófus ember. Valami elkese
redett fővárosi lélek lehetett, ki tetszhalottnak 

érezte magát, ha szünetelt az országgyűlés, ha clszélcdtck 
a turf sporlsmanjei és fürdőkbe röpültek a főváros szépei, 
a fűtőkatlanná változott utczákon pedig olvadozni kez
dett az aszfalt. Pedig nincs soha holt-saison, mert kép
viselők, sportsmanck és szép asszonyok nélkül is «zúg 
az élet tengerárja s mindenik hab új világ*.

Nézzük, milyen habokat vetett a legutóbbi hetekben? 
*

Mintha fekete színe volna a legnagyobb hullámnak s 
rajta torzképü alak . .. igen, a sikkasztás démona. Aradról

Ihi ró Révay Simon fa j m ii kastélyából.

/lá tó  Rcvay Simon lajnai kastélyából.

Xagy terem ("■ '■>{.)

Nagyterem d. rési.)

Ha esküdtszék ítélne, ha a juryben tag volnék és ez 
a bűntársnak minősített asszony csak ennyit mondana 
védőimül: Oltár előtt esküvel fogadtam uramnak, hogy 
sem jóban, sem rosszban, sem szerencséjében, sem sze
rencsétlenségében cl nem hagyom* — bizony, tekintetes 
királyi törvényszék, habozás nélkül mondanám ki a 
verdiktet — becsületemre és lclkiismerctcmrc — : ez az 
asszony nem vétkes.

* **
De könyörtelenül elítélném JVtasserthal századost, ki 

legyilkolta a kályha mögé rejtőzött főhadnagyot. A tiszti 
bíróság ellenben felmentette. Nem az első eset katonáék- 
nál és nem is az utolsó. Most a nagy közönség szim
pátiá ja  is vele van.

Csodálatosak vagyunk mi fin-de-siéele emberek! Egy 
vaktában kidobott üres frázis megbocsáttatja velünk a 
gyáva gyilkosságot is. Elég annyit hangsúlyozni, hogy a 
százados a becsületét bosszulta meg s rögtön megfeled
kezünk arról, hogy egy védtelen embert ölt meg. De 
nem jut eszünkbe az sem, hogy mindnyájan hús és 
vérből valók vagyunk s vajmi kevés soraink közt a 
József, ki inkább Putifárné kezében hagyja köntösét, 
semhogy nála maradjon. Vájjon azok közt, kik férfias 
tettet látnak Wasserthal százados véres cselekedetében, 
nincs egy sem, a ki ne lett volna a boldogtalan főhadnagy 
helyzetében? A mikor mi, ti, önök töltöttünk pásztor
órákat férjes asszonyok boudoirjában vagy hálószobájá
ban: jogosnak, természetesnek és megcsodálni valónak

sodort magával egy alakot és innen a fővárosból egy 
másikat. Az ü sorsuk nem érdekel és sem szánalmat, 
sem különösebb megvetést nem érzek irántuk. Isten 
■■iWf.irWSTT— ,l .„Ion a/ cml'fflWP, ium.ll l '.J ,W,'. L  
szerint játszhat va öanquc-ot a becsületével, szabadságá
val és életével A tét elég nagy volt mindkettőnél, hegy- 
ház vagy revolvergolyó egyenlíti ki a különbözeiét : 
mellékes és csak reájuk tartozó. Engem a két sikkasz
tási történetből csak az az asszony érdekel, a ki együtt 
szökött férjével s az utolsó perezben, midőn rálépnie 
kellett volna a tengerentúlra induló gőzösre, női gyöngé
dségé : a kitörő kénnek árulójává lettek magának és 
urának. Börtönőrök közt tért haza s a fogházból csak a 
vizsgálóbíró irgalmas szive bocsátotta szabadon, hogy 
legyen gyámokija két kis ártatlan gyermeknek. De a 
magyar törvény csak enyhítő körülményeket fogad el, 
a lélektani és erkölcsi motívumokat nem mérlegelheti. 
Ez az asszony szintén büntetve lesz. Enyhébben, mint 
a férje. Nem fegyház, talán nem is börtön, csak fogház 
lesz a büntetése, de mindenesetre ülni fog.

Kérdem: mi lett volna a kötelessége? Hogy följelentse 
íerjét, gyermekeinek apját ?! Hisz az szerette, kellett 
hogy szeresse őket, mert különben nem vitte volna ma
gával végzetes koloncz gyanánt. A sikkasztást meg nem 
történtté az asszony nem tehette. Neki csak nkéizt volt 
választása: ké>vcsse-e férjét az idegenbe, vagy marad 
nélküle itthon s egyedül viseli a szégyent, mely reá is 
tapad.

Mily gyötrclmcs probléma egy becsületes női szívnek, 
a mely szeret, férjet és gyermeket egyformán! Báró Révay Simon tajnai kastélyából. Kis szalon.
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kására, a mikor olyan nagy az Ínség a magyar 
hazában.

Költő' barátaink keserű gúnynyal vonnak pár
huzamot a M. T. Akadémia és jockiy-c\\\hh 
között, s a két testület által kitűzött verseny- 
dijak közötti különbségre mutatva bánatosan 
sóhajtják : miért nem születtek költő helyett 
(ialaor vagy Kincsem ivadéknak.

A morálfilozófia művelői végül állhatatosan 
ostromolják a totálisaiéin- intézményét, mint a 
sikkasztások eredendő kútfejét.

Tehát kormány, jockey-clubb és totalisateur 
támadhatók különböző szempontokból.

De kérdem: volt-e intézmény a világterem
tése óta, a mit meg ne lehetett volna támadni, 
ha az ember támadni akart? Meg vagyok győ
ződve, hogy ha mégegyszer bekövetkeznék az 
általános manna-hullás, akadna pár morózus és 
elégedetlen lélek, a ki megkritizálná a Minden
hatót: miért hullatott mindenkinek mannát.

A kitenyésztés és lóversenyek ügye egész a 
legutóbbi időkig anachronizmus volt a lovas 
magyar nemzetnél. Már nemcsak az angol és 
franczia túlszárnyalt bennünket, hanem nya
kunkra kezdett nőni a német is. A kormány
nak. jockey-clubbnak és totalisateurnak köszön
hető, hogy megszűnt az anachronizmus és Ma

tartottuk volna-c, ha a férj társadalmi állása sze
rint — revolverrel, karddal, dikicscsc) vagy furkósbottal 
iparkodik vala «megbosszulni a becsületét* mi rajtunk? 
Nem, uraim, ha egy atom sem kering bennünk Don 
Juan véréi cl még akkor sem foghatjuk pártját a férj
nek. a ki megöli — védtelenül — neje szeretőjét vagy 
csábítóját. Mert, higyjék el, sohasem a férfi hibás, hanem 
a nő. Az a szerencsétlen főhadnagy bizonyára nem kerül 
mezítláb és kabát nélkül a kályha mellé, ha felöltözötten 
ajtót nem nyit neki az asszony. (3 csak elfogadta azt, a 
mi kínálkozott. Talán nem is forszírozta, talán csábítva 
lett s mégis a h(ítéleti nő életben maradt, esetleg csábit 
majd másokat és megcsal majd egy második férjet, ö 
ellenben legszebb férfikora tavaszán a földbe került.

Lám, a franczia más elvet vall. Tuc la — öld meg 
az asszonyt, ez a franczia férjek jelszava. Dumas remekül 
indokolta a hitvesgyilkosságot, de egvetlen szava sem 
volt annak a férjnek a mcntcgctésérc, ki nejének sze
retőjét is megöli. Az a cselekedet jogos, ez jogtalan. 
A nő hűséget fogadott, de X. vagy V.. a kit neje szo
bájában «letten* ért, legfölebb hívatlan betolakodó, a kit 
megfenyíthet és kidobhat, vagy felelősségre vonhat, ha 
mint barát árulást követett cl, de életét venni, a mikor 
fegyvertelenül és zavartan áll előttünk, gyávaság és 
állati vadság.

Ismerek egy képet, czíme: l:hidránt itc/it. Kgy hotel
szoba, melynek betört ajtajában áll a férj a rendőr- 
biztossal és rendőrökkel. Az összegv(irt ágy mellett 
decollctált alsó ruhában egy ijedt asszonv és még hiánvo- 
sabb toilettcben a kandalló előtt egv fiatal férfi. Amaz 
a hűtlen nő, ez a szeretője. Tetten érték őket, de a férj 
arcza hideg és szenvedélyt élen. Nekem ez a kép vissza
tetsző és undorító volt eddig — a férj miatt. De ha 
most fantáziám elém varázsolja a nagyszebeni llagrant 
délit-t, lángoló arczcza! és kezében villogó aczéllal, 
Wasserthal századost és a kályha mögött (iariboldi fő
hadnagyot — nem vagyok gyáva ember, de pokolba 
kívánok minden ilyen gentleman férjet és megemelem a 
kalapomat Mr. Honhomme előtt, ki tanukat hív a házasság
törés konstatál ásá h oz.

________  Srarnm.

Nyári ló versen vek.

ki sport-titkok leleplezését vagy meg
hízható typ-eket keres e czikkelvben, ne 
lolytassa tovább a czímnél Csak a szint

it U' met regény- és színműírók engedhetik 
magoknak, hogy egy hangzatos, sokat- 
o czimmel lépre csalják a jámbor olvasóit, 
in a regény vagy dráma végén károm-

ságnak
mi a ménkő köze van ennek a 
a czí méhez: Imi becsületesen

p 1 lem portékáimmal, s ezért eleve kije
in most elmondandöim lölé a nyári jelző 

.ik az< rt került, mert a tavasz elmúlt s az ősz 
ii!- k vallomásból minden nagyobb 

kombinak, tehetség nélkül sejthető, hogy adós 
Szent Eg, hát már ilyen 

versenyparipáink f(irma* 
verseny óta. Lelkiisme- 

retemtu k e>upán az nyújt némi vigaszt, hogy

tartozásomat kamatostul rójak le a t. ez. kö
zönségnél sport- és napilapjaink.

Öröm nézni, hogy a komoly politikában dol
goz*') lapok is mily bő teret szentelnek a lóver
senyek ügyének. Húsz év előtt 10—1") sor je
lentette egy versenynap lefolyását ; ma a Cot- 
tingbruni meeting is hasábokat foglal el, szent 
lstván-nap előtt és után pedig a sport-tudomány 
egész arzenálja tárul föl jelesen szerkesztett 
újságjainkban. Az illető sport-rovatvezető büsz
kébben jár redakeziójában, mint a legkopaszabb 
vezérczikkíré) és törzskávéházában a pinezérek 
és a jámbor feketekávézók olyas pillantásokkal 
tisztelik meg, mint a milyenek illethették annak
idején Cassandrát vagy Pythia asszonyságot 
Dodonában. I )e nekem, a ki ismerek néhány 
verseny istái 1*.-tulajdonost, némi haló vány gyanúm 
van, hogy ezek a lóversenyi Kall) Rudolfok talán 
még sem helyezhetők nyomtatásba adott néze
teikkel egysorba a Szentírással, ügy vettem 
észre, hogy a közvetlenül érdekelt felek : az 
istállótulajdonosok vagy nem olvassák az ő fej- 
tegetéseiket, vagy ha elolvassák, olyan mosoly 
játszadoz arczukon, melyet Beniczkvné Bajza 
Lenke ő nagyméltósága szánalmasnak szokott 
kvalifikálni.

De mindegy. Legyünk igazságosak és ismer
jük be : részben a sajtónak is köszönhető az a 
nagy érdeklődés, mely a versenyügy iránt ország
szerte mutatkozik. A lóversenyeknek most már 
csak három-fajta ellensége jár közöttünk. ()rcg 
ellenzéki p»..itizálók, fiatal alanyi és drámai kiü
tök, végül pedig a morálfilozófiában tobzódók.

Az első kategória Irányi Dániel és Csanády 
S ándor  nv< mw 1. d:.in In 1 ■■ Ív... A , ó / r/  
hogy miért dobál százezreket apamének vásár-

gyarorsziíg a lótenyésztés terén ismét első helyre 
jutott. Intelligens körben már általános annak 
hangsúlyozása, hogy mennyi haszon háramlik 
a lóversenyek révén a tenyésztésre, a faj neme
sítésére. A kik sokalják azt az összeget, a mit a 
kormány a méntelepekre fordít, tudakozzanak 
csak az iránt, hány százezer forint került magyar 
zsebekbe Romániából, ( iörögországból, Szer
biából és Bulgáriából magyar lovakért? Leány 
és ló): ez a két export-czikkünk van még a 
keletre, szégyenkedjék és büszkélkedjék rajta 
tisztelt kormányunk.

A jockey-clubb azonban csak büszkélkedhet. 
Directoriuma az utolsó két évtized alatt oly 
tevékenységet fejtett Isi, hogy Ausztriában a 
mely mindent irigyel tőlünk rohamosan terjed 
a sárgaság, a mely tudvalevőleg okozati össze
függésben áll az irigységgel. .Mag, Tátra-Lom- 
nicz, Pozsony: mind egv-egy jelentős hatásköre 
a versenyügy élén állók működésének. Az ál
lamvasutak- tudja megmondani, hogy a császár
város szid ugyan bennünket, de lóversenyeinkre 
tömegesen siet le. Ls jönnek távolabbról is, 
mert a futtatások kvantitás és kvalitás, meg a 
dijak tekintetében egyenesen Anglia után követ
keznek. Párisiink több a versenytere és több a 
mectingje, de a résztvevő anyag jóval mögötte 
áll a mienknek.

Nem ismerek igazságtalanabb vádat, mint a 
mikor azt hallom laikusok szájából, hogy az 
istálló-tulajdonosoknak nagy jövedelmi forrása 
versenyek, llát van-e az ilyetén vádaskodnunk 
fogalma arról, mibe kerül a lótenyésztés, a ver
senyistálló fentartása, a trainerek, jockevk, szol
gák fizetése, a tétek, utazások és sok-sok egyéb 

' ' 1 1 ' ~1'   '—1 ■■■ m-imU-̂ 4—i+idemi-
a nyert díjakból, kivéve azt a ritka esetet, ha
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ugyanegy istálló nyeri meg a Dcrbyt, a Szent- 
István és a Királyné díjakat, meg a többi klasz- 
szikus nagy versenyeket? — De ott vannak 
rckompenzáczióul* hallom a mormogó el
lenvetést a fogadások!!* Persze, ez a hang
súlyozott szó azt jelenti, hogy minden futtató 
gentleman százezreket söpör be a totalisatour- 
töl és a bokmachcrektől. O naiv rosszindulat 
ós tudatlanság! Tessék megfigyelni, hogy ismert 
versenyistálló-tulajdonosaink közül melyik ha
zardíroz a túrion ? Neveket fölöslegesnek tartom 
fölsorolni, de biztos tudomás alapján állíthatom, 
hogy azok közt, kiknek a magyar kitenyésztés 
ós versenyügy föllendülése köszönhető, egy 
sincs, ki vagyont szerzett volna nyereségekből. 
Lllenkezőleg: jövedelmüknek tekintélyes részét 
emészti föl a nemes sportszenvedély, mely köz
vetve hasznára van az országnak is Balgaság 
azt hinni, hogy ők a futtatások eredményével 
előre tisztában vannak. A mily kétségtelen, hogy 
nagyold) esély Ível váltják meg esetleg ticketjüket 
a totalisateurnél, mint azok, kik a ló neve vagy 
száma vagy a jockev arcza után indulnak, ép 
oly bizonyos, hogy tíz verseny közül legalább 
hétnél rájuk nézve is bizonytalan az eredmény.

A túrion nem ők a hazárdőrök, hanem azok 
az alakok, kik hazaidul játszanak a börzén és 
a kártyaszobákban vagy Monté Carlo roulette- 
asztalainál. Es a mi gyanúsítás kiröppen a pub
likum körében a versenyek tisztasága és egyes 
istállótulajdonosok korrektsége felöl : az hoz
zájuk vezethető vissza... wie dér Sebeim ist, 
so denkt er.

A franczia kormány egy időben — gondolom 
1891-ben betiltotta a turfon való fogadá
sokat és a totálisaiéin*: a paci niutncl műkö
dését. Mit ért el vele? Fogadásokat ezután is 
kötöttek az emberek, de hivatalos garanczia 
nélkül és fölvirradt a könnyű lekiismeretű ka: 
landolok napja, kik csak nyerni akartak, de 
veszteni és fizetni eszük ágában sem volt. A 
versenyterek látogatottsága pedig csökkent roha
mosan. Végre is — megbukott az a kormány, 
mely a szoczialisták kedvére e rendeletet ki
adta — s a paci unitiul újból fölvette hasznos 
szerepét.

Nálunk is csak hadd csattogjanak a totálisa
iéul* masinái: sikkasztás volt, van és lesz lóver
senyek nélkül is. Lám, Piufsich úr, a ki egy 
milliót és Krivány úr,, a ki annak negyedrészét 
sikkasztotta, sohasem jártak a versenytérre. 
Bölcsen mondja a török közmondás : A kiről 
Allah azt végezte, hogy a nyakát törje, az a 
sima (öklön is ki fogja törni.

S ik k  asz tás < > k h ó na pj a.
M Péter Páli jégeső után aratástól, cséplés- 

röl alig hallani valamit. Nem telik öröme 
a gazdának az idei termésben, ez az oka 

hogy annyian följöttek közülök a meleg július- 
ll'" 1 I ’111 1 •11 " .ml-

Csorbái kép. Erdélyi iii/v, fényképén felvitele, Budapetl.
A fogaskerekű vasúi alsó állomása.

mi történjék majd öt év múlva a vámtarifával, 
meg a kereskedelmi szerződéssel. A nyári an
kéten báró Dániel Ernő elnökölt, balján az 
államtitkárja, még a régi, a vasmarkú Vörös 
László. Nem hiába Somogyország választotta 
meg képviselőnek, kuruezkodott is a gazdájával 
addig, míg végre Sclnnitll József foglalta el a 
helyét. Jó maga a helyi érdekű vasútakat fogja 
igazgatni. Politikus verebek csiripelik, hogy nem 
soká, mert a királynak nemsokára kereskedelmi 
miniszterre lesz szüksége. Egyébként Perczcl 
birodalmában is volt valami változás. Egyik Imre 
elment, jött utána a másik Imre, — Latkóccy 
Imre államtitkár helyébe 'Jakabffy Imre. A Nem
zeti színház tájékán is volt változás. Nemcsak a 
Keglevich gróf intendánssága, hanem búcsúzott 
az öreg Scikscay bácsi. Rosszul megy az üzlet, 
— panaszkodott a jó öreg csodálatos pedig, 

a magyarra azt szokták ráfogni, hogy csak a 
gyomrával törődik. A miben van is némi igaz
ság. Gróf Zsdáissky úr is, a legújabb sütetű 
publicista és szocziálpolitikus a szocziálizmust 
tisztán a korgó gyomor kérdésének tartja Az 
új szocziálpolitikus, bár ebben a legelső érteke
zésében sok tücsköt-bogarat összehordott, na
gyobbal semmi esetre sem voltak, mint a buda
pesti királyi b ü n tető-1 ö rvén yszék orvosszakcrtői, 
a kik egy esetről ötfélckép szakvéleményeztek. 
A legnagyobb rekordot! persze Ajtay tanár érte 
el, a ki maga két különböző orvosi szakvéle
ményt adott be egy eset fölött Kapott is érte 
eleget a nagyságos úr, pedig kár volt azért 
bántani. A télen folyton támadták, mert az 
orvosi vélemény mellett jogi véleményt is osz- 
1 1 »:1 a t . M>»t inéi vélemény^ nem adott, azért

.1 focaxkerekii vasúi
Hrdrlyi n.h

lermavasabb kö/ölléx e.
. . .  Budit

hát volt jussa ahhoz, hogy két orvosi véleményt 
mondjon. Egyébként a vélemény végre is csak

vélemény. . . . íme, a hónap karakterisztiku- 
sától tisztelettel alulírott jámbor krónikás véle
ménye. Isten óvjon, nem szakvélemény, csak 
amolyan kontárkodó. . .

*
Július hónap meg lehet elégedve az esemé

nyeivel. Csupa úri embereket végzett ki. A bű
nük nem valami világraszóló ; az egyik a gyám
pénztárból, a másik a pénzes levelekből, a 
harmadik megint csak a gyámpénztárból, a ne
gyedik a regále-jövedelmekből akart egy kevés 
pénzmagra szert tenni. Az ötödik, hatodik már 
szót sem érdemel, annyira eltörpültek társaik 
mellett. Jobb időben őket is fölkapta volna a 
hír szárnya, de a sikkasztások hónapjában ők 
csak műkedvelők és semmi egyebek

Krivány Jánosról, Arad vármegye gyámpénz
tárosáról sok mindent összeírtak. Valaki a jeles 
férfiút megtette a magyar közigazgatás áldoza
tának is. Valóban furcsa és mégis jellemzi az 
egyoldalú bölcselkedést, hogy a hóhért nézi 
áldozatnak. Már ha éppenséggel áldozatok után 
kutat a bölcselkedő, tessék pár pillanatra az 
árvákra tekinteni, a kiknek a pénzük Krivány 
nagyságos úrral együtt elvándorolt. Vagy, nem 
bánom, tessék Krivány feleségére tekinteni, a ki 
éppen azért, mert semmi pénzt sem hozott a 
házhoz, boldogságról, szerelemről, édes otthon
ról álmodott. . . Vagy tessék belepillantani ebbe 
a beteg társadalmunkba, a hol rendre hajlon- 
ganak a sikkasztó urak előtt. Íme, az áldozatok, 
ha már éppen azok után méltóztatik kutatni. 
Krivány nem áldozat, hanem gazember, valamint 
azok a sikkasztásban kollégái, loth Kálmán es 
Papperth Ferencz urak.

Az erszényesi postahivatal asszony-sikkasz- 
tója, Nándii Erzsébetim asszony csekély ötszáz 
forintot kezelt el. A tolnamegyei gyámpénztár 
scgédkönyvelője, Papperth Ferencz 6200 frtot 
sikkasztott, pedig három éve, hogy megkezdte 
a pénzkeresésnek ezt a kétségkívül kényelmes 
módját. Lám, mennyire kimagaslik mindenek 
közül Krivány, a ki 309,000 forinttal a zsebében 
hagyta ott Arad városát. Legföljebb Tóth Kál
mán a József-téri postahivatal sikkasztója mér- 
kőzhetik meg vele, a ki 86,000 forinttal, a fele
ségével és két kis gyermekével indult Amerika 
felé A sok ezer forintok nyugodtan viselkedtek, 
annál végzetesebb galibát okozott a feleség. Kö- 
nyezni kezdett a hajéul. . . Es úgy jutottak Tóthék 
a rendőrség kezébe. Tóth Kálmán már Buda
pesten hűsöl, a feleségét pedig már szabadon 
bocsátották.

Most pedig vármegyék, városok szövetkeze
tek és egyesek pénztárában folyik a szigorú 
vizsgálat. Mégis jó, ha olykor-olykor lecsap vala
hova a villám, legalább akkor gondoskodnak 
villámhárítóról, a kik féltik a bőrüket. íme, ez 
az, a mit júliusnak köszönhetünk.

—igrni.
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ködjek magyar táj ok legszebbjen, mely ez ős- 
nenies ivadék tulajdona s átlépi annak a puritán 
embernek a háza küszöbét, ki annyit tett s fá
rad ott a felvidék érdekeiért.

l-.> a puritán jellemű férfiú, ki elhárított ma
gától minden feltűnést, kinek nagy csöndben 
tett munkássága ugyan nem maradhatott minden 
feltűnés nélkül, most ott fog állani az egész 
világ előtt. ( )tt fog állani, a mint fogadja az ural
kodók nesztorát, az ö apostoli fejedelmét is és 
e történelmi momentum az ő érdemeinek meg
örökítése és megjutalmazása is lesz.

Kmberbarátiság, jótékonyság, családjának bál
ványozása, honszeretet, irgalom, könyörület, be
csületesség, egyszerűség jellemzik e puritán fér
fiút, kinek mellét nem egy érdemjel díszíthetné 
már, de mindig tudott alkalmat találni, ho<*v 
határozott visszautasítással kibújjon a kitünte
tések- sora elől.

Nos hát Idős Szent-Iványi Józsefet elérte az 
a legnagyobb kitüntetés, miben magyar hazafi 
csak részesülhet. Az ősrégi nemes család tisz
teletreméltó sarja házában meg fogja vendégel
hetni az. őt látogatásával megtisztelő királyt, szent 
István legméltóbb utódját.

Ks a Szent-1 vány iák dicsősége megnagyob
bodik, még nagyobb lesz a nemesi czímer, melyet 
nem ékesít grófi korona s a melyet mostani bir
tokosa a munka, a szorgalom eszközeivel lenye- 
sebbített meg.

Ks az a szellem, a mely a Kárpátok e gyön
gyét méltó keretbe foglalta, tovább fog élni 
az ifjú Szentiványi Józsefben, a ki már most 
is számos jelét adja annak, hogy méltó utóda 
lesz atyjának.

l)cr Csorbasce.

m
*onn auch imscrc hcrrlichc hohc Tátra von jchor 

dió lohncmlstc ( iclcgcnhcit /.n Sommcraustlügrn 
hot — wic ja der auf den Bcsuch Marin-The- 

rcsia’s himveisende Thorhogcn im Badcorte Tátrafii reá 
(Schmccks) hezeugt so hat doch erst dic zu Bcginn 
der sichzigcr Jahrc doni Ycrkchrc ühcrgcbcnc Kaschau- 
Odcrbcrgcr Fiscnbahn —, ursprünglich wohl nur für 
coninicrzicllc Zwcckc bcstimnit, das Mochgcbirgc den 
Touristcn crschlosscn.

Anfangs durchzog sic nur das f/ernaátha/ und dic 
Cicgcnd dcs ll'aagianfes, hald aber strccktc sic cinigc 
Fühlcr aus: das (IáUnit'- und D efferthal wurde durch- 
zogen, Abzwcigungcn nach Dár/fa (Bariféld), Lőcse 
l.cutschau) und S-.epesváralja (Kirchdrautl entstanden, 

und als vor drei Jahrcn auf I nit iát ive cinigcr Sport- 
freunde der Jockcyklub fást unmittclhar ann 1-üsse dcs 
Leninit'.crs cinen Sommcrrcnnplatz aktivirtc, da mögen 
dic clmvürdigcn Iláuchtcr der l átra gar vcrwundcrt auf 
das rege Treihen herabgcblickt habon und mit Recht: 
denn \vo sonst nur oinzclnc Tíuiristentrupps dic schmaién 
Pfade belebten, wimmclt es an den Renntagcn von 
Tausenden. dic zu l-uss, zu Wagen odor zu Köss dcin 
cinigc Minutcn von .\ay\-Lémmé- entfernt liegenden 
Rcnnplatz.c zuströnnen. I nd als von der Ycrwaltung der 
Staatsforstc Ohcrungarns glcichzcitig in Tátra-Leninit' 

cin Curort crrichtet wurde, wand 
sich auch schon ligurlich gc- 
sprochcn -- dic erste chcrnc 
Schlangc, — ciné von der Pop- 
rádthalhahn bei Xayy-Lomniez 
abzwcigcndc normalspurigc Adhá- 
sionshalm, his didit an den Fuss 
der hohen Tátra.

Noch wáhrend der Ausführung 
der vorerwáhnten. () km lángén 
Bahnlinie unternahm dic Kaschau- 
Oderhcrger Bálin glcichzcitig dic 
X’orarheiten hcliufs Aushaucs 
einer schnialschurigen 1 Méter) 
Zalin/tidhalin zűr Perle der lat
ra elem (ser/>a.\Ct\ wohei sic 
durch den Besitzer desselben, 
llerrn Josef v. Szentiványi auf das 
Fntgegenkoinmcndste unt erst üt zt 
wurde.

Mit der 1 lerstellung dicsér 
nahezu fűnf km lángén Touris- 
tenbahn hegann maii cin hislie- 
riges Yersaumniss unserer Yor- 
gánger iiachzuholen, denn was in 
der Sohwcizin Östcrrcich, I )eutsch- 

land und F.ngland mit dem Aufwande ausserordent- 
liclier (íeldopfcr schon lángst geschah wurde liier mit 
verhUltnissniclssig geringen Mittcln crreicht. Der Aus- 
llügler ist nicht niclir der (inadé des l'uhrmaímes 
und den Anhilden der Witterung bei mühsamer \Van- 
derung überlassen. und kaim um drciviertelcilf Kiír 
Ahends vöm Budapestet' Ostbahnhofc Abfahrcnd, schon 
ani náchsten Morgen neun l'lírain ( sorhasee frühsticken. 
Mit dem Budapestéi- Nachteilzuge bereits um aclit l'lir 
in der Station Csorba der Kaschau-Oderbergcr Bálin 
eintreffend, steigt daselhst der Kcisende in die ausserst 
netten, hcqucmcn W’aggons der Xahnradbahn und steht

felvétele, Tárt fa.

Idős szentiváni Szent-Ivánvi József.
— Csorbái tó. —

zepesmegye hadgyakorlatait megszemléli 
a fáradhatatlan hadúr, a felséges király. 
Ez alkalommal Uralkodónk átlátogat a 

csorbái tóhoz, hogy megtekintse Magyarország 
tájainak legszebb panorámáját. Ks ez alkalom
mal meglátogatja az ősi Szcntiványiak sarját, 
idős szentiváni Szent-Iványi Józsefet.

lseidből 1898. július 20-án küldetett el a király 
megbízásából a levél, mely tudatja az érdemek
ben gazdag földesúrral, hogy koronás uralko
dója házában legmagasabb látogatásával meg
tiszteli.

Ha idős Szent-Iványi Józsefről beszélni aka
runk. nem mulaszthatjuk el, hogy beszéljünk a 
csorbái tóról, a csorbái fürdőről, mert hisz ezek 
ismertsége, a fürdő létrejötte, emelkedése Szent- 
Iványi József elévülhetetlen érdeme.

A csorbái tó — igy állapítja meg a Pál kas 
Lexikon - a Magas-Tátra déli lejtőjének leg
nagyobb tava 1351 méter magasságban fekszik 
és kerülete 2'6 kilométer, míg legnagyobb mély
sége 20*7 m A földalatti források és beszivár
gások táplálják és lefolyása a nyugati oldalon 
egy kis patak által történik, melynek vize a 
Poprád völgyébe szakad és így a Balti tenger 
vízköréhez tartozik. A csorbái tó egy fensíkon 
fekszik, melyet északon Szobyiszkó (2314 m.) 
és Bástya (2328 m.) csúcsok határolnak. Partját 
remek fenyvesek környezik. Állítólag c tó egy 
régi jégár maradványa, mely az említett két 
csúcs közötti völgyet kitöltötte.

E gyönyörű tó vidékének fenségét idős Szent- 
Iványi József ismerte fel. O c terület tulajdonosa 
és mikor még épület nem emelkedett a tó part
ján, ó már itt töltött a világtól elvonultál!, a 
természet szépségeiben és titkaiban gyönyör
ködve, minden évben egy-egy hónapot. .Mint a 
telvidék egyik legtekintélyesebb és leggazdagabb 
földbirtokosa, a tó partján először a maga ré
szére építtetett egy gyönyörű villát és csak az
után emeltette gyors egymásutánban a szebbnél 
szebb nyaralókat s végül egy elsőrangú s ritka 
kényelemmel berendezett szállodát.

I evékenven fáradott és munkálkodott. Ks 
munkálkodásait siker koronázta. A természet 
minden szépségével felruházott csorbatói kör
nyék rövid másfél évtized alatt országos hírű 
gyógyfürdővé nőtte ki magát, hova ma már a 
külföldről is ezren és ezren zarándokolnak.

Idős Szent-Iványi József 
felhívta a nemzet figyelmét 
e táj szépségek re és az Or
szágos Kárpát-Egyesület se
gítségével csakhamar meg
nyílott a Csorba-fürdőről 
Tátrafüredre vezető Kiöli/d- 
út, mely 1890-ben építtetett.

( iyönyöríí kirándulásokra 
vezet ez az út a csorbái 
tótól. Említsünk meg egy- 

"TieÍTarr\"‘Tu:iyct vifgv tai>z'é 
séget: Mlinica völgy, fátyol
vízesés, furkota völgy, Bástya 
csúcs, Poprádi, Kriván, Ten
gerszem csúcs. Jeges tó, Tátra 
csúcs, stb. ..

Szent-Ivánvi József, ki 
most házában fogja fogadni 
a magyar királyt s az egész 
magyar udvartartást, noha 
ii m a mágnásvilágból került 
1 magyarok legtiszteletre
méltóbb alakja. Családja ős- 

j; neme? család, melynek Csorbái te.
■ ű már évszázadok sora

küzdöttek a harezmezőn a királyért és a 
m Nagy emberek, kiváló férfiak kerültek ki a 

>1 vanyiak származásából és miként Szcnt- 
■ ! elhalt fivéré is a képviselő háznak égv

én elnöke volt, úgy a régen elhunyt Szent
em egv volt kiváló vezér, főispán vagv 
yes állással bíró férfiú. Idős Szent- 

r: is megvolt minden képesség, hogy 
ományaihoz képest fényes karriért 

de o nem akart megválni kedves bér- 
. ‘‘hol. tenyvescitől s míg istenben 

■boldogult Kán4y fivéré vezettea képviselőház ülé

seit, ő csendben dolgozott, gazdálkodott. Puritán
sága, tiszta jelleme, önzetlensége, szívjósága, jóté
konysága, ezek a tulajdonok ékesítették öt sjol 'bán 
felék esítették, mint másokat nagy czímei és érdem
rendjei. A Szent-lványiak méltó sarja, idős Szent- 
Iványi József nem találhatta örömét a külsősé
gekben, visszavonult a Csorbató környékére és 
így lett ő ennek a vidéknek fejedelme s e vidé
ken létesített alkotások geniális megteremtője.

Ks ezrével siettek az emberek csodálni a 
Csorbató környéke szépségeit s üdülni a für
dőben, melyet az ő geniálitással párosult ízlése

Iá. szentiváni Szent-Iványi József.

teremtett. Ks eljöttek ide az uralkodóház tagjai 
mind és igaz magyaros vendégszeretetre találtak 
idős Szent-Iványi József kastélyában. Nála jártak 
a boldogult Károly Lajos főherczeg és neje 
Mária Terézia főhcrczegasszonv, Krigycs főher
czeg, Izabella loherczegnő s a föherczegi pár 
egész családja, továbbá Jenő főherczeg, a kül
földi fejedelmek közül Milán király, Kerdinánd 
bolgár fejedelem s annak édes anyja Klementina 
koburgi herczegnő. Utoljára hagytuk |ózsef ki
rályi herczeget s családját. Utoljára hagytuk, 
mert József királyi herczeg nem egyszer kereste 
fel fiával, Ágost és László királyi herczegekkel 
az ősz földesurat, kivel ő a legmelegebb baráti 
viszonyt ápolja és tartja fenn. Majd gyönyör
ködni s üdülni jöttek a királyi herczegck a 
Csorbató vidékére, majd zergevadászatra és igy 
lassan-lassan a legbarátibb viszony fejlődött ki 
köztük s gavallér házigazdájuk között.

Ks a főherczegek sorát most bezárja a koronás 
király. Kijön Szent-Iványi Józsefhez az ö ke
gyelmes ura, 1. Kerencz Józséf, hogy gyönyör-
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in kaum fiinfundilreissig Minutcn schon 1 <."» 1 Méter 
iibcr dcn Mooro, am Ufer des tieflilaucn, an zwoi Scitcn 
von doni Bcrgricscn cingcschlossciicn, Forcllenrcichen 
Csorbasee’s, woboi sich an dessen offener Soito oinc 
crrlichc Aussicht auf das mn őOO — (500 Motor tiofor- 
^clcgcnc Popporthal von Késmárk bis l.iptó-Ujvár or- 
schlicsst.

Es piciit wohl grössere Woclisccn, z. H. der ganz 
vöm Gebirge umschlossenc Achcnscc u. a. in. abor 
cinen derart malorischcn Anblick wic dic Pcrlc der 
T;Ura'>, der schönstc Punkt des Landes, düiTtc das Tou- 
ristenaugo nicht baki findon.

\V;ir das óin Stauncn und Bcwundcrn, als óin 'I'lioil 
dór auslandischcn Delcgirlcn des anlilsslich der Millo- 
niuinsfeicr nacli Budapest gcladenen Ycrcincs deutschor 
Kisonbahnverwallungen, — dic Rückreisc zu cinem lie- 
suclic dór Tátra benützend — das Ufer dós Csorbascc’s 
botrat!! Ki st /<•/:/ baut inán oinc Palin daher ? «Das 
ist ja einor der schönstcn, intorossantesten Punkte 
Kuropa’s! u. s. w. riof mán, und manchcr der gcwiss 
violgoroiston Eisonbahnfachlouto verlángorto scincn Auf- 
onthalt zuin Genusse der prachtigen Somincrfrischc, 
wolcho crquickcnde Báder, vorzüglicho Ycrpflcgung, bc- 
qiieme l.ogis in ineliroron Hotels und separaten Willen, 
ferner aufmerksame Bedienung, sowie Gelogenheit zu 
práelitigcn Ausflügen (Popper- und Fischscc, Mcerauge 
Tátralured u. s. w.) bietet.

Es dürfte síeli aucli niclit bald cin derartiger Cur- 
ort fniden, der. wie die Csorbasee-Anlage von scincm 
Eigenthümcr, cinem liebenswürdigen, cinéin altén unga- 
risehen Adelsgeschlcchto angehörende Gutsbesitzer, selbst 
verwaltet und mit unendlicher Fürsorgc und Aufopfe- 
rung gepllegt wird.

Herr v. Szcntiványi widniet den grössten Theil sci- 
ncs Lcbens der Aufgabc, aus dem reizenden Hóeke 
ungarischen Bodens cinen W’cltcurort zu bilden und wird 
sóin Ziel gcwiss errcichcn.

Was dió ( sorbaseobahn selbst anbclangt, so ist 
dicseibe mit I Méter Spurweilc nacli dem System Rig- 
gonbacli als Xahnradbahn und nur in einer sanftanstei- 
genden, kurzen Theilstrecke, sowie in den Slationen als 
Adhásionsbalin ausgefiilirt, wobei di unterc Station mit- 
tolst oines Uobergangsgeleises und einer Umladerampe 
mit der Station Csorba der llauptbalin verbunden ist, 
wodurcli dió Etablierung oines Frachtcnverkchrcs sohr 
orloiclitcrt wurdo, was bőreits im vcrtlosscncn, oisarmon 
Wintor soine guten Früchtc trug, da einigc hiúidért 
Waggon des Krystalhcllen, fást meterdickon gesündesten 
und haltbarsten Eiscs Mitteleuropas vöm Csorbascc 
nacli ( istorroich und Norddcutschland verfrachtet wurde.

< )bwohl der Betricb vorláufig nur wáhrend der 
Sommermonate — vöm lő. Julii bis lő. September statt- 
tindot. orgaben dennoch bereits dic ersten Monate 
ciné zufriedenstcllende Frcquenz, welclic sich bei der 
— wie bereits erwáhnt — ausgczcichncten Vorsorgc für 
Untcrkunft und Verptlegung der Giiste, und bei dem 
unbcschrciblichcn Genuss, den die 1- ahrt selbst bietet. 
unbodingt fortwáhrcnd steigern wird.

I )io Tracc der Bálin, in technischcr llinsicht ciné 
der interossantesten Europa’s, fiihrt anfangs iibcr schwim- 
nienden Wiesengrund, spáter dureh dichten l'ichtcnwald 
und am oberen Endc iibcr jahrtausend-altc Muriincn, an 
der stoilon Berglehno empor, bis did it an den Soo. I >io 
Maximalsteigung botrágt 127"l)U (circa 1 : Hl. der kleinsto 
Kiümmungsradius 120 ni. 1 >io unterc Station liegt 5)0(5 
m, die obcrc ldől m die höchstgelegene Station des 
l.andos) iibcr doni Mooresspiegel, domzufolge die Balul 
einc Gesammtstoigung von 44Ő m iiborwindet.

I )io 20 kg por Motor schweren Adhásionsscliienen 
aus bostem Martinstahl rulien auf Eiscnschwellen, velchc 
in Ciranitschotter gebettet sind; die Zahnstange mit 
Gussstahlzahnen ist auf sogenannte Sdifuninel. montirt, 
wodurcli sic über di< Adhásionsscliienen emporragt und 
derart sowohl Zahnrad- als aucli Adhásionsbetrieb cr- 
möglichl ist.

Die Yorarbcitcn zűr Bauausführung wurden im 
Spáthcrbstc dcs Jahres 1 S5)5 getroffen, im April dcs 
daraulVolgcndcn Jahres musstc für den die Trace aus- 
stockondcn Ingcniour nocli der \Yeg im tiefen Sclinec 
ausgcsehaufclt werden und am 21). Juli ISIM* land. 
trotz der áusserst ungünstigon W’ittorungsverliáltnisse. 
die Betriebs oröffnung s ta tt!

Als Ergánzung der Touristcnbahncn lobit nunmehr 
nur nocli oinc solcho nádi Tátralured, doron Alisban 
als schmalschurigo (O'TO m eloktrischo odor Zahnrad* 
bálin aucli bereits stúdióit wird. Audi derén Xustandc* 
konimon i>t nur mehr ciné I ragé kurzor Zeit. womit 
dann vorláulig drei dór wichtigston unseror l átrakurorte 
mit dór llauptbalin verbunden sind. Sic untereinander

mit einer Uingbalin zu verbinden und die Herstellung, 
evontuell Abzwoigungen zuin Popperscc odor zu dem 
«Mcerauge dió Conzcssion zűr Yornahme von Yor- 
arboiton für oinc schmalschurigo Zahnradbahn zu dem 
• Mceraugev wurdo bereits ertheilt , das sói der Zukunft 
überlasscn.

So sohen wir cndlich, dank dem opferwilligen, ener* 
gischen Zusammenwirken der massgebenden Faktorén 
unsere herrliche Tátragcgend dem Stiidtcr erschlosscn. 
Und da die Tátra die reinste. gesundcste Gebirgsluft, 
süssön Waldosduft und allé Vorzüge cines herrlichcn 
Sommeraufentlialtcs und paradicsische Gcgend, wic der 
( ’sorbasce, Tátrafüred, Tátra-Lomnitz,Matlárháza, Gánócz, 
Barlangliget, Fenyőháza bietet, ist es wohl zwciffcllos, 
das für unsere Tátra ciné ncuc Zeit des Aufschwunges 
und der schönstcn Blüthc angebrochcn ist. seitdem dic 
stahlernen Pfade der Kultur, die Bahnschicnen, sic allor 
W’elt náher gebracht habén.

Gustav Schmidt.

A z  ú j o p e r a - i n t e n d á n s .

Korrigáljuk meg a közmondást : A halottak 
néha mégis visszatérnek. íme, Keglevich 
István gróf, ki egyszer már megszűnt 

lenni operai intendánsnak, újból visszatér erre 
az állásra. Ki hitte volna ezt abban az időben, 
midőn eltávozott? Hisz a sajtó rágörgette a 
legsúlyosabb köveket az ő emlékére, mintha

eleve félt volna a föltámadásától. Et idem rc- 
surrexit Stephanus, s a sajtó a megkövezettet 
most már hozsannával fogadja. Csak néhány 
esztendőnek kellett leperegnie, hogy kiderüljön: 
neki volt igaza, s a magyar opera ügyét biz
tosabb kezekre bízni nem lehet. Ily elégtételt 
közpályán mozgó embernek a sors alig jut
tatott.

De Keglevich István nem is tartozik a hét
köznapi emberek közé. Életrajza fölé arany 
bellikkel kellene odaírni a siker előítéletének 
czáfolatát. 0 , a ki minden eszközzel fel van 
ruházva arra, hogy tündöklő sikerrel vegye körül 
nevét, a ki vele született egyéni kiválóságainak 
és a szellemi előkelőség szerzett tulajdonának 
hatalmával, természeténél lógva a hódító szere
pére volna hivatva- a dicsvágy, a tündöklést 
csábításainak ellenállva nem követi a modem 
rómaiak azon klasszikus szokását, hogy minden 
föllépésük végén odakiáltják a közönségnek: 
Appiaudite ! Tapsoljatok !

Keglevich István grófot mindenki bátor em
bernek ismeri, de hogy másodszor is magára 
ölti az intendánsi Nessus-inget: azt legnagyobb 
csodáiéi sem hitték volna. Ez bizonyítja, hogy 
széles Magyarországon egy ember van, ki nem 
fél a közönségtől és a sajtótól és ez Kegle
vich gróf.

De bátorsága nem a béleletlen vasfejből ered. 
Ismeri a színpadot, az irodalmat, a művészcrÖ- 
ket és a haladás eszközeit úgy, mint csak ke
vesen. Mikor az Opera megnyílt, sokan azt hit
ték, hogy egv csapással megteremthetik nálunk 
a zenei előadó művészetet; mikor aztán kisült, 
hogy az Opera művészet helyett csak deficzitet 
produkál, ezek voltak az elsők, kik minden 
habozás nélkül pereatot kiáltottak és követ 
dobtak fejletlen műintézetünkre. Ekkor állott 
elő első ízben Keglevich gróf, a ki saját sze
mélyi* feláldozásával martyrja lett annak a fel
fogásnak, hogy inkább legyen deficzit az állami 
pénztárban, mint elkallódjék a művészet, mely
nek értékét aranynyal fölmérni nem lehet.

Keglevich gróf következetes fő. A második 
intendánsság alatt, mely most kezdődik, leg
följebb az időközben szerzett tapasztalatait fogja 
érvényesíteni, de irányelvei a régiek maradnak. 
Es ezekben megbízhatunk.

I logy mennyire jártas az irodalomban és 
mennyire pedáns a művészi stylszerűség keresz
tülvitelében, arra nézve csak két anekdotát aka
runk felhozni.

Az egyik eset a képviselőházban történt a 
80-as években, a mikor az antisemitizmus fény
napjait élte. Az öreg Nendtvich a német klasz- 
szikusokat is fel akarta használni gyűlöletének 
igazolására és heroikus hangon kezdett egyszer 
czitálni Goethéből:

Des Menschen Tliaten und Gedanken wisst,
Sind niclit wie Mecres blind-bewegte Wellcn,
I )ic innerc Wclt, sein Mikrokosmus ist 
Der tiefe Schacht aus dem sic ewig quellcn.

Az egész Ház nagy figyelemmel hallgatta a 
czitátumot és az ősz tudósnak el is hitte volna 
mindenki, ha véletlenül Keglevich föl nem áll 
és ott nyomban ki nem süti, hogy bíz azt az 
antiszemita motívumot nem is Goethe használta, 
hanem Schiller, még pedig a Wallenstein II. 
felvonásának X. jelenetében, mely éppen nem 
az antiszemiták malmára hajtja a vizet. Ez a 
részletes tájékozottság a drámairodalom terén 
annyira meglepte a képviselőket, sőt oly álta
lános föltünést keltett a Házon kívül is, hogy 
Keglevich egyszerre híres ember lett arról 
a mit azóta mindenki tud — hogy nincs a vilá
gon az a színdarab, legyen az német, franczia, 
spanyol, angol vagy olasz, melyet ő minden 
apró részletében, jelenetről-jelenetre ne ismerne.

A színház szeretete egész szenvedélylyé nőtte 
ki magát nála és nem egyszer történik, hogy 
valamely új darab megtekintésére direkt eluta
zik Párisba, Madridba vagy Olaszországba. ízlése 
oly kifejlett, hogy a legcsekélyebb hibát is 
észreveszi és figyelme kiterjed a legcsekélyebb 
nüanszra is, mely esetleg a styl összhangzására 
hathat. Első intendánssága alatt ezt vetették 
neki leginkább szemére, mert a tökéletesség 
kedvéért sokak által érthetetlen túlkiadásokba 
bocsátkozott. De már a Vígszínház élén állva, 
ez a gondos ízlés tette azt egy év alatt első 
műintézetünkké kiállítás és scenirozás dolgában.

Újházival történt, hogy 91 vagy 92-ben va
lami franczia darabot adtak a Nemzetiben 
XIV. Lajos rococo-korából, melyben udvari ga
vallért kellett adnia. Öltöny, czipő és paróka, 
mind korhű voltak rajta. Elérkezvén jelenete, 
kisietett a színpadra, de alig, hogy zsebébe 
nyúlt, összerezzent és majd belezavarodott mon
dókájába. Alig várta, hogy a színfalak mögé 
léphessen s megtekintse azt, a mi kezébe akadt 
zsebében : egy aranyórát. Valódi aranyóra volt, 
szintén rococo kiállítással. Keglevich gróf csúsz
tatta nadrágjába észrevétlenül, hogy teljes legyen 
az összhang.

Akár igaz ez az adoma, akár nem, jellemzi 
Keglevich működését a színházak körül. Nem 
csalódunk, a mikor azt mondjuk, hogy a színész
eikig komoly, törekvő és igazán tehetséges ele
mei önömmel látják viszont úgy az Operánál, 
mint a Nemzetinél a szigorú, de bőkezű inten
dánst, a kire mindent ráfoghatnak, csak azt 
nem, hogy kontár a tisztségében, lés reméljük, 
hogy a 11-ik Keglevich-aera hosszabb lesz az 
elsőnél.
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Nvári színházak.
Budapest. augusztus hóban.

H Xuiri adott hajlékot a nyári
hónapokra az igaz roü\••szelnek Szánalomra méltó 
halandók, a kik Budapesten töltik el a fürdő- 

szezont. ide vándorolnak esténként, mert jó Krccsányi 
hajlékának a meglátogatásával egész egy csomó élvezet
nek lehet az ember részese. A portengerbe lürösztütt 
többpárti adófizető szívhatja a többé-kevésbé ózonon 
budai hegyi levegőt, azután előadás után eltelik a Már- 
v.iny-nienvasszonv történelmi nevezetességű csirkcpörkölt- 
jéböl, és kell-e több nekünk boldogtalan, izzadó terem
téseknek 1 Egyébként a mi az izzadást illeti, hát iszen 
melege van gyakran az emberfiának a budai szcllüs 
arénában is. különösen ha a kis -!<».’« Margit virgoncz- 
kodik . . . Ks mennyi sokszor végig kínozza a könnyen 
hevülöket ez a bájos primadonna az ő örök p a jz á n já 
val! Ha kőt nap véletlenül nem játszik, már Krccsányi 
levelet kap: — A Boccaccio f  akarjuk lá tn i. meg Anion 
M argi/ot! Ks így történik az a csuda, hogy megjelenik 
a zöld színi apón: BOCCACCIO hetedszer! . . .

Lam jcrth  Géza mutatkozott he új darabbal ebben a 
hónapban elsőnek a Fővárosi Nyári Színházban. A tel
jöttek a h u s z á r o k czimü népies idillié határozottan sikert 
aratott, a miben nagy része van az ügyes zeneszerzőnek. 
Lányi Gézának is.

A július slágerje Mauricc Cráonncau operettje, az 
össze-vissza fogadé, A darabot Komor Gyula fordította. 
A fordítás semmiben sem maradt Vidor Royor szép zenéje 
mögött. A kétségkívül furcsa czímet viselő darabban 
Anion Margit kisasszony iátsza a főszerepet. Czukros kis 
czirkuszdirektomé a nagyváradiak büszkesége, nem csoda, 
hogy Biharország annyira zengi a dicsére
tét A'/yosárni Verának ebben a darabban 
csak kis szerepe van, de ebbe a kis sze
repbe is annyi bájos közvetlenséget, annyi 
szeretetre méltó naivságot önt. hogy minden 
jósló tehetség nélkül előre lehet látni a sike
reknek azt a végnélküli lánczolatát. a mely
nek a kezdetét már kezében tartja a szinte 
botrányosan fiatal művésznő. Szóval, él és 
lüktet benne a Krccsányi-vér. annak min
den kiválóságával. Anáo; Blankának, /V; • őri
nek és A.-.-wV.ü-nak is kijut eléggé a sike
rekből. meg az ezt követő elismerésből.
Különben a temesváriak és a budaiak ked- 
vcnczc. Kovács hotelen lett a közönségéhez.
Elszerződött a Népszínházhoz, határozottan 
kárára Krccsányi jól szervezett társulatának 
No de azért nem kell búsulni, Krecsánviban 
éppen annvi a leleményesség, mint a szak- 
avatottság. majd majd talál rá módot, hogy 
pótolja valamiképp társulatának ezt a hűt
lenné vált legnagyobb erősségét.

Beid papának végre megvan a maga kasz- 
szadarakja. A’ovcsi és Famgo Háromidb 
-. • na] nta telt ízat csiná \  sok ross
szinte elfeledi az ember, ha Sziklai Kornélt, a Magyai S 
háznak ezt a nagytudású tagúit hallja mókázni. A bohózat 
zenéiét ' karnagy ügyesen csempészteát a szoms/éd- 

. ira nyílt s . .
____ ____ ••-—  — ....... ------------------
része naponta a közönségnek. Maga a kis j(.\ko  Adrienné 
hárc mszor i ' t a szomoi állomást. A 
.’iycfi Sünkor ezzel a kasszadarabbal különben meg
nyitotta egy bohózat írócska előtt a pályát; Faragó ez 
az ú; író, a kinek egy bohózatát az őszszcl a Magyar

nyomán v megírt darab olyan nagyon-nagyon silány 
portéka, Valamint azt sem tudhatták, hogy a darabban 
a súgónak van a főszerepe, a miről különben az öreg 
Perék\. a ló az idén már heteds. er ünnepelheti a 
harminezéves szinészeskedését. nem tehet A Preyfuss- 
darabn.il sokkal nagyobb sikere volt /.omror\ Gyula 
.»ra n \ z o n y  czimü né]•színmüvének. Pe mind hiába, 
akár if> darab, akár rossz darab kerül színre. O-Buda 
nem jár színházba. Minek is. a mikor van ott mindig 
sokkal szebb mulatság potyára: Fbbcn a hémapban 
poklául Kennerék és Mechwarthék okozták az o skan
dalumaikkal a konkurrencziát az igazgatók legoptimis- 
tábbikának, Fejér Dezsőnek. Talán kasszadarab lesz majd 
a Kmoi. Móni. Z'iiyy az o-buda;' jéncyyerek, — remény
kedik az igazgató. Mi nem nagyon . . .

Hogy mindenről beszámoljak, még Bco:h\ Lászlóról 
kell megemlékeznünk, a ki a Magyar Színháznak lett 
igazgatójává és gróf A’oy.\;-:oh Istvánról, a kit a magyar 
királyi belügyminisztérium hatásköre alatt levő színházak 
intendánsává neveztek ki, Habemus papain . . . Szegény 
Rellt Iván . . Szegény Huszár Kálmán . . .

i7 / e.

A székesfővárosi Szent-.hinos- 
közkórház.

kéletes, a 
felelő, de 
tntnunk.

A fel járat

kor színvonalának nemcsak meg- 
azt túlhaladó berendezést kell mél-

a Retek-utczából vezet a kórház 
mely az igazgatósági épületbe

Ó
k riási testével, terjedelmével mind jobban, 

mind óriásibb tért foglal cl a hatalmas 
Budapest, a világváros. Ks terjedelmével 

arányban emelkedik lakosságának száma. A la
kosság számával emelkedik a közszükséglet, a 
lelkek növekedésevei mind nagyobb áldozato-

Miku

Színházban fogják előadni. A Háromláb kapitány előtt 
beütött még Karhocisz színmüve is. A száraz kenyér.

tott A rettek-
geti S szkáin a

Gizella kisasszonynak van a legnagyobb sikere 
Nyári «* minden más évszak beli kritikusok egyhangúlag 
■ '■.nérik nagy művészetét, a melyről legutóbb mint bájos 

' f .ka tett tanúságot. A mi egyéb művészi csc- 
geti S . - ... ivatotta

más. minthogy Fe.i Mátyás jelenleg nem 
dolgozik semmiféle bohózaton . . .

>-! n végre szint vallott A Kisfaludy-színhálban 
" ’'.-ki s. öntött Drcyfuss tragédiája. .1: urdogs ziget 

■ ■ czímmcl Az orthografiai hibákban éppen nem 
szegein szinlap így írja különben a darab ctímét:

Az ördög sziget lakója.
Zóla-pör)

Hiába. '-Buda nem Dreyfuss-párti. üres volt a színház 
Derei s remi kmüv< nck a be*
mutatására Ledig az ó-budai müpártolók nem tudhatták 
előre. hog\ a hét képre fölosztott és ‘hiteles kút források

kát kivan az emberbarátiság, a jótékonyság ki
elégítése.

Egy hatalmas lépéssel újra előre mentünk, 
egy hatalmas intézménynek létesülésével ismét 
tért hódított Budapest, és e térhódítás annál

alkotó most létrehozott intézmény a rohamosan 
szaporodó lakosság részére épült s az irgalom, 
az ápolás, tehát az emberbarátság szolgálata 
bán áll.

Végignézve, tüzetesen megszemlélve, melyhez 
egy nap szükséges, a főváros legújabb kór
házát. mely Európa egyik legelső ilyen czélú 
intézetet képezi, büszkén írjuk ki <• czikk hom
lokára e czímet: Sjcáy.sfocá/ost Secut-'jános- 
Á'or/tiic, mert ez a kórház méltó a fővároshoz 
s kielégíti a világváros igényeit.

A regi budai Szent János-kórház helyett épült 
a Kútvölgvön, a kies Svábhegy lábánál, pompás 
vidéken az új közkórház. A hegyaljában védve 
van a széltől, vihartól egyaránt s lombos erdő
> környezi. Krdcmes megemlítésre közegés/.- 
ségi szempontból az is, hog\ a Duna színe 
felett 52 méternyi magasságban fekszik a völgy, 
hol e pavilloncsoport hatalmas parkjával léte- 
sittetett. K p.avillonok olyan magasan fekszenek, 
hogy ablakaiból kitekintve, elénk tárul a nyüzsgő 
főváros egész látképe hatalmas utczáinak töm
kelegével, elénk táiul a ragyogó Duna karcsú 
hidjaival

De ez csak látványosság, melyben a szem 
talál gyönyörűséget. Nézzük a beteg szempont* 
iából ezt az új közkórházat. KlsŐ sorban a tó

főkapujához, 
nyílik. Íz egy egyemeletes pavillon, remek 
homlokzattal, mely jeles szobrászunkat, Káliéi 
Miklóst dicséri. A homlokzat Szent János sike
rült kivitelű szobrát ábrázolja, mindkét oldalán 
egy-egy angyallal.

Érdekes megemlíteni, hogy Szent János ara
nyozott glóriájában az öt csillagban ugyan
annyi elektromos izzólámpa ragyog.

A pavillontclep közepén van a széptornyú 
apáczapavillon, kicsiny, de stilszeríi kápolnával. 
Itt fog lefolyni a fölavatást megelőző ünnepi 
mise.

A telek maga nem kevesebb, mint 58,547 
négyszögméter, s miután a kórház 425 beteg 
befogadására készült, egy-egy betegre 139 négy
szögméter terület esik. A sebeset'ti pavillonban 
van 80 ágy, a két belgyógyászati pavillonban 
102 ágy, a nőgyógyászati, szemészeti és gyermek- 
pavillonokban mindenütt 28, a ragadós gyermek- 
betegpavillonban 50 ágy. A szellőzés oly töké
letes, hogy minden ágyra óránkint 100 köbméter 
levegő jut. A világítás villámos berendezéssel 
történik és a villámosságot két dinamogép szol
gáltatja. 1' berendezés 24 ezer Írtba került. Kgy 
betegre 50 köbméter űrtartalom jut s így felül
múlja az Krzsébet-kórházat is. A kórház összes 
költségei 135,247 Írtra rúgtak, úgy, hogy egy 
ágyra 3.220 Irt költség esik.

A kórház létrehozatala dr. I.üd
éik Hűdre érdeme. A kórház e ki
váló igazgatójának működése oly 
nagy s munkássága oly elismerésre- 
méltó és neve annyira össze van 
fűzve ez új mintaintézménynyel, hogy 
ez alkalommal adjuk le az ö tevé
keny olete egyes adatait.

Dr. Ludvik Hűdre, a Szent-János- 
kórház igazgató-főorvosa sár<>smegyei 
születésű. (Tapolynémeti. Született 
1843-ban. Az egyetemet a magyar 
s az osztrák metropolisban végezte. 
Oklevelét ép 30 év előtt. 18ó8-ban 
nyerte, s így működésének most 30 
éves jubileumát ünnepelhetné, l'.rde- 
ni( iért () Felsége a király a gőzsikló- 
katasztrofa alkalmával egy monog
rammjával ellátott és gyémántokkal 
kirakott mellűivel ajándékozta meg 
s kifejezést adott legmagasabb elis
merésének, a melyhez a belügymi
niszter elismerő' leirata is járult. A köz
kórháznak 1883 >>ta orvosa, mely 

állásra az akkor még fennállott budai tanács 
nevezte ki.

Érdemei oly elismerésre találtak, h< >gy 1885-ben 
a székesfőváros törvényhatósági tagja lett, s 

• ■ közélet tgién - kulő.nő»>en a főváros
TiTTsi• i n 7 «  rvszt vesz' A/ orvosegyesület szak
tanácskozásain is nem egyszer dönt érvekkel s 
tudományos felszólalásaival. Beuta tacgés 
pát, tanulmányozta e földrész kórházait s tapasz
talatait nagyszerűen érvényesítette e mintakorház 
létrehozatalánál es berendezésénél, mely európai 
színvonalon áll. Szakközleményei revén az iro
dalomban is. különítsen a tudomány'irodalom 
terén ismert nevet szerzett magának. Magán
praxisa is jelentékeny, s mit e kiváló férfiúnál 
említés nélkül nem hagyhatunk, kedves, előkelő 
személyiségénél, nagy tudásánál, fáradságot nem 
ismerő szorgalmánál fogva nagy tiszteletnek s 
népszerűségnek örvend.

A Szent-lános-közkórház felavatása és meg
nyitása után egyaránt gratulálhatunk a budaiak
nak e mintaintézményért, mely egyúttal szép 
látványosság, mint dr. Ludvik Endre igazgató 
úrnak, ki büszkén tekinthet arra a hatalmas 
alkotásra, melynek létrehozatalában az orosz
lánrész neki jutott.

Hon áth Sándor.

*
A ’•:
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Marázni us.
tudom, boldogult (V/.i//;-//; úr hagyott-e hátra 

I I  szemüvegeket, de nekem úgy rémlik, hogy mi- 
nálunk a chauvinizmus szemüvegén átlátja maid 

mindenki az ország intellektuális állapotát és társadalmi 
viszonyait Kövezzenek bár meg. vagy Usanády Sándor 
szelleme dörögje rám a • hazaárulót >. nyíltan kimondom 
szánalmas viszonyok uralkodnak a Kárpátok béreseitől 
le az Adria partjáig.

Isten mentsen, hogy a politikára gondoljak. Mi ezzel 
úgy vagyunk, mint Heine, ki veszett kutyához hason
lította. naiv gúnynyal fohászkodván:

<0 Hund, du Hund,
Du kist nicht gesund,
Du bist vermalcdcit auf Ewigkcit;
Vor deinem Biss 
líehüt’ mich mein Gott 
Und Heiland Jesu Christ*.

A szánalmas jelző amaz állapotokra vonatkozik, me
lyekben a vidék városai leledzőnek. Az a félszázad, mely 
a «Kré\vinkl> Buda cs Pest városokból megteremtette a 
dunaparti metropolist, a fényes, ragyogó és európai 
életet élő Budapestet; a mely új eszméket, törekvése
ket. ipart és kereskedelmet létesített; a mely a nyugat 
államaiban erős tényezőkké emelt apróbb városokat: ez 
a félszázad mintha nyomtalanul vonult volna át vidéki 
városainkon. Járjuk sorba akár a felföldét, akár a Tisza
ion na közét, ma is azokat a társadalmi, irodalmi és mű
vészeti állapotokat találjuk, illetőleg nem találjuk, mint 
*20, 4o. sőt 60 évvel ennek előtte. A chauvinisták büsz
kén mondják: vidéken van m ég/</tnarkluiH* elet.

Bocsássák meg, ha gúnymosoly szökik ajkamra, ha a 
les bons gens de provincc> a vidék tagbaszakadt, piros- 

képű bácsijai a patriarkkális élettel büszkélkednének, s 
nem tehetek róla, de szégyenkezve gyűröm össze a 
lapokat, ha hírül hozzák, hogy ez vagy amaz vidéki 
város patriarkhális módon nagy eszem úszómmal ünne
pelte a véletlenül falai közé vetődött külföldi notabili- 
tást vagv turista gyanánt átutazó müvésznépséget. Hát 
a rövid földi létben kétségkívül kellemes dolog a töltött
káposzta, a halászlé, a ropogós malaczsült és a túrós- 
csusza, kivált hamisíttatlan somlai vagy szomorodni kisé-

KUm.

retél'i r.. de bátor vagyok ntegkoezkáz.tatni azt a szerény 
nézetet, hogy végczél nem lehet egy nemzetre nézve 
esupSír a gaströnomiai hagyományok és hírnév lent.ir
tása. Már pedig a jó vidék tisztelet a kivételeknek 

nem törődik mással és nem óhajt egyébben híressé 
lenni, mint opulcns ebédjeivel és vacsoráival.

Szellemi élet nincs a vidéken.
Ez. súlyos vád, úgy-e bár - De kérem a szegedi Dugó

nk—-társaságot, a pozsonvi Kistaludystákat. a székesfehér
vári Yörösmartv-kört és az alsó-kutyabagosi irodalom- 
pártoló kaszinót, ne méltóztassanak haragra gyuladni. Ok 
talán a tarokk mellett szakítanak olykor időt felolvasá
sokkal egybekötött tánczestélyek rendezésére, de az ő 

galnia iradnak. A tömeg ma
is ép oly érzéketlen a szellemi élet iránt, mint volt 
nagyapáink idejében. Az «általános műveltségnek egyet
len terjesztője a napilap. mely másod, sót harmad albér
letben kerül a kezekbe, meg a kölcsönkönyvlár, hol 
1 himas pérc és Montepin urak foglalják cl a díszhe
lyeket.

Azok az eszmék, melyek forrongásban tartják a czivi- 
;- ált országok gondolkodó elméit; azok a természet- 

tudományi problémák, melyek immár minden embert érde
kelnek ; azok a művészi és irodalmi törekvé-ek. melyek 
pro és eontra táborba hívják külföldön a laikusokat is: 
a társadalmi érintkezéssel és az élni tudás művészetével 
együtt csakis Budapesten találnak visszhangra, megvita

tja, követ
látja a maga újságjaiban, ü maga a fejlődés áramlatába 
belevetni nem meri magát. Marad ósdi — nem ruháza

tában, hanem gondolkodási módjában és életviszonyai
ban. Iempora mutantur et nos mutamur cum illis. de 
— nem a magyar vidéki városkákban.

Hogy itt vagy amott a gyalogpalló helyett aszfaltjárda 
díszeleg, s fazsindelyes házak helyén két- vagy három
emeletes palota emelkedett: ne téveszszen meg senkit, 
l'sak a külső változott valamelyest, de az élet a falak 
közt témt tiaeh altér Weise . Es bizonyára fogalma sincs 
annak a gazdag debreczeni ezivisnek, ki levetett kabát
tal és mellénynyel fogadta a házába kvártélyozott fran- 
c/.ia írónőt a kiállítás idejében, hogy szomorú bizony
ságot nyújtott a vidék társadalmi műveltségéről. Én meg

vagyok győződve, hogy rossz epéjvi, kötekedő embernek 
nevez engem az a székesfehérvári virilista városatya, ha 
műveletlennek mondom, mert hallottam közgyűlésen szó
nokolni : Mire való megszavazni pénzt villamvilágitásra. 
mikor van elég olajlámpa a városban, s minek egy 
krajezárt is adni a városi sétatér csinosítására, mikor 
nagyobb haszna lesz a városnak, ha egy pár tenyészbikát 
vásárol be.

Igenis, uraim és hölgyeim, így gondolkodik a -jó 
vidéke főként a tiszta magyarlakta városok 8 innen 
van, hogv öngyilkossági gondolatok szálkák meg azt az 
államhivatalnokot vagy más foglalkozásbeli embert, ki 
a fővárosból a vidékre kénytelen állandó tartózkodási 
helyét áttenni. Csalódik, a ki azt hiszi, hogy ezek az 
emberek a főváros luxusát, saját, szórakozásait és kényel
mét siratják Ö nem. a kétségbeesés érzetét az a tudat 
kelti fel bennök. hogy új otthonukban hiányozni fog a 
szellemi élet. nem lesz. a ki megértse gondolkodásukat, 
a kivel egyébről is beszélhessenek, mint a tegnapi tarokk
partikról és a nyári tűzoltó-majálisról vagy a téli dalárda
estélyről.

De ne legyünk igazságtalanok A baj kút forrása nem 
a vidék csökönyösségében rejlik csupán. Az állam és 
társadalom az. utolsó* :»0 év alatt kizárólag a főváros eme
lésére fordította figyelmét. Ide özönlött pénz és értelem, 
irodalom és művészet. Míg Budapest óriássá nőtte ki 
magát, mesterséges táplálással, addig a vidék elhagyatva 
maradt. Budapest tündököl mint egy sugárzó elektromos 
csillag, a vidék jetiig maradt homályosan pislogó mécsnek.

E kontraszt azonban nem válik díszére az országnak 
Ha már megszűntünk a Kelethez tartozni, ne csupán 
Budapest legven az európai kultúra és modem élet 
vég-stácziója. A külföldi érezze magát Európában akkor 
>. ha Szentesre vagy Debreczenbc viszi útja, s találjon 
mindenütt a magyar földön szellemi életet.

Ehhez első lépés az. hogy a vidék városaiban szün
tessék be az emberek a troglodika-élotet. Ne csupán 
magoknak és családjuknak éljenek, hanem a társadalom
nak is. Mert a társas érintkezés legjobb terjesztője a 
kultúrának és műveltségnek.

Eölkelteni a vidék lakóiban önmaguk és városuk iránt 
az érdeklődést: ez volt egyik czélja eddig is lapunknak, 
jövőre még pregnánsaid* irányban haladunk czélunk felé 
s kecsegtet a remény, hogy siker fogja koronázni törek
véseinket.

Kpiloiíia.
Bismarck halálához.Bricdrichsmhe kastélyának egyik egyszerű szobájában 

hat héten át fogja halálálmát aludni a nagy vas- 
kanczellár, Európa jelen korának legnagyobb alakja, 

kinek nem lesz nagy végtisztessége, mert nem is volt 
és nem is lesz nagyszerű temetese.

Harminct ember volt a beszentelésén, ez volt minden 
szertartás, pompa, gyászünnep, no meg az az istentisz
telet. mit a nagy Vilmos templomában tartottak. De a 
harminc! ember között ott volt a hatalmas német csá
szár. kit német császárrá s hatalmassá Bismarck esze 
tett s ott volt lélekben, szívben a ravatalnál s a gyász

istentiszteletnél a francziákat kivéve az egész müveit 
világ.

Álljunk meg cgy-két perezre e lángelme ravatalánál s 
adózzunk az ő emlékének. A németek nagy nemzeti 
ideálja ő. ki mint 11. Vilmos császár is könnyeket hul
latva bevallja, megteremtette a német nemzeti egységet. 
Milyen titáni munka lehetett ez ? így szeresse hazáját 
minden ember. Ilyen elmék akadjanak egy országban 
három-négy évszázadon át cgyszcr-cgyszer és annak az 
országnak sorsa fényes, nagy és dicső lesz és marad. 
Egv iivert nagv alak. ez t/c /.</emi/aJs. Es a mely nem
zetnek ilyen alakja volt. arról a nemzetről színlelés és 
túlzás nélkül mondhatta el a nagy alak: <Mi németek 
csak az Istentől félünk!*

Es egvszerü remete lett belőle, meghalt a nagy csá
szár. kit ő tett nagvgvá, az ö nagy alkotásai lettek azzá, 
melyekben szerepet játszott s csakhamar ott hagyja a 
kormányzást az ősz kanczcllár, hogy magányába vonulva, 
e magány felé fordítsa egész Európa tekintetét

És milyen volt elmúlása! Egész Európa leste, hall
gatta halálhörgését, s egész Európa, nem, az egész 
müveit világ tudni akarta, hogyan múlott ki a szellem
óriás, kinek szavától milliók reszkettek, ki igazgatta feje
delmek és népek sorsát, ki egy nagy nemzetet megalá
zott s meghajlított, mert saját nemzetének nagygyátétc-le 
ezt úgy kívánta.

És milyen különös, hogy most, mikor e nagvgvá lett 
nemzet gyászolja az ő nagyságának és egységének meg
teremtőjét. a másik nagy a megalázott nagy nemzetben 
romlanak az erkölcsök, romlik a nemzeti közérzület, 
szenved a német nevű ártatlan, s diadalmaskodik a 
hazaáruló gonosz. Es az ember önkéntelenül is felkiált. 
mikor a nagv német nemzet méltó gyászát, a trancziák 
sülyedését látja: Hol itt a revans ?

( )h erre nagy emberek kellenek. A francziák nagy 
emberére pedig kisütik, hogy annak apja sikkasztó volt. 
ő pedig egy közönséges német.

A ki a franczia irodalomban korszakot teremtett, 
arról beszélnek a francziák így. Akkor csakugyan jobb 
a dicső Bismarck honfitársának lenni, mint egy franczia 
írónak.

És a franczia súlyod, kiabálja a re van sót s részvétlenül 
áll Bismarck koporsójánál. Hisz volna nekik okuk hara-

Oorhai kif. Pcf'ráJi tó.

gudni. de a kik a jog védőjére is haragszanak, a kik a 
börtönbe vetett igazság oltalmazóját is börtönbe akarják

—— • i m i es Bánt
a német nép, nem lehet veszedelmes.

Most látszik csak teljes nagyságában Ottó von Bismarck. 
Lauenburg későbbi hcrczege, most a ravatalnál.

Most mindenki tudja, a legnagyobb ellenségének is 
érezni kell. hogy milyen óriási hatalom volt ő.

És mi kerül sírjára 1 Talán nagy hatalmát örökítik meg? 
Óh nem! Egyszerűbbek a sirirat szavai. Hangzanak 
ekképen:

.Y<J,cy U;7w js estis Síi r  hü ssú/giiúi.
O tette nagvgvá a jölelkü császárt és ö azt sírjában 

letagadja, ö  csak szolga volt, ő csak engedelmeskedett. 
Ezt hirdeti az ö sírfelirata: ezt akarja a halott Bismarck 
elhitetni velünk.

És új jellemben látjuk magunk előtt a nagy államfér
fiút. (b/wrczoe.n;.- szerénységében. Es önmegtagadó sze
rénysége a sírból szól hozzánk, a sírból hangzik felénk, 
hogv ő nem volt más. mint a Nagy Vilmos hűséges 
szolgája.

Bismarck a hü szolga aludja békében kastélya szom
szédságában a halottak örök álmát, de az ő nagy szel
leme maradjon a németekkel mindaddig s szolgálja a 
német dicsőséget csak addig, míg azok arra és szent 
halottukra érdemesek lesznek!
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Szegedi boszorkányok.

mi népünk szólás-módja szerint : «isten fííbcn, Iá
ban hagyta az orvosságot*.

K szólás-módja babonás hiedelmének egyik fö- 
ágazatává vált s így tenni'szét ősnek találhatjuk, ha gyó
gyító és rontó knrnzslásaiban ép úgy, mint varázslásai
ban és balhicdelmü boszorkányi bíibájoskodásaiban is 
sokkal nagvobb szerepet játszanak a Ki vek, virágok és 
termöfák ágai. szóval a növény-, mint az állat- vagy 
ásványország képviselői.

Hogy a szegedi nép knrnzslásaiban és varázslásaiban 
az ősi természeti élet tapasztalataiból, szokásaiból, és 
hagyományaiból átöröklött s a múltban az orvosi tudo
mánynak a herbateákra fektetett gyógyító-gyakorlata által 
csak öregbített balhiedelmc mellett mily nagy szerepet 
játszik a növényország, ehhez a mindennapi élet jelensé
gein kívül főleg és különösen érdekes adatokat szolgál
tatnak a még kellően fel nem dolgozott szegedi boszor
kány periratokban előforduló knrnzslások és babonásko
dások, melyekből itt a növényeken kívül mindazon tár
gyakat. eszközöket és cselek vényeket felsorolom, melyek 
a nagyhírű boszorkányvallatási és égetési ügy lenmaradt 
perirataiban a boszorkányi bíivnek, babonaságnak, a bal- 
hiedclmíí varázslásnak és kuruzslásnak eszközeiként sze
repeltek és népünk gyógyítható gyakorlatában elvétve 
szerepelnek még manapság is.

Mindenekelőtt azonban szükségesnek vélem megem
líteni, hogy a múlt század második, harmadik és negye
dik tizedéből fönmaradt s a szegedi titkos levéltárban 
őrzött (11 137. sz. jelzett csomagja) fogyatékos boszorkány
periratok közül a huszas évek periratai első sorban s 
különösen a boszorkányoknak tartott egyének boszor
kánykodásaival, ördöngösségeivel foglalkoznak, csak úgy 
mellesleg terjeszkedve ki a kuruzslás vagy varázslásnak 
miként való íizésére is. Ezekkel szemben a harminczas 
és negyvenes évek periratai a boszorkányoknak az ördög
gel való szövetségét már nem keresik, nem érintik és 
csakis a varázslással és kuruzslással vádoltaknak ezen 
irányú és jellegű vallatására bírnak vonatkozással.

A múlt század huszas éveinek boszorkányai, kiknek 
az ördöggel való szövetkezését a tanuk és önvallomásaik 
alapján beigazoltunk találták és véleményezték, valameny- 
nvicn megégettére sententiáztattak; míg a harminczas és 
negyvenes években folytatott periratokban szereplő va
rázslók, kuruzslók és bübájoskodók már csak a város 
területéről űzettek ki.

A legnagyobb szerepet e boszorkány ködők képzelt 
varázslásainál, a gabona, a föld termékenységének <az 
ország zsírjának elvétele és eladása s az eső ^elkötése 
és ezáltal a szárazság előidézése játszák

Kuruzslásaiknál. pedig a telién hasznának tönkretétele 
mellett különböző betegségekkel való megrontás és 
azoknak meggyógyítása a leglényegesebb tényezők.

A föld termékenységének elvétele, mint Szánthő Mihály 
mondja, abból állott: < hogy egy lepedővel végig húzták 
a harmatot és ezt kifacsarva korsókba tették . melyet 
( iiliczó Jánosné Nagy Anna vallomása szerint a szt. ( íyörgy- 
nap tájban elszedett gabona-virággal együtt a vendég
ségekben (boszorkányi! szokták megenni, innya ; még 
pedig m.nt Kökénvnétől halljuk: mikor az harmatot és
"fna-----  in.■-.."■r.T:1 ■
sagarum szokták megsütni és megenni .

A gabona, a föld termékenységének elvételénél, a 
«harmat-szedésem kívül az esti elkötés-' is szerepet ját
szik. mely Katona l i rer.cz vallomása szerint a következő 
varázslattal idéztetett elő: Az elcvcny embernek a fejét 
az elmúlt tavaszkor mindnyájan szt. György napján elás
ták és így clkötötték az esőt. ezt Dorozsmán meg is ta
lálták. az ember sokáig nem él*.

De a szárazság előidézését nemcsak <éléi ember fej
nek , hanem egyéb állatfejnek clásása által is előidéz
hetni vélték, a mint kitűnik ez Katona Fcrencz valló* 
másábd. mely szerint: - Egy eleven tik is el van ásva , 
míg bori óla Fcrencz, ki a többivel együttessen űzte 
az ördöng- séget, azt vallja, hogy Kasza Fcrencz szántó
földjében az elmúlt szt. György havában száraz marha 
fejet ástak el. a dorozsmai földek végében pedig «lö fe
lét. hogy szárasság légyen*.

De e gonosz cselekvőségei balhiedelmük mellett külö- 
n gyakorolgatták a rontást és gyógyítást, mert hiszen 

nagv részük — mint vallomásaikból kiderül csak azért 
«állt be közibük* (a boszorkányok közé), hogy ronthas
son és gyógyíthasson, a mi tulajdonkép kötelcsségszerü 
is volt náluk, a mint ez Giliczó Jánosné vallomásából 
kitűnik: \  alamit világi tisztekben hivatalokban meg
kell telein úgy ő is hite szerint, mivel arra esküdött 
meg. kénytelenítetett fűben, fában, falevélben mind a 
többi babonAskodni*.

A rontást és gyógyítást, bár egyik boszorkánysággal 
vádoltunk vallomása szerint, «mikor gyűlésben vannak, 
akkor parancsolják, hogy ki melyiket rontsa meg*, las
sanként tanulgatják egymástól. Olykor pénzért, vagy egy
két akő borért, avagy egy-két véka búzáért tanítja meg 
a jártasabb az újonnan belépőt; de a varázslószer, vagy 
mint a periratokban szerepel - bűvölőzsír - csak a főbbek 
tudománya volt és Rózsa Dániel kapitánynál őriztetett.

Ez a ' büvölőzsír*. mclylycl a boszorkányok « körül meg
kenik magukat és mondják: hop-hirével és elrepülnek s 
cgv óra alatt Szent-Gellér hegyén vannak Rózsa vallo
mása szerint > lózsirból és kutyacsontból készült . Mint 
llisen borbála mondja: ha azzal megkentek akar macs
kát. akármit az mindjárt lóvá lett ; a .bőregeret pedig 
megtörve ételben adta be az urának, hogy ne lássa mit 
csillák' , mert hiszen Giliczó Jánosné szavai szerint: ha 
a zsírral a söprűt megkenték, az rögtön férfivá változott-

Ez időben a közegészségügyi policziának Ilire-hamva 
sem volt, sőt a szakszerű gyógyítás is országszerte a leg
kezdetlegesebb állapotban sinylett, a nép képzelődése 
pedig telítve volt babonáskodással és a boszorkányi bűvös 
erőben való balhicdeleminel. Ez okból nemcsak minden 
szokatlan jelenséget, kellemetlenséget, de főleg minden 
bajnak, betegségnek keletkezését a boszorkányoktól ere
dőknek tartották s azoknak megszüntetését és orvoslását 
a nép csak is tőlük várta és remélte.

K szerencsétlen helyzetnek és erős gyökerű babonás 
balhicdclcmnek kellő kiaknázása képezi boszorkány
sággal vádoltak képzelt erejének legtöbb táplálékát. Ehhez 
járult, hogy maguknak a kuruzslással és varázsolással 
foglalkozóknak balga hite az egyes cselekvőségeknek, 
mondásoknak és imáknak, gyógyító füveknek, fáknak s

/>/•. Luduik /.mire igazgató-főorvos.

a pincs-pancs hódító kenőcsöknek lassan-lassan termé
szetfeletti. rendkívüli bűvös erőt tulajdonított.

E balga képzelődésre és együgyű hitre alapított meg
győződés szerint, a boszorkányok egy tekintettel ront
hatnak és egy érintéssel gyógyíthatnak, a mint a tanu- 
valíöinasók szerint rontottak és gyógyítottak i> és a vád
lottak kijelentése szerint ezen erejüket, tudományukat 
bárkire egy kézfogással elhagyhatják, illetőleg átruház
hatják*.

Az egyik boszorkánymester Katona Fcrencz egész 
meggyőződéssel vallja, hogy: a hol Kosa Dániel. Horbola 
és ö leült, ottan nem nőtt fű . 1 lisen Borbála vallomása 
szerint pedig: a hol tánczolnak sehol fű nem nyül, 
hanem csak vörös gomba, azzal is élnek .

Itt közbe'előleg megjegyzem, hogy a periratokban 
szereplő vádoltaknak, csak egy része tud varázsolni, mivel 
ezt a tudományt nem igen pazarolják. Ez csak a főbbek
nek, a benfcntcscknck a kincse, a kuruzslást azonban 
már többen úgyszólván mindannyian űzik. de erre is 
csak úgy lassanként tanítgatják egymást. így pl. Rohon- 
kánét három esztendeig tanította Kokényné. Kcrclát pedig 
Tisla András tanítgatta, de csak az ^aprajára* úgymond.

Tudományukat és erejüket azonban, ha akarják egy 
kézfogással másra is elhagyhatják Szarnia Kata. Jancsii 
Pál felesége, ha ö meghalt volna, az urára hagyta volna 
ha csak az kezét adta volna oda is- reá ragadott volna*.

Rózsa Dániel vallomása szerint is: 'Halála óráján a 
ki elsőben megfogta volna az kezét, arra hagyta volna 
az ördöngösségöket >.

Egyébként erre vonatkozólag az összes vádoltak hason
lóan vallottak ; meg lévén győződve arról is valamenyien, 
hogy ők ismervén a rontás és gyógyítás eszközeit, azok
kal tetszésük szerint ronthatnak és gyógyíthatnak.

A boszorkány sokszor nem is használ semmiféle szert 
elég egy tekintete, szava vagy érintése, a mint ezt Rózsa 
Dánielről vallják: <Ha csak a kezét reá teszi is, mind
járt megromlik az ember*.

Szarnia Kata azonban azt vallja, hogy «az egész boszor- 
kányságh úgy ragadott volt rcája, mert egy ördöngös 
asszony söprűt vetett eléje, azt fel vette s arrul ragadott 
reája s azután űzte a babonaságot mindenféle barom- 
csontjálnil, lábszárábul, döglött marhacsontokbul össze
törvén zsírt csinált s avval vesztett és gvógvított ■. A 
baíga hit szerint aztán a megrontott, megvesztett szen
vedőt hiába orvosolják és gyógyítják, mert csakis annak 
a keze által nyerheti vissza erejét, egészségét, a ki meg
rontotta öt.

Csányi János tanú hite után vallja: «hogy magha ud
varában fektében a boszorkányok hozzája menvén, bokros- 
tánezot jártak körű löt te és utolsó fordulásban mondta 
Kökényné latensnek: -megváglak, de nem sértlek*. azon 
időiül fogvást ighon rosszúl vagyon a fatens. Köre Ilona 
gyógyítása után könnyebbedéit keveset, de azt mondotta- 
hogy a ki megrontotta, csak az gyógyíthatja meg. Azu
tán ismét a fatens két gyermekét is megvesztették a 
boszorkányok és meghalt benne.

lüithi János tanú vallomásában is hasonlót olvasunk: 
Ennek előtte mintegy négy esztendővel másfél eszten

dős gy érméké a gonoszok által megromlott, kezét, 
és lábát felhúzták, fához hasonló kemény lévén egész 
tagja. Kérte volt Köre Ilonát az latens, hogy gyógvétsa 
meg, ismét ugyan Ilonáméhoz is vitte orvosolni, de az 
sem fogta fel. ö is azon okot mondotta: hogy a ki megh ' 
ette. az lehet orvossá . azután sok könyörgése után Kö
kényné gyógyította megh .

Katona György tanú mondja: Egy minémü dologban 
porolt és veszekedett Rohonkáné (alias Koncz Sára, híres 
boszorkány, a hódmezővásárhelyi méregkeverö nagy sze
repet játszott Mari nagyanyja) latenssel, akkoron megfe
nyegette látenst, azután kevés iiilö alatt Katona György 
lóháton estve tájban Rohonkáné háza előtt el akarván 
menni, egy nagy forgószél támadott előtte, abban látott 
fatens egy kurta hamuszörű ebet. azon forgószél a lová- 
rul a földre vetette, úgy hogy világát sem tudta és az 
földrül is más emberek vették föl, az üllőtől fogvást a 
fatens balkarja és ezombja roszszul vagyon*.

lm a képzelődés. Mert a forgószéltől megijedt lova 
leveti a tanút, ennek oka senki más nem lehet, mint a 
boszorkányhirben élő Rohonkáné és mert általánosan el
terjedt és élő babonás hit. hogy a forgószélben boszor
kányok röpülnek; nagyon természetesnek találhatjuk, 
hogy a periratokban is gyakorta szerepel a forgószél, 
mint a rontás eszköze.

Csak egyet. Dohár Katalin vallja, «hogv az elmúlt 
esztendőben pünkösd tájban egy nagy forgószél támad
ván abban levő boszorkányok pofonütötték ; az fatens 
az üdötíil fogvást a szemevilágától megfosztatott, mos- 
tanaigh is nem láth*.

S /. e r  k e s /. t ő i ii /. c n e tok .

Pr. /  A. Xy/tra. Van tudomásunk a skiezói vár
kastély szépségéről, de sort kell tjirtamink a már.J>ész 
felvételekkel. Kimaradni az sem fog.

/A//. //. (i. Á’o/o:svár. l ’tána néztünk, s pozitív
állíthatjuk, hogy a lovag Marc.lányi György hagyaté
kában maradt okmányok senkinek kiszolgáltatva nem 
lettek, hanem a 1Y kér. elöljáré)ságnál vannak. Lapunk 
szerkesztősége, mely nomcsségi ügyekben állandó össze- 
köttetésben állott a boldogulnál, készséggel vállalkozik 
bármily ira ttári kutatások eszközlésére, továbbá kama
rás! és csillagkereszt esi méltóság elnyeréséhez szükséges 
csali iá fá k  ossz eál 1 ít á sára

C/arissc. l ’o:.\o/i\. Hálás kéjszönct a bájos leírásért. 
Most még csak az Ígért fényképfölvétcleket várjuk, hogy 
a közlemény megjelenhessen.

/>’. /.. Berlin. A jövő hó elején elintézzük.
Dr. / A', l'o.souy. Sajnáljuk, kívánságának nem

tehetünk eleget.
• f, Gi .. • úrnő', lialázsfa/va. Czégekct elvből nem 
ajánlunk.

/'. /. /.öcsé. A kérdéses urat nem ismerjük, nem 
munkatársunk.

< :. / .  gróf. Ha a felvételeket szeptember 10-ig be 
méltóztatik küldeni, az esetre megjelenik.

/•'. .1 Az Ígért fényképek megküldését kérjük.

H o lló  T iv a d a r .
K *.lói .. ion , M a g y a ro rsz á g  és  a N a g y v ilá g  la p v á lla la i .

M l.  o  V i l i .  s íim .

Hornvánstks V.ktor <» és kir. udvari könyvnyomdái* llndapesten.
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