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ERZSÉBET KIRÁLYNÉ.
Eljön egy pillanat, midőn az ember belsőleg meg- 

a lelki halál egybeessék a testihogyhal. Nem szükséges, 
megsemmisüléssel® .

E bús szavakat monda egykor az a felséges Asszony, 
ki — bár királynő a királynék között — bánatosabb és 
szegényebb volt az utolsó koldusasszonynál.

IIoll színnel bolyongott a vi
lágban, keresvén enyhét nyújtó 
magányt, s a mire nem vala ( Ideád
ban balzsam : mérhetetlen anyai 
fájdalmának egy tőrdöfés vetett 
véget. A hideg vas, mely általjárta 
a Mater Dolorosa szivét. Neki az 
örök nyugalmat hozta, nekünk a 
leggyötrőbb fájdalmat. Ó nem félt 
a haláltól, de mi perbe szádunk
az 
niink

Éggel is : miért kelle megér- 
e szörnyű veszteséget?

mintha egy tem-Ugy érezzük.
plom omlott volna össze a hittel, 
a vigasztalással együtt s mi ma
gunkra maradtunk volna. Es föl- 
jajduló lélekkel kérdezzük: lehet
séges-e, hogy az a kripta, melybe 
letevék koporsóját a bécsi kapuczi- 
nusok templomában, elzárta volna 
Ót tőlünk mindörökre? llát ami  
szent, nagy, jó és imádatra méltó, 
az is mind véget ér a sír megnyílt 
szájánál ?

(). nem! Ó átlépte, halottan, 
az enyészet mesgyéjét és fején fé
nyes glóriával közöttünk marad az 
időknek végéig.

Siratjuk Ót. mert könyűink 
csak nem apadtak el és születendő 
gyermekeinket is meg fogjuk taní
tani. hogy áztassák meg szemük 
harmatával a virágokat, melyek 
majdan környezni fogják márvány
ból való földi emlékét. Lelkűkbe 
véssük. — nekik talán úgy fog 
hangzani, mint csodás legenda 
hogy volt egv királvnéja Magyarországnak, ki idegen földről 
jött. de aztán érzésben magyarrá lett. megszerette nyelvünket, 
költészetünket, fajunk nemes tulajdonságait s e szeretet véd- 
angvalává avatta az egész nemzetnek.

Elmondjuk, hogy ő maga volt a női szépség és báj, 
a hitvesi és anyai szeretet, az igazság és mártiromság.

Mások boldogságának forrása fakadt szivéből, oly tüne-

/ P

rnénycs módon, hogy imádtuk mindannyian és hódoló bámu
lattal tekintett Reá az egész világ.

Az ő gyönge kezében kivirágoztak letépett jogaink, az 
ő szeretetének melegében kelt új életre, halálos dermedt
ségből, az elárvult Magyarország.

És ismételni fogjuk, a mit reszkető ajka mondott Ferencz 
Józsefnek a gyászhír vételekor:

«Felfoghatatlan, hogy bánthatta 
ember azt a nőt. a ki egész életé
ben senkinek sem ártott és csak 
jót cselekedett.®

Ember? Nem, nem ember volt 
az, ki megölte a mi szent Erzsé
betünket. hanem vadállat, iszonyú 
torzalakja az emberi nemnek. Állati 
őrjöngése ejtette Ót áldozatul, csu
pán azért, mert királyné volt. Keze 
nem rettent vissza a legiszonyato
sabb bűntől, bár tudta, hogy a kire 
fölemeli, az uralkodásból nem tar
tott meg magának egyebet, mint 
az alkalmat ezrek és milliók fáj
dalmának enyhítésére.

Királyné és császárné volt egy 
személyben, de neki a trón csak 
vakító külsőség vala, melytől ipar
kodott mindig távolmaradni. A ter-

.—A- ma
moraja, a

tenger zúgása költői hangulatot 
keltett benne és költővé tette, 
mert nemcsak az méltó e névre, 
a ki verseket ír. hanem az is. ki 
eszményileg fogja fel az életet.

Valóban, élete költészet, halála 
sötét, rettenetes tragédia.

Mi nyújthat nekünk vigaszt?
A magyar nemzet önönmagán 

tanulta meg, hogy van föltáma
dás, van örök élet és van örök 
üdvösség. Ez az örök üdvösség 
fényeskedjék a mi szent Asszo
nyunknak. ez az örök élet az ő 

emlékezetének, ez az örök feltámadás az ő megváltó szere
tetének.

A nemzetek túlélik a fejedelmeket s az élet elfeledteti a 
halottakat. — de a magyar nemzet jövendőjében Erzsébet 
királyasszony lelke él az örökkévalóságig.

Emléke csak akkor hal meg, ha az utolsó magyar is 
kihalt a földről.
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Sztáray Irma grófnő.

H genfi szomorú eset világszerte ismertté 
tette annak a bájos főúri hölgynek a nevét, 
kinek arczképét most bemutatjuk. Abból 

a mérhetetlen gyászból, melyet Erzsébet királyné 
halála a magyarok közt keltett, neki jutott a 
legnagyobb rész, mert szemtanúja volt a bor
zalmas esetnek, mint a királyasszony egyetlen 
kísérője, s ő fogta be azokat a szemeket, melyek 
örök iehunvtát ma is siratjuk.

Sztáray Irma grófnő 1865-ben született, mint 
Sztáray János és Erdődy Alexandra grófnő 
leánya. Kiváló műveltsége és megnyerő lénye 
kedvelné tették már József főherczeg udvarában, 
kinek fenséges neje mellett udvarhölgyi szerepe 
volt, Klotild főherczegnő hívta fel reá Erzsébet 
királyné figyelmét, ki Festetich grófnő udvar
hölgy visszavonulása után abban a kitüntetés
ben részesítő, hogy kinevezte üdvarhölgvének. 
Négy éven át bírta a felséges asszony bizalmát 
és vonzalmát, annyira, hogy minden utazásában 
magával vitte. Mindössze pár hónapig volt távol 
akkor, midőn családját fivére, gr. Sztáray István 
meggyilkoltatása után súlyos gyász érte.

A genfi nehéz napok alatt annyi odaadást és 
önfeláldozást tanúsított, hogy Ő felsége kéz
csókkal fejezte ki háláját és legelsőnek tüntette 
ki az Erzsébet-rend nagykeresztjével, melyről 
az alábbi czikkben szólunk.

nagyi

Az Erzsébet-rend.
• •

Örök emlékéül a megboldogult királynénak 
Ó felsége egy női érdem-rendet alapított, 
melyet hitvestársa iránti kegyeletből és 

az ő védszentje, thüringiai Szent Erzsébet tiszte
letére Erzsébet-rcndnek nevezett el.

A rendnek három foka van, úgymint 
igykereszt, első és második osztály.

nagykereszt és az első osztályú rend
jel, — melyet ebben a számunkban bemuta
tunk — zománczozott aranykeresztből áll, 
melynek ága i két ívrész közül kiemelkedő 
csúcsban végződnek. A vörösre zománczo
zott keresztágain fehér zománczon czölöp 
nyúlik végig. Közepén aranykeretü, fehér 
zománczú mező van, melynek előlapján egy 
kis kereszt alatt thüringiai Szent Erzsébet
nek dícsfénynyel körülvett képe látható 
aranyban, hátlapja pedig arany rózsaágon 
nyugvó szintén arany. E betűt mutat föl 
fehér mezőben. A kereszt négy ága közt, 
a középpajzsból kiindulva zöld zománczú 
levelek s természetes színű zománcz-rózsák 
nőnek ki s egészen betöltik a kereszt ágai 
közét. A kereszt felső végén aranv-szalag- 
csokor van, a melynél fogva az a rend
szalaghoz erősíttetik A rendjel fehér, két 
szélén vékony cseresznye-piros csíkkal át
vont szalagon viselendő, mely a jobb váll
ról balfelé

góra vert ezüst csillag, mely 
ugyancsak a rend keresztje foglalja el.
A másodosztályú rendjel ép ilyen, csak az 
aranyrészek vannak ezüstből.

Sztáray grófnőn kívül Ő felsége eddig 
Harrach grófnőt, Erzsébet királyné udvar
mesternőjét és Fercnczy Idát, kedvelt fel
olvasónőjét tüntette ki a rend első osztályú 
keresztjével.

Tükör-darabok a királyné életéből.

Kit ne érdekelne Magyarországon, hogy 
milyen volt elköltözött Nagyasszo
nyunk gondolkodásmódja ? Hogyan 

vélekedett az emberek felől, az irodalom
ról, a művészetről, a természetről?

Azt mindenki tudja, hogy szive a szépért és 
nemesért hevült. De már arról csak kevesebben 
tehetnek bizonyságot, hogy a hatalmas biroda
lom uralkodónője egyike volt e század és az 
egész világ legműveltebb és legalaposabb kép
zett asszonyainak.

Ama szőkébb körhöz, melynek a sors kegyé
ből alkalma nyílt közelről megfigyelni ezt a fen
séges női lelket, tartozik Russopulos tanár, a

királyné egykori görögnyelv mestere, jelenleg a 
keleti akadémia professzora. Három éven át, míg 
környezetében volt és kisérte mindenfelé utazásai 
közben, naplójegyzetekben örökítette meg be
nyomásait. E naplóból, mely még nem került 
nyilvánosság elé, van örvendetes alkalmunk ne
hány jellemző apróságot ismertetni olvasóink
kal. Mintha tükör-darabok volnának: olv híven

Az Erzsébet-rend. — Dér Elisabcth-Orden.

mutatják a boldogtalan nagy királyné lelki alak
ját. A ki ezeket egykor mind összeállítja: mara
dandóbb és becsesebb emléket fog átadni az 
utókornak, mint a szobrászok és festők, kik 
csak külsejének lehetnek megörökítői.

Jóságát, anyai gondoskodását, nem csupán 
családja érezte, hanem környezetének minden 
egyes tagja. Russopulos 1889. őszén jelent meg

Sztáray Irma grc'fnö. Gráfin Irma V: tára

először a királyné előtt, Corfu szigetén. Az indu
lásra kész Miraniarc yacht födélzetén fogadta. 
Nyájasan rátekintett, s első kérdése ez volt:

— Hozott-e magával meleg ruhái ,s, mert 
északra utazunk s nem szeretném, ha meghűlne.

A tanulást nem íekinté puszta szórakozásnak. 
Lelki szükséglet volt az számára, nem csupán

figyelmeztette nyelvmesterét és kérem, bán
jon velem szigorúan.

A mikor látta, hogy a tanár elmosolyodik, 
hozzátette:

•Nem tréfálok, kérem önt, bármily kis 
hibát ejtek akár a beszédben, akár az írásban, 
figyelmeztessen rá és igazítsa ki. És azt a taná
csot adom önnek is, ha valamit el akar végezni 
vagy megtanulni az életben: alaposan végezze 
cl, vagy ne is fogjon hozzá.»

Két év alatt Erzsébet királynő annyira elsajá- 
totta a görög nyelvet, hogy Schakespeare darab
jait és Heine dalait ültette át I lomér nyelvére. 
A magyaron és németen kívül teljesen bírta a 
franczia, angol és görög nyelveket.

A hatalomnak nem 
emberi nagyságnak. 1 
tárgyát képezi. Elment 
Ajaccioban fölkereste azt 
Megtekintett minden reá 
távoztakor így szólt:

— Mily nagy ember 
az a kár, hogy császár is

colt bámulója, csak az 
Napóleon csodálatának 

Corsica szigetére és 
a házat, hol született, 
vonatkozó emléket, s

volt Napóleon! Csak 
lett belőlek

A Rajna mellett, Elszászon át robogott a vonat 
s a királyné elgondolkodva tekintett ki az abla
kon. Majd, mintegy magában beszélve, meg
szólalt :

I la szegény ember vesz el valamit erő
vel, azt mondják, hogy rabolt; ha uralkodó teszi 
ezt, azt mondják, hogy okkupálta*.

Szeretett utazni, de legjobban a tengeren.
Annak fünsége megnyugtató hatással volt 

kedélyére. A hajón nem zavarhatták kiván
csiak és belemerülhetett önfeledten a ter
mészet csodálatába. Megkérdezte egykor 
Russopulos, szeret-e Európában utazni?

Szeretem Európát* — válaszold — 
de csak profilban*.

Nem volt misantrop, sőt ellenkezőleg! 
Érdeklődött minden ember iránt, s szerette 
megfigyelni őket, de úgy, hogy viszont 
ne legyen kitéve kiváncsi vizsgálgatások- 
nak. Azért kereste az incognitót és húzó
dott sietve vissza onnét, ahol fölismerték 
benne a királynét.

— Nem akarok én egyebet az emberek
től monda csak azt, hogy hagyja
nak békében.

Boldognak érezte magát, ha mehetett 
sétálni az utczákon vagy étkezni vendéglőbe 
vagy vásárolni boltokba a nélkül, hogy 
fölismerték volna. Parist szívesen kereste 
föl, mert itt megőrizhette incognitóját.

időtöltés.

.ttára vissza
emlékezett :

— «En is száguldoztam itt fiatal korom
ban. De a sport nekem csak egészségi 
szempontból volt kellemes. A ki hiúságból 
űzi, nem érdemli meg, hogy módja legyen 
hozzá.

A művészetek közül a szobrászat foglalta 
el legjobban lelkét. Nem a monumentális 
alkotások, hanem a könnyed, plasztikus for
mák nyerték meg tetszését. I la hallott jeles 
műről, nem nyugodott, míg föl nem kereste. 
Wiesbadenben jutott tudomására, hogy a 
Rotschildok frankfurti palotájában Thor- 
waldscn-féle homéri jeleneteket ábrázoló 

reliefek vannak és Bekersennek Ariadne szobra. 
Értesítés nélkül, incognitóban utazott oda leá
nyával, Mária Valériával és görög tanárával. 
Csak mikor a helyszínén voltak, árulta el a 
kirándulás czélját. (Irakon át gyönyörködött e 
műremekekben, s távozáskor megjegyezte:

' Becsülni tudom a Rotschildokat, hogy a 
vagyonszerzés mellett érzékük van a művésze
tek iránt.
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Védtelen gyöngédséggel szerette Mária Valériát. 
Mikor 1890-ben mennyasszony volt, vele és vőle
gényével, Ferencz Szalvátor főherczeggel a hús
véti ünnepeket 1 leidelbcrgában töltötte. Egy 
ebédnél fölszólította Russopulost, mondana toasz- 
tot a mátkapárra Örömmel engedelmeskedett 
a jeles tanár és felköszöntőjében zavartalan bol
dogságot kívánt a jegyeseknek. Erzsébet királyné 
szemei könybe lábadtak, s meghatva mondá: 

Úgy van, csak a szeretet nyújt boldogsá
got ezen a földön.

Vonzalma a természet iránt több volt a rajon
gásnál, csaknem imádattá fokozódott benne.

Szeretem a természetet» — mondá egyszer — 
«mcrt a természet az örök ifjúság. Soha cl nem 
múló, soha meg nem rémülő. Csak a társadalom 
és az emberek öregednek meg, de a természet 
örökké fiatal marad.»

A ki csak arról hallott, hogy mennyit utazik 
a királyné és mily ritkán van családja körében, 
talán azt hihette, hogy nem fűzik erős kapcsok 
az övéihez.

Mily tévedés!
Bár kontrasztnak látszik, mégis való: mennél 

távolabb volt övéitől, annál többet és melegeb
ben gondolt rájuk. Bárhol járt, soha nem mulasz
totta el megemlékezni róluk valamely ajándék
kal. Környezetének meghagyta, figyelmeztessék 
őt, ha látnak egy szép faragványt, hímzést, sző
nyeget vagy más műtárgyat, a mit el- 
küldhet férjének, leányának vagy uno
káinak. És az ajándékokról ez volt a 
véleménye:

— «Az ajándéknak az adja meg az 
értékét, ha a mit legjobban szeretnénk 
megtartani magunknak, azt ajándékoz
zuk el,»

A mi őt gyönyörködtette vagy szó
rakoztatta. szerette környezetét is részel
tetni abban. Egy alkalommal, 1890. telén 
esti órákban udvari inas hívta le a budai 
várpalota második emeletén levő laká
sából Russopulostanárt a királyné szalon
jába. Meglepetve sietett, nem is sejtvén 
a hivatás okát a szokatlan időben. A 
szalonban egy asztal körül ült a királyné, 
Mária Valériával, Ferencz Szalvátor fő- 
herczeggel és Korniss grófnővel. Fono
gráfot hallgattak. A királyné fölkelt 
helyéről és intett a belépőnek:

Jöjjön gyorsan, hallgassa csak ön 
is a fonográfot.»

Ks saját székét engedte át a meglepett 
tanárnak.

«Bármikor kész vagyok meghalni, csak ne 
legyen meghalásom hosszú és fájdalmas.»

Környezetének egészségére és életére azon- 
ban aggódó figyelemmel volt. Egy útját Lissa- 
bónból Alhambrába elhagyta, mert megtudta, 
hogy ott kolera dühöng.

«En magamban elmennék oda > — mondá — 
<<de önöket nem bocsáthatom, mert felelősséget 
érzek az önök életéért.»

. . . Es ennek a szent asszonynak kellett eles
nie egy bandita tőrdöfése alatt!

Gondviselés! a te útjaid kifürkészhetetlenek.
______ (*• V-)

Gráfin Irma Sztáray.
— Elisabcth-Ordcn. —

Gráfin Inna Sztáray, Hofdamc weil. Ihrer Ma- 
jestat dér Königin, genoss den schmerzvollen 
Vorzug, Augenzeuge jenes furchtbaren Unglücks 
zu sein, dem Ungarns Schutzfrau zum Opfer 
fiel. Frühzeitig fesselten die holdé Anmuth und 
die hohe Bildung dér Gráfin, welche 1865 ge- 
boren, Gráfén Sztáray und Alexandra Erdődy

an goldener Schleife, die an das Bánd geheftet 
wird. Das Ordensband ist weiss, an den Rán- 
dern kirschroth durchwirkt, und wird von dér 
rechten Schulter nach links getragen. Ein acht- 
strahliger getriebener Silberstern, elessen Inneres 
ein verklcinertes Kreuz enthült, wird dazu auf 
dér linken Brust getragen. Silber statt des Gol- 
des weist dér Orden 11. Klasse auf. Ausser dér 
Gráfin Sztáray wurden noch Obersthofmeisterin 
Grüfin Harrach und Érául ein Ida Ferenczy, die 
Vorleserin dér verewigten Königin, mit diesem 
höchsten Rang ausgezeichnet.

Báró 
líarou Lt\

Ede/she/m -Gyula? U fó t és neje Odescalchy Irma hercütgnö. 
jó id  Edclshcim-Gyula? mid Gcmahlin Fürsttn Irma Odescalchy

SzereUe a diserét t re tát, s örömére' ~
szolgált, ha zavarba hozhatta környezetét. Wies- 
badenben egyszer séta közben így szólt Russo- 
puloshoz:

— Nézze csak, az a szembe jövő hölgy 
hogyan fixiroz engem. Igen, igen, fixiroz engem. 
Mit szól ehhez?"

— Talán rossz szokása ez neki. szólt tartóz
kodva a tanár.

A következő perezben a királyné már átölelte 
a megszólt hölgyet: saját nővérét és nevetve 
mondá az álmélkodó tanárnak:

•Hát csakugyan azt véli, hogy rossz szo
kásai vannak ?

De nyomban hozzátevé, nővéréhez fordulva: 
Ne mondj rosszat a tanár úr felöl, mert 

ért németül.

Ila czigánybanda került elébe, rendesen csak 
szomorú nótákat húzatott. A görög tanárnak 
löltünt ez és okát tudakolta. A királyné arczát 
bús vonás lepte el.

Miért ? Mert az én szivem koporsókkal 
van tele *

A haláltól nem félt. se a tengeren, vihar köz
ben, se az idegen országokban.

zu Eltern hatte, die Mitglieder des Ilofes S. k. 
u. k. Mohéit Erzherzog Joseph. Die Erzherzogin 
Clotilde, derén Holdamé die Gráfin wurde, 
machte die Königin auf dicse aufmerksam ; und 
nachdem die Gráfin Fcstetich sich zurückgezo- 
gen hatte, etnannte Ilire Majestát Gráfin Irma 
zűr Hofdamc. Vicr Jahrc hatte dieselbe, im Voll- 
besitz des königlichen Vertrauens, ihres ehren- 
vollen Amtes gewaltet, fást stets in dér Gesell- 
schaft dér königlichen Frau.Wie hingebend Gráfin 
Irma, derén Xamc heute in allét* Welt Munde 
ist, dér Herrscherin gedient hat, zeigt nichts hel- 
ler als dér cinzig dastehende Dank des greisen 
Königs, da cr dér Hofdamc die treue Hand 
küsste. Gráfin Irma Sztáray war auch die erste 
1 )ame,welcher dér Elisabcth-Ordcn vcrliehenward. 
Zum ewigen Gedáchtniss an die heimgegangenc 
Königin wurde dér Elisabcth-Ordcn gestiftet. Er 
wird nur Frauen verliehen. Den Orden 1. Klasse 
nebst Grosskreuz — die Auszeichnung wird in 
drei Kangstufen getheilt — zeigt unser Bild. 
Vier aus Gold getricbene Kreuzáste, durch Ro- 
senzweige verbunden, umgeben ein weisses Féld 
mit dem Bildc dér heil. Elisabeth von Thürin- 
gen. Die Rückscite trágt getricbene Rosenáste, 
die sich um ein E schlingen. Das Kreuz hángt

A felső-elefánti kastély.
— Báró Edclshcim-Gyula? Lipót és neje Odclscalchy 

Irma hcrczegnö. -

a valaha romantikus regényt írnék, mely
ben titokzatos szellemárnyak, halovány 
arczú, kámzsás barátok, elrejtett kincsek 

és tekervényes földalatti folyosók szerepelné
nek: model gyanánt a felső-elefánti kastélyt 
képzelném magam elé, mely a vadregényes 
Nyitramegyében, egy magas dombon emelke
dik, szemben a híres ghymesi vár romjaival.

Ilyen kastély nincs több Magyarországon, 
de talán a külföldön sem. Nem architectoni- 
kus szempontból, nem is terjedelme vagy belső 
berendezésének csodái miatt, hanem eredeténél 
fogva. Mert az a pompás kastély, hol most egy 
főúri család lakik, a legraffináltabb modern 
ízlés és kényelem milieujében egy évszázad 

előtt templom és kolostor vala !
Még állanak a régi falak ; a fala

kon ott díszlenek a régi freskók, de a 
templom impozáns hajója átváltozott 
modern ebédlővé és szalonná, oly 
bámulatos nagyságú és magasságú 
teremmé, melynek párját sehol sem 
találjuk.

Valóban művészi léleknek kell lenni, 
mely ezt a zseniális vakmerőségű át
alakítást létre hozatta. Ha Edelsheim- 
Gyulay báró egyebet sem tett volna 
életében, mint hogy egy zárdát és egy 
templomot varázsoltatott át főúri kas- 
télylyá: ez az egyetlen tény bizonyságot 
szolgáltat mellette, hogy ötletei és íz
lése messze túlszárnyalják a chablonos 
niveaut.

A ki krónikása lesz egykor a magyar- 
országi szerzetes és apáczarendek törté
netének, melybe fekete betűkkel van 
beírva II. József császár neve, ki egy 
tollvonással törült el szerzeteket és 
szüntetett be rendházakat, nem feled
kezhet meg Felső-Elefántról. Föl kell 
keresnie az Edelsheim-Gvulay kastélyt, 
mert ez volt a József császár által 
megszüntetett Pálosok magyarországi 
főkolostora és temploma.

..................Fredet.e_ messze visszanyulik hazánk
történetébe, egész a XlY-ik századig. 1369-ben 
építtette Elefánti Mihály s a szent Pálról neve
zett rendet telepítette meg benne. A rend 
sokféle javadalomban részesült és tetemes bir
tokokat kapott. 1415-ben ghymesi gróf Forgách 
Péter nyitramegyei főispán a templomban a 
Szentháromság oltárát alapította és elrendelte, 
hogy oda temessék el. A török háborúk és 
uralom alatt a szerzet főnöke attól tartván, 
hogy a kolostor az ellenség kezébe kerül, azt 
1579-ben bérbeadta Mosóczy Zachariás váczi 
püspöknek évi 400 frt bérért, az ottani szerze
tesek jövedelmét pedig hozzácsatolta a mária- 
völgyi kolostor beneficiumához. A kolostor 
azonban keveset szenvedett e különben viharos 
század alatt, s a mi pusztulás is esett rajta, 
azt lvánovics Pál szerzetesfőnöki helynök 1636- 
ban kijavíttatta. A Pálosok magyarországi rend- 
főnöke itt székelt, s a kolostor falai közt nyer
ték philosophiai kiképeztetésüket a növendékek 
egész 1781-ig, a mikor József császár rende
leté lecsapott a szerzetes-rendekre. A Pálosok 
kénytelenek voltak az országot elhagyni, s min
den vagyonuk a királyi fiskus kezére került.

Az Isten dicsőítésére és a contemplativ életre 
szánt templom és kolostor, melyek a csekély
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számú (7—800) lakóval bíró falutól mintegy 
félórai távolban emelkednek magas dombon, 
hatalmas erdőkkel borított hegyek közvetlen 
közelében, profán sorsra jutottak A vallásalap 
bérbeadta őket, majd a Csarada és Kiese csalá
dok tulajdonává lettek, kik külön-külön kasté
lyokat építtettek magoknak.

A néphagyomány szerint e kastélyokat tit
kos földalatti folyosó köti össze, valamint az 
elefánti kastélyból is földalatti út vezet a ghy- 
mesi várhoz. A legenda beszéli, hogy e föld
alatti folyosókban nagymennyiségű drágaság és 
kincs volt elrejtve még a múlt századokból, s 
hogy e kincseket az uradalom bérlői megtalál
ták és felpakolva, megszöktek vele.

Az elefánti templomban a Pálosok eltávozta 
óta istentisztelet többé nem volt, de eredeti 
formáját csak több mint száz év után, 1894-ben 
vesztette el véglegesen.

József hites ecsetje, s a melyek ma is minden 
restaurálás nélkül, bámulatos üdeségben ábra- 
xolják szent János életének egvés epizódjait. 
A templom földje ki lett ásva, mert egykor 
kripta volt benne. Az érdekes régiségek a nem
zeti múzeumba kerültek, illetékes helyen ugyan 
elfelejtették még csak tudomásul is venni az 
adományt. A rég porladozó csontok pedig 
kegyeletesen elszállíttattak az elefánti temetőbe, 
hol talán föltalálták az örök nyugalmat. A tem
plom belseje két részre lett osztva. Az első, 
kisebbik rósz, előcsarnok lett, az előcsarnok 
fölé pedig az ebédlőterem került, melyből ki
juthatni a terrassera. A második rész ellenben 
megmaradt teljes impozánságban kolosszális 
magasságú méreteivel.

Csodálat fogja el az embert, ha belép ebbe 
a saa/onbay melyet a legdistingváltabb, művészi 
ízlés rendezett be. Falai hófehérek, mintha

kinek utasításai szerint készült el így, az a 
művészetekért nemcsak melegen érdeklő lélek 
hanem maga is művész számba megy.

Ks ez talán meglepő azokra, kik csak annyit 
tudnak a kastély tulajdonosáról, hogy katona
embernek, a híres Kdelsheim-Gyulay lovassági 
tábornoknak a fia. De eltekintve attól, hogy a 
boldogult emlékű generális, kinél vitézebb 
katonája és bravúrosabb lovas főtisztje aligha 
volt az osztrák-magyar hadseregnek, maga is 
élénken érdeklődött művészeti dolgok iránt: fia 
és egyetlen utódja anyai részről egyenesen örö
költe a művészi hajlamot.

Az Kdelsheim-Gyulay család egyike amaz 
indigenáknak, kik szívvel-1 élekkel magyarokká 
változtak. Az Kdelsheimok rJu ntái hesseni szár
mazásúak; családfájuk a középkorbanvulik vissza, 
s a bárói koronát 1706 óta viselik. J legkivá
lóbb tagjai voltak l űmos, porosz nagy Frigyes

Báró Edclshcim- (ixulay Llpdt felsS-elcfant/ kastélya. A m Kas teli zu Ohcr- Ele fant de.\ Báron's Lee pold Edclshcim-Gyulaw

Kbben az esztendőben vásárolta meg a három 
nagyobb birtokból álló uradalmat a fiatal Kdels- 
heim Gyulay Kipót báró, s elragadtatva a kör
nyék szépségétől, elhatározta, hogy családjával 
együtt itt lóg állandó otthont alapítani. És 
jöttek az építészek, a kőművesek, a többi mes
teremberek és rövid idő alatt végbement Felső- 
Klefánton a nagyszerű átalakulás.

Kívülről semmi sem lett lebontva. Megma
radt a kettős favade: egyik oldalon terjedel
mes négyszög alakban az egykori kolostor, két
emeletes hosszú sor ablakaival, másik részen 
hátával a kolostorhoz támaszkodva, az egykori 
templom. Modernizált barokk-stylben díszítődön 
amannak a homlokzata, a templom bejárója fölé 
emelet magasságban széles terrasse épült.

A templom belsejéből azonban minden 
eltűnt, csak azok a remek freskók — szám- 
szetint öt — maradtak meg a mennyezeten, 
melyeket 1740 vagy 50 körül készített Berglcr

márványból volnának, barokk-díszítéssel: közép
magasságban remek faragványú tölgyfa-karzat 
övezi, melyhez magából a szalonból vezet föl a 
lépcsőház. A régi freskók közül három tekint 
le a mennyezetről, a másik kettő az ebédlőt 
ékesíti, hogy mennyi és mily bútorok, s micsoda 
műtárgyak vannak e kolosszális terem egyes 
részeiben gondos ízléssel elhelyezve, azt rövid 
ismertetésünkben nem sorolhatjuk fel. De hang
súlyozni kell, hogy az elefánti kastély lakóinak 
müérzékc nem a feltűnőt, s nem a pazar luxo- 
riózus tárgyakat gyűjtötte össze, hanem az egy
szerűen finomat és értékeset. A báróné-hor- 
czegnő két szalonja igazi «ehet d'oeuvre* a dis- 
tingvált berendezés tekintetében. A főépület 
corridorja vadász-tropheumaival remek látványt 
nyújtó kis kiállítás-számba megy. Az egész kas
tély mintegy 55 lakosztályt foglal magába 
közte a dús könyvtárat valamennyi com- 
foittal berendezve, s tanúságot téve, hogy a

minisztere és későbbi követe Mécsben, Jai/'oŝ  a 
badeni államminiszter, s annak öcscse lápot, 
ki az osztrák hadseregbe lépvén, a legmaga
sabb rangfokozatig emelkedett. Kdelsheim Kipót 
bárót 1860-ban gróf Gyulay táborszernagy, ki 
anyai nagybátyja volt, fiává fogadta, s magyar- 
országi nagykiterjedésű 1 úrtokainak örökösévé 
tette. Kz időtől kezdve, királyi engedélyivel vi
selte az Kdelsheim-Gyulai nevet, s mint magyar 
honos a király által a főrendiház örökös tag
jának is kineveztetett. A magyar nemzet iránt 
való vonzalmának az által adta tanújelét, hogy 
fiát tözsgyükercs magyar neveltetésben részesí
tette A fiatal Kdelsheim-Gyulay Kipót báró, 
ki 1863-ban született Salzburgban, Budapesten 
végezte egyetemi tanulmányait s nyerte el a 
jogtudori oklevelet.

A 80-as években ismert és kedvelt alakja 
volt a főváros előkelő köreinek. Rokonszenves 
megjelenése, alapos műveltsége és az az általá-
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nos szimpáthia, mely akkor még életben volt 
atyját környezte — (a vitéz generális 1893-ban 
hunyt el) neki is fényes jövőt igéitek. De 
hajlamai nem vonzották se a politikai térre, se 
más nyilvános szereplésre. Korán, 23 éves korá
ban, 1886-ban megnősült, oltárhoz vezetvén a 
magyar arisztokráczia egyik bájos, fenkölt szel
lemű és minden női erényben kiváló tagját: 
Odcscalchy Inna herczegnőt, a boldogult Odes- 
calchy Gyula hcrczeg és Degenfeld-Schomburg 
grófnő leányát, a radikális magyar érzelmeiről 
és a csángók hazatelepítéséről országszerte ismert 
és tisztelt Odcscalchy Arthur hcrczeg unoka- 
hugát, ki anyai részről közel rokonságban van 
a Tisza családdal is.

A fiatal pár eleinte az Edelsheim-Gyulayak 
arad- és szabolcsmegyei, majd horvátországi 
birtokain tartózkodott. Kz utóbbiakat eladták, 
s mint említettük, 1894-ben megvásárolták a 
felső-elefánti uradalmat, melyhez a már ismer
tetett kastélyon kívül a Csarada és Riese-félc 
kastélyok is tartoznak. IC remek kastélyban él 
családjával -  - a boldog házasságnak három

nem juthattak tovább a 80'41 foknál, s ered
ménytelenül, tapasztalatokban azonban gazda
godva tértek vissza. Valóban kár a magyar 
geográfiái és a különben is szegényes poláris 
irodalmunkra nézve, hogy Edelsheim-( jyulay 
báró ez útjának tapasztalatait nem hozta nyilvá
nosságra. Vigasztalásul legfőlebb az szolgálhat, 
hogy ha saját maga nem is vesz aktív részt az 
irodalomban, annál élénkebb figyelemmel kiséri 
és támogatja mindazon törekvéseket, melyek 
irodalmi és művészeti téren felmerülnek.

Róla és bájos nejéről valóban áll Saint-Beuve- 
nck az a mondása : Igazi Maecenás csak az 
lehet, a ki lelkileg maga is művész vagy író».

Nők a politikában.
emesak a művészetben és tudományban, 

hanem a politikában is megnyilatkozik 
a nemzeti karakter a czélhoz vezető mó

dok megválasztásában, még a nőknél is.

Zichy Ernő grófnak, ki a negyvenes években 
fŐispánkodott az egyik megyében, franczia fele
sége volt. A gróf a konzervatív elvekben szított, 
a megye ellenben liberális volt. Az elvkülönb
ségből természetesen súrlódások támadtak; a 
viszony a főispán és megye közt egyre feszül
tebbé vált, úgy, hogy végre a gróf majdnem 
kizárólag falusi birtokán tartózkodott, s csak 
kivételesen érintkezett a megyei urakkal.

A grófné szintén foglalkozott a politikával és 
tanácsokat adott férjének, miként állíthatja helyre 
a békét a megyében. A gróf a tanácsokat ezzel 
az állandó megjegyzéssel utasította el: «Te nem 
ismered a magyar viszonyokat; nem is tudhatod, 
hogy kell bánni a magyarokkal; Francziaország- 
ban volna értelme a te fogásaidnak, itt azonban 
az ellentéteket még jobban kiélesítenék».

Egy napon a megye küldöttséget menesztett 
a főispánhoz, hogy a megye panaszait tudomá
sára juttassa. A gróf értesítve lett a küldöttség 
jöveteléről, de elutazott hazulról, hogy ne kell
jen fogadnia.

A megyei urakat a főispán távolléte nagyon

gyönyörű gyermek az örvendeztetője — a nemes 
báró, birtokai ügyeinek intézése mellett a művé
szetek, főként a festészet kultiválására fordítva 
idejét. Mint gazda gondos és e kor viszonyait 
józanul mérlegelő. A legelső volt a magyar- 
országi nagybirtokosok közt, ki egyik alföldi 
domíniumából mintegy 4000 holdat parczel- 
lázva átengedett méltányos föltételek mellett a 
parasztságnak, s példája legfőkép hozzájárult az 
ottani agrár-szocziális viszonyok javulásához. 
Barátja a vadászatoknak és nejével együtt az 
utazásoknak is. De nem csupán turista módra, 
pusztán szórakozásból, hanem nemesebb ezé- 
lokért. Legutóbb veszedelmes, nagy megpróbál
tatásokat és férfias bátorságot igénylő expedí
cióban vett részt : elkísérte 1897-ben lladc kapi
tányt az északi sark felé való tudományos útjá
ban, melynek egyik czélja volt az eltűnt Andrée 
nyomait is keresni a két szigetnél. De az örö
kös jég és kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt

A franczia nő a politikában behálózza ellen
felét; megkísérti, hogy társadalmi úton tegye 
ártalmatlanná; oly helyzetbe hozza a politikust, 
hogy mint gavallér ember bizonyos tekinteteket 
tartson szem előtt s ha egyáltalán lehetséges, 
némaságra kényszeríti ellenfelét.

Egészen máskép jár el a politikában a német 
nő. Becsületes politikát követ; útján egyenesen 
halad s a saját személyét lehetőleg háttérben 
tartja; egy férfit, esetleg a férjét tolja előtérbe, 
hogy ne mondhassák róla, hogy a házi teen
dőket feláldozza a politikának.

A magyar nő nem él ilyen elővigyázattal. 
A magyar nők, ép úgy, mint az oroszok, szen
vedélyesek és becsületesek a politikában. Cse
lekedeteiknek minden következményét elfogad
ják. Ráadván fejüket a politikára, többé már 
sem nem feleségek, sem nem anyák, hanem egye
dül és kizárólag honleányok.

fölingerelte, s néhány szabadabb szájú nemes 
oly módon adott kifejezést nemtetszésének, hogy 
a terem, a melyben voltak, szinte rengett a 
hangjuktól. A grófné meghallotta a lármát, s 
midőn annak okáról értesült, felnyittatta az ösz- 
szes ajtókat és hirtelen megjelent a küldöttség 
előtt. A megyei urak meghajtották magukat 
előtte, mialatt a grófné az ajtóban háromszor 
bókolt nekik, s aztán előlépve, német nyelven, 
franczia kiejtéssel a következőket mondotta: 

Kedves deputáczió! Köszönjék az Istennek, 
hogy oly művelt ember a főispán jók, mintáz én fér
jem. Ezt oly kedvesen és annyi bájjal mondotta, 
hogy az urak hangos éljenbe törtek ki, mire a 
grófné meghívta őket ebédre.

Ettől az időtől kezdve a gróf, ha nem is tel
jes békében, de tűrhető viszonyban élt a megyei 
urakkal. Midőn felesége előtt csodálkozását 
fejezte ki, a grófné azt felelte: Nincs könnyebb, 
mint a magyarokkal inni; a legvadabb gentryt



6 MAGYARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG 1 S'.)S

is meg lehet szelídíteni zenével, borral, táncz- 
czal és nyájas arczczaD.

Reuss herczegnek, az egykori bécsi német 
nagykövetnek a felesége, a szász-weimari nagy- 
herczegnek az unokahuga ^politikus asszony ", 
ki férjének nagyköveti működése alatt a kulisz- 
szák mögött politikai tevékenységet fejtett ki, 
melynek eredményei a szláv érzelmű udvari kö
röknek sok keserű órát szereztek. Végül is ő 
volt az oka, hogy Reuss herczcg, a hármas szö
vetség oszlopa, kénytelen volt bécsi állását el
hagyni.

A mikor ugyanis Vilmos német császár Bis
marckkal szakított, kivitte, hogy Bécsben nem 
fogadták Bismarckot a Ilofburgban; de egyúttal 
megparancsolta Reuss her
czegnek. hogy a német kö
vetség palotája is zárva 
legyen Bismarck előtt.

A nagykövet felesége 
ezen megbotránkozott és 
férjének, ki Karlsbadba 
akart utazni, hogy az ese
mények elől kitérjen, azt 
mondta :

Itt maradsz; Reuss 
herczeg szolgálja Német
országot, de nem adhatja 
oda magát eszközül a né
met császár privát bosszú
jához.

L’homme propose et la 
fémmé dispose, (ember 
tervez, asszony végez): a 
német nagy követség ka
puja föl tárult Bismarck 
előtt. A herczegnő pedig 
fölkereste Bismarckot a 
Pálffy-féle palotában. Este 
megjelent a kiállításon, a 
Práterben, abban az idő
ben, midőn Bismarck is 
ott járt. Együtt hallgatták 
a konczcrtet, a herczegnő 
melléje ült Bismarcknak s 
a közönség szemeláttára 
bizalmasan társalgóit vele.
Még az nap levelet írt az
tán nagybátyjához, a wei- 
mari nagyherczeghez, pa
naszkodván a német csá
szár zsarnoki eljárása ellen.

A nagyherczeg is dühbe 
jött s Bismarck számára az 
ismert jénai demonstrá- 
cziót rendeztette. Reuss 
herczeg azonban a czászár 
előtt kegyvesztett lett s 
állomását el kellett hagy
nia. Midőn megkísérelték 
a herczegnőtkiengesztelni, 
azt válaszolta: «A német 
császárnak nincs szüksége 
önérzetes emberekre ; a 
császár azt hiszi, hogy a 
ki Németországot szolgál
ja, az egyszersmind az ő 
szolgája is. Reuss herczeg 
azonban csak a hazát szol
gálja, melynek első szol- A
gája a császár!» H kije- Frcskc,
lentés után bevégződött 
Reuss herczcg nyilvános pályafutása.

legügvetlenebb. Akkor vált veszedelmessé, ha 
valami ostobaságot követett el, mert olyankor 
dühös és kegyetlen volt, hogy ostobaságát el
leplezze.

Ki volt adva a rendelet, hogy Miké) Rózát 
el kell fogni, a mint megint fontos levelekkel 
jön haza. Körülvették kémekkel. A vasúti kocsi
ban a hol utazott, a vendéglőben a hol étke
zett, mind titkos rendőrök figyeltek reá. Egy 
napon az asztalnál, table d’hóte-nál, két nyu
galmazott osztrák hivatalnok közé került, kik 
társalogni akartak vele, de a grófnő semmi fele
letet nem adott.

Talán rosszul érzi magát ? kérdezte az
egyik.

— Igen; migrénem van, s azonkívül úgy érzem 
magam, mint Krisztus a keresztfán.

mutatotttok, s a grófné egy remek albumot 
neki, a melyben képek voltak

"Arra kérem önt - szólt a grófnő úti
társához — hogy az albumot vegye magához 
a határnál. A fmánezok a vizitácziónál tönkre
tennék a képeket, önnél azonban, mint bécsi 
lakosnál, nem fognak oly szigorúan eljárni.»
A galánt rendőrkém teljesítette a kérelmet, s az 
albumot, a határon átérve, visszaadta a grófnő
nek. A titkos levelek a képek mögött voltak 
oly ügyesen elrejtve, hogy szabad szemmel lehe
tetlen volt felfödözni. A grófm'í ellogatására 
már ki volt adva a parancs, midőn Schmerling 
visszalépett és Majláth lett az udvari kanczellár 
a grófnéí meg volt mentve, s többet nem törőd
tek utazásaival. Egv angol főúri nő, ki ismerte 
Mikó-Bethlen grófnőt, így nyilatkozott róla: 

«Ez a nő dicsőségére válik 
Magyarországnak. A világ 
minden országában van
nak hazafias nők, kik ké
szek hazájukért meghalni. 
De hogy egy grófnő ki
tette magát az osztrák 
r e n d őrs ég 1 > r u t a 1 i t á s a ina k 
és megkoczkáztatta, hogy 
ny il vámosán megvesszöz- 
zek — a mi ismételten 
előfordult úri asszonyok
kal az elnyomatás évei
ben ez több a halálnál. 
Angol nőnek ehhez nem 
lett volna bátorsága. >

En hozzá tehetem: fran- 
czia nőnek sem. A politi
káiban a magyar nőket 
illeti meg a korona.

Cointesse />.

Főúri vadászatok.

C D

: terem freskói a f  clsö-elefiiuli kastélyban, i /. 
ni Rrachtsaalc des Kas telis : u Ober- l-.lc fant.

De térjünk vissza a magyar politizáló nők
höz. Pár év előtt halt meg elfeledve Mikó-Bethlen 
Róza grófnő, a magyar cmigráczió egykor leg
híresebb ügynöke, ki életét és szabadságát kocz- 
káztatta Magyarország felszabadításáért az osz
trák iga alól.

Az 1857-ik évben Párisban lakott és az emi
gránsokkal összeköttetésbe lépett. Ö volt az, ki 
az cmigráczió és az otthoni hazafiság közt az 
érintkezés fonalát fentartotta.

Az osztrák rendőrség mindig a leggorombább 
volt a világon, de szerencsére egyszersmind a

— Entrc dcux larrons (két lator közt) tette 
hozzá az egyik vendég, mire az asztalnál általá
nos derültség támadt. A két kém azonban sietett 
elinalni.

Képzelni lehet, hogy a szegény grófné a hatá
riul mily kutatásoknak volt alávetve. I )e azért 
sikerült neki iratait mindig elrejteni. A vékony 
papirszeletckct gyakran a fehérneműk behajtá
sába varratta, máskor pedig ruháinak szegélyébe. 
Az is megtörtént, hogy az iratokat egy udvarias
kodé) kémmel — annak tudtán kívül csem
pésztette be.

Egy alkalommal, midőn Párisból Pestre indult, 
a vasúti kocsiba egy bécsi titkos rendőr is szállt 
be, a kit a grófné fölismert. Társalogni kezd-

ég csönd honol a 
fővári >si mágnás
paloták hűvös ter

meiben, de a vidéki kas
télyok kezdenek megélén
külni. A fürdőzés véget 
ért, s kezdődnek a vadá
szatok. Igazi magyar arisz
tokrata előtt ilyenkor unal
massá válik tengerpart, 
havasok, északi fjordok 
és siet robogó express- 
\( diátokon haza, az ősi 
lészekbe, hóimét vac lat
űzni szétmenének már 
dédapáik is.

Még csak pár hét és 
az ősz sárguló) levelekkel 
hinti be az erdők útait,

ll- ' 11; | l " n 1'
kórót hajt a szél ; de a 
csöndet l égy vem >pogás
zaja veri föl, s a kastélyok 
udvarain vidám vadásztár
ól sági >k gyülekeznek.

Európai híre van a 
magva n > rszág i v a 11 á szátok
nak, s ilyenkor látják 
vendégül kastélyaink a 

v/ i legtöbb külföldi' előkelő
séget. Bretagne és Nor

mandia régi kastélyaiban, a franczia legitim- 
arisztokraczia ősi fészkeiben, talán több a pompa 
és a fény a vadászati saison alatt, de az igazi 
vadászember sehol nem leli párját Magyarország
nak. A mi állatvilágunk nemcsak gazdag, ha
nem változatos. A mezők félénk ny ólától a 
rengeteg hatalmas medvéjéig, s a remegve meg
lapuló fürjtől a királyi sasig mindent föltalál
hatni miiünk. Olyan a vadbőség, hogy talán 
igaza is volt boldogult Macskássy (iábornak, 
még ma is siratott Rudolf trónörökösünk vadász- 
kisérőjének: 'Több Magyarországon a vadorzó), 
mint másutt a vadászó .

Eőuraink körében azonban mintha hanyatlani 
kezdene a vadászatnak egyik legérdekesebb,.
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K'l îzgatóbb nemi1: a parforce-vadászat: szarva
soknak és rókáknak lovon való hajszolása. Khhez 
nem elég a sport-szenvedély, kitűnő lovasnak 
is kell lenni, a ki ezt műveli. Aztán szükséges 
még egy jól idomított kopófalka, mely a vadat 
fölverje és űzze hegyen, völgyön, árkon és vize
ken keresztül. A menekülő állat nem keresi a 
járt utat, hanem száguld eszeveszetten, s az 
Üldöző vadásztársaságnak megeresztett kantár
szárral kell keresztülröpülnie bokron, sövénye
ken, útszéli árkokon, míg a vad kidől vagy a 
köpök lefülelik és felhangzik a halaik- kürt
szava.

Ki ne emlékeznék azokra a híres parforce* 
vadászatokra, melyeket a 70-es években Erzsébet 
királyasszonyunk részvételével rendezett a ma
gyar jockey-club ? Szine-virága a magyar főúri 
világnak résztvetl ezek
ben, s a vörös frakk nép
szerű volt ez időtájt a 
fővárosban, mely látta 
visszatérni Göd, h'óth és 
K á poszt ás m egye r hat á rá- 
ból a rókavadászokat majd 
mindennap. Károlyi István,
Esterházy Miklós, Bat
thyány Elemér, Wenck- 
heim Béla és LJchtritz 
Xsigmond valának a leg
híresebb parforce - vadá
szok, kikkel együtt a főúri 
hölgyek egész cavalcade- 
ja kísérte felséges Asszo
nyunkat, minden idők leg
kitűnőbb lovasnőjét. Az 
ő visszavonulása, melyet 
orvosi parancs idézett elő, 
megzsibbasztotta a vadá
szatnak c szép nemét.
Esterházy Miklós életé
ben még felújultak ugyan 
a régi zajos, szép napok, 
de az ő elhunyta óta 
szinte teljesen stagnál a 
kopófalka-társaság. Ez a 
fejedelmi bőkezűségű fő
úr, kinek a magyar sport
élet annyit köszönhet, 
szívvel - lélekkel csüggött 
a parforce - vadászatokon, 
s évenként töméntelen 
pénzt áldozott a kopó fa lka 
fentartására és trainirozá- 
sára.

Mennyire szivéhez volt 
nőve, mutatja az, hogy 
falkanagyi (master of the 
hounds) ruhában, vörös 
frakkban temettette el 
magát. Utódja, A ádasdy 
Kercncz gróf, szintén lel- 
kes és áldozatkész sports- 
man, de a régi, buzgó ge-

Iio liH T H  I ld ii >iéi -

Bcrcziek mellé manapság is odapingálják a 
vékonypénzű nyúlkergetőket. A pipa és az agár 
még csak megvan a régi kúriákon, de hiányzik 
az istállóból - a paripa, melynek hátán a gazda 
követhesse agarát. De azért a síkföldű megyék
ben virágzik az agarászat és számos úrlovasunk, 
ki az alagi versenypályán bravúros lovaglásokat 
végez az akadályversenyekben, előképzettségét 
odahaza szerezte meg agarászat közben. A ki
nek paripája nincs, az sem tartja csupán házi 
dísznek az agarat: gyalog megy nyomába s 
türelemmel várja, hogy a hű állat mint fogja 
el a puskacső elől elmenekült tapsi fülest. Azok 
az agárversenyek, melyeket egyes vidéki városok
ban évenként tartanak, mutatják, hogy vadászaink 
még mindig kitűnő fajtájú és jól dresszirozott 
állatokat nevelnek. A báró Sennyeyek, a gróf

/■'re.

nek pótolni az ifjabbak.
Pedig kár érte. Lám,

Angliában nemcsak fő
urak, hanem az egyszerű 
nemesség is: az esquirek 
és connatablek is élnck- 
halnak a lovasvadászatok
ért. Szeptember végétől 
majdnem deczemberig szá
guldó lovascsapatok zajá
tól visszhangzanak a sziget- 
ország völgyei, s leányok, meg asszonyok ép oly 
kitartással űzik a rókát, mint a kopaszfejű 
mvlordok és gentlemanek. Némi veszedelem
mel jár ugyan ez a sport, de viszont aczélozza 
az izmokat, frissíti a vért és növeli az energiát.

Az angliai rókavadászatot nálunk némileg az 
agarászat pótolj;,. Specziális magyarsport ez, 
melynek több híve van a középosztályú gentry, 
mint a főúri világ körében, bár ez is előszere
tettel ápolja. I la magyar kastélyba vagy kúriába 
lépünk, alig akad egy is, hol ne találnánk né
hány okos fejű, hosszú lábú, vékony gerinezű 
agarat. A negyvennyolezas idők előtt magyar 
nemest el sem lehetett képzelni öblös tajték
pipa és agár nélkül, sőt élczelőink a Mokány

.1 i/isiterem freskói a felsö-elefdnU kastelybátl. (//. rész.) 
ken i »i l ’rach/saalc </es kas/c//s : u  O b c r -  f./e tant, (//. Thcil.

Bolzák, a szolnokmegyei Kövérek, a bihari 
Szunvoghok és Fráterek,meg a szabolcsi Kállavak 
agarai ma is nagy pénzt érnek.

Az igazi vadászat azonban az erdős vidékeken 
folyik, hol a fáczánosok mellett a sűrűkben 
karcsú őzek, hatalmas aggancsú szarvasok, itt-ott 
vaddisznók, rókák és farkasok tenyésznek. Alig  ̂
van gazdagabb mágnásunk', a ki ne tat tana 
fáczánost. Í Üresek a Pál Ily grófok, a Xádasdy 
Ferencz, a Zichyck és Esterházyak fáczánosai. 
Remek vadállományú birtokokkal rendelkeznek . 
az Andrássyak Gömörben és Erdély havasai 
közt, az Esterházy grófok Pozsonymegyében, a 
Károlyiak Aradincgyében. Az ezeken tartott 
hajtóvadászatokon nagy és fényes társaság szo

kott résztvenni, ezrével ejtvén el a kisebb és 
nagyobb vadakat. A vidéki kastélyok valóságos 
múzeumai a vadászati trófeáknak, s olyan 
aggancs-gyűjteménynyel, mint a magyar főúri 
világ, egyetlen nemzet arisztokracziája sem dicse
kedhetik. Ebbon legelőbb állanak: a Schönbory, 
a Xádasdy, Sztáray, Hadik grófok, a Révan 
bárók és Petényiek. A Budapesten tartani szo
kott aggancs-kiállításokat bámulva nézik Európa 
sportsmanjei.

Hogy mennyi élvezetet nyújt egy haj tó vadá
szat, melyen hölgyek is résztvesznek, fölösleges 
ecsetelni. Az uralkodóház tagjai is gyakran 
keresik föl mágnásainkat, hogy birtokukon és 
társaságukban elégítsék ki sport-szenvedélyüket. 
Festctich Tasziló gróf vadászatain már láttuk 
a zva lesi herczeget, Zichy Jenő gróf fejérmegyei 

birtokain pedig több íz
ben Milán szerb királyt. 
Erdély havasai pedig időt
len-időkig meg fogják 
őrizni Rudolf trónörökös 
emlékét, ki ott Teleky 
Samu gróf s nehány er
délyi nemes úr társaságá
ban vadászott a magyar 
föld leghatalmasabb állat
jára: medvékre. Azok a 
napok,melyeket Görgény- 
Szent-Imrén, majd Nagy- 
Károlyban, Károlyi István
nál töltött, örökre feled
hetetlenek maradnak a 
magyar arisztokráczia kö
rében.

A magyar főurak vadá
szatait kedélyesség jel
lemzi. Nyoma sincs itt 
feszességnek, spanyolos 
etiquettenek: a meghívott, 
ha még ötágú korona sincs 
névjegyén, ép oly szívesen 
látott és megbecsült ven
dég, mint az esetleg jelen
levő ló őspróbás máltai 
lovag, föltéve, ha — ba
kokat nem lő. Mert fő
uraink csaknem kivétel 
nélkül pompás lövők — 
egy Esterházy Mihály, Er- 
dődy Rudolf Zichy Antal 
hírnévre tettek szert az 
egész világon — s a ko- 
czavadász csak úgy tréfák 
tárgyává lesz, mint a városi 
spieszb ingerek vasárnapi 
«vadász-kirándulásain». A 
puskakezelést már kora 
fiatalságukban, sőt gyer
mekkorukban megszok
ják s apai felügyelet alatt 
válnak kitűnő vadászokká.

Vannak a főúri világ
ból bájos hölgy Kim
re djaink is, kik a Lan- 
casterrel ép oly biztosan 
bánnak, mint a mily ke
csesen tudják a legye
zőt forgatni. Xéhányuk 
arczképét még a vadász- 
saison alatt lesz szeren
csénk bemutatni olvasó
inknak.

Mint jellemző dolgot 
meg kell említenünk, hogy 

a főúri vadászatoknak azok is látják hasznát, 
a kik talán osztály-gyűlölettel vannak eltelve: 
a kórházak betegei. Nincs talán egyetlen főurunk 
se, a ki vadászati zsákmányából részt ne juttatna 
annak a kórháznak, mely legközelebb fekszik 
lakóhelyéhez. És megtörténik, hogy a kórház
ban sínylődő beteg napszámos abból a nYúl- 
pccscnyéből eszik, melyet egy herczeg vagy 
gróf puskája terített le . . .  .

Nimród.
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Keitende Danién.
y*lljillírig zum Beginn und zu Eiule dér 

f r r l  Saison morte seben wir einsame Damen- 
* Reiterinen in unserem Stadtwaldchen die 
Rundé um den Wassertlumn maciién. Ilire Zahl 
bleibt ungefhhr constant seit Jahrzenten ; wie es 
früher war, desscn erinnern wir uns niclit. bei 
dem fást bcispiellosen Emporblühen und Auf- 
schwung dér ungarischen Metropole l»licd> nur 
eines stationair, das ist die Zahl dér Danién zu 
P ferde.

lm Schosse dér pár excellencc cavalleristischen 
Nation dér Welt, die Namcn und Costüm den 
Huszárén gégében, vermissen wir schmerz- 
lich diesc Zahl von rcitenden Danién, die 
den Ilydcpark tagtíiglich fást cskadronweisc 
dahinsauscn. Sclbst Berlin hat uns lilngst ttbcr- 
holt. Mannigfaltig sind die Ursachen dicscs Ycr- 
falles des cdelsten Sports. Wir wollen hicr

Das Reiten rtv’.ww;/ und das Sportreiten Mis
ii be n, das sind die zwei Begriffe, die, oline Unter- 
lass bei uns verwechselt, eine heillose Verirrung 
in dér ganzen Reitfrage dér Danién liervor- 
gerulen habén. Mein (Jött, reiten ist zwcicrlei, 
gerade so wie das Ksscn: mán ist odcr ban- 
(juetirt, maii rcitet oder posirt als Sportlady, 
das ist die ganzc Distinction.

Dér bis zűr Manie gehcnde Sportsinn hat 
auch hicr ganz unmögliche Situationen und 
BcgrilTc geschaffen. Kin Beispiel nacli dem Lé
ben naturgcmUss gezeichnet, wird cs am klar- 
sten illustriren:

Prinzessin X . . ., die wir hier allé keimen, 
•lusserte den Wunscli, dass Reiten, dass sic seit 
zclin Jahren aus innigsten Kanliliengründcn 
aufgegeben, nochmals zu erlernen, oder viel- 
niehr ilire alté Kunst neu einzuüben. Als 
Reitlehrer erbot sicli ihr einer dér ersten Sports- 
men dér Monarchie, (iraf Z, dér sich scin

staltet ; nie wurde sic niclir zuni I Iandkusse 
gereicht, sic verblieb stets in dickc Handschuhe 
gesteckt, aus welchcn sic nur bei den kost- 
spieligen Consultationen mit den ersten Profes- 
sorcn dér P ácultíit gezogen wurde; leider um 
auch nachher krimim zu Ideiben.

Zűr selben Zeit, als sich dics ereignete, lernte 
im selben Schlosse noch eine zweite Person 
das Damenreiten. Es war dics die französischc 
Bon ne dér Prinzessin, die durcli den Unlall mehr 
freie Zeit békám und im C iemüsegarten aut 
dem wasserziehenden Esel prUchtig herumritt; 
dér Esel wurde sputer mit cinem Ackergaul 
vertauscht, und wer bcschreibt das Erstauncn 
dér fürstlichen Gcsellschaft, als sic eines Mor- 
gens zeitiger wie gewöhnlich aufstand und 
die französiche Bonne in sausenden Galop auf 
dem Reitpferde dér Prinzessin,- welches durcli 
irgend cin Stallgehcimniss — allé Morgcn 
statt vöm Reitknechte von dér auf dem Esel,

nur derjenigen, welclie auf irriger Auffas- 
sung des YVescns des Reitsportes fusson, ge- 
denken.

— «Wie kannst Du Deiner Tochtcr das Rei
ten erlauben, wo Du ihr höchstens 300 Joch 
als Mitgift zu gében vermagst?» . . . so liürten 
wir unlüngst cinen accreditirten Bcrather des 
Hauses eines vornehmen Grundbesitzers, dér 
auch in Sportsachen, soweit die landlAu- 
fige Auffassung und Sportlectüre massgebend 
scin kaim, «ein Wort in dicsér Frage mit- 
reden.»

Bei 800 Joch reiten, wo doch zu demselbcn 
die Haferfechsung von cinem Joch geradezu 
gentlgend ist zűr Erhaltung eines Rcitpfcrdes, 
ja das schéint auch uns niclit einzuleuchtcn. 
Wir folgern daraus niclit, dass die betreflende 
Dame sich etwa dreihundert Reitpferde haltén 
möge, aber dass ihr das Reiten komién und 
wisseu nothwendiger sei, als vielleicht Geo- 
graphie und Geschichte, das wftre niclit allzu 
schwer zu beweiscn.

Lebcnlang von früh bis sp.it abends nur mit 
Pfcrden befasste. Da er cin ausgezeichneter 
Reiter war, liatte er natürlich auch in dicsér 
Frage eine ausgezeichnete Manier. Und dicse 
bestand in Folgendem:

Da die Prinzessin des Reitens lcicht über- 
drüssig werden konnte beim Einerlei dér Reit- 
scliulc mit den dortigen Schulmíihrcn, wurde 
bestimmt, dass sic das Reiten zuglcich auf dem 
cinzureitenden Pfcrde erlernc. Maii kaufte cin 
Vollblut-Füllen, dressirte es drei Tagé, und 
setzte dann die Prinzessin darauf.

Wer dics für Walmsinn bilit, dór hat nie die 
sogenannten höchsten Sportkreise fre(|uentirt, 
wo cin Sport ohm* Iletz' absolut undenkbar 
ist.Sportsman und Sportladies von europaischem 
Rufe stimmten dem Projekté zu, vor Allén aber 
die Prinzessin sclbst, dér die Saclic cinen ca- 
pitálén Spass zu bereiten scliicn.

Und das Endrcsultat war, dass die Prinzessin 
sich beim ersten Sturzc den Zeigefinger brach. 
Die wundcrschöne Iland war für cwig verun-

respektive Ackergaul zu einer vollkommenen 
Amazoné ausgebildeten Bonne geritten wurde, 
wahrend die Prinzessin mit ihrem gebrochenen 
Finger am Schmcrzenslagcr allé Sports ver- 
wünschtc.

Die Morál dér Geschichte ist diejenige, dass 
Reiten ist eins, Costüme-Reiten zwei. Das Em
iiben auf zalmien Maliren aber das wichtigste. 
Das eine kaim und sollte jedes weibliche Men- 
schcnkind, besonders auf dem Landc, erlernen. 
Das ist nützlich und gcsund. Dér Luxus Hlngt 
erst beim Kuli Dress , beim Reitcostüme an. 
Und da gclit die Manie los, déren Endc un- 
absehbar ist, (lenn sic kaim das Glück, das \Y*r- 
mögen des Ilauses verschlingen. Das Reiten 
ölnie Costüm ist einfach köstlich, mit Costüm 
dopjielt kostbar. Wenn nun die Reitlust in den 
heranwachsenden röchtern erwacht, möge Papa 
nur getrost antworten:

• Ja, Du darfst reiten, so viel Du willst, 
aber olme Reitcostüm

Hat ja schon Droz behauptet: für die Frauen
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sirnl clie crnstesten Momente dós Debens nur 
dann wichtig, wenn sic mit cinen Costümwechsel 
verbunden sind. Kinő Tramini ölnie Brautkleid, 
óin Todesfall oh ne Trauerkleid rcchnct uic/it. 
Ohnc Reitkleid wird Xiemand rciten wollen. 
Und das ist das Schlimmste an dór ganzen Sache. 
Es bedcutet den physischen Vcrfall cinor Xa- 
tion, dic früher dió I‘ferde dón Costümcn 
vorzog und daruit dió Wclt erobortc.

Emberi vadállatok.

Í me, itt a gon fi szörnyű osct bizonyságul, hogy 
a XIX. század álhumanizmusa mily gyümöl
csöket torom. Huszonkét év tudja cgcsz 

Európa, hogy örjöngő bestiák csapata lappang 
szerteszét a legműveltebb 
államokban, melynek tag
jai bombákat vetnek és 
orozva gyilkolnak; évről- 
évro látja szaporodni a 
rend, a tekintély, a vallás, 
a család és a társadalmi 
életet alkotó összes intéz
mények halálos ellenségeit 
és mégis szégyenletes gyá
moltalansággal tűri, hogy 
ezek az emberi alakba bújt 
fenevadak újabb áldoza
tokat terítsenek le.

I Iát lehetetlenség volna 
védekezni az anarchisták 
ellen ?

Pokolba minden huma
nizmussal, mikor bombák 
röpködnek a levegőben, 
s mert jó ruha van raj
tunk, ki vagyunk téve 
schonnai gazemberek tőr- 
szúrásának. Xem rend
szabályok kellenek, ha
nem irtó háború ellenük.

Itt már nincs többé 
helye a meditálásnak.
Vagy-vagy. I la mi ki nem 
irtjuk ezt a fajzatot, majd 
leszúrnak dk vagy leve
gőbe röpítenek minket.

Xépkonyhák, v;tsá rn ap i 
munkaszünet és hajlék
talanok mén helye nem 
oldják meg ezt a kérdést.
Ezeknek az őrjöngő vad
állatoknak hiába nyújt a 
társadalom munkát és 
segítőkezet, nekik vér, 
pusztulás és halál kell.
Az emberi bcstialitást vi
szik piaczra, s átgázolnak 
minden isteni és emberi 

n . 1 1 ! :i ' h í )■ "1,'á u ,  
lek az egész társadalom
mal szemben, könyörüld 
és minden tekintet nélkül.

Es az ostoba társada
lom ezeket akarja házi 
patika - szerekkel kigyó
gyítani őrültségükből!

Szinte émelyítő olvasni 
még ma is a humanizmus 
álorczája alól eredő dok
triner elmeftittatásokat az 
anarchizmus megszünte
tése felől. I lát mire várnak 
meg ezek az ünnepélyesen lehorgasztott fővel 
bölcselkedö emberi jogvédők és modern 
humanisták, kik természetesnek találják, hogy 
Euccheni úr kényelmes börtönczellában, szivar- 
szó mellett írja meg egy lap számára hülye 
nézeteit f

Xem volt elc;> az anarchista merényletekből? 
A bécsi és párisi rendőrgyilkosságok, a Ter
minus-szálloda és Bourbon-palota bombái, a 
spanyol miniszterelnök, a franczia köztársasági 
< lnök és a magyar királyné legyilkolása mind 
csak olyan apró tünetek , a melyekre csupán a 
büntető* kódexek rendes paragrafusai alkalma
zandók ?

I Iát igazán olyan

kolás jogultságát hirdető anarchista rosszabb és 
veszedelmesebb a veszett kutyánál.

Csak menjünk vissza a középkorba, s dobjuk 
félre a nyavalygó szentimentalizmust, mely em
beri elbánást követel az emberi vadállatok szá
mára is. Xem kell se esküdtszék, se bíróság, 
se törvényszéki orvosok. Anarchista vagy? He
lyesled a gyilkosságokat és magad is vállalkoz
nál ? Aló, el veled, életed fogytáig a tömlöczbe. 
Dögölj meg ott, mielőtt ölhetnél.

Róbert Macquair és Rózsa Sándor földi szen
tek a Caseriokhoz, Vaillantokhoz és Eucchenik- 
hez képest. Azok a haramiák megölték a gaz
dagokat, hogy pénzükhöz jussanak. Rút és alá
való, de mégis emberi ösztön: a pénzszerzés 
vágya tette őket gyilkosokká. De ezek?! Ezek
nek nem kell pénz, hanem pusztán az emberi 

élet. A vért szomjuhozzák, 
mint a tigris, mely jólla
kottal! is marczangol.

Csak bomlott agyban 
születhettek az anarchiz
mus eszméi, melyek min
dennek a megsemmisíté
sét hirdetik, s csak aljas 
lelkekben nyerhettek ta
lajt. Örök foltja marad a 
XlX-ik századnak az anar
chisták létezése és gyá
szos szereplése, s szégyen 
a latin nemzetekre, hogy 
az ő művelt társadalmuk 
nemzette az emberiség e 
korcsszülötteit. Rájuk vár 
első sorban a feladat, hogy 
a kiirtáshoz hozzáfogjanak.

Oroszország, íme, el 
tudott bánni nihilistáival, 
kik a gyilkolást szintén 
dogmává emelték, bárha 
konkrét czélból : az orosz 
despotizmus lerázása vé
gett. Irántuk még érezhet
tünk némi szánalmat és 
követelhettük részükre az 
emberi elbánást, mert 
bombáik és revolverlövé
seik daczára tudtuk, hogy 
nem közönséges gyilko
sok, hanem a politika fa
natizáljak De Oroszország 
nem ismert kíméletet. A 
ki nem az akasztófán halt 
meg, az örök száműze
tésbe hurczoltatott Szi
bériába vagy megszökött 
külföldre. Nihilisták nem 
működhetnek többé orosz 
földön. Ezt a példát kell 
százszor szigorúbban kö
vetni Európa összes álla
mainak az anarchistákkal

igazságos dolog volt ttieg-

h t  terem a felső-elefánti kastélyban. (//. rész), 
Sfeisesaal lm Á'as/ell ztt Obcr-Elefant (//. Theil).

Szavakkal kapaczitáljuk azokat, kik bombával 
és tőrrel hirdetik őrült agyrémjeiket ? Kiszol
gáltassuk nekik legjobbjainkat egymásután ?

Az a megtorlás, melyet ma gyakorol a tár
sadalom, nem igazi megtorlás. Erzsébet király
néért egy kőműves és Saadi Carnotért egy pék
legény élete: nem elégtétel. \  alamennyiöknck 
pusztulniuk kell, hogy a társadalom cxpiáltas- 
sék és nyugalma helyreálljon.

Ha jogunkban áll lelőni vagy agyonverni a 
veszett kutyát, mielőtt megmart volna bennün
ket vagy a hozzánk tartozókat vagy akármelyik 
felebarátunkat: miért ne lenne szabad ugyanezt 
tenni az anarchistákkal, kik kivetkőzve minden 
emberi érzésből bestiákká aljasodtak ? A gyil

veszcdelmes is, mint sem 
új gyász boruljon nem
zetekre és derék csalá
dokra a Eucchenihez ha
sonlók révén.

Ha az a konferenczia, 
mely összeülendő lesz az 
anarchizmus ellen, ki fogja 
mondani, hogy az egyes 
államok m e n e d é kj o gá n a k 
hatályon kívül helyezésé

vel minden anarchista letartóztatandó és örö
kös fogságba vetendő: akkor a társadalom 
megnyugodhat, s a jövő nemzedék csak rémes 
emlék gyanánt fog tudni az emberi bestiákról.

Das Kastell zu Ober-Elefant
dcs Barons Edclshcim-(lyulay und scincr Gemahlin Inna, 

Goh. Fürstin Odescalchi.

iné Füllé landschaftlicher Reizc weisen 
die Comitate Xordungarns auf. Was je- 
doch zumal für elén Deutschen — von 

cin Zauber ist, dér dórt die Berge und 
Uler verklart, das ist dér Reichtum dér köst-

várni, míg a cettci péklegény kést döfött Car- 
not mellébe, a pármai fattyú-kőműves pedig 
leszúrta Erzsébetet, s csak azután tenni őket 
ártatlanná guillotinnel vagy örökös fegyházzal ? 
Hiszen ezek megérdemelték, hogy elpusztítás
ainak a föld színéről, mielőtt gaztettüket végre
hajtották volna.

lalán barbár az én felfogásom, de azt mon
dom : meg kell fosztani mindenkit szabadságától 
és örök rabságra vetni, a ki anarchistának vallja 
magát.

Ha a mai társadalomban van hit a maga 
létének jogosságában, akkor nem habozhat az 
irtóháborúval az anarchisták ellen. Mért legyünk 
mi elnézők és könyörületesek azokkal szemben, 
kik nem ismernek irgalmat a legjobbak, a leg
ártatlanabbak iránt ?



A felső'-elefánt/ kastélyból.
Aus detn Kaslcll zu Ober-Elefant.

lichcn Schlossbauten und Ruincn. Auf keckcr 
Anhöhc dér ini Xeutraer Comitat auslaufendcn 
kleinen Karpathen lagern die Ueberrcstc dér 
Ghymeser Burg. lhr gegcnüber ragt cin Bau- 
werk, befremdend zugleich und anheimelnd, 
das Kastell zu Ober-Klefant, dér Wohnsitz des 
bekannten Barons Leopold Edelsheim.

Einst hatten die wuchtigen Mauern, diejahr- 
hunderte überdauert habén, in jenen Krímiién 
ganz andere Gestaltcn gesehen wie heute; be- 
tende Menschen und geistliche Brüder waren 
dórt. Ein ausgesuchter Kunstsinn und cin voll- 
endetes SchönheitsgefQhl fanden aber in un- 
serer Zeit Elittel und Wege, ciné dtlstere Klostcr- 
kirclic in eincn prachtvollen Adelssitz umzuge- 
stalten. Ueberwíiltigend, wie die fUnfundfünzig 
Wohnr&umc des Herrenhauses sind, ist aucli 
dér Glanz und die vornehme Sorgfalt, wclclic 
in ilinen herrscht.

Das Kloster wurde uni 1369 von Micliael 
Elcfanti erriehtet. Dér Orden dér Paulanier fand 
liier scine Heimstíitte und seiii Centrum. Wílli- 
rend dér Tttrkenkriegc, die ganz Ungarn ver- 
lieeríen, wurde das Besitztum 1579 deni Biscliof 
vöm Waitzen auf Pachtweg anvertraut, Die we- 
nigcn Sebeiden, die dér Eeind dem Kloster 
zugefügt liattc, wurden 1636 ausgebessert, und 
wieder kclirte allmalicli das geregelte Dasein 
dcr Ordensbrüdcr in den Ríiumen cin. Dem

.1 fe/ső'-ctef\infi kastélyból.
Aus ót ni Aa.\teli zu Obcf-Elefe.nt.

Só i szalon, i /. rész.) 
Danién sálon. (A ThcilA

A fe/ső’-ele fán/l kastélyból.
Aus dem Kastell zu Ober-Elefánt.

Sói szalon. (II. ré.\z 
Damcnsa/cn. II. Theil.
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klösterliclien Lobén dcr Paulanier warcl jedocli 
bald cin Zicl gesetzt. I s ist bekannt, dass Kaiscr 
Joscph II. dic ()rdenshíiuser abschalTte. Dicses 
Schicksal trat' aucli das Paulanier Kloster Ober- 
Elefant und dic Licgcnscliaft licl an den Fiskus, 
dcr sic dann vcrpaclitetc. Bcgrcilliclicrwcise hat 
dic Sagc sicli des ( )rtcs und seiner Wahrzcichcn 
bemíichtigt. Xach ihr sollcn breite untcrirdischc 
Güngc, mit kostbaren Scliíitzen, dic jcdoch dér 
cinstigc Pachtcr davongetragen habén soll, die 
zu t )ber-Klefant gehörigcn Gütcr verbtinden und 
cin vorborgener (láng vöm 1 lerrcnschloss zűr 
Ghymeser Burg gcführt habén. Ilire ursprüng- 
liclie Eorm und Bcstimmung hat im Jalire 1894 
die éiltersgrauc Kirclic min endgiltig verloren. 
Neues Lében zog in Ober-Elclant cin.

Báron Leopold Edelsheim-( lyulav hat das 
Kastell Ober-Elefant 1894 angekauft, nebst 
den IIerrschaften Csarad.i und Kiese; wíihrend 
in den Kastcllen dicsér die Güterverwaltungen 
untcrgebracht sind, dient Ober-h'lelant zuni 
1 leim des Besitzers. Das eigentliche Eamiliengut 
ist im Arakéi* und Szabolcsét* Comitat gelegen. 
Er schuf( )bet - Elefánt zu cinem 1 Icrrcnsitz, wie es 
in Wahrheit dérén wenige giebt. Ein I leér 
schöpferischer Künstler und thatiger I Iandwcrker 
wandelte den altén Bau in ein modernes Palais. 
Das Aeusserc wurde belásson. Die machtigcn 
Doppel Faiadén sind geblieben, wie die beiden

Szalon.
Sálon.

Waiidflíichen hat tlie Kunst dér Bildhaucr mit
I lecorationen in modernisirtem Barockstilgeziert. 
Dér ehemalige Kircheneingang wurde umgebaut 
und dient zuni I Iauptportal, zu dem ciné külitie 
Ereitrepjie hinanführt Die wührend dér Árlici
ten aufgefundcnen archíiologischen Denkmale 
bewahrt das NationalMtiseum in Budapest als 
( ieschenk auf. Das Innere ist mit bewunderns- 
wertem Geschick umgestaltet. Dem getibten 
Auge mag vielleicht nocli heute das I laupt- 
schill dér Klosterkirche crkciinbar sein. Fs ist 
Speisoaal und Sálon geworden. Fünf Fresko- 
gcmíilde von J. Bergler's Meisterhand schmücken 
die Wíinde. Sie stellen die Legende des lieil 
Johannes dar. Es übi'rkommt den Besucher des
II errenhatises ein eigenartiges ( iefühl in dicsen 
I lallenrílumen. Frtthcr klangen durclí dieselben 
í icbete, und vereinzelte Meiligenbihler hingen 
an den nüchteriieii W’íinden. Mente llutct volles 
Lelien hindurch und abgetönter t iIanz leiichtet 
überall. Mit künstlerischcr l ’nabsichtlichkeit 
steht je<les Mobel und jedes andere Kunstwerk 
an seinem Platz. Jené wohltlninde Praclit, die 
nlles l eberladene vornehm meidet, waltet in dér 
Bibliothek. in den Sahms dér sch<»nen Schloss- 
1 rali, in den Zimmern und Síden, wie in den 
lultigfii Korridorén. Wahrlich, maii empfiiHlet es, 
dass liier das splendide Ileim eines Künstlers
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sein muss. Und in elér That ! Báron Ueopold 
Edelsheim ist cin Künstlcr! Er ist cin Malőr! Von 
scincr reichveranlagtcn Mutter hat dér Solin dicse 
herrliche Gabc. Dér Yater, der Feldzeugmeister 
und General der Cavallerie, galt ja als einer 
der bestén Officiere der österreichisch ungari- 
schen Armee. Das Geschlecht der Edelsheim, 
1706 baronisirt, stammt aus Rhein-I lessen und 
liisst sich bis ins Mittelalter hinein zurück- 
verfolgcn. Von dón bekanntesten der Familie 
seien nur genannt Wilhehn, Fricdrich’s d. Gr. 
Minister und spíitcrcr Gesandter in Wien, Lud- 
wi,r, der Staalsminister in Badcn und (lessen 
Brúder Ueopold, der nachmaligc Fcldzeug- 
nicister.

Báron Ueopold Edelsheim, vöm Gráfon 
Gvulay adoptirt, übcrnahm elessen Güter in 
l ’nmarn als erblichen Besitz und führtc den 
Namen Edelshcim-Gyulay. Er war Mitglicd 
dós Oberhauscs. Báron Ueopold, der Eigcntü- 
iner von Obcr-Elcfant, wurde 1863 zu Salzburg 
geboren, erwarb das Diplom dr. juris zu Buda
pest und lebte am liebsten scinen künstleri- 
schen Stúdión. In den achtziger Jaliren ciné in 
Budapest wohl bekannte Erscheinung, empfand 
sóin Geist kcine Ncigung fül* Bolitik und markt- 
schrcicrische Ocffentlichkcit. Der junge Báron 
land sein Glück in der Éhe mit der Fürstin 
Odescalchy, einer Frau, derén Anmut mit Tolyoso a felsö-clefdnti kastélyban. — Corridor int Kas lelt zu Obcr-J'.lefant.

* y> s. am . —
k  i
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.1 felso-ete fdnti kastély hát nézete. (/. rész.) — A’üekansichl des Kas telis zu Über-Ele fant. (/. The.il.

Physiologie du Goiit.
— Az Ízlés élettana. —

ála néked Erillat Savarin, ki megírtad azt a 
I I  pompás könyvet, melynek ugyanez a czíme, mint 

^ az én mostani czikkclycmnck. Mert a te bölcs, 
finom és elmés felvilágosításaid után most már szégyen
kezem, hogy eddig a gourmandise-ben az inycnczkcdés- 
ben) nem láttam egyebet, mint brutális, alantos, önző 
szenvedélyt. Te tanítottál meg, hogy az asztal örömei
nek élvezése csak oly jogosult, mint a zenében, az illat
ban vagy a színekben való gourmandise. Es ekkép meg
világosodván értelmem, hadd beszéljek magam is az 
inycnczkedés felöl.

Tudom azt, hogy a nyalánkság falánksággá nőhet, 
s hogy ez a torkosságba csaj) át. A szenvedélyből tob
zódás lehet, mint a rómaiaknál történt. Az a császár, ki 
rabszolgáinak testével hizlaltatá a halait, bizonyára messze 
túlhajtott az asztali örömök határán. De viszont ama 
római gourmet, ki izéről rögtön fölismerő a Tibcr torko
lata körül halászott pontyot attól, melyet a városi két 
híd közt fogtak, a ki megérzé melyik liba hízott ócska, 
sajtolt fügén s melyik a frissen, az ily finomra nevelt 
ízlésben nincs semmi visszataszító. Az ilyen müveit iny 
van olyan nemes orgánum, mint ama karmester füle, ki 
százötven zenész hangversenyében meginti a nagy-bőgőst, 
mért a hüvelyk- s nem a mutatóujjával szorítja le a d 
húrt r Mily nemes idegzet az, mely íze után meg tudja 
különböztetni a perigordi szarvasgombát attól, mely a

ihrem Geist wetteifert. Sic ist die Tochter des 
verstorbenen Fürsten Július (klescalchi und 
dessen Gattin, einer geborcnen Grílfin Degen- 
Íeld-Schomburg. Fürst ArthurC )descalchy, ihr be- 
rühmter Cousin, hat sich bckanntlich cl ti re 11 seinc 
hohe patriotiche Gcsinnung, wic durch die Ko- 
lonisirung der Csangonen bekannt gemacht. 

' Müttcrlicherseits stelu die Eürstin in naher 
b Verwandtschaft mit dem llause Tisza.

Nach Aufgabe des ersten Sitzes in Kroatien 
bewohnt das junge Paar mit drei blühenden 
Kindern Obcr-Elcfant, \vo die Pllichten des land- 
wirtschaftlichen Uebens, die Bcthíltigung künst- 
lerischen SchalTens, die Yorrechte edler (iast- 
freundsehaft und das Glück stillen Famiien- 
lebens in gleicher V’eise gepflegt werden. Wic 
sehr aber Báron Ed(*lsheim mit scinen Mit- 
menschen mitfühlt, erhellt daraus, dass er un 
4001) Joch Bódén zűr Aultcilung den Batiern 
im 1 ieflande geschenkt hat. Das heisst prakti- 
sdie X'üchstenlicbe und ílillc! Dass Báron Edcls- 
lu im dii* Exjiedition nach dem Xordpol mit 
( apitíin Baade mitgcmacht und bis über den 
80ten (nád gelangt isi, habén die Blattéi da- 
mals berichtet. Der Kunsi und der Uitteratur 
ist auf Ober-Elelant stets cin verstílndnissvollcs 
mid hcrzliches Willkc mimen bereitet.

t el.ű'-e/e tanti kastély hát nézete. //. ré\z Rückansicht des Kas telis :// Über-Elefánt. (//. The ill)
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Hautc-Provcncchan, a Bourgogncban vagy a Dauphinc- 
ban terem !

Vannak emberek, a kik azért esznek, hogy éljenek, 
de vannak olyanok, kik élnek, hogy egyenek. Mindkét 
species érdemeden arra, hogy foglalkozzunk velük. lm. 
az elmés Brillat Savarin, a munkáját megelőző aforiz
mákban a dcfiniczióval hint kellemes derűt a kérdésre: 
.A teremtő, rászorítván az embert, hogy evés által gon
doskodjék életéről, az étvágy által hívja föl erre s a 
gyönyör által jutalmazza meg*.

> hová lenne az emberi nem, ha szaporodásáré)! nem 
a legédesebb ösztön gondoskodnék * Az éh és a szere
lem — ez tartja fönn a világot, mondja Schiller.

Az, a ki csak azért eszik, hogy éljen, ki válogatás 
és ítélet nélkül hányja magába az ételt, a ki képes arra, 
hogy míg eszik, közben még olvasson is, vagy -gondo
latokba mélyeibe* addig egyék, míg lélegzete elszorul: 
hasonlít ahhoz, a ki a hegyben nem lát egyebet nagy 
dudorodásnál, a virágban fűnél, a folyóban víznél, föl
téve. ha egyáltalán észreveszi a vidéket. Az ilyen ‘gon
dolkozó* férfinak mi az étel, mikor azon töri magát, 
hogy — beszerezze ? A feleség bámulja az ilyen Ű rjét 
és büszke rá. Még csak nem is tudja, mit eszik! Nagy
szerű ! A börze és a vele rokon foglalkozási ágak neve
lik az asztal e fajta vaksiját.

Van aztán olyan, ki az evésről megvetéssel szól, s 
szükséges rossznak vallja. Ki abban valami virtust keres, 
hogy nem érdekli az asztal s költői dolognak tartaná, 
nem enni.

Pedig épen a valóban szellemes ember nagy isme
rője és becsülőjc az asztal gyönyöreinek. 11a a német 
értene az evéshez, kétségkívül Göthe lett volna 
nemcsak első írója, de első gastror.omusa is 
Mutatja az, hogy midőn először ebédelt Kiszár 
ban, ezt írá naplójába: Azt hiszem, a franczia 
nyárs és nem a franczia kard hódítá meg e 
gyönyörű tartományt*. Tehát, mint mindenre 
a világon, a gourmanderiára is volt tehetsége 
e rendkívüli férfiúnak, csakhogy otthon nem 
volt alkalma kifejteni e talentumát.

Német gastronomusról nem is emlékszik 
meg a krónika, de igenis egy nagyhélü vitézről, 
kinek -Kresskahle* nevet adtak s a múlt szá
zadban Wormsban élt. Azt állítja róla egy 
memóriáié, hogy megevett egy ülő helyében 
öt nvulat, három pulykát, egy ludat, két saj
tot és tizenkét főtt góthai kolbászt. Sőt egy
szer. mikor nem volt mit ennie, bekapott egy 
ólomkalamárist s témástul, porzóstul meg- 
cmészté. Az egész német Parnasszuson gastro- 
nomikus tekintetben csak az egy Kant képez 
tündöklő kivételt, ki a mustár elkészítésében 
remekelt. A többi nagy férfiú egész életén át 
megadással evett Sauerkraut mit S] átzlc s 
csak vasárnap Spátzle mit Sauerkraut*.

A polgárosodás élén álló Francziaország 
nemcsak forradalmi eszméivel, de konyhájá
val is új korszakot alkotott az étkezésben.
Az igazi franczia szakács — és minden igazi 
franczia egyúttal szakács is — egy csipet 
liszttel, egy kanál vajjal és fél vörös hagymával csodá
kat mivel. A franczia spcczialitás a mártás, ezzel jó ízt 
szerez még a papucsnak Az frml ■ rr--a-:-:- .-ro;- ;> 
megeszi, ha jó lében tálalják föl, tartja nálok a példa
beszéd. Maga a jeles Arago így nyilatkozott egyszer : *Egy 
új étel fölfedezése többet tesz az emberi nem boldog
ságáért. mint egy új csillag fölfedezése*. S még ma is 
vita tárgya : Arago gastronomusnak volt-c jelesebb, mint 
astronomusnak. A mi a magyar konyhát illeti, dicsekedünk 
vele, hogy legjobb a világon. Mindenesetre; legjobb nekünk. 
Valami ázsiai van a felfogásban, olyas fajta, mely a nőt 
annál szebbnek tartja, mentül kövérebb. Honi konyhán- 
kat nem lehet kimenteni a zsírosság és túlságos fűsze
rezés vádja alól: azonban őseinknek nyereg alatt puhult 
ié.-stcakje óta máig nagyot haladtunk, s mindaz, a ki 
életében nem evett halászlét, gulyásos húst, fordított 

ását. tarhonyát, töltött káposztát, túrós lepényt és 
csuszát: az bizony ugyanennyi élvezettel szegényebb.

A jó az ételben sokszor a faji dispoziczión fordul 
v'igy égaiji dolog. Kh.ir.ainak iszonya! egy magyaros 

t még rágoi
egy khinai giliszta-pástétom.

A mi étkezési időbeosztásunk meglehetősen oktalan. 
Nemcsak későn vacsorálunk, hanem olyan ételeket 
vacsorá unk, mely megzavarják éjjeli nyugalmunkat. Szín
házban. a helyett hogy. mint a müveit nyugotiak, a kel
lemes jolakottság érzetével néznők az előadást: gyomrunk 
felvonásáról felvonásra követclöbb lesz s a legérzékenyebb 
jelenetek alatt burgonyával körített roastbeaf vagy macca- 
ronis vesepecsenye látomásai gyötörnek.

Sokban vagyunk még pogányok. Ebéd közben valakit 
meglátogatni, öt üdülésének e nagy órájában háborgatni, 
nálunk mindennapi dolog s a chablonszerü bocsánat- 
kéréssel elütni vélik a dolgot. Persze, e visszaélésben 
oka van annak is, hogy a hányán vagyunk, mind más
más órában ülünk ebédhez.

• Mon diner — mv dinner*: a franczia vagy angol 
előtt a legünnepélyesebb fogalmak egyike. Lcgfölebb 
csak az ablakon bezúgó bombának bocsátják meg, ha 
ebédjüket megháborítja.

Az igazi gourmet-vendég áldása egy fiatal háztartás
nak. bár eleinte kétségbeejti a tanulatlan asszonykát. He 
tanácsa, figyelmeztetése a kezdő gazdaasszonyra nézve 
értékesebb az anyagi oktatásnál és az apai intésnél.

Mert nagy tudás és bölcseség kell csak egy saláta 
elkészítéséhez is! Mint Brillat Savarin mondja: a salátába 
bölcs hinti a sót, szegény a mustárt, fukar az eczetet, 
tékozló az olajat.

Becsüljük meg a gourmandokat, még ha nem is 
Szilágyi Dezsőnek hívják őket.

A ludányi kastély.
Gróf Fcjacscvith Artúr és neje gróf Miké Anna.

ógrádmegyének ama tágas völgyében, mc- 
I  lyet az Ipoly vize áztat, kelet és nyűgöt 
j  felöl magas hegyektől övezve, terül el 

Ludány községe. Messziről nézve úgy tűnik fel, 
mintha a nyugoti hegyláncz oldaláréri lecsúszott 
volna a sík-lapályra, hol a Balassa-Gyarmatről

G ráf Pcjacscvicli és neje Mika Anna grófnő, 
r a f  Arthúr l'ejacscvich und Gcmahlin Grutin Anna Miké

Losonczra vezető állami országút két részre 
osztja: Alsó- és Felső-Luriánvra.

tál bír. 1 hagyományok és írók okmányok be
szélnek arról, hogy már a magyar nemzet viha
ros történetének homályába vesző Katiz, Ákos 
és Zaa nemzetségek hatalmas tagjai verseng
tek dúsan termő földjeiért és az alatta elfolyó 
Ipoly bő jövedelmet biztosít** malmaiért. Na
gyon valésziníí. hogy a községnek már Szi nt 
István korában egyháza is volt, s temploma a 
Nl-ik században is azon a helyen állott, a hol 
ma van. Királyi birtok is volt és pedig 1250-ben, 
a mikor felét lY-ik Béla király, másik leiét 
Nógrádi András és testvérei birtokolttik.

líosszú évszázadok leforgása alatt a ludányi 
uradalom, hol királyi adomány, hol vétel, majd 
osztozkodás révén megfordult a Dctrik. Biter, 
Szécsényi, Zichy, Ráday és Gyürky családok 
kezein, míg végre l\jacscvich Artúr gróf tulaj
donába jutott.

Legtovább, több mint két századon át. a Ráday 
nemzetség fészkéül szolgált, melynek Pál nevíi 
sarjától vette meg a losonczi Gvürky-család. 
Csak igen rövid ideig volt nem prímáé occu- 
pationis család: a megyeri Krauszok birtokában, 
kik élőm vüket az ezen uradalomhoz tartozó 
megyeri részbirtok után kapták.

Pejacsevich Artúr gróf és neje Mikó Anna 
grófnő 1 SS 1-ban vásárolták meg Ludányt, mely

nek egyik fele azóta az övék, másik fele pedig 
a Zichy-család divényi üdéi commissumához 
tartozik. A ludányi parasztoknak tehát — egy 
rövidke időt kivéve mindig oly földesuraik 
valának, kik származásukat vissza tudták vinni 
a honfoglaló ősökig.

Az a kastély, melyben a mostani tulajdonos 
lakik, hatalmas, várszeríi épület, büszkén tekintve 
százados fák körül az Ipoly felé. Előtte fekszik 
az ősi templom, s ér össze a falunak két része. 
Még a Rádavak építették s vették körül nagy 
kiterjedésű kerttel. Pejacsevich gróf nemcsak az 
ódon, nedves és kényelmetlen beosztású kastélyt 
alakíttatta át és nagyobbíttatta meg finom ízléssel 
és nagyúri komforttal — úgy hogy ma feje
delmi vendégek befogadására is alkalmas 
hanem a kertet is tetemesen nagyobbíttatta és 
remek gyümölcsössel bővítette.

Egy futó pillantás a süríí fák lombos árnyé
kában meghúzódó pompás kastélyra és parkra 
elárulja, hogy a szépért és ízlésesért hevttlö grófi 
család itt mindent tervszerüleg intéztet, s az 
építés, szépítés évről-évre tovább folytatódik, 
miként azt a viszonyok erőfeszítés nélkül meg
engedik. A kert dísznövényei és különösen ne
mes gyümölcsfái közt nincs egy sem, mely a 
gróf kezének ápolását kikerülne. A magas nö
vésű szép jegenyefák mind az ő kezének közre
működésével vertek gyökeret.

Rendkívül jellemző a nemes gróf kedélyvi
lágára s egyúttal igen érdekes az a töhénet, 

mely a kert egyik fájához, s az azon volt 
gólyafészekhez fűződik. Állt ugyanis a 
kertben egy százados hársfa, mely alól 
nézte Rákóczy Ferencz az Ipoly völgyé
ben lefolyt kurucz-labancz ütközetet. 
Lz a hárs már a Gvürkyek idejében 
felső koronáján száradásnak indult, s 
ott egy gólyapár rakott fészket Tovább, 
mint két emberöltőn át volt ismeretes 
ez a gólyapár a ludányaik előtt. Az 
elaggott hársfa azonban egyre jobban 
korhadt, s a természetkedvelő Pejacse
vich gróf mindent elkövetett, hogy a 
gólyapár fészkét a pusztulás ellen meg
óvja. De gondoskodását az 1889. év 
kora tavaszán dühöngött szélvész meg
hiúsította, derékon törvén a nevezetes 
hársfát. A gólyafészek földre zuhant 
s megsérült. Látva ezt a gróf, hogy a 
megérkezendő gólyapár fészek nélkül 
ne maradjon, azt a hársfától mintegy 
száz ülnyi távolságban levő virágház 
legkimagaslóbb tetejére helyeztette.

Tavaszszal megjött a gólyapár és egy
két napi habozás után. a grófi család 
és az egész köz.ség örömére elfoglalta 
az új fészket. Kvről-évre megtértek a 
gólyák, csupán az 1892-ik év hozott meg
lepetést. Ekkor egyedül érkezett meg 

a jércze. Nagy volt a csodálkozás, kivált midőn 
látták, mily búsongva áll a fészek szélén. 'Több

;er'cf.TT :̂:A*
elröpült. Azt hitték, vissza se jön többet, de 
csalódtak: a jércze nem sok idő múlva megint 
ott kelepek, de a régi gunár helyett egy má
sik volt az oldalán. A grófi család örömére az 
új házaspár szokott módon folytatta életét. A 
jércze kikotolta tojásait, a gunár pedig seré
nyen hordta az élelmet pelyhes kicsinyeinek, 
k gy napon siralmas kelepelés hangzott a fészek 
felöl. A kastély lakói odasereglettek, de mit 
sem vették észre, s a gólyapár is csakhamar 
elhallgat .t. Másnap délelőtt még ijedtebb és 
még siralmasabb lárma hangzott; a jércze mé
lyen lelapult a fészekbe, szárnyaival betakarta 
kicsinyeit, a gunár pedig szárnyait csattogtatva, 
csőrével fölfelé vagdosott a levegőbe. A kastély
beliek ekkor észrevették, hogy fönt a levegő
ben röpköd és egyre lejebb ereszkedik egy 
másik gólya, még pedig a jércze régi életpárja, 
kit az hütlenül elhagyott. Mindenki sejtette, hogy 
itt tragédia készül, s e sejtelem valóra vált. A 
lészeknél levő gólyapárt rettegő félelem fogta 
el, s a gunár fölborzalt toliakkal tipegett-topo- 
gott, míg végre a jércze kikelt a fészekből és 
csőrével kezdő lökdösni a gúnárt, mintegy biz
tatva talán, hogy szálljon szembe a bosszút 
állani jött férjjel. A biztatás úgy látszott ered
ményes volt, mert a gunár hirtelen fölszállt, s
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. I kastély. — Das Kastcll. A kastély szárnyépülete. — I/ügc/c, cbánde ács Kas tel Is.

G rá f P cjacscinh  A rthur n.'grdd-luddm i kastélya. -  Das Kastcll dcs Gráfén A rthur P tja tsm ich  :«  Xdgnid-Kuddny.
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föléje kerekedett a már alig tíz ölnyi magas
ban levő gólya-férjnek. Ks a levegőben bor
zasztó küzdelem támadt csőrrel, karmokkal ; 
tolláik eső módra hulltak a nézők fejeire. Végre 
győzött a férj és hirtelen, mint a villám, lecsa
pott a fészekre. A jércze rémült kelepelések 
közt menekült, magára hagyva kicsinyeit. A 
bosszúálló férj pár perczig mozdulatlanul állott, 
majd dühös kelepelés közt egyenként kihurczolta 
a gólyafiókákat, s a virágház zsindely tetejéhez 
vagdosta őket mindaddig, míg életetlenül legu
rultak a földre. Ezután szétszakgatta a fészket, 
s néhányszor körülrepülve a kastélykertet, el
tűnt a légttrben. Azóta üres a ludányi kastély
kert üvegházának gólyafészke . . .

Hogy ez a történet így esett, arról bizony
ságot tehetnek a kastély lakói valamennyien.

A ludányi uradalom ura a tehetségben és 
vitézségben mindenkor kiváló Pejacsevich grófok 
vcrőczei ágából származik, kiknek őszi fészke 
Horvátországban van, melynek báni székében 
is ültek már. Atyja Pejacsevich Károly gróf 
volt. 1846-ben született s tanulmányait a bécsi 
Theresianumban végezte, honnét katonai pályára 
lépett. Először az ulánosoknál szolgált, s mint 
ilven már főhadnagyi rangban résztvett a kö- 
nigréczi csatában, hol egy előőrsi szolgálatnál 
fején sebet is kapott. Majd 
a 9-ik akkor Lichtenstein, 
jelenleg Nádasdv huszár
ezredhez helyeztetett át, 
honnan kapitányi ranggal 
lépett ki, s a gazdálkodásra 
adta magát. A szécsényi vá
lasztókerület bizalma 1896- 
ban őt kereste fel, s küldötte 
mandátummal a képviselő
házba.

Házasságra 1880-ban lé
pett a szelíd lelkű és nagy- 
műveltségű Miká Anna gróf
nővel, néhai gr. Miké) Im
rének. volt közlekedésügyi 
miniszternek a leányával.
1881 óta laknak Kudányban, 
de terjedelmei birtokaik és 
kastélyaik vannak Erdély
ben is.

Házasságukból két leány 
és egyAigyennek származott 
és pedig : az okossággal és 
szelídséggel megáldott Al- 
vine, az élénk, vidám kedé
lyű Mari Ágnes grófnő és a 
szülőkszemefénve: a higgadt 
vérű, jelesen tanuló és nagy 
reményekre jogosító Endre 
gróf, ki királyi engedély 
folytán a verőczci és hídvégi gróf lYjacsevich- 
Mikó Endre nevet fogja viselni.

-----PrAT^rrtrt r l ’TiA.. - . . 'r r i. ii'éi'i,X.TOCi
nélküli demokrataság s az okos előrelátással való 
gazdálkodás. Erről bizonyságot tesz a ludányi 
uradalom minden talpalattnyi földje, melynek 
kopárabb részeit szép erdőséggé varázsolta át. 
Kedvelője a fáknak és állatoknak, van kisebb- 
szerű, de értékes ménese, tejgazdasága, kitűnő 
marhaállománya és nagy kiterjedésű ezukor- 
répatermelése.

Neje az ország leggondosabb anyái közé tar
tartozik, ki minden idejét családja belső ügyei
nek, főként gyermekei nevelésének szenteli. A 
ludányi kastélynak nemcsak környéke szép, de 
szép és nemes az élet is, melyet az ősi falak 
közt folytat a Pejacsevich-Mikó család.

A szécsényi kas tél} .
Pr- Pul\:ky Ágost és neje Eigdor Hermina. —Belsö-Magyarország megyéiben egymást érik 

a történelmi múlttal bíró kastélyok. Míg 
az Alföldet és a Duna-Tisza közét a köz

nemesség lakta, mely egyrészt anyagi helyzeté
nek korlátoltsága, másrészt a folytonos háborús
kodások miatt csak egyszerű kúriák építésére 
szorítkozott, azalatt a hegyes fekvésénél fogva

jobban megóvott felvidéken az ország leggaz
dagabb és leghatalmasabb főurai emeltettek 
magoknak pompás várakat és várkastélyokat. 
Az idő vasfoga és különböző elemi csapások 
nagyobbrészt eltüntették ugyan a XVII. század 
előtti építményeket, s az ősi családok közül is 
többeknek magvaszakadt vagy elszegényedve 
elhagyták szülőföldjüket: de azért a legtöbb úri 
kastély ma is azon a helyen áll, hol hajdan 
várfalak emelkedtek az ég felé.

Így van ez a Szécsényi kastélylyal is. A XlV-ik 
században már hatalmas várkastély tekintett szét 
e helyről a környékre, mely egyike a legszebb 
vidékeknek, s három századon át sok viharos 
napot és esztendőt látott lefolyni. A tizenhetedik 
század folyamán a törökök, 1683-ban Sobieski 
csapatainak sikeres ostroma rongálták meg a 
régi várat, mely gr. Korgách Simon tulajdona 
lévén, még 1707-ben a Rákóczy-féle szécsényi 
országgyűlés színhelye volt. 1719-ben óriási tűz
vész tette tönkre és omlasztotla rommá az ősi 
várat. Akkori tulajdonosa, gróf Eorgách János 
azonban nem hagyta, hogy végkép eltűnjék a 
föld sziliéről, hanem újból fölépítette modern 
formában s azóta némi toldásoktól és javí
tásoktól eltekintve - megmaradt változatlanul. 
A terjedelmes pineze csaknem egészen az ősi 
vár maradványa, egyes részei a XI11. századból 
származtak át. A kastély díszessé tételéről és azt

Dr. J'ulszkx Ágost cs neje /•'isitor Hermina. 
l)r, August Pu/xzky und < le muhi in Ilcrminc /'iyitcr.

környező park remek berendezéséről Eorgách 
Jánosnak egyik utódja, Eorgách József gondosko- 

"TÍTTiT,i",k,i' m jTTeí: Roháry Máriával együtt lelkes 
barátja volt a természeti és architektonikus szép 
dolgoknak. Mint a környék öreglakói beszélik,a 
Haynald bíboros-érsek öregapja által tervezett 
parkban az év különböző szakaiban lombozó 
és virágzó díszfák és növények árnyában, a leg- 
dúsabb színpompájú virágok közt, szobrok emel
kedtek, görög stílű apróbb építmények, bar- 
langocskák és mulatóhelyek lepték meg a láto
gatót. A park' e szépségei lassanként szétmállottak, 
elkallódtak, s a mostani tulajdonos már csak 
omladozó falmaradványokat talált.

Maga a kastély azonban, 170 éves múltja 
daczára, impozáns és jókarban levő. < )laszszal 
vegyített franczia barok-stilű elől esze kissé 
nyomott jellemző hibája a múlt század eleji 
építkezéseknek, hátulsó része jobban imponál' ). 
Homlokzata délnek néz, de úgy van építve, hogy 
északi része is homlokzatnak tűnik fel. A kilátás 
minden irányban festői szép. A kastélyban 35 
lakosztály van, mindmegannyi kényelmes Eő- 
terme úgy nagyság, mint az onnét élvezhető 
panoráma tekintetében ritkítja párját.

A szécsényi uradalom a XIII. században a 
Szécsényi grófoké volt, a XV szazadban Or.s . t.jJ/ 
János és Losonczy Albert feleségének: Szccscnyi 
Hedvignek és Szccsi //r/ Annának tulajdonát ké
pezte. ()rszág János fia, Mihály fa későbbi nádor)

a Losonczy Albertné jussát is magához ragadta 
királyi adományozás útján. Az Országitoktól 
női ágon a Eorgách-család tulajdonába került; 
Eorgách Zsigmond ugyanis nőül vette Losonczy 
Annát, (ki I ngnád Kristóf özvegye volt), fia 
(szintén Xsigmond) Losonczy Katharinát. A Eor
gách-család ghymesi és gácsi ága osztozkodott 
az uradalmon, mely végső ágazatban J'orgách 
Pál gróf tulajdona volt, ki több gyermekkel birt 
és rossz gazdálkodás következtében 1846-ban 
csődbe jutott . Az uradalom, melyhez Szécsénven, 
mint < caput bonorum»-on kívül Szakai, Eócz, 
Rimócz, Varsány, Sipck, Hollókő, Trázs, Csitár 
helységek és Zsúny, Hátka, Earkas-Almás és 
Drahi puszták tartoztak, eladásra került és 738,150 
ezüst forintért átszállóit Pulszky Eerencz és neje 
lláliter Teréz birtokába.

Az ötvenes években a birtok elkoboztatván, 
osztrák kincstári kezelésben állott s a kastély 
kórháznak, majd szolgabirói s adóhivatalnak lett 
használva. A hatvanas évek közepén Pulszky 
Eerencz visszakapván, eladá Szakait, Lóczot, a 
hollókői, trázsi, zsúnyi, drahi és a varsányi 
részbirtokokat, úgy, hogy a családnak csupán 
Szécsény, h'arkas-Almás, Csitár, Sipek. Riinócz 
és Hátka maradt meg. E részeket Pulszky Ágost 
nejével Eigdor Herminncl együtt testvéreitől 
megvásárolta, s így ma a férj és feleség közös 
tulajdonát képezik. A gazdálkodással Pulszky 

Ágost jelenleg keveset fog
lalkozik személyesen. Hirto- 
kának nagy része bérbe van 
adva, a kastélyt azonban pi
henőhelynek megtartotta és 
nyaranta családjával együtt 
itt időzik csöndes vissza- 
vonultságban,

Dr. Pulszky Ágost a köz
életnek, a politikai és tudo
mányos világnak sokkal is
mertebb tagja, semhogy e 
rövid czikk keretében rész
letes biographiával kelljen és 
lehessen szolgálnunk olvasó
inknak'.

A cselfalvi és lubóczi 
Pulszkvak — kik eredetileg 
wallon származásúak Ma
gyarország felső részén már 
a múlt században és főként 
e század első felében előkelő 
és kiváló szerepet játszottak. 
A család tagjait mindenkor 
a bő tudás, gazdag tapasz
talatok és élénk szellem jel
lemezte. 1 logy ki volt Pulszky 
Eerencz és mily rész jutott 
neki a szabadságharezot
megelőző reformkorszakban, 
majd a forradalom alatt

és a külföldi emigiáczióban, később pedig haza
térve, a tudományos téren: arról nemcsak a
hazai, hanem a külföldi történelem szolgai fel
világosítással. Mint politikus és diplomata egyike 
vala a legzseniálisabbaknak, mint tudós és író 
elismert tekintély az egész művelt világban,
idehaza pedig úttörő és versenytárs nélkül álló.

Dr. Pulszky Ágost 1846-ban született. Szülei 
magukkal vivén gyermekeiket a száműzetésbe, 
megfordult Angliában, Eranczia- és Olasz
országban, melyek nyelvét iskolai tanulás közt 
sajátította el. A jogi tanfolyamot Hudapesten 
végezte s a jogtudományok terén oly bő és 
alapos tudásra tett szert, hogy alig 26 éves 
korában már rendes tanárrá neveztetett ki a 
budapesti egyetemen, a jogbölcselet és nemzet
közi jog előadására. A fiatal tudós azonban 
egyszersmind a politikai pályán is működni kez
dett. eleinte a Diákpárt. majd a mérsékelt ellen
zék sorában, később a. liberális párt köteléké
ben Mint politikus soha nem kereste tíz utcza 
tetszését, sem az olcsó tapsokat. Nagy tudása, 
bátor harezmodora és főként oly kérdésekben 
való nyílt állásfoglalása, melyeket kevésbbé füg
getlen és a népszerűséget jobban respektáló 
képviselők még érinteni sem szoktak. - - a par
lament ellenzéki pártjai előtt Pulszky Ágost 
személyét a leghevesebben támadottak közé 
juttatták. A szabadelvű pártban ellenben a 
legtekintélyesebb politikusok közé számítódik.
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1S94-1h‘I1, a Wekerle-kabinct alatt, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium államtitkárjává ne
veztetett ki, a mely fényes állásáról miniszteré
vel együtt mondott le. Úgy azelőtt, mint most 
is, állandó tagja a dclegácziónak. Krdcmeit ő 
Felsége boszniai katonai szolgálata folytán a 
vaskoronarcnd lovag-, legutóbb a Lipótrend 
középkeresztjének adományozásával tüntette ki.

Neje bécsi születésű, miként boldogult szép
lelkű anyja, Walter 'Teréz volt. Tulszky Ágostné 
Figdor bankárnak a leánya, ki férje oldalán 
magyarrá lett, s nagy műveltségével, jó szivével 
és áldozatkészségével egyik kiváló tagja az elő
kelő magyar hölgy társadalomnak. Tulszkyék 
budapesti és szécsényi otthonának szalonja az 
a hely, hol a külföld legkiválóbb politikusai és 
írói meg szoktak fordulni, s tisztelettel teljes, 
meleg emléket visznek magokkal a vendéglátó 
házaspár felől.

lovamat előre, a hegyek felé, melyeket a messzeség kékes 
párába burkolt.

Battenbcrg Sándort vártam, a bolgárok romantikus 
fejedelmét, ki e délelüttön volt visszatérendő Szófiába, 
honnét egy héttel előbb az összeesküvők éjnek idején 
erőszakkal elvitték. Sürgönyök jelentették, hogy vissza
nyervén szabadságát, hazajön; útja valóságos diadal
menet és a híí alattvalók egész tábora kiséri kocsin és 
lóháton a Dunától kezdve.

Az újságírói ambiczió és az izgatottság — 21 éves 
voltam akkor, asszonyom — nem engedték, hogy a vá
rosban várjam megérkeztét, mint higgadtabb kollegáim 
tevék. Mértföldeket lovagoltam előre, hogy viszontlássam 
azt az embert, kit a sorsnak borzasztó íorgandósága 
sújtott.

Az országúton, mélázásomból kocsizörgés riasztott fel. 
Az országutat takaró krétafehér por süríí gomolyagban 
libegett elém; onnét hangzott ki a lovak patáinak csat
togása s a csengetvük monoton csilingelőse, Vad roha-

közönséges utas akadt össze velem, hanem mesterségem
ben, kinek hasznát vehetem, mert kicserélhetjük infor- 
máezióinkat. bemutattam magam, mire ő is megmondta 
kilétét. Valóban, nem csalódtam föltevésemben: újságíró 
volt ez a haldokló, a szentpétervári «Novoje \Vremja» 
tudósítója. Hat nap óta jött folyton a fejedelem kísére
tében; csak most, az utolsó reggelen hagyta el, hogy 
gyorsított hajtással hamarább érjen a városba és tudó
sítását korábban eltáviratozhassa.

Ez volt, asszonyom, Juzsiu , a nihilista, akiről beszélni 
akarok.

A szeptemberi emlékezetes napok alatt bizalmas ba
rátságot kötöttem vele. Részvét és bámulat fűzött hozzá, 
mert míg fájdalmasan kellett látnom, hogy küszködik a 
halálos kórral, mely tüdejében fészkelt, addig csodálat 
fogott cl munkaerejének és szorgalmának láttára. Oly 
gyönge volt, hogy a legcsekélyebb szivarfüst belehelé- 
sére már ömlött a vér tüdejéből és zsebkendőjét mindig 
vérfoltok tarkították. Alig tudta tagjait vonszolni, de azért

Dr. J'ulszky Ágost szécsényi kastélya. — Dr. Augnsl Pu/szky’s Kas teli zit Szécsény.

Az én nihilistám.
egigértem önnek, asszonyom, a múltkor, midőn 
szóba kerültek a nihilisták meg anarchisták, s ön 
Zola «Germinal*-jának hatása alatt oly iszonyat

tal beszélt a nihilistákról, hogy egyszer elmondom egy 
másfajta nihilista történetét. On persze elfeledte azóta 
Zolát is, a Cierminalbeli Souvarint is, s fogékony lelké
ben nem maradt más, mint egy ijesztő, elrémítő kép a 
nihilistákról, kiknek halál és rombolás jár a nyomában. 
De engem az alkalom késztet, hogy beváltsam Ígéretemet.

* **
Az én nihilistámat J/erj/z/nck hívták. Most szeptem

berben múlt tizenkét esztendeje, hogy megismerkedtünk. 
Azon az országúton történt, mely a bolgár fővárosból, 
Szoliából kígyózik lefelé lehtimannak kavicsos, termé
ketlen síkság közepén. A szeptemberi nap erős hevében 
eltikkadva, a várakozástól izgatottan hajszoltam fáradt

nással vágtatott az egymás mellé fogott négy lovacska. 
A bakon álmosképtí török kocsis, bent a nyitott kocsi
ban hátradőlve egy alak, kinek láttára megdöbbenés 
fogott el.

Olyan volt, mint a hogy a régi mesterek festették 
Jézus Krisztust: hosszú, sáppadt arcz, vöröses szőke 
szakái, beesett szemek, vézna termet. Mikor észrevett, 
megállíttatta a kocsit és megszólított. Halk hangját nem 
értettem, oda kellett lovagolnom egészen közelébe, s így 
még jobban szemügyre vehettem. Arczán a szomorúság 
és a bánat mellett volt még egy vonás: a halálos fáradt
ság vonása, meg a «facics hippocratica», az a megma
gyarázhatatlan arczkifejezés. melyből a halált látjuk meg
döbbentő bizonyossággal. Mintha sírból támadt volna föl 
ez a férfi, még a beszéd is nehezére esett. Megsajnáltam 
és lcszállva lovamról, odaálltam a kocsihoz. Szláv acccn- 
tusu francziasággal kérdezte: Messzire van-e még Szófia ? 
Majd meg azt tudakolta, milyen ott a hangulat, van-c 
hír a felkelőkről ? Rögtön tisztában voltam, hogy nem

reggeltől estig dolgozott táviratokon és tárczaczikkeken. 
Négv-öt szépirodalmi közlönynek írt orosz és franczia 
nyelven csodaszép útilcvelckct.

A többi kollegák idegesnek találták, s kerülték társa
ságát. Én azonban híven mellette maradtam. Egy este, 
vastag plaidbc burkolva ült mellettem a szófiai Alexan- 
der-park egyik lugasában. Hosszú, finom ujjai közt egy 
medaillont forgatott; a mint egyszer kisiklott kezéből és 
a kavicsokra esett, fölnyilt. Egy férfi és cgv női arczkép 
volt benne, két mosolygós ifjú, élénk szemekkel, telt 
arczczal. Nem állhattam meg, hogy utánok ne kérde
zősködjem. Juzsin arcza még szomorúbbá vált, midőn 
ezt felelte: «Én vagyok és boldogult menyasszonyom»

Hogyan? O??! Az a csinos, szinte pufókképü tiú azo
nos lenne ezzel a csontvázzal ? Meglepetésem oly nagy 
volt, hogy észre kellett vennie. Bánatos mosoly szállt 
vértelen ajkaira, s a mint saját arczképét nézegette, las
san. mintegy önmagához beszélve, elmondá élettörténetét.

— -Technikus voltam; vasúti mérnökségre készültem,
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mert ez a pálya a mi óriási birodalmunkban, a hol még 
alig van vasút, nagyon jövedelmező. Már mint egyetemi 
hallgató szép pénzt kerestem egy mérnöki irodában. 
Húsz éves voltam, tele élettel, reményinél, szeretettel. 
Azt a leányt szerettem, kinek arczképe itt van a mcdail- 
1 ónban. Rokonom volt távolról, árva leány, kit anyám ne
veltetett. legvet is váltottunk; utolsó vizsgám után lett 
volna az esküvő. A nagv boldogságokat azonban a sors 
meg szokta irigyelni

Egy napon, késő éjjeli órában, rendőrök lepték el há
zunkat, s engem elfogtak. Miért, kinek a rendeletére, — 
hasztalan kérdeztem én. anyám, menyasszonyom és nő
véreim. A rendőrök átkutatták lakásunk minden zegét- 
zugát, s engem elhurczoltak a Pétcr-Pál-erődbe.

Ön járt Yelenezében. s ismeri a Dogék palotájának 
földalatti börtöneit. Ilyenbe taszítottak. Mélyen a Néva 
vize alatt volt a sötét, nedves lyuk, melynek vasajtaja 
bezárult mögöttem. El voltam keseredve a méltatlanság 
miatt, de reméltem, hogy másnap kiderül a tévedés és 
szabadon bocsátanak. () mennyire kellett csalatkoznom! 
(V teljes hónap múlt cl a nélkül, hogy nem láttam mást. 
nem beszélhettem senkivel, mint a börtönőrrel, ki a nyo
morúságos eledelt hozta naponként egyszer. Azt hittem, 
megörülök a borzasztó magányban. Végre öt hónap után 
fölvezettek a vizsgálóbíróhoz. Röviden végzett velem.

— Ön írta e levelet - kérdé egy nagy csomagból elő
húzván egy papirost. Az én levelem volt, valamelyik 
barátomhoz írtam, ki Svájezba ment tanulmányai befe
jezte után. Hirtelen világosság támadt agyamban. Eszembe 
jutott, hogy letartóztatásom előtt pár nappal olvastam, 
hogy ezt a barátomat Svájczból kiutasították és iromá
nyait lefoglalták, mert nihilista mozgalmakban vett részt. 
Az én levelem azonban közönyös dolgokról szólott, mert

rehnes ember nem lesz összeesküvő Én sem voltam az. 
A vizsgálóbíró azonban könyörtelen maradt védekezé
semmel szemben.

— Tegyen vallomást, nevezze meg többi társait, haj
togatta folytonosan.

Sírtam előtte, uram, sírtam, de hasztalan. Yisszavitc- 
tett abba az alvilági lyukba s tudja-e, meddig hagyott 
benne? — Másfél esztendeig! Mikor másodszor íölvittek 
hozzá, s az íróasztala fölött levő tükörben megláttam 
arezomat, visszadöbbentem önmagámtól. Azzá lettem, a 
mi most vagyok: összetört rommá, melyben a lelket 
csak az akarat tartja. A földalatti börtön levegője meg
ette tüdőmet és elsorvasztotta testemet.

Es ez a hiéna részvételenül csak ennyit mondott: A 
vizsgálat nem tudott bizonyítékokat szerezni ön ellen, 
ezért megmenekül Szibériától. Huszonnégy óra alatt azon
ban cl kell hagynia Oroszországot.*

Elutaztam. Menyasszonyom, míg fogságban valók, meg
halt. Anyám követte öt, csak három húgom maradt 
vagvon és támogatók nélkül. Érettük kell élnem és dol
goznom. l'jságíró lettem Két éve dolgozom a Aerv/V 
//Vrw/V/nak. Tavaly fenjártam az én beteg tüdőmmel az 
északi sark közelében, Sachalin szigetén, hogy az ottani 
fcgycnczgyarmatról írjak lapomnak. Onnét Egyptomba 
rendeltek a mahdi és az angolok hadakozásához. A der
mesztő hidegből a pokoli hőségbe az én beteg tüdőm
mel! De húgaimnak élniök kell! Nem pihenhetek egy 
napot sem. Pénzt, egy kis tökét akarok hagyni nekik. 
De soká már nem bírom . . .»

Könnyek szöktek szemeimbe, a mint elhaló hangját 
nehéz fuldoklás szakította félbe. Fehér zsebkendője egy 
perez alatt pirossá lett. . . Tántorgó léptekkel, váltamra 
támaszkodva botorkált a szállodába, hol egymás mellett

—---- . M......  .........  ............ .............

Tized napra — soha nem feledem cl e napot — Katii
ba rs orosz császári biztost kisértük az országban. Nyo
morúságos kis faluban állottunk meg, pihenni. Az útszéli 
korcsma faasztalainál dolgoztunk táviratainkon. Juzsin 
mellettem ült, túl rajta egy franczia újságíró. Egyszerre 
hörgés ütötte meg fülemet: Juzsin fehéren, mint a halál, 
neki dőlt a falnak és ajkain pirosán csörgedezett a vér. 
Ujjai közt görcsösen szorongatta az irónt, melylycl sür
gönyét fogalmazta. Lefektettük egy mohpadra a korcsma 
előtt. A mint feléje hajoltam, átölelte nyakamat s alig 
érthetően suttogta:

— Ne feledje feladni sürgönyömet . . . Nővéreim
czímc tárczámban . . . pénz is . . . ne adja konzulátus
nak . . . nekik küldeni . . . köszönöm. testvér. köszö-
nőm ,

És lehanyatlott. szemei lecsukódtak, meghalt! Ott te-
mettettük cl másnap. Cirublihan temetőjében. Hegyolda
lon. közel egy patakhoz, domborodik a sírja, hóimét el 
lehet látni az Isker mély völgyébe és a Sipkaszoros ko
mor sziklaormaihoz.

Ha egykor, asszonyom, kedve támad megnézni a vi
lághírű kazanliki rózsakerteket és valódi rózsaolajat vá
sárolni, útja cl fog vezetni Grublihan mellett. Állíttassa 
meg kocsiját. Az országúból csak pár lépés a temető: 
ott meg fogja találni az egyszerű kőtömböt, melyre ez 
az egyetlen szó van bckarczolva: Juzsin.

Virágok nyílnak a domboldalon és a temetőben. 
Kössön belőle koszorút s tegye oda a nihih fa 
sírjára.

.1/. ,1.

A szécsényi kastélyból, 
$

Xöi szalon, 
Danién Sálon.

.1 szécsém i kastélyból. 
A

Könyvtár.
Hibliothi ksaal.sem.



1898 17M A( iVARORSZÁG ÉS A NAGYVILÁG.

Varkrészlct a lóval. — Parkansicht m it dcm Tciche Virágház. — Blumcnhaus.

P a rkn  Parka P ark resztet a regi toronyinál. — Parkansicht mit dcm alten Thurm.

fír . />„.%:*>• s tnyi ktutilydM l. -  M s  dcm Kastel/c Dr. Augusl P u lszkys  :u  Szüstny.
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A füloki kastély.
A fülcki Stcphani család.

magyar föld csodálatos asszimiláló ere- 
(  I jcröl a legphasztikusabb példát Jókai állí-

tóttá elénk az lőj földesurak -bán. De a 
mai generáczió is saját szemével győződhet meg, 
hogy idegen származású családok .mint változnak 
élt 'lelkes magyar hazafiakká, mihelyt földbirtoko
sokká lettek. Az a földréteg, mely megtenni 
a beléje vetett mag tízszeresét vagy százszo
rosát, nem csupán geológiai jelenség. Máshol 
talán igen; de a magyar égbolt alatt mintha 
lelke volna, mely magához köti ezernyi szá
lakkal azt, a ki megtelepedett rajta, körülfonja 
a múltak emlékeivel és egész lényét, gondol
kodását, sőt külső viselkedését is átformálja — 
magyarrá.

A transformálás ereje ma is intenzív, sőt 
gyorsabban ható, mint a múlt időkben s e szá
zad első felében. Most már a városok lakosaira 
is kihat, kiket pedig kozmopolita légkör óv vagy 
zár el a magyarosodástól.

A fülcki kastély és uradalom jelenlegi ura 
szintén oly családnak sarja, melynek ősi fája 
nem magyar földben fogant.

A Stephani-család német eredetű. A Magyar- 
országba átplántált ágnak a feje tüleki ,Stcp/iani 
Lajos mérnök, a légszesztársulat meg
alapítója és vezérigazgatója, egyike 
ama ritka energiájú és vasszorgalmú 
férfiaknak, kik eszükkel tekintélyes 
pozicziót és vagyont szereznek, lelki 
nemességükkel pedig köztiszteletet vív
nak ki maguk számára. A meggazda
godást legtöbb esetben az irigységnek 
és a bizalmatlankodásnak bizonyos 
árnya szokta követni. Stephani Lajos 
kivétel ebben is: az ő életén át lehet 
tekinteni, mint hegyi kristályon; nincs 
annak egvetlen fázisa is. mely egye
bet mutatna, mint sikerrel koronázott 
szorgalmat s nemes indulatokat úgy 
egyesek, mint ama föld iránt, mely 
második hazájává lett.

Közgazdasági és ipari életünknek e 
kimagasló férlia 1824-ben született 
Wcrtheimban, régi német patriczius 
családból. A mérnöki pályára lépvén, 
Karlsruheban szerezte meg diplomáját, 
mely Ível egyenesen Magyarországba 
költözött és állami szolgálatba lépett. 
Ambicziója azonban nem hagyta sokáig 
egy helyen: már 1848-ban elment An
golországba és egy magániparválla
latnál nyert alkalmazást Itt, a szi
getország földjén tanulmányozta a 
gázvilágítás ügyét, s meggyőződvén 
annak óriási jelentőségéről, visszasietett a 
kontinensre. Először Németország több váro
sában épített gázgyárakat, majd 1854-ben újból 
eljött Magyarországha~ Ős":f""Rothschi 1 d-házza 1 
egyetemben létesítette a budapesti légszesz
gyárat, melyre pályázat volt kiírva Hogy az 
általa alapított osztrák-magyar légszesztársulat 
mily fontos és tekintélyes szerepet játszott ala
kulásától kezdve, s hogy ma is mily elsőrangú 
tényező iparvállalataink sorában: azt mindenki 
tudja, a beavatottak pedig nyíltan hirdetik, hogy 
a vállalatnak lelke és felvirágoztat ója mindenkor 
Stephani Lajos volt. Kzt az uralkodó is elis
merte, kegyének azáltal adván bizonyságát, hogy 
a fülcki előnevct adományozta neki és törvé
nyes utódainak Kkkép az ősrégi német nemes 
Stephani-család magyar ágának Stephani Lajos 
a megalapítója. Az ő előrelátása és a technikai 
vívmányok szemmeltartása hozta létre újabban 
a budapesti általános villamossági részvénytár
sulatot is, mely szintén a legprosperálóbb vál
lalatok közé tartozik. A múlt évben a pesti 
ág. ev. egyház főgondnokává választatott.

Magyarországhoz azonban nem csupán első 
nagy vállalata kötötte, hanem szivének érzelmei 
’>• Még 1851-ben nőül vette az akkori keres
kedelmi világ egyik kitűnőségének, kunhalmi 
Li>:sa Lajosnak. a pesti magyar kereskedelmi 
bank igazgatójának leányát, kunhalmi Rózsa 
hamut. Lz a házasság tette végleg magyar hon
polgárrá a zseniális német mérnököt és szerezte

meg neki a legzavartalanabb boldogságot. A 
nagyműveltségű és páratlanul nomesszivú hölgy 
nemcsak férjének volt házi angyala, hanem jó- 
tekonv nemtője lett mindazoknak a szenvedők
nek, szegényeknek és támogatásra szorultaknak, 
kiket jó sorsuk közelébe hozott Ide kellene 
nyomtatni összes humanitárius és jótékonysági 
intézeteink névsorát, ha beszámolni akarnánk, 
hogy mily mértékben gyakorolja ez a fenkölt 
gondolkodású úrasszony a legszebb hivatást: a 
jótékonyságot, saját szivének sugallatára és fér
jének megegyező intencziói szerint.

Mint Philemon és Baucis, megöregedve, ele 
meg nem szűnő szeretettel és lankadatlan tevé- 
kenvséggel él a Stephani házaspár, örömét ta
hiba egyetlen fiában, Stephani Lrvinben. Föl
váltva Budapesten és a budakeszi út mellett el
terülő Ferenczhalmon levő villájukban tartóz
kodnak, mely páratlanul szép fekvéssel bír és 
remek nagy parkkal van övezve. A parkban 
levő díszfák közül unikum-számba megy az ú. n. 
Wellington-fa. L villáról is több sikerült fölvé
telt mutatunk be jelen számunkban.

1 logy ilyen szülőknek csak jeles gyermeke 
lehet, az szinte természetes, füleld Stephani 
Ervin atyjától örökölte munkakedvét, anyjától 
a minden szépért és jóért való lelkesülést. De 
míg az apa hű maradt a technikai tudományhoz 
és iparhoz, fia a gazdálkodásnak' szentelte életét.

Magyar gazda lett, de a módban, melylvcl 
a földmívelést, az állattenyésztést és egyáltalán 
.i birtokkezelést gyakorolja, megnyilvánul az 
európai látkörü, tanult, modern gazda ügyessége. 
A fülcki uradalom nem hasonlít azokhoz a régi 
latifundiumokhoz, hol a tulajdonos mindent rá
bízott a jó Istenre meg az időjárásra. Stephani 
Ervin ért ahhoz, hogyan lehet értékesíteni azt 
is, a mi a föld alatt van, s miként kell a prak
tikus gazdának az oeconomiát összhangba hozni 
ipari vállalatokkal.

A füleld uradalom tanulságos például szolgál 
Ha fölkelnének sírjaikból Korláth Péter és Czo- 
bor István, kik a fülcki várat vitézül védelmezték 
a törökök ellen, csodálkozva tekintenének körül 
a tájékon. Még ott mered az ég felé leomlott 
falaival az egykor erős vár, a múltak roman
tikus emléke, de a síkon a társzekerek nem 
hadiszert szállítanak, hanem koczkaköx eket, s az 
a füst, mely kanyarogva száll a felhők felé, egy 
prózai gőztéglagyár kéményéből ered. Stephani 
Ervin, a mily kitűnő gazda, ép oly fejlett ér
zékkel bír az ipari ügyek iránt. Birtokán üzem
ben van egy kőbánya, mely Budapestre szállít 
koczkakövet, s egy gőztéglagyár, mely ('venként 
2—2 millió darab, főként cseréj)- és homlok
zattéglát produkál. Szénbánya föltárására is té
tetett már előmunkálatokat az uradalom Csá
kányháza nevű részén, s az őszszel meg is kez
dődik a turzás.

Hogy milyen gazda Stephani Ervin, arra

nézve jellemző, hogy 24 éves korában, 1896-ban, 
elnyerte a nagy állami díjat a birtokán eszkö
zölt erdőgazdálkodással. A fülcki uradalom, 
melyet atyja 1887-ben vásárolt, 3000 kát. hold
ból áll, melynek fele része erdő. Az átvételnél 
a hatalmas erdőség kétharmad része ki volt 
pusztítva, de az új gazda megint befásíttatta a 
letarolt területeket A birtokon főleg gabona- 
nemííeket és ezukorrépát termesztettek, de ez 
utóbbival a munkásviszonyok miatt föl kellett 
hagyni, |>edig évenként 70—80 waggon ezukor- 
répát szállítottak a hatvani ezukorgyárba. A bir
tokon 30 hold bérbe van adva bolgároknak, 
kik ott kertészetet és votoménytormelést űznek.

Az uradalomnak kitűnő siementhali tehené
szete és juhtenvészete van. Ez utóbbira különös 
gondot fordít a tulajdonos. Két év óta az er
délyi zigaya-juhfajt tenyészti, főleg sajttermelés 
czéljából, s fényes eredményt ért el. Ezen ál
latok után és pedig darabonként a gyapjú évi 
1 Irt 40 krt, a sajt pedig 2 Irt 50 krt jöve
delmez, míg azelőtt a rambouillet-juhfaj tenyész
tése mindig veszteséggel záródott. A bécsi gaz
dasági kiállításon azonban e juhfajjal az ura
dalom díszoklevelet nyert. Megemlítendő, hogy 
az erdélyi juh faj döglési aránya oly csekély, 
hogy csak törtszámokban volna kifejezhető. A 
juhállomány 1000 darabon felül van. A nyert 
túrót a felvidéki sajtgyárakban értékesítik. A 

megyében dúlt sertésvész a fülcki 
uradalom sertésnyáját is csaknem tel
jesen megsemmisítette, s most újabban 
a bergshirc és magyar faj kereszte
zését tenyésztik, mely három havi el
választás után tejjel javítva lesz, s 6—7 
hónapos korában cíadatik. A gazda
ságban elv ugarföldet nem hagyni, 
hanem műtrágyával kombinált erős 
trágyázással a földek termőerejét nem
csak- föntartani, hanem fokozni is. Ez 
a rendszer bevált, mert az így kezelt 
földek holdanként 15 mm. búzát is 
termeltek.

A ki a tüleki uradalomban levő 
rendet és intenzív gazdálkodást látja, 
bizonyára egv öreg, kipróbált gazdát 
vél tulajdonosnak. Annál nagyobb a 
meglepetése, ha megismerkedik a föl
desúrral. Stephani Ervin külsejére és 
éveire nézve még egészen fiatal em
ber: mindössze 26 évet élt. De tudását 
és tapasztalatait meglett férfiak is iri
gyelhetik-. Budapesten született (1872. 
október 6-án), s ugyanott végezte a 
középiskolai tanfolyamot az evang. 
gymnasiumban, majd a műegyetemet 
hallgatta s be is végezte 1894-ben a 
darmstadti egyetemen. Mérnöki pálya 
helyett azonban a gazdasági vonzotta, s 

egy évig a magyar-óvári gazdasági akadémiának 
volt rendes hallgatója,majd szintén egy éviga dió
szegi czuk<>rgyár jíozsonymegyei gazdaságában 
praktizált. Családi birtokuk kezelését 1894-ben 
vette át. Azóta és megelőzőleg is tanulmány utakat 
tett Francziaországban, Hollandiában, Svájczban 
és ( llaszországban, gvarajűtva gazdasági isme
reteit. .Nógrádmegyenek bizottsági tagja, s fiatal 
kora daczára műveltsége és alapos képzettsége 
már is számottevő helyet biztosítanak számára 
a megyei életben. Tavaly június havában meg
nősült. Komárommegye egyik régi tekintélyes 
családjának leányát,a kiváló műveltségű és bájos 
losonczi /. s m j lidinct vívón haza birtokára. 
A kastély fiatal úrnője nemcsak bájos megje
lenésével és finomságával, hanem egyszersmind 
szellemével és lekötelező modorával is hódít.

A fülcki kastély, hol a vendégszerető fiatal 
házaspár állandóan lakik, a régibb épületek 
közé tartozik. Még a múlt század második 
felében, Mária Terézia korában, az akkor di
vatban volt építészeti styl szerint építette egy 
Berthold gróf. Terjedelmes, emeletes kastély 
ez, melynek azonban csak a földszinti része van 
lakva és úri comforttal berendezve, mint azt 
képeink is mutatják. Az egész kastély villamos 
világításra van berendezve s a gazdasági épü
letekkel telefonnal egybekötve.

Stephani Ervin nagy vagyona daczára ide
genkedik a hivalkodó luxustól. Minden izében 
gentleman, a ki saját példájával iparkodik bi-
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zonvítani, hogy a XIX. század végén a született 
úrnak és gazdag embernek is munkálkodni kell. 
Az ő munkálkodásának mások is látják hasz
nát, az a számos környékbeli lakás, a ki tisz
tességes és biztos kenyérkeresethez jutott a fiatal 
földesúr ipari vállalatainál. Aligha családunk, 
ha azt jósoljuk, hogy Stephani Ervin idegen 
hangzású neve rövid idő alatt egyike lesz a 
legnépszerűbb és legtiszteltebb neveknekNógrád- 
megyében; miként atyjáé az egész monarchia 
kereskedelmi és ipari világában, édes anyjáé a 
szegények előtt, az egész családé pedig a fő
város előkelő köreiben.

Az angol nőkről.
nőnek Igazi sora otthon van, a házi körben; itt 
fogad, rendelkezik, parancsol, ha nagyvilági hölgy; 
itt jŐ*megy, rendez, készít, tcsz-vcsz, ha egyszerű 

polgári asszony. Legyen azonban bármilyen állású, az ő 
jelenléte melegséggel és fénynycl tölti be a házat. Az 
angol nő is rendeltetésének és mivoltának valódi fényében 
otthon a tűzhely mellett vagy a szalonokban vehető leg
jobban szemügyre.

A mi az angol szalonokat és nagy estélyeket illeti, 
épen olyanok, mint más országokban. Az előkelőségnek 
és pompadísznek van egy bizonyos színvonala, a melyen 
— úgy szólva — Európa összes gazdag osztályai talál
koznak.

A londoni nagy urak házaiban először is 
feltűnik az előcsarnok és lépcsőzd, mely nagy
szabású, fényes, fejedelmi. De nem mindenütt 
ilyen; rendszerint rosszul vannak berendezve a 
házak arra, hogy fogadjanak. Mikor sok a 
vendég, a két első szalon nem elég nagy, 
azért a gazdag családok rendesen két emeleten 
adják estélyeiket.

A mi az asztalnál és estélyen leginkább 
szembeszökő, az a női arezok és öltözékek 
rendkívüli üdesége. Az angol nők bőrszíne 
szinte vakító; némelyik fiatal nőnek válla és 
nyaka hasonlít a hóhoz vagy inkább a liliom
hoz, s feltűnő kontrasztot képez az arcz piros- 
ságával. Vannak feltűnő szépségek, de a csúf 
itt mintha csúnyább lenne, mint máshol. A 
színérzék a ruházatban nem finom, sem pedig 
az ékszerek használása nem mutat distingvált 
egyszerűségre.

Kárpótlásul azonban a modor egyszerű és 
gyöngéd. Az angol nők jóakarólag, barátsá
gosan fogadnak, szende és jóságos mosolylyal.
Semmi hátsó gondolat; a modor, a kifejezés, 
a tekintet, mind szíves, nyílt, természetes.
Jobban esik körükben lenni, mint más nagy
városi hölgyek körében. Nincs miért félnünk a 
megítéléstől vagy tartanunk a megszólástól.
Nem érezzük közvetlen közelünkben azt a 
csipkedő, élezett, fulánkos szellemet, mely egy 
csapással igéz és sebez, sem azt az unott, követelő kép
zelődést, mely folyton szellemes adomákat, mulattatást 
és csinos bókokat kíván. Itt a társalgás sem nem ver
sengés, sem nem szellemi párbaj. Föltárhatjuk gondo
latainkat pipere nélkül úgy, a milyenek; jogunkban áll, 
hogy olyanok legyünk, a milyen vagyunk: természetesek. 
Sőt a nélkül, hogy untatnék őket, vagy pedánsoknak 
látszatnánk, beszélhetünk velük komoly dolgokról, hasznos 
tudnivalókat szerezhetünk tőlük s okoskodhatunk velük, 
akár csak a férfiakkal.

Kedvező tulajdonság bennük a hivalkodás és a kaczér- 
ság hiánya. Kevésbbé mérlegelik az első találkozás után 
egymás toilcttejét. Kivált a fiatal leányok árulnak el sok 
megnyerő tulajdonságot: az öltözetben egyszerűséget, a 
maguk viseletében szerénységet. Ebéd alatt alighogy 
életjelt adnak magukról, de ez nem az együgytíség jele. 
1 lallgatagságuk csak tartózkodás, gyermeki szemérem, a 
félénk őzikék vadsága. Mikor hozzájuk intézzük szavunkat, 
a vér arezukba szökell. Ez a tartózkodás, egyszerűség 
és szerénység igen jó ajánlólevél és párosulva józan ész
szel, bőven is elég arra, hogy olyan nő váljék belőlük, 
ki a gazdaasszonysággal megelégszik, egészséges gyerme
keket nevel, hű marad férjéhez és ezt toilcttekért adós
ságokba és nyomorba nem dönti.

Az előkelő és gazdag családbeli leányok általában 
tanulnak francziául, németül, olaszul, rendszerint idegen 
nevelőnőktől. A franczián kezdik, melyet mindnyájan 
folyékonyan beszélnek. Némelyek a latinnal is fog
lalkoznak egy keveset, hogy öcscscik vagy gyerme
keik oktatásában később ennek is hasznát vegyék. Sok 
természettörténetet, botanikát, ásványtant tanulnak, s

kivált a természeti tárgyakat kedvelik, a mi az angol 
jellemre vezethető vissza, mely a tényleges dolgok elő
szeretetében nyilvánul. Ily módon a leányok alaposabb 
műveltséghez jutnak, mint másutt. No de más oka is 
van ennek. Számtalanon nem mennek férjhez s így valami 
foglalkozásra elő kell készíteni magokat. Mert a család- 
apa gyakran nem ad leányának egyebet, mint a leg
idősebb fitestvér örökségéből egy bizonyos összeget. Sőt, 
ha kérő mutatkozik, ezt fölhívja, tegyen le —4 ezer 
frtnyi évjáradékot a leánya számára, hogy ez férjhez- 
menctelc után afölött, mint gombostűpénz fölött szabadon 
rendelkezhessék. Sok leánynak azonban nem akad kérője 
s lesz belőle — nagynéni.

Csaknem minden nagyobb családnál van egy ilyen, 
s a család örvend ennek. Mert ezek segédkeznek a gyer
mekek nevelésében, a háztartás vezetésében, főznek, 
mosnak, növénygyűjteményeket rendeznek, akvarclképc- 
ket festenek, zenélnek stb. Valóban csodálni lehet a józan 
észt, a bátorságot és hidegvért a leányokban, a kik jó 
szerencse hiányában gondoskodni kezdenek magukról s 
duzzogás nélkül esnek neki a tanulmányoknak. Némelyek 
közülök regényeket is írnak, még pedig jó regényeket, 
s számos franczia, német művet fordítanak angolra. 
Emellett dolgoznak szemlékbe, népies értekezéseket írnak, 
betegeket látogatnak, szegény gyermekekről gondoskod
nak. Igyekeznek valamely foglalkozás módot kitanulni, s 
magukat az unalomtól megmenteni. Mert a magas rang 
nem ment föl ez alól senkit, sőt e tekintetben maga az 
uralkodó család jár jó példával elől. Angliában minden

nő foglalkozik valamivel, s a tudomány, irodalom, művé
szet, ipar, jótékonysági intézmények vagy a földmívelés 
előmozdításán fáradozik.

Divatlapot csak elvétve találni angol házaknál. A nők 
is komoly szemléket olvasnak, úgy tartván, hogy - egy 
rossz szabású öltözet nem oly szégyenítő, mint cgv 
üres fej.

Miután a leányok csak komoly dolgokat olvasnak, 
a mellett szabadon járnak-kclnck, szegényeket látogatnak, 
férfiakkal társalognak s a tények után beszélnek: mindez 
meghozza a maga gyümölcsét. Az angol nők tudnak 
megfigvclni, okoskodni és megismerni. Az angol leány 
közönségesen csak szive szerint megy férjhez. A neme
sei >1> jellcmück közül soknak megszakadna tán a szive, 
ha szerelem nélkül kellene férjhez menniük, — a mi 
szerintük annyi, mint cgygyé lenni örökre. E mélységes 
érzelemről híven számolnak be az angol regények, melyek 
többnyire a valóságot beszélik. Az angol leány szerel
mében is gyakorlatias és tettrekész. Nem ábrándozik 
érzelgő sétákról holdvilág mellett, hanem segítője és 
társa akar lenni férjének még a fáradságos és veszélyes 
vállalkozásokban is. A britt szigeten a szerelem mélysé
gének s a feleség állhatatosságának ritka példáival talál
kozhatni. Olykor egy gazdag családbeli leányt elvesz 
egy olyan férj, ki elviszi Ausztráliába vagy valamelyik 
angol gyarmatba; hét-nyolez év alatt tér csak vissza 
egyszer, hogy viszontlássa szülőföldjét, barátnőit, szülőit. 
Gyakran megesik, hogy lord leánya, ki százezres hozo
mánynyal bír, egyszerű misterhez megy nőül, s a fényes 
társadalmi állásból egyszerű körbe jut. De teljesen alkal
mazkodik új környezetéhez és viszonyaihoz. Angliában

a szenvedélyek nagyon tartósak és mélyek. Mikor egy 
angol szerelmes, mindenre képes. A hallgatag öntépe- 
lődések, magánykeresés, az örökös utazások ebből erednek.

A leányok hozománya rendesen igen csekély, e miatt 
nem mindjárt akad parthic, mert egy család fentartása 
költséges, s a szerelmes fiatalember előbb vagyont ipar
kodik szerezni. A hozomány többnyire gondnok kezébe 
vagy pénzintézetnél van letéve, melyek felelősséget vál
lalnak azért, s csak a tiszta jövedelmet bocsátják a nő 
rendelkezésére. Rendszerint ez a jövedelem az asszony 
zsebpénze, melyből ruházkodik és gyermekeit is ruházza. 
A férj nem szokta beavatni nejét abba, hogy honnan 
szerzi jövedelmét, s gyakran tönkre jutnak, a nélkül, hogy 
a nő még csak sejtette volna is. Ezért helyes a női 
hozomány elkülönítése a férj vagyonától.

Meg kell azonban vallani, hogy az angol nő kevésbbé 
kellemes és kevésbbé koránérő. Egyedül férje kedvéért 
öltözik, s nem igen tud csinos asszony lenni. Lenézvén 
a tetszlcgést, nélkülöz sokféle báját is. Az angol nő csupán 
nyájas, okos és gyakorlatias, de nem ragadja el szelle
mével és kedvességével vendégeit. Neki csak jó akarata 
van és vonzó szerénysége.

Über U naussprechliches.
er unserer schönen Leserinnen sich trotz 
dér gewahlten Überschrift zűr Lecture 
dér Plauderei entschliesst, mag mit voll- 
ster Beruhigung dicse Zeilen lesen. 
Heute und immer haltén wir uns an 
des Titelwortcs ureigenste Bedeutung. 
Daniit Sie es sogleich erfahren, meine 
Gnadigste, — dér Verfasser möchte 
etwas von dér Sprachenfrage plaudern. 
Sie wollen jedoch recht verstehen: 
nicht von Nationalitatenstreít oder gar 
hóhér Politik, lediglich über den Ge- 
brauch dér sogenannten Kultursprachen 
innehalb unserer Aristokratie.

Was spricht mán heute in den hohen 
Kreisen? Und wie spricht mán die je- 
weilige Conversationssprache ? — Mán 
hat einmal gesagt, die Ungarn seien 
das Volk dér Sprecher. Alles Mögliche 
wird bei uns in ausführlicher Breite 
geredet — zumal bei Diners und Sou- 
pers. Ob diese Oratoren nun viel mit- 
zutheilen oder nichts zu verschweigen 
habén, bleibe ununtersucht. Jedenfalls, 
Causeurs sind die wenigsten. Wahr- 
haftige Causeurs sind selten wie wahr- 
haftige Kunst. Und ich glaube, die 
Conversation ist eine Kunst. Kunst aber 
kann nur dórt gedeihen, wo mán sie 
pflegt, wo sie ihre berufenen Pfleger 
am ehesten findet, in dér vornehmen 
Gesellschaft. In dér That, da wird 
die Handhabung dér Sprache, gleich- 

viel welcher, als Kunst ausgeübt. Hier kennt 
mán die tausend feinen Xüancirungen, welche 
dem Wort Leben und Wirkung verleihen. Das 
Spiei auf dem Instrument «Sprache» ist an- 

r 1 ’■ yf-j -rjTTrrb^rT,;.;jjS^ . lu v.ú ^ -  
rigste. Ein griechischer Weiser definirtc, dass 
dér Mensch nur das wisse, was er auszudrücken 
vermag ; und Boileau behauptete: «Oui ne sait 
pás sa langue reste, malgré tous ses mérites, 
un méchant écrivain».

Lassen sie Billigkeit walten! Sie werden dann 
selbst, meine Gnadigste, zu dér Überzeugung 
gelangen, dass bei uns in Ungarn dér Eleganz 
dér Sprachen viel Abbruch geschieht. Lcider, 
wir vergessen oft den künstlerischen Sprachwert. 
In Folge dér Yerhaltnissc spricht allé Welt 
mehrere Sprachen. Schade nur, dass das Plus 
an Quantitat durch das Minus an Oualitat wett 
gemacht wird; als ware das Wie ganzlich be- 
langlos. Die Idiome unserer Nationalitaten wer
den, soweit sie anerkannt culturcller Bedeutung 
entbehren, als notwendige Verkehrsmittel be- 
trachtet, an die eben keine anderen Bedingun- 
gen gcstellt werden als die, dass sie die gegen- 
seitige Verstandigung ermöglichen.

Die vornehme Gesellschaft dér Monarcliie, 
in dér Kenntniss dér Cultursprachen unterwiesen, 
bedient sich — abgesehen von dér Landes- 
sprache des Deutschen, des Französischen 
und, neuerdings, des Englischen. Fraglos stelit 
hier das Deutsch an erster Stelle. Das hat scine

Julcki Stephani E r v in  és neje. losonczi Losonczy Edin.
E r v in  Stcphan de Iiileki und Gemahlin Edin Losoncz dc Losonczy.
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geácliicluliche Erklílrung. Dió Deutschon sagon 
mituliter, ilire Spraclui sói am schworston zu 
erlcrnon. Dór Auslándor, dór auch nur oinen 
boschcidonen lk*j»rilT von dér Bűnt beit dór 
Dialekte hat, dürlto das beditiRunRsweiso zu- 
«robon. |onos im Satzbau, in dór (irammatik und 
in dór Ausspracho fohlorl’roio Doutsch, das lloch- 
dcutsch, bei uns zu lindon, ist — I latul aufs 
Herz! schior unmöRlich. Noch jüngst, wahrond 
dós lotzton nstronomischen Conjgressos, konnton 
dió doutschon I Ion on kálim von dón ungarischon 
Collégén verstandon wordon, wiowohl dicső síeli 
eifrigst dór doutschen Spracho sóit Jahron 
bedionon. (iowiss os ist darin in dór anderen 
1 laltte dór Monarchio ungleich bossor bestollt, 
wo dió Bewohner Bührnens z. B. korrekt und 
wobllatitond das Doutsch sprochon, — wenn sió 
os wollon.

Französisch erfrout sicli innerhalb dór unga- 
rischen High-life grossor Boliobtheit Boinalio, 
dass os dió übliche Vorkohrsspracho gowordon 
ist. Dió Vorzüge dós französischen Idionis zűr 
flüssigen Convorsation sitid unbostroitbar. Allor- 
dings soll os hio und da vorkomnion, dass 
rein-ungarisclie Bogriffo wort-wörtlich üborsetzt 
und somit ciné dón französischen Spracligeist 
völlig unbokannto Wortbildung darstellon odor 
oinen anderen Sitin. Rocht aniüsant ist dafür 
dió kloino Anokdote von doni Budapestet', dér 
in Paris im Café «un petit noir* befahl und 
darauf statt dós Schwarzen dón Xiggorboy,
dór an dér Tliür stand, prHsontirt orhiolt. 
Sóit cinigen Jahron, vielleicht sóit doni Sturz 
dós Kaisorroichos, maciit sicli in unserer Ari- 
stokratio ciné Vorliobe für das Englische bemerk- 
bar. Es nimmt zuschcnd zu, so dass boreits 
unserc Comtessen vielfach ilire Corrospondenz 
englisch führoti. Dió Patronessen halton frcilich 
an Französisch noch fost. Wir glaubon nicht zu 
irron, dass dió loichto Erlornung dór englischen 
( irammatik dicse zunohmendc Plíogo begründot. 
Für solclio, dió gonügond dió deutsche Spracho 
bohorrschen, füllt das Stúdium dós englischen 
loiclit. Ebenso oinfach wio dió Conjugation: ich 
liebo; du, er, wir, sió licbo ; cr gchabt «liebc» 
ctc. pfeigt sicli dió Dcclination ein: dór Mami, 
dcs, dóm Mann . Wio im ungarischon giobt 
os nur cinen unverílnderlichen Artikel «tho». 
Schliosslich booinflusst ja dió individuellc Verán- 
lassúng und dór persönliclio (ieschmack die 
Auswahl dér zu erlornonden Spracho.

Da dió englische Ausspracho dón Xichtonglan- 
der rnolir odor weniger unüberwindlicho Ilinder- 
nisse boroitot, so bovorzugt auch unsere Damen- 
wolt zűr Zeit dió französische. Nicht wahr, violo 
unserer Danién plaudern in dér Spracho Mo
hi* rés, als wáren sic goboreno Parisorinnon ? Mit 
Albions Töchtorn wordon sió seltoner vcrwochsolt.

Dió Rückwirkung fremder Sprachon auf die 
Muttcrsprache ist gar vielfach unaiigonehm, 
selbst boshaft, sió zoitigt rocht of mindestens 
Unverstíindlichos, wonn nicht schon Unaussproch- 
liches. Sic komién ja, moino (in.idigsto, das Wort, 
das ein cm unserer bestén Mánncr -gatt-r—-i-Das 
ist nicht englisch; das ist nicht ungarisch Das 
ist Pulszky’isch . . . oine nettó Spracho!

Divat.
áris  m ár  e lö n tö tt az őszi d iv a t, ső t a téli sa iso n  to i- 

lc ttc ja i felől is. A nag y , v ilág h írű  m ű te rm e k : Worth 
(k in e k  n e v e  m ellé  m o st m ár  a - su c c e s s e u r-  szót 

ke llene  ten n i, m ert úg y  m r., m int m m c W o rth  e lk ö ltö z te k  
o d a , hol n in cs  sem m ifé le  d iv a t) , to v á b b á  Kcdfcrn, Poucet 
és  Va,juin kész  p ro g ra m m a l v á rják  m eg re n d e lő ik e t. H ogy 
m ikép  szü le tik  m eg  c g y -e g y  új visele t vagy  m eré sze b b  
ú jítás, s  h o g y  a m ű te rm e k  « a lko tó in»  k ívü l k ik n ek  van 
d ö n tő  s z e re p e  a  d iv a t irá n y ítá s á b a n :  azt leg k ö z e leb b  el 
fogom  m o n d am i k ü lö n  lev é lb e n .

Míg a szellem i te rm é k e k  m ég  m a i.s ó lo m -láb ak o n  
já rn ak , a d d ig  a d iv a t  te rm ék e i e x p re s s -v o n a to k  s e b e s 
ségéve l fu tn ak  szét a k ö z p o n tb ó l — a  p áris i F a u b o u rg  
St. H u n o réb ó l - E u ró p a  m in d e n  ré sz é b e . A Bois d e  
B oulogne < a lléé  d c s  A c a s s ia s - ja  a la tt  m ég  m eg  sem  
c so d á lh a tta  a lap o san  a k ö zö n ség  v a lam e ly  m o u d ain c  
d ivat rem e k e it:  a n n a k  h ű  m ásá t m ér  lá th a tjá k  a ro m á n o k  
a  b u k a resti S tra d e  Y itto re in , az ur.,s/.ok  a s z e n tp é te r 
vári M iiionon, v ag y  a m ag y a ro k  a S te fá n ia -ú ti  k o rzó n . 
H ogyan  leh e tség e s  e z ?  Ig en  e g y sze rű  a m a g y a rá z a t:

minden ország fővárosának vannak előkelő ezégei, melyek 
még a saison dőlt kiküldik megbízottaikat Párisba, hogy 
ott, a divatot alkotó czégeknél informálják magokat és 
megszerezzék a modelleket. Természetes, hogy ez. nem 
pusztán vkollegiálítás -búi jut birtokukba, hanem tetemes 
áldozatok árán.

Budapest nem tartozik a túlságosan fényűző városok 
közé, s magyar hölgy-közönség nem veti magát föl
tétlenül alá a párisi ízlésnek. Míg például a román elő
kelő és gazdag hölgyek dirckt párisi műtermekből szer
zik be balettjeiket, a kalaptűtől kezdve a czipöig, addig 
hazánkban alig tesz két tuezatot azok száma, kiknek a 
posta a Szajna partja mellől hozná öltözékeiket. És ez 
helyesen van, nem csupán a hazai ipar és iparosokra 
\ dó tekintetből, hanem a j ó  Ízlés szempontjából. Mert 
ámbár clvitázhatatlan, hogy ízlés dolgában a franczia nő 
az első a világon egész élete a toilette szobának van 
szentelve — mégis sokszor előfordul, hogy ízlése extra- 
vagancziákra csábítja. Elég, hogy egykét felkapott 
színésznő vagy demiemonde meglepje Párisi valami lehe
tetlen kalappal vagy öltözettel, a műtermek lázasan 
készítik azok után a hasonmásokat, s csakhamar Európa 
minden részében boszankodnak a komolyabb ízlésű 
hölgyek és különösen a férfiak. Mert sok az olyan úri 
hölgy is, a ki az abszurdumot is műremekek gyanánt 
fogadja, csupán azért, mert Párisbúl jött.

Ezért helyes és megbecsülendő, ha hölgyeink taná
csért és megbízással a fővárosi előkelő ezégekhez for
dulnak. Ezek ízlése már megrostálta: mi a valóban szép 
és esztétikus a legújabb divatban, s a túlzásokat elhagyva 
szolgálja ki megbízóit. Egyébként pedig áll az a mondás, 
hogy finoman és ízléssel csak az a nő tud öltözködni, a 
kinek magának van jó ízlése

Az idei újítások közül első sorban kell kiemelni — 
a mit az orvosok is megelégedéssel fognak hallani, — 
hogy egyre terjed a rövid fűzök viseleté. Valóban ideje, 
megmenteni asszonyainkat és leányainkat az egészségtelen 
bcpánczéloztatástól, a mi még nem is volt szép A női test 
harmóniája és bájos hajlékonysága nem tudott érvénye
sülni azokban a fűzőkben, melyek a testnek egy harmad
részét mozdulatlanná tették. Az új, alacsony fűzök azt 
az illúziót keltik, mintha nem is lenne befűzve az illető. 
Az alacsony fűzök és blousc-forma okozati összefüggés
ben állanak egymással. Nemcsak kimenő ruhák készülnek 
bő derékkal, a melyet egy öv tart össze, hanem estiek 
is; természetesen gazdagabban díszítve csipke-hímzések
kel. A szoknya szintén sima, derékban azonban nem 
szalagövvcl. Ez teljesen kimaradt a divatból, s helyét 
moussclinc de soie szalagövck foglalták el, két hosszú 
lclógó részszel, mely a középen, bal felöl lesz megkötve

A derékon igen kedveltek a betétek különböző szín
árnyalatú tafictásokból és fehér csipkékből a erőmé vagy 
fehér linón ruhákon, s azonkívül a csipke applikácziók 
is. A mellbcvarrások és a hátsó rész frakkszerű lebbenye 
tetemesem megnyúltak, hogy a kevésbbé karcsú deréknak 
is tetszetősebb formát kölcsönözzenek. A harangalj meg
maradt. mintegy kellő kiegészítője a felső lest alakulá
sának. A társasági ruha legújabb változata oldalt elhajló 
starniczlihcz hasonlít, a mely mindkét oldalán díszítve 
van, simán felvarrt széles chanlilly csipkével, vagy fod
rokkal, melyek menés közben mint hajlékony kígvók 
kanyarognak. Ez az alj elöl a földig ér

A divatos ruhának, még ha utczára is van szánva, 
nem szabad rövidnek lennie. A hátsó ránezok apránként 
úgy elkeskenyednek, hogy míg ezelőtt a széleik egészen 
összeértek, most a legújabb ruháknál egészen eltűnnek. 
A mily mértékben szélesedik az alj, ép annyira szorul 
és simul az ujj A legdivatosabb ujjakon már semmi 
ránezot vagy váll fodrot sem lehet látni.

Téli felsőkben legdivatosabbnak Ígérkeznek a préme
sek, s fiatal leányokkal az asztrakán szegélyzetűek. A téli 
kabátok ujja is csak annyira lesz ránezos, a mennyi szük
séges, hogy a ruhaujjat fedezze A posztúkabátoknál a 
drapszin kedvelt, a gallér bársonynyal bevonva vagy 
prémmel szegélyezve. Színházi és sétaköpenyek szintén 
posztóból készülnek, színes selycmbélésscl.

A kalapokban nem történt feltűnő változás. Látogatásra 
kedveltek a feketék, csillámmal hímzett chenillia-fonásból, 
részben felhajtott karimával: utczára az ezüst-szürke 
bársonyból és hímezett tafotából készült barettek. Szépek 
a hullámosán hajlított karimájú bársonykalapok, liberty- 
sclycin rozetákkal s oldalt szárnyakkal díszítve Inda
mintájú és beszegett szélű fátylak sétára és gvászkalapokra 
egyaránt alkalmazhatók. Az övék közül csinosak a sárga 
borjúbürböl valók olaj festéssel s a fehér chagrinbör-övek 
gouaehc-fcstésscl, melyek többnyire hat cm. szélesek

A divathoz tartozik még beszámolni a hajviseletről 
is, de ez és még nehány apróság, — ékszerekről, czi|tök
ről , kesztyűkről stb. — had maradjon a jövő számra.

Ludányer Kastell.
< irat Artlmr Pejacsevich und Gemahlin, Gráfin Anna Mikó.

Die Ludányer Herrschaft des Gráfén Arthur Peja
csevich und scincr Gemahlin Anna, géb. Gríifin Miko 
zeichnet sicli durch ihr Altér, wie durch ihre schönc 
Lage aus. Zwischcn anmuthigen Hügelketten im Thal 
des Ipolvllusscs gelegen, hat das lnirgartigc Kastell ciné 
Vergangenheit von vielen Jahrhundcrtcn hinter sicli- 
stelit doch, wie maii vermuthet, die Kirchc des Ortes seit 
Stephan des Heiligcn Zeiten. Das Dorf, einst ein ge- 
schlossner Besitz unt er König Béla IV., gehört heute 
zűr llálfte zum Herrenschloss des Gráfén, dér noch in 
Siebenbürgen ausgedehnte Liegcnschaften sein nemit. 
Die griillichen I lerrschaften habén die Besilzung Ludány 
1881 erworben. Die amiére llálfte ist Fidcikommis Divény 
dér Familie Zichy. Die Baucrn von Ludány dürfen sicli 
rülnnen, stets Schlossherren gchabt zu habén, derén 
Vorfahren mit Árpád ins Land gezogen sind. Dér Burg 
gegenüber stcht die ural te Kirchc. Dér Gcschmack dcs 
Besitzers hat das von uraltcn Báumcn umstandenc Kastell 
áusserst vornehm ausgestattet. Ganz besondere Pliegc 
ist dem ricsigen Garten zutheil geworden, in dem die 
zahlrcichen sehlankwüehsigcn Lidiién fást allé von dcs 
Gráfén cigcncr Maiid gcpllanzt worden sind. In ausge- 
zeichnetcr Reichhaltigkeit prangt dér wohlgcpllegtc Obst- 
garten, Andauernd wird an dér Verseliöncrung dér prách- 
tigen Gartenanlagen gearbeitel. In dér That, dcs Schloss- 
herrn unbegrenzte Liebe für die Thier- und Pllanzenwelt 
ist gross Dicsen zártén Sinn charakterisirt niclits besser, 
als die auf manchcrlei Art sicli bekundende Fürsorgc 
für die Hausthierc. Dér Gráf stamnit von dér Vcröczcr 
Linic des Ilauses, (lessen Ursprung in Kroatien liegt. 
Wiederholt habén Mitgliedcr dér grállichen Familie die 
Würdc eincs Hamis von Kroatien bckleidct. Gráf Arthur, 
(lessen Valér Gráf Cári Pejacsevich war, wurde 184(5 
geboren und maclite als Officier dér Lichtenstein-I Iuszárcn 
den Feldzug mit, in dem cr bei Königgrátz am Hauptc 
verwundet worden ist. Er geniesst das Vcrtrauen scincr 
Mitbürger vollauf, derén Wahlkrcis er auch im ungari- 
sclien Abgeordnetenhause vertritt. Vornehm von Cha- 
rakter und cdcl von Gcsinmmg, findet seinc grosse Natúr 
alles Gliick im Kreíse dér Scincn, in derén Mittc Gráfin 
Anna als fürsorglichste Mutter waltet.

Szcchcnyer Kastell.
Dr. August Pulszky und Gemahlin, I lermine Figdor.

Dr. August Pulszkys I leim in Szécsénv ist eincs 
jener Kastelle in Obcrungarn, dérén Bódén gar oft dér 
Schauplatz schicksalsreicher \'orgánge war. Dér burg- 
áhnliche Bau, auf (lessen Fundamentcn sicli heute das 
im Barockstil gchaltene Schloss erhebt, hal im Xlll-ten 
und XlV-tcn Jahrhundert, wie auch spáter sturmvollc 
Tagé durchgemacht. Polen und Türkeii haltén es erobert, 
vor 175 Jahrcn Feucrsbrünste zerstört. Nie ist es ganz 
vöm Erdbodcn verschwunden. Frcilich, nacli dem Weg- 
gang dér hochmögenden 1 Ierrengcschlechter, béka mitcn 
Personen aus Ungarns Geschichte, hal es zum Hospital 
und zu Bureauzwecken für Behörden gedient. Heute 
befindet sicli das Kastell im Besitz dér Familie Pulszky. 
Dér wumlerbare Park ist besonders durch den Nach- 
konimen '“joFann Forgách s. Joscf und seme Géhiáliiin ’ 
Marié Koháry hergerichtct worden. Statucn und Tempel 
lugten aus dem Baumgrün; aber die I Icrrlichkcitcn sind 
verschwunden bis auf wcnige Resté. Das Kastell selbst 
ist trotz seines Alters imponirend; die Front, die ein 
Gemisch von italienischer Renaissance und französischem 
Barock aufweist, ist allerdings weniger wirkungsvoll, wie 
die Gartenseite. Dér Rundbück vöm Schlossc ist ént- 
zückend. Die Szabaler, Kocsocr, Hollóközer, Trazser, 
Zsunyier, Drahiter und Varsányer Bcsitz.ungcn, die einst 
zum Kastell gehörtcn, wurden verkauft. Dér Familie ver
kliében die I .iegenschaften Szécsénv. Farkas-Almás, (’sitád 
Sipek, Rima und Hátka Dicse Tlicile hat August Pulszky 
mit scincr Gattin I lermine higdor erworben. Einen vollen 
Klang hat dicsér Name auch im Ausland.

Dr. August Pulszky ist ein zu bekanntes Mitglied aul 
dem Gebiete dér Politik und dér Gelehrtenwelt, als dass 
wir sein Iliid in speziellcr Hiographie innerhalb des Hah- 
mens dicsér kleinen Skizze bicten könnten.

Die Pulszky s de Cselfalvi und Lubócz — die ursprüng- 
licli Wallonischer Abstammung sind, habén schon im 
vorigen Jahrhundert und hauptsáclilich in dér ersten 
llálfte dieses Jahrhundcrts in Obcrungarn hervorragende 
und bedeutemle Rollc gespielt. Die Mitgliedcr dér Fa
nniié habén stets grosses Wissen, reiche Erfahrungen 
und lebhaften Geist bethátigt. Wer Franz Pulszky war 
und was fúr Antiiéi! er in dér, dér Rcvolution vorangc-
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gangencn Reformzcit sowohl, als wahrend dér Rcvolution 
und in dcr Emigration, spiiter wicdcr hcimkehrcnd, auf 
dcm Gcbictc dcr Wisscnschaft hattc, hicvon licfcrt nicht 
nur dic vaterlándischc, sondcrn auch dic Gcschichtc dcs 
Auslandcs bcrcdtcn Bcwcis und Aufklárung. Als Politikcr 
und Diplomát ist cr cincr dcr Gcnialstcn, als Gclchrtc 
und Schriftstcllcr ist cr ciné anerkanntc Autoritát in dcr 
ganzcn gebildctcn Wclt, zuhausc ist cr Bahnbrechcr und 
steht ohnc Rivalcn.

Dr. August Pulszky ist im Jalirc 1846 geborcn; scinc 
Acltcrn nahmcn in dic Emigration ihrc Kinder mit, und 
so hattc cr auch Gclcgcnhcit, in England, Frankrcich 
und Italtcn dic bctrcITcndcn Sprachcn wahrend dcs Schul- 
untcrrichts sich anzucigncn. Dic juridischc Fakultat ab- 
solvirtc cr in Budapest und auf dcm Gcbictc dcr Rcchts- 
wisscnschaftcn bckundetc cr solch’ grosses, gründlichcs 
Wissen, dass cr schon in scincm 26. Jahre auf dcr Buda- 
pester Universitat zum regeimássigen Professor ernannt 
wurde, und trug Rcchtsphilosophie und intcrnationales 
Rccht vor. Dcr jungc Gclchrtc begann glcichzcitig in 
dcr Politik scinc Thátigkeit, zuerst in dcr Reihe dcr 
Deákpartei, dann in dcr dcr gemássigten Opposition, 
spiiter in dcr libcralcn Partéi Als Politikcr suchte cr 
weder den Bcifall dcr Gasse. nocli den billigcn Applaus. 
Scin tiefes Wissen, muthigc Kampfesart und hauptsach- 
lich scinc oflene Stellungnahmc in solchen F ragén, wclchc 
wcnigcr unabhángigc und dic Popularitiit besser respek- 
tirende Deputirten nicht zu berühren pflegten, haben dcr 
Person August Pulszky’s von Scitc dcr Opposition dcs 
Parlamcnts dic heftigsten Angriflc zugezogen. In dcr 
libcralcn Partci záhlt cr hingegen zu den allcrangese- 
hensten Politikcrn. lm Jahre 1894, im Kabinet Wckerlc, 
wurde cr zum Staatssekretiir dcs Kúltus- und Unter- 
richtsministcriums ernannt, wclchc gliinzcndc Stcllc cr 
mit dcr Abdankung scincs Ministers glcichzcitig verhess. 
So wic chcdcm, ist cr auch gegemvártig permamentes 
Mitglicd dcr Dclcgation. — Scinc Vcrdicnstc zeichnctc 
Se. Majcstat in Folge seincr Militárdicnste in Bosnicn 
durch Vcrlcihung dcs Ritterkreuzes dcs Eisernen Kroncn- 
ordens, zuletzt durch dic Vcrlcihung dcs Mittelkreuzcs 
dcs Lcopold-Ordcns aus.

Scinc Gattin ist einc geborenc Wienerin, sowic scinc 
Mutter, Thcrcsc Walter, war. l'rau Agust Pulszky ist dic 
Tochtcr dcs Bankiers Figdor, dic an dcr Scitc ihres 
Mannes cinc Ungarin wurde, und durch ausserordent- 
lichc Bildung, ihr gutcs Herz und ihrc Opferwilligkeit 
ist sic cincs dcr hervorragendsten Mitglicdcr dcr vor- 
nehmen ungarischen Damcngescllschaft geworden. Dic 
Salons zu Szécsény: wic das Heim zu Budapest sind dcr 
gern bcsuchte Sammclpunkt illustrcr in- u. auslándischcr 
Gáste, dic dcr Gastfreundsehaft dcs Hausherrn und dcr 
gcistrcichcn Hausfrau stets dankbarcs Andenken froh 
bewahren.

F ü 1 e k e r K a s t c 11.
Dic Familic v. Stephani.

Dic Familic von Stephani de Fülek erfreut sich in 
Ungarn dcs bestén Rufes. Ludwig, dcr Begründer dcr 
ungarischcii Linic, ist in Wertheim (Süddcutschland 
geboren, wurde in Karlsruhe zum ingmüeur dipio'imrl 
und hat wahrend viclcr Studienreisen scin Wissen bc- 
reichcrt. Nach Budapest gekommen, schuf cr mit Roth- 
schild dic hicsigc Gasgcscllschaft und wics übcrhaupt 
dcr cinhcimischcn Industrie ncuc Bahnen. Scinc Gattin 
Fanny, dic Tochtcr dcs bekannten Rózsa de Kunhalom, 
cincs dcr ersten Finanzgcnics, ist ob ihrer Ilumanitat und 
Wohlthátigkcit wohl bekannt. Wahrend unwcit dcr Haupt- 
stadt, bei Fcrcnczhalom dcr Sommersitz dcr altén Herr- 
schaftcn liegt, befindet sich das Bcsitztum dcs Sohnes 
Ervvin von Stephani de Fülek im Neograder Comitat. 
Arbcitslust und Thatendrang hat dcr Sohn von den 
Éltem ererbt. Aber nicht wic dcr Vater. auf vornchmlich 
industricllcm Gcbict, ist dcr Sohn viclmchr ausnchmend 
thatig auf dcm Gcbictc dcr Ockonomic. Scinc rcichcn 
Kenntnisse aus dcr Studienzeit und auf Grund dcr curo- 
páischcn Reisen vcrwcrthct Erwin Stephani mit erfolg- 
reichcm Gcschick.

Mod( n in Allcm ist das I* üleker Kastcll, das noch aus 
Maria Thercsia’s Zeiten stammt, cingcrichtet: Telephon 
und clcktrischcs Licht übcrall. Mustcrgiltig, wic dic in- 
dustricllcn IJntcrnchinungcn dcs erst 26jahrigcn Schloss- 
herrn. wic dcr Steinbruch, dic Zicgclci, dic Kohlenwcrkc, 
sind auch dic landwirthschaftlichen Schöpfungen, déren 
Ausbeute geradezu vorbildlich gcstaltet wird Dic mit 
dcr Vichzucht verbundenc Milchcrci und Kascrci, doch 
besonders dcr Fülcker Forstbetrieb haben mannigfachc 
Auszcichnungcn erfahren. Im Jahre 1896 crhiclt cr den 
Staatspreis für dic vorzügliche Waldwirthschaft. Dic ver-

schicdcncn Bctricbc dcr l.andwirthschaft, dic cinzclncn 
Zweige dcr Agrikultur, wic dcr llandcl mit den daraus 
gcwonncncn Produkten wetteifern an Giitc und Zunahmc 
mitcinandcr und haben das lanté Lob dcr Fachkcnncr 
hervorgerufen. Frwin Stcphani’s Gattin ist dic hochgcbil- 
ilctc und rcizcmlc luline Losonczy de Losoncz, dic 
Tochtcr cincr altchrwürdigcn Familic ímComitatcKomorn, 
dic nicht nur durch ihrc rcizcmlc Erscheinung und Vor- 
nchmhcit, sondcrn auch durch Gcist und anzichcndes 
Wesen ihrc Umgebung fessélt.

Színházak.
íz  ősznek itt kellene lennie, mert a gcszYhbvcárusok 

l!^If ni;ir elfoglalták utczasarki helyeiket, a színházakban 
azonban meg nyárutói hangulat uralkodik. Az 

igazi saison még várat magára, mint a lady patroncssc-ek, 
kik csak akkor jelennek meg, mikor már mindenki
cgybcgyült.

A direktorok azonban kénytelenek «fél»-Budapcstnek 
is játszani De valamint a jó szakács sem találja föl rögtön 
a konyhaművészet remekeit, azonképen élelmes igazga
tóink is csak amolyan «hors d ’ocuvro-rel szolgálnak a 
közönségnek. Izlclítőt kapunk a későbbi menüből. Nos, 
ezek a mostanáig föltálalt apróságok elég kellemesek 
és könnyen megemészthetők voltak.

Természetes és talán fölösleges is mondani, hogy a 
szubvcnczionált színházak nem vesznek részt a közönség 
kegye után való versengésben. A Nemzeti Színház falai 
közt állítólag a «r«art pour Part* nemes devisc a mérték
adó, s ezért csak lassan készülődnek az újdonságokra. 
A régi deszkákon dic Somié tönt nach altér Weise*, 
bár Ujházy mester szavának állott és elcsapta magától 
a Nemzetit. A vidéket boldogítja vendégszereplésekkel, 
s közben szorgalmassan corrcspondál Porzsolt Kálmánnal, 
ki a Népszínháznak akarja megnyerni. Annyira «köz- 
ügy»-nck. lett felfújva az Ujházy és a Nemzeti Színház 
pénztára közt felmerült diflercnczia — mert csakis arról 
van szó —. hogy mcgkoczkáztathatunk mi is véleményt, 
szerényen kijelentve azt, hogy a Mester nem egészen 
helyesen cselekedett. És tartunk minden fogadást százat 
egy ellen), hogy a hold nem fog kétszer sem megújulni, 
mikorra Ujházy már megint visszatér a régi és a neki való 
fészekbe.

Távollétében kerül színre Echegarav legújabb drámája 
az Örült-e vagy szent - Nagyobb érdeklődés aligha elő
zött meg idegen irodalmi terméket. A véletlen is beál
lott rcklám-csinálónak, a mennyiben a Nemzeti mellett 
a Vígszínház is megszerezte az clőadatás jogát, s mind 
a kettő buzgón készül a premicrc-rc. Közönség és kritika 
csak örülhet ennek: meg lesz az alkalom, hogy pár
huzamot vonjon a két intézet erői közt. Azt hiszszük, 
a ki a Nemzetiben végignézte majd Echegarav c szen- 
zácziős müvét, okvetlen áldoz egy estét a Vígszínháznak 
is. Mert az érdeklődés nem annyira a darabot illeti, mint 
az előadó művészeket. A nagy spanyol író jó rcnomménak 
örvend Budapesten; «Galeotto»-ja, a «Folt, a mely tisztít* 
és a «Marianna* élénk emlékezetében van minden szín
házlátogatónak. Sőt könyvalakban is van közönsége az 
Echegaray-félc daraboknak. Az irodalmi gourmet-k és 
a kritikus szemmel nr/.o Közönség azonban "aligha nem 
csalódást fognak érezni a mostani premiere után. Az 
<Órült-e vagy szent* inkább psychopathologiai tanul
mány, mint a társadalmat foglalkoztató és mozgató eszmék 
vagy szokások drámai feldolgozása. Nem akarunk elébe 
vágni a bemutató előadásnak, ezért a dráma elolvasása 
alapján csak annyit jegyzünk meg: Echegarav e müvében 
inkább a színészek, mint az irodalom számára dolgozott. 
Megteremtett egy szerepet, melyben szinte orgiát ül a 
modern hősi páthosz, s a melyben tág tere nyílik a hang
skála és a gesztusok kifejtésének. Kulisscn-rciscr színé
szeknek ideálja lesz Don Lorenzo de Avendano szere]>c 
(ez a dráma hőse . a közönség azonban — tartunk tőle — 
a dráma czímébcn fölvett kérdésre azt fogja válaszolni: 
Sem nem örült, sem nem szent a derék Avendano úr, 
hanem hidegvízgyógyintézetbe való különcz.

De várjuk meg a déli harangszót. Inkább beszéljünk 
megtörtént dolgokról, például az «escmény*-számba 
menő Kof'ái'-} Juliska-féle vendégszereplésről. A szép 
szőke asszony már vagy öt éve aratja külföldön a babé
rokat, neve azonban nem tűnt el a hazai lapok színházi 
rovatából. Bolygó csillag lett. de egyúttal — és ez az 
astronomiában csodás jelenség! — mégis fix égitest 
gyanánt ragyog a magyar horizonton. Ezt a páratlan 
természettani csodát Karczag Vilmosnak köszönhetjük, 
ki nemcsak férje a kedves művésznőnek, hanem széles 
összeköttetésekkel bíró újságíró is. Mint jó hazafi köteles
ségének ismerte, híven beszámolni feleségének minden 
útjáról és minden föllépéséről. Honfiúi buzgalmának

köszönhetjük, hogy pontosan értesülve voltunk még arról 
is, mit ebédelt Kopácsy Juliska a new-vorki vendéglők
ben, s hányszor tapsolták ki Berlinben. — Idegenbe 
készülő művésznők, meg ne feledkezzenek újságíró férj
ről gondoskodni elutazás előtt!

Az az operetté, melyben Kopácsy Juliska alkal
mat adott a fővárosi közönségnek, hogy hangját hall
hassa és formáinak plasztikus voltában gyönyörködjék, 
jól volt megválasztva. A «Komédiások* annyit nyújt a 
szemnek, hogy a többi érzék szerényen megkapni. 
Sacreblcu! Hol van olyan csigavérü nemzet, melynek 
ne tetszene egy ilyen Olvmpia? Kell is ide hang vagy 
zenei fül. Egy jó gukker és punktum, megvan a ritka 
élvezet. De az igazság kedvéért nem szabad megfeled
keznünk arról, hogy Kopácsy hanggal és énekelni tudás
sal is szolgál, nem csupán remek trikókkal. Hogy mind
ezek daczára még sem ő az az igazi soubrette, a ki 
után epekedünk, sőt még nemis Pálmay Ilka: arról, fáj
dalom, sem ö nagysága, sem mi nem tehetünk. De 
örömmel fogjuk olvasni, ha egy napon megjelenik a hír, 
hogy a Népszínház Küryn kívül Kopácsvt is szerződte- 
tetett primadonnájának mondhatja. Az operettek múzsája 
egyáltalában nyugodtan szundikálhat, mert mindig van, 
volt és lesz elegendő számú és megfelelő papnője. De a 
szegény, az árva népszínmű? Még csak rágondolni is fáj
dalmas, mi lesz vele, ha Blaha Lujza végleg visszavonul. 
Egy oly tátongó üresség fenyeget, melynek valamelyes 
betöltésére talán már most lehetne gondolni, hogy ne 
kelljen Blaha Lujzával együtt megsiratni a népszínművek 
letűnt ét is.

A Magyar Színház az új direktor alatt némi sikert 
ért cl az amerikai eredetű, de hvperromantikus «Áruló»- 
val. Operetté és vaudvillc slágcrjcivel azonban várakoz
nia kell, mert szerződtetett primadonnái közül Hegyi 
Aranka még csak most búcsúzik a Népszínháztól — a 
Tamások nem is hiszik, hogy elmenjen onnét —, 
Konuiromy Mariska pedig súlyos betegségből lassan üdül. 
Az újonnan szerződtetett Ifa ller Irma és Iliiket Irén 
kisasszonyok jó akvicziónak Ígérkeznek. A tavalyi saison 
bevált darabjai föl lettek frissítve, a pénztárnál azonban 
még nem volt egyszer sem tolongás.

Ez a veszedelem a / ’igszinhdzat sem fenyegette, hol 
a gondos vezetés Keglcvich gróf távozása daczára sem 
változott meg. Az idei újdonság, a Bisson-féle «Végrc- 
hajtó* vidám estéket nyújt. Az ilyen könnyű, szellemes 
dolgoknak, ez idő szerint a Vígszínház művészei a leg
jobb interpretálói. Mint halljuk, az igazgatóság bőven 
tarlózott a külföldi termésben, s elő fogja adni az angol 
Pinczo «A második feleség* ez. színmüvét és * The Magis- 
trate* vígjátékát, továbbá a «Babák clubja* czímü pompás 
angol bohózatot. Legnagyobb eseménye azonban október 
hó közepén lesz: Ermete Xovelli-nck. a jelenkor leg
nagyobb színészének vendégszereplése saját olasz társu
latával. Még élénken emlékszünk Zacconi fenomenális 
sikereire, kiről Ujházy egy banketten azt mondotta, hogy 
őt tartja Európa legnagyobb színművészének. Zacconi 
erre azt felelte: «Ncm, uram, a legelső Novclli, az még 
nálamnál is jobban játszik*.

— No, a ki önnél is jobban játszik, az már — «csal», 
tört ki a hitetlenség Ujházyból.

Most végre alkalmunk lesz látni azt a művészt, ki 
megjátszik minden zsánerű szerepet, az inastól a komikusig, 
az öreg bácsiktól a szerelmes hősökig, a ki előtt meg
hajolt még Coquclin ainé is. Nem fiatal, nem is szép, 
nem is daliás: de azért senki úgy nem képes hatni a 
közönségre, mint Novclli. A verizmusnak ő az apostola 
a szinészetben, ki iskolát teremtett, mely először Olasz
országban rombolta le a régi sablonokat, onnét pedig a 
Dusekkal, Salviniakkal és Zacconiakkal diadalmasan halad 
mindenfelé. Végül látni fogjuk magát a mestert, ezúttal 
először magyar földön. E sorok írója nyolez év előtt látta őt 
Turinban, s ma is hitet tesz arra, hogv a mit Novclli 
produkál, az nem csupán illúzió-keltés, hanem maga az 
élet, az igazság.

Mialatt nemcsak a közönség, hanem főként a szinész- 
világ lázasan várja Novcllit, a dalmüvészct barátai zajos 
tapsokkal ünnepük az Operában licllineont Gemmát, 
ki visszatért vendégszereplésre, elhozván fényes tudását, 
izzó szenvedélyét és remek hangját. Hallottuk a múlt 
héten — szintén vendég gyanánt — lldrdossy  Ilonát, s 
óhajtjuk itt marasztását. Vasquez grófné, Pevny Irén és 
Ábrányiné mellett szükség van ő reá is. Keglcvich grót 
intendánssága kezesség arra, hogy az operai saison nem 
lesz meddő. S/ec/a/or. * IX.

Felelőt szerkesztő: H o lló  T iv a d a r .
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IX. és X. sz.iiu.
Hornyánszkv Viktor e%. és kir, uJvari könyvnyomdája Budipciteni
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