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gén, a keresztre feszített alászálla a poklokba, fel- 
méne a mennyekbe és harmadnapra feltámadva 
ott ült az Atyaisten jobbja mellett, hogy osz- 
szon igazságot elevenek és holtak felett! —  

Elérkeztünk Krisztus Urunk halála és fel
támadása évfordulójához ismét. Es látjuk az Emberisten 
befutott útját, mely a betlehemi jászol bölcsőjétől a jeru- 
zsálemi Golgotháig vitt. És 
látjuk isteni alakját Jézusnak, 
a mint járt az eltévedt em
beriség között, hogy refor
málja a világot, szelídítse a 
lelkeket, felszárítsa a szenve
dők könnyeit és véres mar- 
tyromságával, töviskoronás 

kínhalálával megváltson 
mindnyájunkat.

És felhangzott az ige, fel
hangzott és elterjedt a világ 
minden sarkában, elterjedt, 
mert isteni erő rejlett abban, 
ki ezt először kinyilatkoz
tatta. 1 Iangzott eképpen: Sze
resd felebarátodat, mint ten- 
magadat! . ..

Él ma is ez ige, mint min
den ige, melyet Jézus han
goztatott. hite a világ első 
hitvallása lett, tana az em
beriség javarészének erköl
csi felfogásává változott, mely 
bement a lelkckbc, hogy fiú
ról fiúra szálljon. De a mai 
modern világban hangoztas
suk mi mégis csak újra az 
ő szent mondását, hogy sze
resd felebarátodat!. ..

Mert az emberek újra el
tévedtek. mivel a Megváltó 
alakja már rég járt közöt
tünk és elkérgesedtek a szi
vek. A társadalmakban pedig 
nincs meg a béke, egyet-, 
értés és nem becsülik meg 
az emberek egymást. Kiki
csak magának éi. Pedig hát Jézus szerint Istenének és mások 
számára is kell élni az általa megváltott embernek.

Ne vezessen bennünket önzés, hanem a Jézustól örökölt 
szeretet, támogassuk felebarátainkat, hogy bennünket meg 
az Isten támogasson.

Elmélkedjetek olvasóink erről, most Jézus Krisztus 
kínhalála és fejtámadása évfordulóján s mikor elkülditek 
sziveiteket az Úrhoz, szánjatok magatokba s hajoljatok meg 
nemcsak a Megváltó isteni alakja előtt, hanem hajoljatok 
meg épp oly isteni tanai előtt is.

És tartsátok meg az Ő törvényeit. Gondoljatok legfő
képpen a szent elvekre, melyek szerint éljetek és üdvözöl

jetek. Legyen szent a családi 
tűzhely, melynek szeretettel
jes melegéhez húzódva bol
dog, lehet az ember.

És mikor ismét konganak 
a Rómába küldött harangok, 
hirdetve az édes Üdvözítő 
feltámadását, a keresztény 
világ legnagyobb ünnepét, 
támadjanak fel mindenkiben, 
ki szivében és lelkében hordja 
Krisztus kinhalálának eszkö
zét, az 0  vérével áztatott 
keresztjét, az Ő szent tanai, 
hogy méltók legyünk Krisz
tus megváltásához.

Bármilyen messze legyünk 
a világ megteremtésétől, bár
mily idő választel bennünket 
Krisztus születésétől és halá
lától, az Istentől és Jézustól 
nem szabad eltávolodnunk— 

A materialisztikus kor szá
mító éveit éljük, legalább azt 
mondják nyugat bölcsei. De 
ha így is van, a világ rideg
ségében, az élet küzdelmei
ben, a gondok sivárságában 
is jól esik visszaszállnunk a 
messze múltba, Jézus idejé
be, hogy ihletet, reményt és 
összetartó szeretetet merít
sünk isteni életéből, emberi 
halálából. A jelen példáiból 
ihlet úgy sem száll felénk, 
a múlt magasztosságának 
kell kihatni e hanyatló szá
zad végnapjaira.

Itt a Feltámadás, igen, közel vagyunk hozzá és fel
hangzik a gazdag és boldog ajkairól a hála, a szegény és 
nyomorult pedig remél, és mindnyájunk szivében rendít
hetetlen és magasztos a hit, hogy él, mert hisz feltámadott 
a Megváltó! Igen, feltámadott!
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Egy miniszter.

V  r* közélet terén hasznos működést kifejteni 
/~.-l csak nagy tudással párosult egyéni tisz- 

tesség képes, oly egyéni tisztesség, mely
nek következetessége imponál nekünk. Az elv- 
telenség korszakában kiváló tisztelettel fordulok 
azon államférfiak felé, kik pályájuk kezdetétől 
fogva a fénypontig egy elvet, ugyanazt a fel
fogást vallották és hirdették.

Hogy erről most elmélkedem, annak oka 
egyrészt az, hogy egy hírlapíró miniszterré lett 
s hogy ez a miniszter most is hírlapíró akart 
maradni, vagyis a következetes becsületessége 
elkísérte c szédületesen magas polczra, honnan 
ezer és ezer alázatosra tekint vissza.

Ideális ember az új kereskedelmi miniszter 
a maga következetességével. Íme, milyen czáfo- 
lat azokkal szemben, kik a való reálizmusát az 
eszményivel homlokegyenest ellenkező fogalom
nak nyilvánítják. A kereskedelem, az ipar, a 
közlekedésügy, tehát a kormányzati ágak leg
reálisabb csoportjának felelős vezetője ime ideá
lista is lehet, ideálista elveket is vallhat!

De Hegedűs Sándornak nem-e ideális lelkü- 
letéről tesz tanúságot az a két remek beszéd, 
melyet az újságírók küldöttségei előtt any- 
nyi ékesszólással, szeretettel és ragaszkodással 
mondott.

Igen is, a kik a deputácziókban részt vettek, 
a lelkesedés hangján beszélik, hogy mennyi 
ihlettséggel, rajongással s szeretetteljes ragasz
kodással vallotta magát a nagy és hatalmas ál
lamférfiú, a vasminiszter utódja, újságírónak!

Igen, egyszerű újságíró, a kinek azonban az 
Isten lángelmét, ehhez pedig ritka becsületes
séget és munkakedvet adott.

Legyenek ezek a sorok örök emlékei azok
nak a szép benyomásoknak, melyeket bennünk 
az új miniszter következetessége keltett. Füle
inkbe cseng most is s füleinkbe fog csengeni 
mindenkor, a mit a magyar újságírók bölcsé
nek. Fáik Miksának mondott. Feléje fordult és 
elnökének nevezte, elnökének, kivel ezután is 
teljes szolidaritásban akar maradni s azután ki
jelentette, hogy az újságírók testvérei maradnak, 
kikkel egyetemben ő családot képez, családot, 
melynek tagja akar maradni ezután is.

Helyesen van, Kegyelmes Ér, a ki egyszer 
kezébe vette a tollat s azt oly lelkiismcrettcl 
és tudással tudta érvényesíteni, mint Hegedűs 
Sándor a vezérczikk író, annak ezt az értékes , 
tisztán ragyogd aranytól lat nem sz abad  m agátó l 
elha jítan i, mert hisz akkor lelkének leikétől kel
lene megválnia. Erre pedig olyan ember, mint 
Hegedűs Sándor, az ú j miniszter s a rég i  hír
lapíró, sohasem lenne képes!

S most még egyet. Hegedűs Sándor —  hisz 
saját szájából hallotta a Hojtsv Pál vezetése 
alatt tisztelgő küldöttség, de hisz eddig is tud
tuk, hogy így van, — 30 évig szolgálta a hirlap- 

"'-T 'á£vrdvrhri;vc:: i é* kv olt aj u nk és 'kívánságunk az,
hogy töltsön az új miniszter újabb emberöltőt, 
újabb 30 évet azon a magas polezon, melyre 
a felséges Úr bizalma és saját törhetetlen mun
kássága és fényes talentuma emelte.

Mi úgy hiszszük, hogy az az idő, mit a 
kipróbált újságíró ebben a fényes polezban el
tölt, úgy elsősorban, mint mindenképpen csak 
saját hazájának válik hasznára, neki legfeljebb 
dicsőségére.

Az ő dicsőségében azonban örömmel oszto
zunk mi is, mert hisz azt mondá: vérünkből 
való vér. Igaza van, csakhogy a legnemesebb, 
a legtisztább vér.

Hegedűs Sándor, az új kereskedelmi miniszter 1847-ben 
született és már 1868-ban, azaz 17 éves korában Pestre 
jött s az újságírás szolgálatába állott. Cscngcry «Budapest 
Szcmlejc» volt, hol megkezdte munkálkodását. Két év 
múlva már a legnagyobb magyar író, Jókai fömunka- 
társa lett s míg egyrészről a sajtó terén fejtett ki óriási 
működést, nagyban foglalkozott közgazdasági kérdésekkel.

Abrudbánya városáé a dicsőség, mely őt először 
mandátummal tisztelte meg 1875-ben. Ezóta szakadat- 
anul a plénumon kívül a pénzügyi bizottságban és a 
delegációban fejtett ki nagy működést. Munkásságával

sok tisztelőt s jó barátot szerzett, elvi ellenségei pétiig 
annyira tisztelik, hogy most Kolozsvárott ellenjelöltet 
nem is állítottak az új miniszterrel szemben. Számos első
rangú közgazdasági társaság és intézmény fogja most 
nélkülözni a nagy elméjű Vezetőt, a kiben azonban annál 
többet nyer a kcrcskedolcmügyek reszortja.

Nem hagyhatjuk említés nélkül azt a ritka szép családi 
életet, melyet Hegedűs Sándor folytat. Neje a jótékony
ság. a keresztényi szeretet mintaképe s családján kívül 
azoknak él, kiket a sors sújtott le. A fiatal Hegedűsök 
közül az egyik már képviselő, tehát karriert csinált, a 
másik apja minisztériumának tisztviselője s szintén szép 
jövő áll előtte. De hisz előttük áll apjok alakja, előttük 
folyik apjuk élete, látják őt férfi kora delén a munkába 
merülve és dicsőséget aratva, a jóban a jó leszármazottjai 
hogyne követnék a jót !

A társadalmi élet és a nők.

w*z utóbbi években kiadtak egy modern 
jf*-|ií jelszót, mely hangzott ekképen: Legyen  
cjjpli nöem anczipáczió ! Kezdték hirdetni, hogy 
a férfi és a nő egyaránt a teremtés koronája, 
tehát részesüljenek egyenlő jogokban az állam 
előtt.

Egyszerre azután ezek a jelszót hangoztatok

H egedűs S án dor.

nagyon lecsendesedtek. .Mi épp e szélcsendet 
Ti< t 11 frfjti Ír "fel ai'ia," hogy fél V e s suk i i k érd est, ‘ 
vájjon kell-e voltaképpen nöemanczipáczió ?

Nézzük e kérdést nemzeti, m ag y ar nemzeti 
szempontból. Ugyan mit tapasztalunk ? Azt látjuk, 
hogy a magyar társadalmi élet fénye, sugara 
külön emanczipálás nélkül is mindig a nő volt. 
Tények teszik kétségtelenné, hogy a magyar a 
nőt mindenek fölé helyezte, többre becsülte és 
má1' a költő is szólt:

«Magyar nőnek születtél,
Áldd érte sorsodat,
Magyar nőnek születni 
Szíp és nemes gondolat !» . . .

És valóban így is van. A költő nem él a 
a poéták szabadságával, mert tényleg, miképpen 
magyar királyt föléje helyezi a pártharezoknak, 
úgy a nőt is feléje helyezi a hétköznapiság 
salakjának.

így van ez jól. A nők gyenge lelkületűkkel, 
finomságukkal, szelídségükkel és kén yeikkel 
nem valók a hétköznapi küzdelm ek v ásár i durva  
z a já b a , ezeké a  lélek v ilá g a . Uraljanak bennünket, 
férfiakat, szenvedélyeinket csillapítsák, a csüg- 
gedés óráiban csepegtessenek lelkűnkbe édes 
reményt, adjanak a családi tűzhelynek lágy 
meleget, édes vonzóságot, de ne kisértsék meg,

hogy finom kezükkel, ártatlan lelkületűkkel, 
hamis és helytelen hiúságból női czipellőikbcn 
belépkedjenek és bemerüljenek a vad hétköz- 
napiságba, melyben hamar tapadna sár és piszok 
ártatlan eszményiségükre. Igen, maradjon esz
ményi a  nő. Legyen ezután is a nő szerencsénk 
részese, bánatunk vigasza, jó és rossz sorsunk 
osztályosa, de ne akarjon küzdeni velünk egy 
sorban ott, hóimét az Isten születésénél fogva 
eltiltotta. A bibliai mese szerint az angyalok a 
mennyországból nem mehetnek a pokol meg
tekintésére. E képlet itt találó. A nők a saját 
világukból ne kisértsék meg az eltávozást, mert 
hogy ott maradjanak, a hova a természet isteni 
akarata parancsolja, a z  m agasabb  és szentebb 
rendeltetés.

A mi jó magyar nőink belátták ezt. Helátták 
és a f é r f i a k  á lta l  fe lk a p o tt  nöem anczipáczió a 
nők ja v a r és z é t  teljesen hidegen hagyta  és tel
jesen hidegen hagyta ép azokat az úrhölgye
ket, kik származásuknál és neveltetésüknél fogva 
a társadalmi élet góczpontjait képezik. .Mi a nő- 
emanczipácziót czéltalan éretlenségnek tartjuk, 
mert arra semmi szükség nincs. A mi nőink 
nem csak egyenjogúak voltak mindenkoron, de 
előbbre helyeztük önönmagunknál és elsőbbséget 
nyertek.

S a magyar nők ezt érzik és tudják. Azért 
hagyta őket közömbösen az emanczipáczió jel
szava. Emanczipálva vannak ők oly mértékben, 
mely azt szükségessé teszi. De eddig és nem 
tovább.

Már most kérdezzük, merne-e clőállani valaki 
s merészeli-e megczáfolni azon állításunkat, hogy 
a nő a magyar társadalmi életben a hatalom 
szerepét bírja? Hisz kezében van mindig a 
társadalmi élet czéljainak sikere vagy sikertelen
sége, tőle függ és meleg pártfogó szavától, 
hogy mi megnyissuk zsebeinket, áldozzunk a 
jótékonyságnak.

Már pedig a nőnek nem lehet más hivatása 
s nem lehet szebb hivatása, mint orvosolni a 
fájó sebeket. Milyen szép, ha a nő a jótékony
ság szolgálatában fedelet nyujtat a fedélnélkül 
maradottaknak, tápot az éhezőknek, házat az 
árváknak, menhelyt a betegnek és sinylődőknek. 
Mindezt a nő a társadalmi élet keretében éri el

Es mondhatjuk, nincs még egy ország Euró
pában, hol a társadalmi élet terén a nő oly 
szerepet tudna játszani, mint minálunk, hol a 
nő fellépését mindenkor siker koronázza, siker 
koronázza azért, mert méltóan fogja fel s mél
tóan teljesíti hivatását. Itt álljon egy példa :

A nők eszménye volt Erzsébet királyné s ime 
Jókai Mór egy-két szava, gróf Telckyné buzgó 
munkálkodása, milyen szép Erzsébet-alapot ho
zott létre. Nem-e legméltóbb adózás ez a magyar 
nők részéről a magyar vértanúi királyné emlé
kezetének ?! És nem-e bizonyítja az összeg 
tekintetében fényes eredmény, hogy a mit a 
magyar nő gondol és akar, ha gondolatát ki
nyilvánítja, az megvalósul ?

A~7fl7fgy(ir nőnek tehát nén i k e l l  szebb szerep
k ö rre  vágyn ia, mint a  m ilyent most e lfog la l.

Döntő szerepet játszik a jótékonyság szolgá
latában. de döntő szerepet általában véve játszik 
mindenütt, hol könyörületességre hívja fel az 
emberi szenvedés a társadalmat. De közvetve 
behat a nő mindenhova tiszta véleményével. Az 
élet viharából hazatérő férj áhítattal hallgatja neje 
tanácsait, okos és mégis meleg szavait és szentül 
hisz azoknak.

De a társadalmi érintkezés, a társadalmi 
viszonyok, a kulturális mozgalmak, műkedvelői 
előadások, hangversenyek, kiállítások, stb. stb. 
sikeres létrehozatalánál is mindenütt számítani 
kell arra, hogy a női nem illően érvényesüljön, 
mert csak így képzelhető el a siker.

Ime, tehát kedves úri asszonyaink, igazuk van 
önöknek, ha nem áradoznak hamis jelszavakra

megmaradnak fenséges hivatásuknál, melyet 
oly kiválóan töltenek be, hogy tisztelet száll 
lényük felé, melyet épp ezért eszményítünk Az 
emanczipáczió a nők tekintetében sem lehet 
más, mint üres jelszó, mert hisz a nő ott van 
már mindenütt, és a  h o l tá rsad a lm i élet van, 
ott légbecsiiltebb an n ak leg főbb tén yezője: n nó.
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A m essalliance. . . .

nagykarátli kastély közvetlen szomszédságában fe
küdt a gcrinczei kastély, melynek utolsó urát most 
helyezték cl az ösök sírboltjába. Kihalt az ág és 

a kastély, meg az azt övező rengeteg birtok, eladóvá lett.
Csakhamar megvették. Valami pénzügyi nagyság, 

börzei kapaczitás és takarékpénztári nagyhatalom fizette 
ki a rengeteg vételért. Éppen tavasz volt, szép idők jár
tak és az -ú j úr» beült az ősi birtokba.

így került Galanta Károly bankdircktor úr a Nagy- 
karádi grófék közvetlen szomszédságába.

Az öreg méltóságos asszony szinte elszörnyüködött, 
mikor az új szomszédok érkcztéről tudomást nyert. A 
méltóságos grófnőnek ugyanis sehogv sem tetszettek a 
jövevények. Pedig még nem is látta őket.

A fiatal comtcssc, Ilona, közömbös maradt s kijelen
tette, hogy «megélünk mi a gcrinczei szomszédság nélkül 
is •, míg Tivadar gróf kereken kijelentette, hogy őt érdekli 
az új tulajdonos családja.

A gróf ugyanis egy bálon már találkozott a kapasz
kodó milliomos Galanta családjával és Galanta Irénnek 
nem mindennapi szépsége volt az, mely öt anyjával szem
ben a fenti kijelentésre késztette.

Csakhamar azután napirendre tértek a grófék az új 
szomszédság felett. Legfeljebb kedvteléseiknek szabtak 
határt, nem lovagoltak át Gerincze felé, megmaradtak 
saját területükön.

Csak akkor szörnyüködött el azonban a grófné, mikor 
cgv szép napon a kastély főbejáratához könnyű kocsi 
gördült és a komornyiktól felküldött névjegyről Galanta 
Károly nevét betűzte ki.

A család tanácsot tartott, melyen a gróf akarata ér
vényesült. Elfogadták Galantáékat.

Csakhamar be is lépett Galanta úr, karján vezetvén 
leányát, Irént. Az apa alacsony termetű férfiú volt ritka 
előkelőséggel öltözve, míg leánya karcsú és magas, szép
sége i'cdig ragyogó.

Hideg és szófukar volt a grófné és leánya, de annál 
lckötclczöbb szcretetrcméltósággal társalgón Tivadar gróf.

Mikor a Galantaiak eltávoztak, a grófné igen bosszú
san nézett fiára, ki azonban igen udvariasan kezet csó
kolt anyjának és lovat nycrgcltctett. Csakhamar kengyel
ben is volt és vágtatott a gcrinczei országút felé. Nem
sokára utolérte a haza igyekvő Galantaiakat és a feléje 
tekintő Irén előtt megemelve kalapját, tova száguldott.

A nagykarádi kastélyban ismét komoly tanácskozás 
volt. Az öreg méltóságos asszony hívta össze. Arról volt 
ugyanis szó, hogy az új szomszédok látogatását viszon- 
zatlanul hagyni nem lehet. A grófné, a mennyire zárkó
zott kedélyű volt és a mily mértékben ragaszkodott 
elveihez és ahhoz a légkörhöz, melyben felncvclkedctt, 
csak épp oly mértékben volt udvarias és előzékeny. A 
Galantaiak látogatását nem vette szívesen , de viszonzat- 
la n u l nem hagyhatta. Ezért ült össze újabban a családi 
tanács.

Másnap azután kocsira ült a grófné leányával, míg 
Tivadar gróf lovon követte őket. Útjuk a gcrinczei kas
tély felé vitt.

Galanta Károly maga sietett elő vendégei fogadására, 
míg leánya a szalonban várta az érkezőket. Irén úgy 
hordta fejét, mint egy herczcgnö. A társalgás kimért és 
szaggatott volt s még a fiatal grófnőt is bosszantotta az 
a hang, az a kicsinylés, melyben Irén a grófot része
sítette.

A grófék hazahajtattak és a méltóságos asszony szi
véről egy kő esett le, hogy keresztülcsctt ez udvarias
sági tényen. Ezzel azután le is akart számolni a gerin- 
czeickkel.

Keresztülhúzta azonban a grófnő számítását Tivadar 
gróf, kit mind gyakrabban kezdtek látni a gcrinczei kas
tély lakói.

Ki-kilovagolt és csak betért a szomszédokhoz. Ga
lanta Károly úr igen udvarias és igen lekötelező volt, 
Irén változatlanul hideg és büszke.

A gróf már egyszer dcjcunerrc is ott maradt és finom, 
előkelő, barátságos modora odáig ment, hogy tegezni 
kezdte Galanta urat.

Csakhamar pedig az egész környék suttogta, hogy 
Tivadar gróf szerelmes a milliomos leányába.

Egyszer azután a fiatal gróf bement anyja lakosztá
lyába és így szólt az öreg méltóságos asszonyhoz:

— Mama, mit szólnál ahhoz, ha én megkérném a 
szomszéd kastély kisasszonyát ?

Özvegy Nagykarády grófnő rettenetesen meg volt 
rémülve. Még felelni sem tudott, csak a csengettyűt 
nyomta meg és míg Tivadar anyja ajkáról leste a sza
vakat, az öreg grófnő csak annyit tudott mondani a 
bcsietö komornának:

-  Kéretem a leányomat!
Ilona grófnő csakhamar besictett. Erre már össze

szedte erejét a grófné és így szólt leányának:

— Tivi cl akarja venni «azt a kisasszonyt®. Beszélj 
leányom vele és ha nem bírod más elhatározásra hozni, 
úgy holnap reggel én és te, leányom, utazunk innen!

— De anyám! ellenkezett a fiatal gróf.
Hiába szedte elő Tivadar minden rábeszélő képessé

gét, anyja csak hajthatatlan maradt. Ilonánál már nagyobb 
eredményt sikerült elérnie. A gyengédszivű grófnő kije
lentette, hogy ő nem tekinti Irén származását, csak jel
leme ne tegye áthidalhatatlanná ezt a frigyet. A grófnőnek 
azután sikerült rábírnia anyját, hogy egyelőre maradjanak 
Nagykarádon, mert hisz Tivadar még úgy sem nyilatko
zott. A gróf meg is ígérte, hogy egyelőre lemond arról, 
hogy megkérje Irén kezét, de követeli, hogy tartsák fenn 
Galantáékkal az ismeretséget, fogadják és viszonozzák 
azok látogatásait.

Hona jelentőségteljesen nézett anyjára, mire ez a gróf 
kívánságába egy nagy sóhaj kíséretében beleegyezett.

Nagy estélyt adott Galanta úr és neje. Sikerült is a 
környék úri családjainak egy részét kastélyába gyűjteni, 
a hiányzó részt pedig azokkal a fővárosban időző urak
kal pótolta, kik Galanta úr bankjának lekötelezettjei 
voltak.

Az estély hangversenynyel kezdődött és özvegy Nagy
karády grófné mélyen elpirult, mikor fiát a ház kisasz- 
szonyával a szereplők közt fellépni látta. Irén kisasszony 
egy áriát volt kegyes énekelni, melyhez a hegedükisé- 
rctet a fiatal grót adta.

Tagadhatatlanul szép volt az ének, a hatalmas, tiszta 
trillák megrázták a jelenlevőket és a pompás hegedtí- 
kisérct remekül alkalmazkodott az énekhez. Tapsvihar 
jutalmazta a fényes számot és a vendégsereg tomboló 
tapsorkánját közömbös hidegséggel fogadta Irén, míg 
Tivadar diadalittasan tekintett anyjára, ki azonban sá
padtan s hangtalanul ült helyén.

Felszolgálták a soupeét, mely után a vendégsereg 
cgv része a hatalmas park illatos területére vonult.

Ilona fivére karját kérte és lcsétáltak a virágágyakhoz 
egy fenyves felé, melynek egyes tisztásaiban székek és 
asztalok voltak elhelyezve. Egy-két elrejtett lugas is volt 
ott és ezek egyikébe vezettette magát Ilona grófnő. Le
ültek. Ilona minden bekezdés nélkül egyszerre csak így 
szólott fivéréhez:

Tivi, fennáll a te elhatározásod e kastély kisasz- 
szonyával szemben ma is ?

— Feltétlenül, Ilona, felelte a fiatal gróf.
A grófnő kedvetlenül csóválta meg fejét, mire a gróf 

sértődötten szólt nővéréhez:
— Talán kifogásod van ellene ?

Isten ments! felelte Ilona. De engedd meg, hogy 
őszinte legyek. Csacska leány vagyok, de világosan látok. 
A világ azt fogja hinni, hogy czímcrünknek aran yozásra  
volt szüksége  és a mi aranyainkból már nem tellett. A 
mi pedig magát választottadat illeti, én tisztán látom, 
hogy e nő csak a  fé n y t  ism eri, azért akarja ehhez a 
rangot, de b o ldog ítan i nem lesz képes. Ezért tiltakozom 
én lelkem mélyéből ezen m essa llian ce elleti.

Tivadar komoran bámult maga elé és nem felelt. 
Ilona épp mondani akart valamit, midőn a lugas előtti 
porondon léptek zaja hallatszott. A ház kisasszonya jött 
egy pesti alakkal.

— Nézd, Irén a tönkrement Sárháty báróval, suttogta 
Ilona fivérének.

Csakugyan ők voltak. Épp a Nagykarádyékról beszél
gettek.

— Tehát szerelmes önbe Tivadar gróf?
— Láthatta, felelt büszkén Irén kisasszony.
— Persze, a gazdag Nagykarády grófnak nagyobb 

szerencséje lesz, mint nekem.
— Igaza van, báró, de ne csodálja, előttem a  sze

mély mindegy. De maga egy szegény ördög és így a 
rang veszít értékéből. Nagykarády gróf ősi név, a Nagy
karády gróf vagyona ősi vagyon. Ilyen házasság kellett 
nekem, barátom, Tivadar grófnak rangja im pon ál nekem.

— És a szerelme, kisasszony ?
— Hagyjuk a szerelmet, kaczagott Irén, hisz ez csak 

arra jó, hogy eszköz legyen, mclylyel magamhoz kössem. 
De hisz — báróm — maga jól tudja, hogy nekem nincs 
szivem.

— Jól tudom, ig r ő fn é », felelt gúnyosan Sárháty.
Tovább vonultak. Tivadar mcgsemmisültcn nézett

maga elé, míg Ilona szemei diadalban sugárzottak.
Csakhamar előállott a Nagykarády grófék kocsija és 

elsőknek hajtattak haza a fényes estélyről, melynek oly 
nagy sikere volt.

De az öreg méltóságos grófné is meg v o lt elégedve 
a  s ik erre l. Ez az estély hárította el a családját fenyegető 
veszélyt, ez az estély semmisítette meg a készülő mes- 
salliancc-ot. S ep rő  Sz—i  Gyula.
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A kis-selmeczi kastély.
— II r. Révay Gyula ős neje fíertchold Róza g ró fn é . -

’ sak múlt évfolyamunk egyik utolsó szá
mában foglalkoztunk a tajnai kastélylyal 
és e czikk keretében báró Révay Si

monnal és nejével. Akkor jeleztük már, hogy 
beszélni fogunk az idősebbik' Rovarról, ki a régi 
kis-selmeczi várkastélyt mint hitbizományt bírja

Érdekes és imponáló ez a kis-selmeczi kas
tély. Egy darab múltat jelent, egy darab dicső 
monnal, mely össze van lorrva a Révayak nevé
vel és be is aranyozzák a Révay nevet.

Ősrégi magyar család, melynek eredete ok
mányszerűen a X 111. század elejéig vezethető 
vissza. Állítólag Szeréin vármegyéből eredtek és 
csak a XIV. században származtak Turóczba. 
Révay Ferencz , már 1531-ben Turóczmegye fő
ispánja volt és ez idő óta minden majoresko 
egyúttal Turóczmegye örökös főispánja és grófja.

Ha a Révay-család kronológiáját nézzük, 
látjuk, hogy a Révayak ősei mindig hűek vol
tak királyukhoz, hazájukhoz. Egyik része a poli
tikai terén érvényesült, másik része a papi pá
lyára lépett, a harmadik rész pedig a katonai 
pályát választotta. De mindegyik jóval felemel
kedett a közepességen és a magyar társadalmi 
életnek vezetői között mindenkor ott voltak a 
Révayak is.

Báró Révay Gyula volt országgyűlési 
képviselő, császári és királyi kamarás, 
főrendiházi tag, a Révav-család fülei co- 
missumának a tulajdonosa. Atyja a bol
dog emlékű báró Révay Simon  1820-ban 
született, 28 évig főispán volt, majd 
országgyűlési képviselő, később pedig 
a valóságos belső titkos tanácsosi mél
tóságra emelte az uralkodó kegye és jl 
1880. januárjában tért őseihez.

A család hagyományaihoz képest 
Gyula báró sem keresi a feltűnést, de p  
törvényhozói jogait már mint országgyű- jj. 
lesi képviselő is gyakorolta és mióta 
nem vállal mandátumot, mint főrendi
tag teljesíti törvényhozói kötelességét.

Beszéljünk most a kis-selmeczi kas
télyról, melynek már régi várkastély jel
legét kiemeltük Berendezése és kör
nyéke urát dicséri. A kastélynak 80 
szobája van és a legnagyobb kényelem
mel van berendezve. g; $

A kastélyt nagy terjedelmű, mintegy 
százholdas, park veszi körül és a parkkal 
összeköttetésben áll 20 halastó, mely
ben a mesterséges haltenyésztést nagy
mértékben és sikerrel űzik. E  tekintetben 
tehát a kis-selmeczi kastély majdnem 
egyedül áll az országba

A kastélyban magába., nagy értékű aggan es
és régiség-gyűjtemény van, mely báró Révay 
Gyulában úgy a kivált) vadászt és erdészt, mint 
a jeles régészt dicsérik. De emlékezzünk meg 
az értékes könyv- és családi levéltárról, melyek 
szintén díszét képezik e régi kastélynak. Szép 
a parkban levő kert, a parknak természetes 
folytatását képezi a rengeteg erdő, mely odáig 
nyúlik; míg a kastély egész környékét a Kis- 
Kárpátok, mintegy völgykatlant, övezik.

Ne hagyjuk említés nélkül a halastavakkal 
szemben elterülő vadas kertet, mely a maga ne
mében szintén páratlan, valamint ki kell emel
nünk, hogy báró Révay Gyula mintaerdészetet 
folytat.

A halas tavainak bemutatásával egyébiránt báró  
Révay Gyula a millenniumi kiállításon is részt 
vett és ott is nagy feltűnést keltett. A kastély 
megtekintésekor érdeklődést keltett bennünk a 
báró Révay-családnak a kis selmeczi kastélyban 
elhelyezett és őrzött régi kandallója, melyet mi 
képben is bemutatunk.

Báró Révay Gyula, a kis-selmeczi kastély ura 
1853. márczius 14-én született és neje született 
Bertchold Róza grófnő, kivel igen 1 >oldog házas
életet él. A grófné Bertchold László grófnak 
Török Anna grófnővel kötött házasságából szár
mazik.

A kastélyban a Révay-család az év javaré
szét tölti és a kastély ura, vagy erdészettel, vagy

vadászattal foglalkozik. Mint vadásznak és er
désznek rengeteg területek állanak rendekezésre.

Mikor beköszöntőnek a hideg napok ka
rácsonyt és egyes vadászatokat nem tekintve 
—  a báró Révay-család felköltözik a fővárosba, 
hol József-utczai palotájuk kedvelt összejövetelt 
helye a fővárosi családoknak.

A kis-selmeczi kastélyról hozott képeink egy 
darab tükrét adják annak a helynek, melynek 
területén a Révayak ősi neve tisztelet, szeretet 
és jótékonyságot jelent

S z i n h á z.

/n| éhány évvel ezelőtt feljajdultak, hogy nincs 
elég színház és ez az irodalom rovására 
is megy. 11a nincs színház, hogyan lehetne 

színműíró, s ha nincs színműíró, hogyan lendül
het akkor a drámai irodalom ? ! S így tovább.

Most már van egy csomó színházunk és egy- 
kettő még épülni is fog. Szíuházszükében  tehát 
éppen nem szenvedünk. Es ugyan mégis mit 
tapasztalunk? Soha a magyar drámai irodalom
ban olyan visszaesés, pangás, hanyatlás be nem 
állott, mint ezekben a  sz ínházi esztendőkben. Es 
ha keressük ennek az okát, megtaláljuk általá
ban véve a sz ínházakban , a színházak vezető
ségeiben.

/ ír .  Révay Gyula és h e je  licrlcho ld  Róza g ró fn ő .

A színházak rettenetesen konkurrálnak. Es 
hogy akarnak konkurrálni ? falán úgy, hogy a 
műizlést irányadóul véve, ennek akarnak áldozni 
és ez áldozatban vetekedni? Ej dehogy ! Sokkal 
prózaiabbak, sokkal kercskedőbbek a tisztelt 
igazgatók, vagy nevezzük őket vállalkozóknak, 
semhogy nemes versengés támadhatna köztük. 
Máskép mérkőznek ők, a hős férfiak. Es csodá
latos, mérkőzésük módja mindnyájuknál egy
forma. S hogyan mérkőznek ? Úgy, hogy a 
vezetésük alatt álló vállalatot, pardon, műintézetet 
leszá llítják  az  orpheum ok n ívójára . Mindenik 
telt házat akar és állandó publikumot nem a 
műízlés fejlesztésével akar nevelni magának, 
hanem a színvonal leszállításával csődít össze 
telt házakat.

Avagy nem botrányos-e az, hogy ha szín
házaink csak a franczia ízléstelenségeket és 
trágárságokat * k u l t iv á já k .: ». Prissou  és mások 
szellemes nagy írók s ha pikánsak is, igen el
fogadható darabokat tudtak produkálni és a 
pikantériát fátyol alá burkolták. Mit tesznek ám 
a mostani direktor urak? A nagyobb franczia 
színműírók legse/ejtesebb darabjait rántják elő s 
azokról is a fordításnál letépik a  szemérem- 
fá ty o lt  és a darabot az átültetésnél m egvaskositják.

Ez az egyik. Azután felülnek az express-vo- 
natra és kiszállnak Párisban. De ott nem az 
első színházakat keresik fel, hol ízlést, rende
zést tanulhatnának, hanem elmennek a hussad-

raugnba, onnan azután elhozzák ide a z  egész 
refertoirt. így azután magyarba azok a franczia 
színműírók lesznek átültetve és azoknak a nevei 
kerülnek színpadra, kik saját hazájukban az iro
dai mi kreizlerek csoportjába tartoznak s a kik 
a franczia irodalmi körökben helyet nem is 
foglalhatnak.

Foglaljuk most már össze egy eredménybe 
a mi direktoraink művészetét. A tisztelt igaz
gató urak nem a lélekre, a szívre akarnak hatni, 
hanem  az  érzékiségekre. Es mikor ezt állítjuk, 
kijelentjük, hogy igen finom an fejeztü k  k i  ma
gunkat.

Kezdjük a V ígszínházzal, ezzel a siralom- 
házzal.

'Jók a iv a l és K is fa ln d y v a l  kezdte. Szép volt 
a kezdet. Noha J ó k a i  darabja gyenge volt. De 
mégis a költő-király darabját adták ott először. 
A prolúgban pedig K is fa lu d y  szellemét idéz
ték-. Es ugyan hova fajult ez a  konzorcium  
fennállásának pár éve alatt? Edjutottunk «-dr. 
P epi*-hez. S hány magyar szerző kopogtatott 
hiába a V ígszínház  kapuján! Mi nem kísérle
tezhetünk, felelik az okos urak. Mi biztosra aka
runk menni és ezért kellenek a <dr. P ep i*-féle 
darabok. Es ezért kellett oda Szécsi fe r en cz  
úr, a - nagy d ra m atu rg * .

Egy társadalmi kitűnőségtől hallottuk a Víg
színház  vezetésére jellemző következő kis tör
ténetet.

Iá i Ida L a jo s  «.1 ta lizm án » czímíí 
. világhírű darabját, a melynek a jury a 
| német nemzeti díjat Ítélte oda, egy kassai 

jó nevű fiskális, volt újságíró, /-/omonnai 
R. M állón  név alatt lefordította és be
nyújtotta a Vígszínházhoz. Közbe kiadta 
a fordítást könyvalakban is és az ország 
első folyóiratai a legméltóbb szavakban 
ismerték el a fordítás jelességét és ma
gyaros zamatosságát. Ajánlották is elő
adásra. Es mit felelt a Vígszínház ? Azt 
mondotta az egyik úr, hogy a fordítás 
nagyszerű, / [omonnai úr az irodalom
nak szolgálatokat tett éső . I ta lizm án *-1 
elő is fogja adatni ; hanem nem a  IIo- 
m onnai úr kitűnő ford ításában , mert 
a k k o r  konfliktusba keveredne . hanem ki
adja a darabot fordítás végett egy is
mertebb lap munkatársának, hogy így 
a nagy dobot biztosítsa magának.

Nos, ez a megtörtént tén)’ netn-e 
jéllemzetes ? A kész jó munkát, a kitűnő 
fordítást az igazgatóság nem veszi át, 
mert a darab reklamirozásához egv új
ságíróra van szüksége. Hát a darabot 
egy újságíróval fordíttatja. S mit szól 
ehhez a világhírű szerző: f'u/da Lajos, 
mit gondol a felett, hogy egy nyelvre 
kétszer is átültetik az ő darabját?!

No, hagyjuk ezt. fény, hogy a tisztelt szín
házi vezetőségek nem a magyar színműirodalom 
életre keltésében munkálkodnak, hanem szár
nyát szeg ik  a  m agyar d rám ai irodalom nak. A Víg
színház pedig megváltoztathatná a ezégért s ha 
őszinte tudna lenni, kiírná egy új táblára fényes 
betűkkel: «lilsö  m agyar orpheum.

Az O peraházról ezúttal ne beszéljünk. Kiván
csiak vagyunk, mint nyilatkozik meg gróf Keg- 
levich Istvánnak a  Vígszínházban nem érvényesült 
szakképzettsége, műizlése és körültekintése, sok
kal kisebb az az idő, melyet ő az intendánsi 
méltóságban töltött, semhogy az Operaház mos
tani szííkesztendőjét az ő rovására írnok.

De a A’em ze/i Színház  sülyedését ne hagyjuk 
szó nélkül. Szegény P au lay  / id e ! Mi lett munkád
ból, öröködből ! Emlékezzünk vissza a múltra ! 
Mikor még ő volt az igazgató és C sily  Gergely 
a dramaturg. Az ország első műintézetévé fej
lesztették a Nemzetit. C sily  azután váratlanul 
elhunyt s követte Paulay  is. Emlékezni ‘k-e még 

.1 k a  m állás h ö lg y * első előadására? Ekkor 
haldokolt P au lay  s h alá ltu sájában  is a  művészi 
sikert leste. Minden órában hírül vitték egy-egy 
lezajlott felvonás után az eredményt. Es mikor • 
a fényes est lezajlott, P aulay  felült ágyában s 
megírta utolsó levelét M árkus Emíliának, «A 
kaméliás hölgy» személycsítőjének, melyben a 
művészet nevében megköszönte a legnagyobb 
művészetet ! Azután meghalt.
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A kastély  hom lokzata. A kastély  o ld a lr ó l  nézve.

A résháti kastélyban szívesen látott vendég volt Zsol
dos Ferkó is, a mint csak az urak maguk közt nevez
ték. Még csak nemes ember sem volt. Gazdag volt na

gyon és birtoka az első mintagazdaság az ország
ban, az ember pedig maga a becsületesség. A környék 
Zsoldos bácsiját tehát szívesen fogadta a résháti kas
tély fenkölt gondolkodású ura, ki mindig szaktekin
télynek tartotta «F erkó  bátyám *-ot  gazdasági téren 
és sohasem bánta meg követett tanácsait.

Zsoldos Ferkónak volt azonban egy gyengéje. 
Igen szerette utánozni a főrangúakat, noha ez egy
szerű emberségéhez sehogy sem illett. Alig birt fel
ülni a lóra s azért mégis minden nap kilovagolt s 
még a családi ebédjeire is kifogástalan szalonképes 
öltönyben jelent meg.

Ferkó bácsi igen szerette Résháty grófot és igen 
őszinte és bizalmas volt hozzá. Egyszer így szólt 
Réshátvhoz :

— Ejnye, méltóságos uram, egy alázatos kérésem 
volna hozzád.

— Parancsolj velem, Ferkó bátyám.
Gazdász vagyok, jeles gazdász, és szégyenlem,

vadász nem voltam még soha. Taníts meg erre, méltó
ságos uram.

— Ejnye, tanulni akarsz, a te korodban ?
— Szeretnék veletek vadászatokra járni, különö

sen télen, mikor szünetel a munka.
— Ha csak ez a kívánságod, bátyám, ezen könnyen 

segíthetünk, egy vadászomat átadom neked, végy 
magadnak két puskát és azzal be vagy véve a mi 
vadásztársaságunkba.

— Köszönöm, neked, méltóságos uram ! felelt jó
kedvűen az öreg Zsoldos.

A jövő hét első napjára egy hajtóvadászatot hir
detett Résháty gróf a dúvadakra, melyek nagy kárt 
tettek a vetésben. És meg volt hiva már e vadá

szatra Ferkó bátyánk is.
Összejöttek a kis vadásziakban, hol a dúvadakról

Yadászzsákmány.

Istenem ! Milyen változás ! P an lay  örökében 
egy T oln a i!  Csiky Gergely helye pedig betöl
tetlenül. Ks miféle gazdálkodás, miféle műveze
tés ! És ily viszonyok alatt keresnek méltóbb 
hajlékot a nemzeti múzsának ! De hisz a 
nemzeti múzsa a kerepesi-úti színházból már 
rég kiköltözött. Ott sirdogál elhagyatottan 
valahol P au lay  sírja felett vagy Csiky Gergely 
hantjánál !

A M agyar Színház  fiatal direktora, Beöthy 
László sokat Ígért. Meg fogjuk látni, mit 
tud  beváltani. Nem akarjuk támadni idő eló'tt, 
nem akarjuk bántani érdemetlcnül. A színház 
még keveset produkált, nívója nincs, de te
remhet neki. A színház kicsiny, de a művé
szet nagyságát ez ne gátolja.

A N épszínház  felel meg legjobban czél- 
jának és noha legtöbbet szenved a sok ellen- 
ség jogtalan és önző támadásától, igyekszik 
megfelelni hivatásának, noha az utolsó pre
mierek nem voltak szerencsésen megválasztva. 
Gyámolítania kell ennek a színháznak a ma
gyar k ih a ló  népszínművét s a  csecsem őkorát 
élő m ag y ar  operettet.

A színműirodalom erkölcsi csődje be fog 
következni, ha a színházak vezetésében rend
szerváltozás be nem következik. Ez a mi igaz
ságos és megfontolt véleményünk.

_________ S z —t S — ö  Gy — a.

Noha sokat adott családfájára, melynek elágazását a 
történelem is feljegyezte a család nagy alakjaival, de 
mint a mai kor embere nem zárkózott cl az egyéni tisz-

résháti uradalomhoz óriási vadászterületek tar
toztak és Résháty Jenő gróf szenvedélyes 
vadász volt. Egyébiránt úr a maga nemében, 

barátaival szemben áldozatkész és lekötelező a vég
letekig, alárendeltjeivel elnéző, kíméletes és kegyes, a 
vele nem cgyenraugú.ikkal ’ frnonr,'udvarias és clőzckcnVi

P é g i m agyar kanda lló .

tességtől és érdemtől, ha ezt az érdemet egyéni tisz
tességgel nemesi név és rang nem is díszítette.

Ebédlő. Szalon.

fí r .  Révay Gyula kis-sclm eczi kastélya.
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beszéltek. Egy-két medve lehet, mely annyi kárt okoz 
és ezeknek puskánkra kell kerülniük minden áron.

És megkezdődött a hajtás. És részt vett benne Zsol
dos bácsi is rendületlen kitartással. Körülkerítették az 
erdőt és mentek egyre beljebb-beljebb, felverve minden 
pontot, útjokba kerítve már egy csapat özet, néhány 
száz nyulat, de a dúvadak nem mutatkoztak.

Közbe évödni kezdtek az urak Zsoldos bácsival, a 
kiről már a verejték csurgott.

— Ne csüggedjen Ferkó bácsi, maga fogja leteríteni 
a dúvadat, a tulajdonképpeni vadászzsákmányt.

Zsoldos Ferkó büszkén emelte fel e szavakra fejét 
és csörtetett az erdőben tovább, mialatt magasztos eszme 
kalandozott tar koponyájában. 11a csakugyan ö ejthetné 
el a dúvadat!

A fák között oldalvást zörejt hallott. Talán éppen 
a medve! Istenem, ha úgy lenne! És szivét félelemmel 
vegyes reszketés rázta meg. 11a ö leteríthetné! De el-c 
fogja találni ?

A zaj felé tekintett, a bokrok között egy zömök ala
kot látott megbújni. Igen. ez a medve. Szerencse fel! 
fohászkodott Ferkó bácsi és lekapta fegyverét. Mielőtt 
megakadályozhatták volna, lőtt. A bokorból rekedt ordí
tás és kétségbeesett káromkodás hallatszott és elösán- 
tikált, vérnyomokat hagyva maga után egy szegény — 
hajtó.

Az öreg jól ezélzott s a vadnak nézett hajtó találva 
volt. Oda siettek a vadászok. A seb jelentéktelen hor
zsolásból állott s Ferkó bácsi meg- 
scmmisültcn várta, mit konstatálnak 
a jó barátok.

Szerencsére nem a hajtót. hanem 
Ferkó bácsit kellett felbátorítani. Sike
rült is ez nagy nehezen Résháty gróf
nak, az öreg nagyokat fújt. odaadta 
fegyverét egy vadásznak, azután ki
vett tárczájából néhány százasbankót 
és odaadta a sebesült hajtónak.

Eddig tartott Zsoldos bácsi vadász
kodása és miután a vadászatot rögtön 
abbanhagyták, mégis csak övé volt 
a legnagyobb vadászzsákmány.

Zsoldos bácsi azonban nem tar
totta ezt dicsőségnek, mert két hétig 
ember elé sem került és Résháty gróf
nak magának kellett elmenni hozzá, 
hogy kiűzze magábavonultságából.
Ez sikerült is a grófnak, de Zsoldos 
Ferkó bátyánk lemondott arról, hogy 
Résháty grófot tanítójául kérje, leg
feljebb csak kártyapartnerként vá
lasztotta.

Pedig ehhez is úgy értett Zsoldos 
bácsi, mint a vadászathoz, de hát tar
tani kellett hite szerint az urakkal!

H ő i

kíti nevét s a köztiig veknek ritka magyar nemes 
hozott nagyobb áldozatokat, mint a kiváló hazafi 
és nagybölcsességű aggastyán, baráti Huszár 
Károly.

Huszár Károly pátriárkái kort ért el és nagy
számú család, rokonság, az egész nemzet őszinte 
részvéte kisérte sírjába.

Egyik fia István, egyike volt a szabadságharc/ 
legkiválóbb tisztjeinek s emlékezetes, hogy mint 
Görgey Art húr tábornok galopinja, Hilda vára 
bevételének örvendetes hitét ö vitte meg Kossuth
nak Debreczenbe.

Than Mór, egyik jeles festőművészünk annak
idején le is festette két példányban Görgeyt és 
táborkarát, —  a mely képnek a másolata meg 
is van (iraczának a szabadságharczról szóló 
történelmi munkájában, azonban Huszár István 
neve véletlenségbó'l kimaradt. A kép egyik ere
detije gróf Károlyi Sándornál van, a ki mint 
igen fiatal ember, szintén résztvett ezekben a 
mozgalmas időkben, a másik példáin pedig 
Huszár Héla tulajdona.

Az alkotmányos idők megnyíltával Xógrád 
vármegye főjegyzője, majd Xógrádmegyének 
volt egyik országgyűlési követe. Rendkívül tevé
keny részt vett a közéletben és ösmert alakja 
volt a budapesti társaságnak is.

Huszár István kétszer nősült, első Blaskovich

B a r á t i  H u szár  B e ! cbcczki Bi'iiskorich Jo /á n .

A kőszegi kastély.
— Baráti Huszár Béla és neje ebeczki Blaskovich Jolán.

ont- és Xógrádmegve egyik legrégibb, 
törzsökös családja a baráti Huszár-család. 

rJL-C Xemességét még a nemzetiségi királyok
tól nyerte s ezt 1591-ben Kerdinánd király csak 
megújította, egyszersmind nemes-levelet is adva 
a család törzsősének. 1. Mártonnak.

Utána György, majd II., III. és 1Y. Márton 
következtek, mint egyenes leszármazék.

1Y Mártonnak második nejétől, Jeszenszky 
Máriától született 1. József, a ki a század elején 
Hont vármegye főügyésze, később csász. kit*, 
tanácsos volt.

1. Józsel neje székhelyi Mailáth Mária volt, 
a kitől származott 11. József, a kinek nejétől, 
Somogyi Máriától négy gyermeke született, köz
tük a család újabbkori gazdaságának és fényé
nek megalapítója, Huszár Károly.

Huszár Károly, a ki egyik typusa volt a régi, 
híres diétái követeknek, még az 1844-iki ország- 
g y ülésén mint Xógiádmegye egyik követe, nagy 
szerepet játszott.

Tulajdonosa volt a Szent-István rend kis 
keresztjének és nagyon tevékeny részt vett nem
csak Xógrád vármegye, de az ország minden 
nevezetesebb mozgalmában.

Különösen mint nagy filantróp, mint bőkezű 
mecénás volt ismeretes. Számos jótétemény örö

Anna, a második Gvurcsány Gabriella volt, a 
kitől származott Gabriella leánya, gróf Pongrátz 
Yilmosné.

Baráti 1 Iuszár Béla, a ki a keszeghi kastélyban 
igazi magyar nagyúri fénynyel él, I Kiszár István
nak első házasságából született.

Mint egyetlen fiú, a legfényesebb nagyvilági 
nevelésben részesült és tanulmányait többnyire 
külföldön végezte.

Unokanővérét, ebeczki Blaskovich Jolánt bírja 
nőül, a ki egyike volt Csanád vármegye leg
szebb lányainak s messze földön ösmeretes 
elevenségéről, jó kedélyéről, ritka magyaros 
leikül étéről.

Huszár Béla mint fiatal házas ember Abonyba 
lakott és nagy népszerűségnek örvendett a 
Cser háton is.

Innen Baloghra költözött, végül Keszeghre, a 
hol megállapodva, minden fénynyel és kénye
lemmel rendezte be otthonát.

A keszeghi kastélyt, Huszár József cs. kir. 
tanácsos a század elején építtette s egyik ritka 
nevezetessége, a pincze, a mely az egész ház 
alatt elterül s kőboltozat nélkül, földből van 
ki vájva.

Huszár Béla az ódon kastélyt egészen reno- 
váltatta, ellátva azt vízvezetékkel, remek új be
rendezésekkel. valamint a gazdaságot is egészen 
új mód szerint kezelteti.

Rendkívül gazdag könyv és képtára van, igen 
becses valódi Rembrandt-okkal.

Ritka szép sietnem hali tehenészete, jóhiríí 
ménese, becses felvér tenyészetével.

A hazai lótenyésztés körül már eckhg is rend
kívüli nagy érdemei vannak Huszár Bélának, a 
ki becses gyakorlati ösmereteivel nagy szolgála
tokat tesz közgazdaságunknak.

Bár év előtt még versenylovai is voltak, de 
azóta nem vesz aktív részt a futtató sport terén.

A politikai életben is élénk részt vesz s 
különösen kiváló, mint alkalmi és rögtönző szónok.

Emlékezetes egy ilyen rögtönzött szónoklata, 
a melyet O-Budán, elhunyt jeles publicistánk, 
Horváth Gyula képviselő választása alkalmával 
tartott, még pedig németül.

Szavai annyira föllelkesítették a áraim  ha.v/cir
kot, hogy a nekimelegedett svábok vállukon 
hozták át budapesti lakására.

Huszár Bélát rendkívül szeretik a társaságok
ban s ő is vendégszerető, igazi magyar szabású 
nagyúr.

Xégy fia közül 'Tibor a tízezer holdas vámos- 
mikolai hitbizomány örököse, a többi pedig a 
nógrád- és hontmegyei birtokokat örökli.

A szerető szülők rendkívüli gondos, előkelő 
nevelésben részesítik fiaikat, a kik épen úgy, 
mint jeles elődeik, bizonyára vezérszerepet fog
nak vinni nemcsak a megyében, de az ország
ban is.

Krónika.

físcményekben mint mindig, most 
is gazdag a világ. Születnek 
zajban és zajtalanul, élnek zaj

ban és zajtalanul és meghalnak zaj
ban és zajtalanul az emberek. Egyiket 
tisztelet, a másikat homály, ismeret
lenség környezte, a miként egyik csa
ládjának. másik önmagának, harmadik 
a társadalomnak fit.

Most egy magyar föúr szállott ősei
hez. Gróf Apponxi (Ayárgy, az egykori 
kanczellár, a későbbi országbíró, tért 
nyugodni az eberhardi kriptába. A 
konservativok utolsó mohikánjának 
nevezték őt. Parentáljuk el mi is. Mi 
a mi véleményünk az ősz grófról ■

A mai élet nyüzsgésében már nem 
volt látható az ö tiszteletre méltó 
alakja. de tény. hogy gróf Appouyi 
György sohasem kereste a nyüzsgő 
élet vásári zaját, sokkal magasabban 
állott a lelke s nem keresve hangzatos 
szavakkal olcsó népszerűséget, aczél- 
tiszta jellemével a haza jólétéért fá
radott.

Ezért szállott feléje s halál ágya 
mellé egy nemzetnek igaz részvéte. 

Mcgércztük, hogy egy kiváló nagy alak, egy mintajellcmü 
föúr hunyja be fáradt szcmpilláit. Appouyi Albert gróffal 
mély Kyászál >an vele érezünk mi is, vele érez a nemzet.

A/ / / .  L c á  pápa is veszélyben forgott. Egy mérges 
daganatot kellett operálni és a jeles orvosok megopcrál- 
ták a kilcnczvcn éves pápát. A katholikus világ pedig 
szívszorongva leste, mint perczcg a kés a szent atya 
testében s mint hull az ^ apostoli > vére. És bejárták a 
világot a vészhirek. Rebesgették, hogy gyász éri a 
katholicizmust. És ezrével özönlöttek a táviratok a Vati
kánba, mely előtt ott állott a nép. hogy várja az újabb 
híreket.

A/ / / ,  l.eo  pápa pedig az operáczió után felült ágyá
ban es lelkét elküldve istenéhez, latin verset írt és dckla- 
mált. A láz kiütött szent homlokára, arcza túlvilág! fény
ben ragyogott és környezete úgy leste a szent egyház- 
fejedelmet. hogy nem-e az utolsó vers, az utolsó sza
valat ez ?

Nem. a pápa meggyógyult s a katholikus világ meg
könnyebbülten lélegzett fel. de lelki szemeink előtt 
mindnyájan ott látjuk a pápát, a mint betegágyán latin 
verset komponál.

** *
Kiállításra készülnek Münchenben, sajátságos kiállításra, 

élén az ottani államminiszterrel, báró / e i l i t .u h s e l .  Ez 
év őszén nagyszabású .p o r t -k iá il i fá .i lesz ugyanis a 
bajorok fővárosában. A kiállítás fel fogja ölelni a test
edzés és a sportszórakozás minden ágát és nemét, be-
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mutatja eredetét, fejlődését és mai állapotát, bemutatja 
az eszközöket és versenyekben, mérkőzésekben az ered
ményeket, miket a sport kultiválása terén elértek az 
emberek. Az első sportkiállítást tehát megérjük ez évben 
és területén lesznek világmérkőzések. Mindkettő elég 
érdemes arra, hogy München felé forduljon az érdeklő
dés. Ez úttörő kiállításnak őszinte sikert kívánunk már 
csak azért is, hogy München példáját azután kövessék 
a világvárosok is.

A legmagyarabb királyi herezegnek unokája született. 
Megszoktuk már, hogy J ó z s e f  királyi herczcg minden 
örömében és bánatában osztozzunk. Szép és jellemző az 
a sürgöny, melyben J ó z s e f  Ágost fühcrczeg az alcsuthi 
nép üdvözletét megköszöni. A bizalmas, őszinte, szeretet
tek szavak meglepően kedvesen hangzanak az alcsuthi 
egyszerű népekhez és a viszonyt, mely a legmagyarabb 
királyi herczcg magas családja és az alcsuthi nép között 
fennáll, még szorosabbra fűzik. Egyébiránt a hivatalos 
lap jelentése szerint a fenséges asszony jól érzi magát 
és az újszülött egyre gyarapszik, mit itt őszinte örömmel 
regisztrálunk.

Csajthay F érc  néz tehát megmenekült. Mire a politikai 
harezot felváltotta a tartósnak Ígérkező munkás béke, 
addig a Csajthay Kcrcncz állapota is túl volt a veszélyen. 
A politikai tusa között szerezte ezt a veszélyes sebet ő, 
a Korrekt újságíró, ki a csa ta téren , a küzdtércn sebeket 
kapni nem szokott, mert a tisz
tesség aczélsisakjával van vér
tezve. Mi, a kik évek előtt 
őszinte jókivánatainkat küldtük 
Csajthay  szép frigyéhez, mély 
megilletődéssel és fájdalmas 
izgatottsággal lestük a híreket, 
melyek állapotáról szóltak. De 
C sajthay/ megtartotta az Isten 
nejének és gyermekének. No 
meg az újságirodalomnak, mely
nek szüksége van az ilyen fed
hetetlen alakokra.

A Tudományos A kadém ia  
választások előtt áll és a tudó
sok között megindult a kapaci- 
tálás. Tiszteletbeli tagoknak 
akarják Szász K ároly  refor
mátus püspökin és Zichy J e n ő  
grófot. Mindkettő rászolgált e 
kitüntetésre. A külföldi jelöltek 
között látjuk F reycin ct  franczia 
hadügyminisztert, kit K én ig  
Gyula és Szily Kálmán támo
gatnak. A rendes tagságra van
nak ajánlva többek közt E n d 
r éd  i  Sándor. Kozm a Andor és 
Herczcg Kcrcncz. Mindhárman 
méltók ahhoz, hogy helyet 
nyerjenek a tudósok társaságában. Emlékezzünk meg 

••meg -a-jde»4íaí;-UfWógusró! Pctn'k  Ottóról, Zsun/szky  
államtitkárról, az öreg Szinnyey bácsiról. ( zohor  Béláról, 
kik mind igen komoly tagjelöltek. Elválik, kiket fogad be 
a 4 halhatatlanok* közé a tudós és klikkektől nem men
tes Akadémia.

A tav asz i lu x u s ló v á s á r ró l  is meg kell emlékez
nünk. Az idén az eredmény általánosságban kielégítő es 
beavatott körök szerint e szép eredmény nagy részben 
dr. P a rá n y i Ign ác: földmívclésügvi miniszternek köszön
hető. a mennyiben ő e luxus lóvásárt nagyban támo
gatta. Ha már most ez eredményt vázolni akarjuk, em
lítsük meg. hogy 67 ló került eladásra és a 67 lóért 
összesen 31,000 frt folyt be. Érdekes, hogy Hoyos M iksa  
grér' pompás négyesét Szm recsányi püspök vette meg 
'•s P laskovich  E r n ő  is az eladók közt volt, noha e két 
úr mindig a vásárlók közt szokott szerepelni. A legma
gasabb árban M ikovics Ágoston úr két kocsilova kelt el 
és pedig 40,000 forintért. A lótenyésztés szempontjából 
mi azon a nézeten vagyunk, hogy minél több luxus ló
vásárt kellene rendezni az ország különböző pontjain.

Aohurg L u iza  föherezegasszonyröl telekürtölték a 
világot a lapok egy oly hírről, mely teljesen valótlannak 
bizonyult. Mi a föhcrczegnü szereplését bírálat, vagy 
vonatkozás tárgyává tenni nem akarjuk, de viszont nem

hagyhatjuk megjegyzés nélkül, hogy milyen különös el
járásnak tartjuk azt, ha a világsajtó egy része meghur
c o l  egy nőt, ki bár tévedett, de a kinek ügyei mégsem 
a nyilvánosság érdekeit képezik. Az újságírás feladata 
nem lehet, hogy beférkőzzék a családi tűzhelybe, el
lesse annak titkait és még kevésbbé szabad a sajtónak 
odáig menni, hogy az ellesett titkokat hamis hírekkel 
világgá áraszsza. Mi csak sajnálni tudjuk a fühcrczcg- 
asszonvt, de toliunk nem elég közönséges arra, hogy 
őt, a jó ízlést és a nő iránti köteles udvariasságot meg
bántsuk. A család ügye maradjon a családé, még akkor 
is, ha egy íőhcrczegi családról van szó.

M ark Twa in ró l  megemlékezni is csak kötelességünk. 
Ugyan a Lipótvárosi Casino hívta közibünk, de azért 
nem csupán a Casino, hanem a magyar nemzet vendége 
ő. Mint humorista, az írói világ legjelesebbike, mint ember 
pedig igen érdekes az amerikai író, ki annyira idcálista 
volt, hogy a pénznek értéket nem tulajdonítva, egész 
vagyonát rábízta egy könyvkiadó ezégre, a helyett, hogy 
tőkéjét az angol bankban helyezte volna el. No de azért 
nem lett Mark Txvain koldussá, a pénze elveszett, de 
tőkéje megmaradt, igen, szellemi tőkéjét élvezi az egész 
müveit világ. Örülünk, hogy a kiváló író megismerhette 
a vendégszerető magyar nemzetet.

B a r á t i  H u szár  B é la  ,keszeg/' kastélya.

Magyar sportélet.

Q agyar sportról cgy-két évtized előtt nem 
is beszélhettünk volna, mert magyar 
sport nem létezett. Ma tehát bölcső- 

korát élné a sport nálunk. Ámde e két évtized 
alatt annyira megizmosodott és oly általános mér
veket öltött, hogy nem bölcső-éveiről beszélhe
tünk, hanem virágzó sportéletről, melynek meg
vannak a maga magyaros speczialitásai is.

Csikkünk bevezetésében azonban adózzunk 
két kivált’) férfiúnak a legnagyobb és a leg- 
megérdemeltebb elismeréssel, gróf Csáky Albin 
és Berzeviczy Albert valóságos belső titkos 
tanácsosoknak, az egykori miniszternek és állam
titkárnak. mint a kik a mai sportélet megteremtői 

.valának. K két férfiú pedig triumvirátussá válik 
H egedűs Sándor mostani miniszter csatlakozása 
által. Ő volt ugyanis a harmadik, ki a magyar 
sportélet terén a legtöbbét tett.

De emlékezzünk csak vissza a múltba. Gróf 
( sákv Albin és államtitkárja voltak azok, a kik 
a tornaversenyeket a középiskolák tantervébe 
bevették és a kik ezáltal ezt eket hódítottak meg 
a sportügynek. Az áldozatok árán azután így 
vett lendületet a test fejlesztése, a tornajátékok 
kultiválása, szóival így született meg és fejlődött 
ki a magyar sportélet, melynek ma már kül
földön is nagy neve van.

A mi H egedűs Sándort illeti, sok az ő érdeme 
is. Egyrészt mint a Nemzeti Torna-Egyesület 
elnöke fáradhatatlan buzgósággal és lankadatlan 
tevékenységgel, szava, tekintélye egész súlyával 
igyekezett teret teremteni a magyar sportnak. Más
részt —- emlékezzünk csak vissza —  az országos 
tornaversenyek alkalmával milyen fáradhatatlan 
tevékenységet fejtett ki a mostani kereskedelmi 
miniszter. Gróf Csáky  Albin, a közoktatásügyi 
tárcza akkori képviselője ugyanis Hegedűs Sándor 
képviselőt nevezte ki a versenybiráló bizottság 
elnökévé és ezen tisztében nyílt alkalom Hege
dűs Sándornak, hogy kifejthesse ügybuzgóságát.

Hogy mi e reminiszczencziákat felemlítjük, 
annak oka az, hogy látva a magyar sportélet 
mai izmosságát, fejlődöttségét, első sorban adóz
zunk elismeréssel az úttörőknek.

Már most mondjuk meg, mi ad jelen csik
künknek aktuálitást ? A M agyar A thletikai Club 
legújabb és legnevezetesebb elhatározása.

Es mielőtt erre rátérünk, jelentsük ki, hogy 
míg közéletünk fentemlített kitűnőségei voltak 
az úttörők, úgy a tovafejlesztők az egyesületek 
és klubok voltak, melyek igazán lankadatlan 
czéltudattal küzdöttek, hogy a sportoknak teret 
képezzenek és barátokat toborozzanak.

A M agyar A thletikai Club-ol illeti e tevé
kenységben az oroszlánrész Most azután eddigi 
tevékenységét egy új határozattal megkoronázta.

Van ugyanis a Magyar Athletikai Clubnak 
egy csónakdája . Rósz ma
gvar szó ez, de igaz ma
gyar sportot jelent. Nos, 
a klub kimondotta, hogy 
ennek a csónakdának egy 
új házat épít, mely egy
úttal klubház lesz a sport
élet legmodernebb köve
telményei szerint.

A házat, vagyis inkább 
pompás pavillont a csá
szár-fürdő mellett tervezik 
és közvetlen a Dunapar- 
ton fog elterülni.

Már a tervek is készül
nek és ezekből említsük 
meg, hogy gyönyörű ter
mek lesznek a sportágak 
kultiválására, fényes mu
latságokra, számtalan tár
sas szoba, öltöző- és háló- 
helyiségek, utóbbiak a 
trainirozó csapatok szá
mára, felséges terrasz a 
Dunára, remek park, pom
pás tennispályák stb., ki 
győzné mindezt felsorolni!

Hogy pedig e ház fel
épülése csakugyan a sport
élet legmodernebb alaku
lása szerint történjék s 

mindenről gondoskodva legyen, mi a sport fej
lesztése és kultiválása tekintetében szükséges, 
egy öttagú házépítő bizottságot választottak 
sportéletünk kitűnőségeiből.

Hogy a M agyar A th/etikai Club ez elhatáro
zása milyen köztetszéssel, pártfogással és öröm
mel találkozott, bizonyítja az, hogy nem keve
sebb, mint harminca új alapító tag lépett be, 
hogy alapítványaikkal a ház építési költségeit 
fedezzék.

Csikkünk befejezésében adjunk elismerést 
gróf Széchenyi /w/r-nek és dr. K rasznay  Fercncz- 
nck, mint a kik e szép elhatározáshoz szintén 
anyagi támogatással járultak.

A magyar sportélet szempontjából e nagy
arányú mozgalmat lelkesedéssel regisztráltuk 
és azon nézetünknek adunk kifejezést, hogy a 
m agyar sportélet versenyképes bármely nemzet 
sportképességévcl. Ezt pedig kellően értékelni 
csak az képes, a ki tudja, hogy a sportnak 
milyen fontosságot kell tulajdonítani a jövő 
generáczió felnevelésénél.
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jellemzi. Meg kell elégedni tehát a szives ol
vasónak azzal, ha csak főbb vonásaiban kör* 
vonalozzuk a hamisítatlan, igazi franczia nőt.

De vázolásunk előtt egy megjegyzést kell 
eló'rebocsátanunk. A franczia közerkölcs és fel
fogás ma már olyan, hogy nem foglalkozik a 
kisasszony nyal; a leány szemérmetes ártatlan
sága — a franczia szerint - nem való az élet 
előterébe és ha franczia nőkről beszélünk, úgy 
franczia madame-ot kell érteni, mert a leányok 
a szalonokban nagyobb szerepet nem játszanak.

Már most tegyünk egy összehasonlítást és 
jelentsük ki, hogy a franczia nő legjobban a 
m ag y ar  nőhöz hasonlít.

De ez állításunkat be is kell bizonyítani. Pró
báljuk is meg. A franczia nő a franczia társa
dalmi élet góczpontja. l ’gy van az nálunk is. 
A franczia nő a jótékonyság első úttörője. Úgy 
van az nálunk is. A franczia nő irtózik a nő- 
emanczipáczió fattyúhajtásától és a mi hölgyeink 
is irtóznak ettől. De sok más jellemi tulajdon 
is teljesen azonos e két nép asszonyvilágában.

Már mostan ki kell terjeszkednünk egy igen 
fontos tényre. Azt mondtuk, hogy a franczia 
nő nem szereti az emanczipácziót. Miért van 
akkor az, hogy a franczia lapok tele vannak 
demi-monde, cocodette, grisettc-alakokkal r Így 
van az a társadalmi életben is? S ha így van, 
akkor ezt okvetlen a nők cmanczipácziója ki
növésének kellene tulajdonítanunk.

De nincs így, csak az irodalom és az újság
írás frivolsága foglalkozik ezekkel az alakokkal. 
Századvégi újságírás, századvégi irodalom van 
Francziaországban és különösen Parisban. Külön
ben is a franczia íróvilág évtizedek óta nagy 
szeretettel foglalkozik a félvilági nőkkel.

De hát csakugyan hemzseg ilyen alakokkal 
a franczia világváros ? Tényleg zajos a nagy
világi élet Párisban. De hisz mily óriási a lakos
sága! Csoda-e, ha félvilági hölgyek is akadnak ? 
Es miután a félvilági hölgyek egy városrészt 
választottak ki maguknak, így kerültek össze 
egy nagy csomóba. De tegyünk egy őszinte 
kijelentést. A félvilági hölgyek kétharmada nem 
franczia származású, hanem kü lfö ld i kalandornő.

Ha a franczia nőket általában véve meg akar
juk ítélni, gondoljunk a világtörténelem nagy 
nőalakjára. Jcan n c  d'Arc eszményképe minden 
tisztességes franczia nőnek. Sőt a franczia nő 
ihletet önt a férfiakba, nőiességüket megsérteni 
sem mások, sem önön maguk által nem enge
dik és szeretnek hévvel, ragaszkodással családi 
tűzhelyükért élni, noha a társadalmi életért 
rajonganak. De hisz egyik nem zárja ki a má
sikat. A franczia nő nemcsak szellemes asszony, 
de igen jó anya is. A franczia előkelő szalo
nokban ma már a botrányokat nem tűrik meg; 
a férfiak megtűrnék ugyan, de a nők kimélet-

A képzőművészet terén I lo ck  J á n o s  kezdeményezését 
W lassics Gyula közoktatásügyi miniszter élénk ’érdek-

L aion -ten n is té r  a  keszegi kastélyban .

Irodalom és művészet.

A húsvéti könyvpiacz nagyon szegényes újdonságban. 
És ha csak az érdemesekkel és méltókkal akarunk fog
lalkozni, akkor nagyon keveset írhatunk. Elismeréssel 
kell megemlékeznünk R ák os i V iktorró l, ki most kibújt 
álneve alól. A vígkedélyíi Sipulusz egy komoly könyvet 
produkált, melynek neve «K orhadt fa k e re sz /ek * .

Hálát érdemel az egész nemzettől az író, ki a ma
gyar szabadságharcz epizódjait így tudta megörökíteni 
nemzete számára. Az eseményeket megörökíti a törté
nelem, a háborúk dicsőségeit beírta Klió az ő könyvébe, 
de e kor alakjainak jellemét, e kor alakjainak mártvrom- 
ságát, családjaik érzületét és áldozatkészségét a higgad
tan ítélő Klió nem jegyezheti fel. Lejegyezte, megírta, 
elbeszélte hát R ák os i Viktor.

És látjuk a vőlegénytől elszakított menyasszonyt, a 
nejétől elváló férjet, a gyermekeitől búcsúzó apát, a 
szüleitől távozó hitvest, s látjuk a véres harcz jeleneteit 
megélénkítve a költő képzeletének magasröptüségével. 
A K orh ad t fa  keresztek  megírását irodalmi eseménynek 
tartjuk és üdvözöljük a víg Sipulusz után  a komoly, 
előkelő és értékes R á k o s i Viktort.

W crner Gyula regénye, Kende Im re házassága  azon
ban már nem irodalmi eseményt jelent, hanem jelenti 
az. irodalom  v ásá r ia ssá g á l.  Mi köze az értéktelen jelen
nek, a jelen meg nem ítélt és meg nem ítélhető alak
jainak a magasabb irodalomhoz? A jelen állapotával, a 
jelen kinövéseivel, beteges áramlataival szabad foglal
kozni az írónak, de a jelen élő alakjaival csak nagy 
ritkán s nagy csíny n yeli Mi köze Kende Im re  képviselő 
úr házasságához Tisza K álm án n ak  és a szabadelvű párt- 
klub kártyatársaságainak. Ezt nem tudjuk megérteni. 
Talán Wcrner úrban felébredt a — politikus? No akkor 
ne írjon ilyen  regényt, hanem érvényesüljön a — poli
tikában. Hogy pedig regényéről megemlékezünk, annak 
oka az, hogy magyar érzést, magyar stvlt mégis látunk 
a regényben, de mennyi banálitást is! A tehetség teljes 
kiforratlanságát látjuk W crner  Gyula e munkájában, 
melyben vannak csillogó részek is. de viszont azután 
vannak olyan fejezetek, melyekről jobb nem beszélni.

«Em ber volt . . . és egyéb c lbeszélések> czímmcl a 
F ran k lin - T ársu lat  adta ki H erm áim  Ottóné újabb könv- 
vét. Az asszonyíró itt is kiviláglik. Egy regénv s három 
tárcza képezik a könyvet. A tárczák kitűnőek, a regény 
— nem a stylust értjük, hanem a mesét — dagályos és 
zagyvalékos. Ajánljuk H erm ann  Ottóné úrhölgynek, hogy 
hagyja a hosszú lélckzcttí dolgokat, írjon ő csak tárczá- 
kat nekünk, akkor tiszteletet fog .szerezni nevének.

Egy drámai költeményt kell megdicsérnünk. L en kei 
Henrik -Kain halála> igen értékes munka és szerzőjét 
képesnek tartjuk, hogy sok igen szép munkát alkosson, 
ha tehetsége illő keretben fog tudni mozogni. A K ain  
hátá lában  sok eredetiség, jcllcmzetcsség és önállóság 
van, látjuk benne a költői erőt, mely L en ke i H enrik  
tollából felbuzog.

lődésscl karolta fel és íme létrejött a szegedi k iá ll ítá s .  
Úgy a képzőművészet szempontjából, mint a képzőmű
vészek anyagi szempontjából ezt igen szerencsés körül
ménynek tartjuk és azon reménynek adunk kifejezést, 
hogy sok törekvő magyar város igyekezni fog most már, 
hogy minél előbb falai között is legyen egy időleges 
képzőművészeti kiállítás. Mint jól értesülünk, már X agy- 
becskerck, Arad, K assa , E p er jes , Kecskem ét, tehát öt 
város készülődik arra. hogy műpártoló egyesületeket 
szervezve, műtárlatot rendezzenek a fővárosi művészek 
pártfogásával.

A magyar képzőművészet mecénásai hosszú évtize
deken keresztül mai napig az arisztokraták voltak és 
örvendetes jelenségnek tartjuk, hogy végre az ország és 
különösen a vidék is érdeklődni kezd a szépmüvészc- 
tek iránt.

Nem mulaszthatjuk el, hogy W lassics  Gyulának el
ismerést ne mondjunk, ki okulva a gr. A ndrássy  Gyula 
által mondottakon, meleg rokonszcnvvel és állami támo
gatással segíti elő a képzőművészet jobb korszakának 
hajnalhasadását.

A franczia nő.

e cszéljünk nó'olvasóinknak a franczia nőről. 
H sorok írója azonban előre is kijelenti, 
hogy egy dióhéjba szorított czikkben 

lehetetlen felhozni mindazt, mi a franczia nőt
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lenül boykottálják azt a hölgyet, ki az erkölcs, 
a szemérem, a tisztességnek még csak látszata 
ellen is vét.

Már most ha a franczia nőkről beszélünk, 
emlékezzünk meg a párisi nővilágról. K tekin
tetben igaza van Alvinczy Sándornak, hogy a 
párisi nőnek születni kell. Sőt azt mondja 
Alvinczy, hogy különböző dolog párisi nőnek és 
Párásból való nőnek lenni. A párisi nő szelle
messég, cleganczia, gondolkodás tekintetében 
specziális alak és lényét zamatos bájosság uralja.

De a franczia nőnek még egy kiváló tulaj
donságát kell megdicsérnünk. Ebben a tekin
tetben azután elüt a mi kedves hölgyvilágunk
tól. A franczia nő nem szeret és nem is akar 
politizálni, a szalonokban a politikát kizárják. 
De tic tessék gondolni, hogy ez a kizárás kény
szereszközökkel történik, óh nem, a franczia nő 
egyenesen idegenkedik a politikától. A szalon
ban tetszeni, tündökölni és uralkodni akarnak, 
de az államügyekkel nem törődnek, inkább a 
férfiszívekkel.

Beszéljünk most már a  fra n cz ia  arisztokrata  
Hitvilágról Itt egy igen érdekes jelenséget kell 
konstatálnunk. A franczia köztársaság alkotmánya 
nem ismer arisztokratát, a franczia közfelfogás még 
kevésbé. S íme a franczia nép az arisztokrata 
hölgyeket a legnagyobb tisztelettel és nagyra
becsüléssel övezi. A francziák különösen vigyáz
nak az arisztokrata nőkkel való érintkezésben,

jegyezzük, hogy a franczia chikket, a franczia 
előkelőséget és a társadalmi modort szintén az 
arisztokrata nők szabták meg, úgy híí vonások
ban jellemeztük a franczia világ elite nő-közön- 
segét. A franczia high-life műveltségi, jótékony- 
sági és vallási tekintetben teljesen azonos a mi 
arisztokrata nővilágunkkal.

A franczia nőknek vannak árnyoldalai is,'de 
ezekről ne beszéljünk, egyszerűen abból az 
okból, mert hisz nincs nemzet, melynek hölgy
világa árnyoldalak nélkül , állana. De a franczia 
nő árnyoldalait eltörpíti és elfedi az a sok 
ereny, mi általában jellemzi őket és a franczia 
társadalmi élet elitéje mégis csak a franczia nő.

Fejlődő szobor-művészet.

M főváros terein alig van egy-két sikerült 
szobor. No de ez túlhaladott álláspont. 
Egyetlen egy monumentális szobrunk 

sincs, noha egy-két figyelemre méltó és 
plasztikus alak található szobraink között, de 
ezek csak mellékalakok, lg)' Arany János szob
ránál 7 oldi Miklós és Piroska. Ha pedig őszinték 
akarunk lenni, hát megmondjuk nyíltan, hogy 
az egész országban három jó szobrot ismerünk: 
azaradi szabadságszobrot, a debreczeniCsokonay- 
emlékct és a pozsonyi Mária-Terézia-szobrot. 
Fővárosunk tehát ez időszerint teljesen sikerült

S -m i gátolta meg mindezt ? A rettenetes 
közön)-. Álljunk meg itt egy perezre. Igen, a 
közöny, a magyarok e régi örökölt hibája. 
Közönyösek vagyunk mindenben és mindig. 
Nem érdekel bennünket semmi sem, különösen 
nem, a mi magyar

Közönyös volt a képzőművészetek iránt év
tizedekig a kormán)-, a társadalom és minden 
tényező. Egy-két nagy magyar tartotta a képző- 
művészetet gyéren pislogó mécs mellett sze
gényes műtermekben.

Nagyjaink egyre haltak, de emléket emelni 
érezben, márványban, hogy nemes példájuk száza
dokra visszasugározzék, erre nem gondolt a 
magyar, nem gondoltunk arra, hogy ezekkel a 
felállítandó és fel nem állított emlékekkel csak 
önmagunkat tiszteljük meg és a nagyok emléke 
az az erkölcsi erő, mely a petyhűdés, a vissza
esés korszakában is ébresztőieg, frissítőleg, izmo- 
sítólag hat.

Mi vagyunk az okai annak, hogy nem fejlődik 
ki a magyar szoborművészet. Mi vagyunk a 
vétkesek abban, hogy csak most kezd fejlődni 
szép arányokban a szoborművészet.

Igen, mert most már ném ileg  alább hagyott
közön)'. És itt emlékezzünk meg első sorban
Felségéről, a királyról. Egymaga tíz szobrot 

állíttat fel a főváros területén. De a kormány és 
a társadalom is többet tesz mint eddig, noha most 
is lom hán mozog a  fe lbu zd u ló  kóie/csségtiidás.

tibéltti). .1 kőszegi kastélyból. X o i szalon.

elismerik azok fölényét és tiszteletteljes bánás
módban részesítik őket.

A franczia arisztokrata nők puritán módra 
lesznek nevelve. A franczia arisztokrata nő a 
műveltség magas színvonalán áll, lénye bájos 
és keresetlenül egyszerű, társalgási modora dis- 
tingvált es lmom, nincs bonniik semmi mester* 
kéltség, lelkületűk a vallás tanaitól áthatott, 
életük egész lefolyása kötelességtudó és erényes.

lalán épp e sok jó tulajdonnak köszönheti 
a franczia arisztokrata nő a köztársasági nép 
nagy becsülését. Tény, hogy a franczia világ 
nemcsak becsüli a főrangú nőket, hanem minta
képnek tartja és így megfigyeli őket. Életük 
pedig tiszta és áttekinthető, mint egy nyitott 
könyv.

Olykor-olykor azonban még is előfordulnak 
botrányok, de e botrányokat sem a valód i 
arisztokratauök, hanem szintén csak bevándorolt 
kalandornők rendezik, a kik nemesi elüneveket 
és czímeket vesznek fel, miután ezt a franczia 
törv ény éppenséggel nem bünteti. De a franczia 
közvéleményt nem tudják megtéveszteni, a világ 
csakugyan franczia arisztokrata nőt sejt a botrány 
hősnőjében, de a franczia társadalom tudja, 
hogy a hősnő a czímeket csak úgy aggatta 
macára, hogy azokkal sikereket biztosítson.

\ állási dolgokban szintén az arisztokrata nők 
járnak elő a legszebb példával, valamint a 
jótékonyság tekintetében is ők úgyszólván a 
jótékonyság nemtői. De hisz emlékezzünk vissza 
csak a párisi jótékonysági bazár égésére, a halot
tak között nem-e a franczia arisztokrata nők 
voltak óriási túlsúlyban ? !  Ks ha még meg-

szoborral nem bir, figyelemre méltó Petőfi szobra, 
a Honvédek emléke és Arany János szobra, 
lukiig és nem tovább. A Deák-szobor oly silány, 
hogy szinte sajnálnunk-kell az értékes anyagot, 
melynek holtságába sertimi életet sem tudott 
teremteni a művész. A Öaross-szobor sok kiváló 
lalajdüiíií.ií bir, de a vasminiírztc-rnekrki- rv mngyar.o^_te'gy
sítás terén is vasszigorral lépett fel, sehogysem tudás, ambiczió, művészi 
illik ott a keleti pályaudvaron a nemzetközi 
Fcrencz-József-kabát. Kár, hogy a geniális művész 
cylindert nem adott a fejére.

Di‘ hagyjuk a főváros szobrait. Tény azonban, 
hogy ha valamikor csakugyan gazdag világ
város lesz Budapestből^ megtörténhetik, hogy 
szobrait, mint a régi utczasorokat, elhordatja a 
tanács, biz volna a legméltóbb emlékezés a 
nagyok iránt. Xo de a tisztelt szobrászok nyu
godtak lehetnek, a városi tanácsosokban nincs 
kifejlődött művészi érzés és így Deák Fercncz 
érczalakja is ott pihenhet a Ferencz-József-tér 
kibérelt ka rosszékén.

Minden szoborleleplezés újabb és újabb kudar- 
ezot jelentett a magyar szobrászművészetre. Pedig 
most már van tehetségben rendkívül nagy gene- 
rácziónk. Itt van első sorban Róna, Zala, e két 
erő a genialitásig tud emelkedni, és vannak még 
mások, ismert és ismeretlen ifjú oroszlánok.

Mi hát az oka, mik voltak az okai annak, 
hogy a magyar szoborművészet nem tudott 
produkálni, noha lettek volna hivatott művelői?

Igen, de a tehetség elparlagosodott, a tehetség 
nem izmosodhatott, a képzelet erejét kerékbe
törték, az alkotó szellemnek magasbaröptét meg
gátolták.

A ndrdssy  szobra még nem áll, K ossuth L a jo s  
szobráról még szó sincs, a szabadságszobor ügye 
is csak lassan vonaglik előre, Erzsébet királyné 
védasszonyunk emlékére emelendő szobor pedig 
tudja Isten, mikor lesz készen ! S így tovább! 

Pedig most már a szobrászokon nem múlik,
nck. Alkotni 

ihlettel meg vannak 
áldva és csak anyagot adjanak nekik, anyagot 
és alkalmat, teret és gondtalanságot, ne fékezzük 
meg őket, hadd kalandozzanak fel művészi 
tudásukkal az istenig !

Csak még egyet. Ezeréves történetünk zár
kövét letettük. Tekintsünk vissza a múltba és 
ne csak az utolsó két emberöltő nagy alak
jait, ne csak e hanyatló század nagy magyar
jait örökítsük meg márványban és érezben, 
hanem tekintsünk vissza az ezeréves múltba, 
a m agyarok ősidejébe s akkor megtaláljuk az 
igaz magyart, a nagy magyart, az önzetlen 
magyart, annak alakját adjuk szintén vissza 
művészi kézzel, hogy itt legyen közöttünk, 
emléke be ne mohosodjék és tisztelve legyen 
benne a múlt. Mert hisz a múlt tisztelete az, 
mely a legszebb jövőre jogosít.

A millennium ugyan elősegítette a szobor
művészetet, a hét millenniumi emlék, a király 
kegye, a felébredő nemzeti öntudat a magyar 
szoborművészetnek új fejlődést s új teret bizto
sított. Adja az Isten, hogy mindig nemzeti köz
szellem, nemzeti kötelességtudás irányítsa Árpád 
népét, ez irányítsa a politikát, a tudományt, de 
még a szoborművészetet is.
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a a divat újabb alakulásait tekintjük, egy örvende
tes jelenséget látunk kidomborodni, mely a divat 
terén eddig ismeretlen fogalom volt. A divat kezd 

szeszélytelen lenni. És ezt csodálatosnak tartjuk, mert a 
századvégi emberek javarésze excentrikus, ízlésében kap
kodó és finnyás, süt válogatós.

A mai divat már nem változik máról-holnapra. Nem 
keresi a feltűnőt, hanem a legfinomabb ízlést akarja 
kielégíteni, nem szeszélyes, nem ölt újabb és újabb ala
kot, hanem az egyszerű fen ség es /  keresi, az igazán elő
kelőt, melyben a szín, a díszítés és az anyag meg
egyezik.

A férfidivatról ezúttal ne beszéljünk. Nincs is mit 
beszélnünk róla. A ruhák alakjai maradtak a tavalyi 
tavaszi divathoz hasonlóan, a szín azonban most kizáró- 
lag csak sötét. Nagyobb változás nincsen, a mellények 
túlkivágottságát már tavaly kezdték elhagyni. Egyedül 
egykét újabb nyakkendőt hozott divatba a férfidivat 
egyik első irányítója, az elegáns Welszi hcrczcg.

A mi azonban, a női divatot illeti, itt már nagyobb- 
rendíí a változás. Tudvalevőleg az idei farsang nagyon 
kicsiny és szegényes volt. Értjük ezt úgy, hogy az orszá
gos gyász, továbbá sok főúri család visszavonultsága 
és gyásza útját állta annak, hogy a báli saison az idén 
kifejlődjék. Már most a divat szempontjából ennek egy 
igen kedvező következménye lett. Űri családjaink most 
tavaszszal adják az estélyeket és összejöveteleket, mi a 
tavaszi divatra nem csekély befolyással volt.

A honi divat a franczia ízlést ismeri el. azt a franczia 
ízlést, mely nem Hcrlinen, Hécsen át jut el hozzánk és 
így elfonm ihúiik , hanem egyenesen Párisból jön.

Már most Párisban igen szép divat fejlődött ki az 
uszály öltözékeknél, mely irányadóvá és elfogadottá vált 
nálunk is. Ma már a házi estélyek és zsúrok öltözékéi 
nem kívánják, ső t nem is  keres ik  a v ilágos szint, sőt a 
mi a divat alakulásánál a legmeglepőbb, az újabb divat 
még a kivágott ruhát sem írja elő. sőt a mélyen kivágott 
ruha már nem is divat és a mostani divat csak a nyak
nál enged meg egy igen kis méretű metszést, mely csúcs- 
szögben végződik.

Az estélyek és zsúrok öltözékei többnyire egy darab-  
kot  állanak, tehát a fr in c e ss ru h á k  a divatosak, beszél
jünk először is a színről. Kiváltképpen asszonvainknál a 
szín fekete, zöld. vagy más sötétebb szín. A ruhák vagy 
imitált, vagy valódi Ve im u n k dk kei/ /esznek diszitve  és 
pedig horgolásokkal, hímzésekkel, melyek a szövet be
vonására használtatnak fel. Az uszálv ugyan kicsi az 
estélyöltözékeknél, alig-alig seperje a földet. A díszítés 
betétekkel történjék, valamint a selyemcsipkének szolid 
alkalmazása által. A csipke színének azonosnak kell lenni 
a ruha színével.

A mi leányainkat illeti, ők most is kereshetik a vilá* 
g"8 szineket. de a fehér cstélyültözék, a créme színű 
ruha már nem divat többé.

Az új divat egyben azonban nem ismer eltérést. Az 
cstélyöltözékeknél a ezipőnek ugyanazon szövetből k e ll  
ke.':,/./;,-, mint a ruhának és áttetsző selyemmel bevo
nandó. Ettől eltérést csak úgy enged meg, ha a ruha 
színe es díszítése vagy fekete, vagy setét, mikor a szövet* 
czipót ízléses lakktopánkával lehet helyettesíteni.

A kosztümöltözet most is nagy divatban van. A szín

sötétpiros, viola, vagy ezüstbe játszó szürke. A kalapok 
nagyobb része vagy strmvtfellakkal vagy májusi virágok
kal vannak díszítve, de igeii divatosak, előnyösek és ízlé
sesek az ezüsttel hímzett gaze-val díszített kalapok is.

A belépők és gallérok teljesen kimentek a divatból 
s a testhez álló kabát általánosan kötelező, de komor 
és nedves időben a hosszú psőköpenynyel cserélendő fel.

Az ékszer most a fejet, díszítse. Estélyöltözékcknél 
elég a hajban egy diádéin, qtezai öltözékeknél a kalapok 
erősítessenek meg ékszert ükkel, diadémekkcl. Azt azon
ban meg kell jegyeznünk, hogy leányainknál az ékszer
dísz bizonyos mértékig kerülendő.

Általában véve tehát a divat megállapodottabb és 
szem előtt tekinti a ezélszeríiségct. így a fehérnemű 
divatnál a fekete selyemingek, szoknyák stb. egészségi 
szempontból kerülendök. Legyen a fehér szín a keresleti 
első sorban, mert hisz mi azért nevezzük az alsó ruhákat 
fehérncntücknek, s legfeljebb csak a rózsaszín, halvány
kék és crémcszínt használják fel hölgyeink.

Sok egyébről majd jövő számunkban számolunk be 
lapunk hölgyközönségének.

Báró Feilitzsch Arthur
— csász. és kir. kamarás, országgy. képviselő. —

V f J magyar mágnás bizonyos tekintetben pá- 
■ I ratlanul áll a nemzetek társadalmi osz- 

tályaiban. Rajong a földért. Igen, szereti 
a földet, ragaszkodik a röghöz és első sorban 
azt szereti, a mit a föld ad, a mit a természet 
ereje teremt.

Avagy ki meri tagadásba venni, hogy a magyar 
mágnás nem a legnagyobb mintagazdász, lcg-

lu iro  l ’ei/ifzstii A rthur

kiválóbb erdész és a legszenvedélyesebb vadász? 
Nemcsak abból akar élni. mit ősi birtoka terem, 
hanem e birtokot mintagazdasággá fejleszti és 
rengeteg erdőit nagy ritkán adja oda a kiir
tásra, hanem igen is okszerű erdészetet fok tat 
és még mulatságait is a birtokon s az erdőben 
találja. A birtokán van rendszerint kastélya, 
erdőben vadászlaka és itt iizi sportjait távol a 
világtól.

Hogy mi most ezt mind elmondjuk, tulajdo
nítsák olvasóink annak a körülménynek, hogy 
bemutatjuk a magyar mágnásvilág egy derék- 
munkás tagját, az országgyűlés új szakemberét, 
báró Feilitzsch Arthur császári és királyi ka
marást.

O ugyanis fokozott mértékben örökölte a 
mágnások ragaszkodását a földhöz, a termé
szethez. így Feilitzsch Arthur báró az erdőért 
rajong, ragaszkodik a sűrű rengetegekhez s az 
erdészetet tartja az ő hivatásának. Szereti az 
erdőt, de nemcsak azért, hogy dúvad ellen 
menjen és a vadászatot élvezze, hanem hogy  
a nagyfontosságú erdészetet mintaszerűleg foly
tassa. mely ma már a legmodernebb tudomány 
és ezreknek s ezreknek ad kenyeret, foglala
tosságot és gazdasági iparunk legizmosabb ágá
val íejlődött.

Most azután c kiváló erdész benn ül az or
szágházban, mint Kolozsvár második kerületé
nek országgyűlési képviselője. Mi meg vagyunk

győződve, hogy báró Feilitzsch nagy szakkép
zettségét csak most fogja impozáns módon és 
eredményteljesen érvényesíteni és úgy hiszszük, 
hogy az ő helye ott lesz a földmívelésügyi pa
lotában, melyben egy igen fontos szerep, fontos 
hivatás B edö Albert távozása által üresen és be
töltetlenül maradt.

Báró Feilitzsch Arthur 1859. évi február hó 
18-án született Torontál vármegyének Kanizsa 
községében, (limnáziumi tanulmányait a te
mesvári piaristáknál befejezve, 1876-ban a 
selmeczbányai akadémiába iratkozott Itt a ma
gyar közszellemet tartotta fenn, mint ifjúsági 
elnök és küzdött azok ellen, a kik a * Burschen- 
sch a ft ■ germanizáló társaság kötelékében állot
tak. K társaság széjjelugratása volt b á ró  F ei
litzsch- nak első honfiúi érdeme.

Akadémiai tanulmányait 1879-ben fejezte be 
és még ugyanazon évben, tehát 20 éves korá
ban a máramarosi erdőigazgatósághoz ment gya
kornoknak. Itt már 1880-ban két erdőgondnok
ság vezetésével bízták meg.

1881-ben báró Feilitzsch A rthur erdészi ok
levelet nyert és reá két évre már a földmíve
lésügyi minisztériumba rendelték be szolgálat- 
tételre. Itt 1890. nyaráig működött és a tárcza 
vezetőinek meleg rokonszenvét és elismerését 
sikerült kiérdemelnie.

Kincses Kolozsvárra már mint elsőosztályú 
alerdőfelügyelő került. De a következő évben 
erdőfelügyelőnek neveztetett ki. Magas állásá
ban szót emelt az erdészeti hivatalnokok fize
tésjavítása mellett és befolyásos fellépését siker 
koronázta. Ö rendezte B ed ö  Albert akkori állam
titkár 25 éves szolgálati jubileumát, mely szin
tén csak a munka elismerése volt. 1892. év 
őszén bízatott meg báró Feilitzsch  a kolozsvári 
erdőigazgatóság vezetésével és kir. erdőigazga
tónak 1894. februárban nevezték ki. Ugyan
ezen évben lett megbízva a kolozsvári fakeres
kedő részvény-társaság ügyei rendezésével, hogy 
üzemét megteremtse és piaczot biztosítson neki.

Itt is siker koronázta Feilitzsch báró czél- 
irányos és lankadatlan munkásságát

1895-ben lépett vissza e részvénytársaság ve
zetésétől, miután a reá vári) csomót megoldotta 
és ismét átvette a kolozsvári erdőigazgatóságot; 
ebben az állásában érte Kolozsvár elismerése és 
bizalma, mely őt a második kerület mandátu
mával a képviselőházba küldte.

Feilitzsch  báró rokonszenves úri ember nagy 
tudással, nagy körültekintéssel. A mihez fog, 
annak sikerülnie kell, mert hisz a tudás vezeti 
és a sikert ezenkívül biztosítja az az óriási ro- 
konszenv, mely mindenkiben támad, aki vele 
csak egyszer is érintkezett. így azután nem 
nagyzás, nem a remények túl hajtása az, ha állít
juk, hogy új hivatásában igen sokat fog tenni 
báréi Feilitzsch Arthur úgy a közügynek, mint 
a magyar erdészetnek.

Nemcsak egy kivált) mágnást, hanem egy nagy 
szaktudóst és nemcsak képzettséget, hanem pu
ritán jellemű hivatottságot küldött fel Kolozsvár 
második kerülete az országházba és nemcsak 
Feilitzsch Arthur bárót, hanem önmagát is meg
tisztelte a város, hogy őt küldte fel képvise
lőjének.
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^v^ctóT i Sándor, a nemzet nagy lyrikusa volt 
az, ki egyszer azt mondotta, hogy nem

~u müveit ember az a magyar ember, a ki 
nem tud németül és francziául, s nem európai 
ember az, ki e nyelveken kívül az angolt is el 
nem sajátítja.

1 Iogy mi most Petőfi Sándort, a nagy lyrikust 
idézzük c  mondásával, annak egyszerű okozója 
M ark Tzvain, a világhírű amerikai humorista, 
ki épp e napokban a magyar főváros illusztris 
vendégeként időzik közöttünk. Az oka pedig az, 
hogy olyan kevesen tudunk angolul.

Mikor nyilvánosság elé került, hogy M ark  
Tzvain a Lipótvárosi Kaszinó meghívásából fel

olvasást tartani Budapestre jön, egyik napilap 
tréfát is kovácsolt a mi rovásunkra. Azt mon
dotta egy napi Iliiben, hogy szerződtetni kell 
valakit, ki jól tud angolul s a ki majd nekünk, 
kik angolul nem beszélünk, titkos jelekkel 
értésünkre adja, mikor lehet nevetni s mikor 
kell tapsolni.

Xo de hát ez tréfa, de helyes, ha felhozzuk, 
hogy érveléseinket megvilágítsuk A nyelvismeret 
szükségessége mellett tesz tanúságot. De álljunk 
elő komoly érvekkel.

Megszoktuk már, hogy a nemzetiségek, kik 
olyan jól és olyan nagy biztonságban érzik itt 
magukat, folytonosan a magyarság ellen izgatnak. 
Pénzeket gyűjtenek, nagy mértékben agitálnak, 
sőt összeesküvéseket forralnak a magyar nemzeti 
egység ellen, darabokat akarnak kihasítani szent 
István birodalmából, sőt a mi több, rettenetes 
inunkával az egész művelt világot ellenünk 
akarják bőszíteni, elhíresztelik a külföld előtt, 
hogy barbár, idegengyűlölő nép vagyunk, vad 
indulatokkal és gálád tulajdonságokkal.

Lzt az igazán gálád és gyalázatos aknamun
kát miképpen akadályozhatjuk meg? Miképpen 
bizonyíthatjuk be a külföld előtt, hogy az a 
sok nemzetiségi, ki magyar államporgárként a 
magyarság ellen tör, hazaáruló munkát végez s 
hazugságot hirdet igazságnak, gyalázatos igaz- 
talanságot akar valóként elhitetni ? Hogyan bizo
nyíthatjuk be a mi igazunkat? Ha megértetjük 
magunkat a művelt világgal. De hogy értethet
jük meg magunkat? Ha közeledünk a művelt 
világhoz, ka  elsa játítju k  a  müveit világnyelveket.

Kzért van szükségünk első sorban a nyelv- 
ismeretre. Nemzeti érdekeink, hazafias szempon
tok követelik, hogy bitjük a viiág első nyelveit, 
így azután agitálhatunk, beszélhetünk, Írhatunk 
azoknak a népeknek a nyelvén, a kik előtt 
magunkat meg akarjuk értetni és a kik előtt a 
magyarság igaz ügyének tiszteletet és diadalt, 
t nemzetiségi gyűlölet igazságtalanságai számára 

pedig kudarezot akarunk szerezni.
De menjünk tovább. Minden téren a fejlődés 

stádiumában vagyunk. Ipar, kereskedelem, mű
vészet és a tudomány terén. Ha jó törvényeket 
akarunk teremteni, ismernünk kell minden állam 
alaptörvényeit, ha jó irodalmat akarunk, ismer
nünk kell a világirodalom remekeit. De így van 
•z mindenben! Ha magyar gépipart akarunk, 
ismernünk kell az angol és amerikai gépipart; 
ha kereskedelmi világpiaczot akarunk teremteni, 
ha exportálni és importálni akarunk egyes áru
cikkeket, ismerni kell a világnyelveket, hs ha 
' égül európai színvonalon akarunk állani, akkor 
képeseknek kell lennünk, hogy az idegenekkel 
tudjunk társadalmilag érintkezni.

íme, mi mindezzel érvelünk, hogy bebizo

nyítsuk, miszerint mennyire szükséges a magyar
nak, hogy nyelvismerettel bírjon.

Lehetünk soviniszták, sőt a magyar mindig 
soviniszta, de e tekintetben a művelt európai 
ember felfogására kell helyezkednünk.

Sokan érvelnek az ellen, hogy szalonainkban 
a társalgási nyelv a franczia. Igaz, hogy az angol 
szalonjában is csak angolul beszél, a franczia 
pedig francziául, a német pedig többnyire néme
tül, de minekünk ezt más szempontból kell 
nézni. Igenis, a társadalmi érintkezés útján lehet 
egy grammatice megtanult nyelvet tökéletesen 
elsajátítani és a nyelv jártasságára szert tenni.

Szép és fényes társaság volt ott a Lipótvárosi Ka
szinóban, élén számtalan arisztokrata-családunk
kal és a közélet kitűnőségeivel. Sokan, nagyon 
sokan voltak, a kik tudtak angolul és a kik igen 
jól mulattak. De, valljuk meg, sokan, igen sokan 
voltak, a kik nem tudtak angolul s a kik csak 
a nagy író iránti tiszteletből jöttek oda.

Nos, azon szerény megjegyzést koczkáztatjuk, 
hogy a kik tudtak angolul, azok most igazán 
büszkék voltak nyelvismeretükre és a kik nem 
tudtak angolul, most sajnálták csak igazán, hogy 
nem adták magukat nyelvtanulmányra, de úgy az 
angolul tudók, mint az angolul nem tudók azzal 
a meggyőződéssel hagyták el a Lipótvárosi 
Kaszinó fényes termeit, hogy a magyarnak fel
tétlenül szüksége van nyelvismeretre. Mi még 
hozzátcszszük, hogy tisztán nemzeti szellemből 
van szükségünk erre.

Legvégül azonban ne felejtsük el, hogy tulaj
donképpen minden ember annyi ember, ahány  
nyelven beszél.

l)ie Römerstadt bei Budapest.

'ls koiapeji für Neapel bedeutet, das ist Aquin- 
• I  I cuin für Budapest.

Yor Jahrcn hat mán begonnen und ist zűr Zeit 
noch beschaftigt mit den Ausgrabungcn, wclche Aquin
cum, dic uralte Gründung dcs Éraviker Yolkcs, aufdccken 
sollcn. Als dic wcltcrobcrndcn Römcr ctwa um das I-te

Jahrhundcrt nach Christi Geburt als Siegcr in das Donau- 
gclande eindrangen, fanden sic zu Füssen der Ofner 
Gcbirge, am ausladcndcn Stromufcr, dic blühendc Ko- 
lonic <Ak-ink» vor. Xur zu gut erkannten dic römischen 
Hccrführcr den stratcgischcn Wcrth dcs Ortcs. Sie 
machten cin festés Stadtlagcr aus ihm und nannten 
cs o-Aquincum*. Mit dem militarischen Aufschwung ver- 
lorcn sich naturgemáss hald dic provisorischcn Untcr- 
kunftsbchelfc der ersten Ansicdlcr, wclche Roms Trup
pén zu bcgleitcn pflegten. Massive Gebáude wurden 
aufgcführt, wahrend der Ausbau dcs cigentlichen Lagers 
zugleich crwcitert wurde. Der zeitwciligc Aufenthalt des 
Kaiscrs Septimius Scverus befördertc dic Entwicklung. 
Damals crhiclt Aquincum den Rang ciner Stadt ; sic hicss 
«Colonia Septimia Aquincum* und wurde dic Hauptstadt 
Untcrpannoniens. Als Lagcrplatz und Mittelpunkt von 
Handcl und Yerkchr mit dem östlich gelegcnenDacicnkam 
dicsem Őrt einc wesentlichc commcrziellc Bedeutung zu.

Dic nunmchr blossgclegten Grundmauern und Baurcste 
bcweisen heutc, nach fást zwei Jahrtausenden den Namcn 
Aquincum’.s und scinc einstigc Wcrthstellung im römi
schen Wcltrcich der Ycrgessenhcit.

Auf Kostcn der Hauptstadt Budapest werden dic Aus- 
grabungen jetzt scit 1883 systematisch und mit Erfolg 
betrieben. Es wandclt eigenartig den modernen Menschen 
an, der auf solchcr Stattc untergegangener Macht wan- 
dert. Strasscn und Gasscn, dic rümische Kriegerhande 
angclegt habén, tritt unser Fuss. Zwischen Maucrwerk 
und Hauscrgcvierten, dic römischc Baumcistcr angeord- 
net habén, schrciten wir. Uns, dic wir so stolz auf dic 
neuzcitlichcn Baderanlagen sind, erzahlen bcschamcnd 
dcutlich dic vorhandencn Rcstc von der YortrefHichkeit 
römischen Badcwcsens. Aquincums gut crhaltcnc Wasser- 
leitungcn, die mán auf vier Kilométer hin wahrnehmbar 
vcrfolgcn kann, habén unter Zuhilfenahme der zahlreichcn 
warmen Quellén, wclche dórt der Bódén birgt, in rcichcr 
Fülle die Badcraumc gespeist. Schicr scin halbes Lcben 
vcrbrachte der vornchme Römcr des Kaiscrrciches im
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Szerkesztői üzenetek.

/>V. />’. A Szemere-család Hubától veszi eredetét.
/\. K . Áí'.íK.\?(ir . Nevezett úr nem munkatársunk.
A. Anna úrnő. Jövő számunkban sorát ejtjük

A. /.. r / i s . Kérdezett úr jelenleg nincs Budapesten,
a Riviérán időzik.

/>r /.. S. Szegeit. Czikke oly szép, hogy valóban 
sajnáljuk, hogy e számunkban térszüke miatt már nem 
hozhatjuk Kérjük az igéit egészségtani czikket is mielőbb 
hozzánk juttatni,

.1. /  . Kaioe.sa. Fogadja !• őtisztclendöségcd szíves el
ismeri) szavaiért legöszintébb köszönet linket. Lapunk 
megalapítása óta mindig azt az irányt követte s örömmel 
ragadjuk meg az alkalmat, hogy azt az ősrégi nemesi 
családot olvasóinkkal megismertessük. Levélben többet.

Bade. Und er Iliéit ebenso grosse Stüoke auf die prak- 
tischc wie auf die splendide Kinrichtung. Vum Apody- 
terium, dem W'arteraum, dessen Fussbodon mit prách- 
tigem Zicgelmosaik ausgclegt ist, gelangt maii zum 
Frigidarium, dem Kaltbassin. Die Wandverkleidung aus 
Kaik und Tavrazzoschichtcn sind nocli elhaltén — zum 
Erstauncn dér Fachlcute, Dancbcn hegen das Tepida- 
rium, dér Warmraum, und das Caldarium. dér Heiss- 
raum. Dér Bódén dicsér Ralimé ruht auf Reihen merk- 
würdiger Ziegelpfcilcr.

Unweit des Bades liegt dér Marktplatz in Fönn eines 
lánglichen Rcchtcckes. Wohl conservirte Ueberbleibsel 
der ehemaligen <dabernao", Kaulláden, umgeben ihn. 
Hoch interessant ist der gut erhaltene Teinpel mit der 
Mithras-Statuc. Das Hauptbild des Mithras faiul maii in 
eincr Höhle, die jcdenfalls dem Cultus des Gottes go- 
weiht war.

An zahlreichen antikén Wolinháiisern gcht maii vor- 
bei, die genau die Eintheilung der Zimnier erkennen 
lassen. Sic waren die reclite Fundstátte fiir die in ab- 
wcchslungsrcichcr Menge zu Tagé geförderter W’erk- 
zeugc, Schmucksachen, Statuen u. s. w.

Wie fást jede römische Siedelung besitzt auch Aquin 
cum scin Amphitheater. Ks liegt etwas ausserhalb der 
Stadt. Die Grundmaucrn sind in ausgezeichnetem Zu- 
standc auf misére Zeit überkommen. Ein mássig hóhér, 
gestampfter Erdwall umgicbt es. Der Grundriss ist cllip- 
tiscli, ca. S5 mtr. láng und 75 mtr. breit. Máchtige Pfor- 
ten führen an der Lángsachse in die Aréna, l-iir dicse 
liefert harte Thonerde den Bódén. Mancli heisser Tropfen 
rothen Blutes mag hicr verraucht sein. Maii erkennt 
unschwer in der inneren Ringwand die Nischenkálige 
für die Bcsticn. Um die Aréna bánt sich der Zuschauer- 
raum auf. Die erstc Sitzrcihc liegt ungefahr 2 mtr. hoch. 
Von den höhcrbclcgcncn Sitzen felilt leider jeder Rest. 
Alléin auf vielen der «sedilia> findet maii nocli Nanien 
und Stand des Platzinhabers cingcmcissclt Das bcson- 
dere Characteristikum des Amphithcatcrs von Aquincum 
ruht darin, dass cs mit festgefügten Zicgcldach versehen 
war, ganz gégén die übliche Mcthode.

Das Terrain rund herum bedecken zahllosc klcine 
künstlichc Erdaufwürfc, Státtcn des Legionslagers, dessen 
Einfriedung durch Mauer und Grabcn sclion sclnvieriger 
erkennbar ist. In wunderbarcr Deutlichkeit zcigt sich die 
alté Strasse mit ihren grossen farbigen Steinplatten und 
zűr Linken den mit Eliesen bedeckten Tanai, der so als 
Trottoir gedient habon mag.

Nach Ansicht der Gelehrtcn ist vorláulig viellcicht erst 
der vierte Theil Aquincums aufgedcckt. Maii schátzt die 
Ausdehnung der Eömcrstadt bis nach Ofcn gehend. 
Táglich wird neues werthvoltos Matériái aus der Erdő 
zu Tagé gefördert, das Kunde giebt von altér Römer- 
herrlichkeit. Von grösstem Interessé für jeden Frcmdcn 
dürfte das Muscum sein. das dórt auf historischem Bódén, 
die Schátze der Ycrgangcnheit sammelnd und zeigend, 
aufgerichtct ist.

. 1/ .  Berg.

n in /aszerii é léskam ra. /. r é s :.  (1. szöveg).

Tí KA
Mintaszerű éléskamra.

Hölgyközönségünk figyelmébe.

h p ^ a  az előkelő magyar nőt. mint háziasszonyt tekint- 
r i  jük, dicsérettel kell megemlékeznünk, hogy nem- 

^ csak a társaságban állja meg helyét, hanem csa
ládja és vendégeinek ellátásában is remekel. Valósággal 
elragadtatással beszélhetünk cgv-cgv kitűnő magyar 
konyháról, mert persze a háziasszony is kitűnő. De 
hogy a konyha a kitűnőséget elérje és ez elnevezést 
megérdemelje, ahhoz, ugyan hölgyeim, mi szükséges? 
Egy m intaszerű  éléskam ra.

Az éléskamra legyen az, mely a jó háziasszonynak 
mindenkor főgondját képezze. De hisz ez érthető. A 
háziasszonynak nem szabad magát abba a kellemetlen 
helyzetbe hozatni, hogy cgy-két vendég váratlan érke
zése meglepje, avagy éppen zavarba ejtse.

Mi hát hivatása az éléskamrának, vagy mondjuk így: 
mintaszerű éléskamrának ? El legyen látva mindazzal az 
anyaggal, mely a konyhaművészethez szükséges. Mert 
nagy inycncz az úri ember. Szereti a változatosat, a 
jót, de mást is szeret. Mindent vagy id e előtt, vagy idő 
után. A szőlőt szüretkor is megízleljük, de télen szeret

jük szemezni a legnagyobb kéjjel. így van ez minden 
terménynyel, mely a háztartás szükségleteit elégíti ki. 
A nyár terményeit télre, az őszit tavaszra és így tovább, 
eltenni, épségben tartani és megőrizni, első sorban ez a 
hivatása az éléskamrának.

Másodsorban a mindennapi közönséges szükségletet 
kell kielégíteni. Mert például kastélyainktól nem egyszer 
távol esik egy nagyobb város, vagy bevásárlási hely. 
Ilyenkor nem-e tanácsos, hogy a jó háziasszony, Fiúmé
ból, Budapestről, Prágából, Triesztből és így tovább 
hosszabb időtartamra egyszerre meghozassa a szüksé
geseket ? . . .

Hol őriztetnek s helyeztetnek el ezek az élelmiszerek, 
ha nem egy mintaszerű éléskamrában ?

De meg gondoljanak arra is hölgyeink, hogy az urak 
hogy szeretik a meglepetéseket, hogy vágynak valami 
újra, valami ízletes rcndkívüliségrc! A mintaszerű élés
kamrának ilyen spcciálitásokkal is kell bírnia. Mintha 
egy közös rejtckholylye! lenne megáldva a ház, mikor a 
házigazda, vagy valamelyik vendége valami különleges
ség után vágyakozik és a gondos háziasszony azt fcl- 
tálaltathatja. Mert könnyű volt neki, hisz éléskamrájában 
ott őrizte.

S ha már mi mindezt itt elmondjuk, emlékezzünk is 
meg egy mintaszerű éléskamráról. Mikor a kcszegi 
kastélyban időztünk, akkor láttunk egy igazán remek és 
mintaszerű éléska im át.

A kőszegi kastély tudvalevőleg t a r á d  H u szár  B é la  
úr tulajdona, kinek neje ebee .k i fí/askov ieb  J o lá n  úr- 
hölgy. Hús :*//•//<•■ úrnő mintaszerű éléskamrája itt a kcszegi 
kastélyban van elhelyezve, miután a Huszár-család az 
év egy jelentékeny részét e kastély falai között tölti.

Éléskamráról beszélve, nem mulaszthattuk cl c minta
szerű éléskamrát itt megnevezni és mi azzal az óhajjal 
zárjuk e kis szakezikkünket, hogy minél több ily minta
szerű éléskamra legyen úri kastélyainkban.

/'.'M m In fa  .\:e r ii é. el kam ra H. rés :  é szö veg i.

KeIdós szerkeszti': Holló Tivadar.
KiaJótulajvIi'Mi - M agyarország és a Nagyvilág lapvállalat.

Ilornyánszky Viktor cs. es kir. udvari könvvnv<'mdájaJ,BuJapesteii.
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