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vérben indult útjára. Ma is hangzik 
ez a dal. de immár nem háborúba 
siető katonákat lelkesít, kik a gloire-t 
kergetik, hanem nemzetközi jelszóként 
harson föl munkások millióinak ajakán. 
Fegyverben áll ma is Európa.— óriási 
kaszárnya lett az ó-világ. — de a fegy
verkezés ezélja nem hódítás, hanem a 
béke megőrzése. A kétezer éves reczipe 
lebeg az államfők és a nemzetek szeme 
előtt: ..Si vis pacom, para belliim".

Békéért sóvárog az emberiség. A 
XlX-ik század tudományos vívmányai

lecsillapították lelkűnkben a hete te- 
roce-t. a dühös vadállatot, mely óhajá
nak erőszakkal akar érvényt szerezni 
és nem irtózik a vértől. Kezdünk meg
higgadni és gondolkodni. A jók és oko
sak felfogása nyomul előtérbe: hogy 
valamint egyes embereknek nincs jo
gukban vitás ügyeiket ököllel elintézni, 
azonképen a nemzetek is megsértik 
az emberi méltóságot, midőn ultima 
ratio gyanánt fegyverhez nyúlnak.

Az új század ta 
felfogást, s unokái

Ián megértéit ezt a 
nk épp oly csodál

kozva fogják ol
vasni a mi hábo
rúink történetét, a 
mikép érthetetlen 
ésvisszatetszőelőt- 
lünk. hogy lehetett 
kor. a melyben 
máglyák ropogtak 
a homousion és a 
homiousion miatt.

Örök béke! A te 
glóriás kapud alatt 
lépünk át az új szá

zadba. fölépítve 
boltozatodat az 

emberszeretet fe
hér márványából, 
kiezifrázva pillé
reidet a tudomá
nyok és művésze
tek bájosan komoly 
diszitményeivel. A 
XlX-ik század már 
elkészilette az ala
pot. magas pic- 
deztálra emelvén 
a humanizmust és 
a tudományokat. 
Ha nevet adnék a 
letűnt kornak: a 
humanizmus és a 
tudományok szá
zadának kellene el
neveznem. Hz a 
kor. melyben oly 
nagy volt a tudo
mányos és a köz-

a politikai és tár-

ége van-e már a XlX-ik szá
zadnak a vagy csak 15101 január 
1-én lépünk át a XX-ikha: e 
kérdés fölött még vitatkoznak 
a naptárcsinálók és a tudomá- 
nyoskodósdi szőrszálhasoga

tók. Az emberiség nagyobb része azon
ban siet levetni az idő köntösét, s a 
reménynek meg a várakozásnak bizo
nyos misztikus nemét érzi. mondván 
ünnepélyes hangsúlylval: új századba 
léptünk.

Tiz-húsz év előtt 
sadalmi horosko- 
pok viharosabb 
század végét jósol- 
ták. mint a milyet 
megértünk. Szinte 
valószínűtlennek 
látszott, hogy na
gyobb megrázkód
tatások es átalaku
lások nélkül vál
junk el attól a sza
zadtól. melynek 
méhébon annyi új 
eszme és irányzat 
foga mzott meg.
Valami nagy lab- 
leau-t. óriási gö- 
röglüzes apotheo- 
zist vagy mindene
ket megreszkeltelö 
débacle-t vártunk, 
miként a szinház- 
ban hozzászoktunk 
a hatásos végjele
netekhez.. A világ
történelem szín
padán a XVlII-ik 
század búcsúzott 
el imigy. fényes 
reményeket és 
ijesztő borzalmat 
hagyva hátra az 
emberek szivében.
A mi századunk a 
Marseillaise vért- 
lorraló hangjai 
mellett, talpigfegy-
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családjának utolsó tagja volt. Koliáry herczeg 
elhunyta után Coburg Fcrdinánd hcrczeg ma
gyar indigenátust nyert és nevéhez hozzácsatolta 
a Koliáry nevet is. K házaspár első figyermeke 
a Portugáliában most uralkodó királyi háznak 
lön megalapítójává, a harmadik fiú pedig a 
belga uralkodóházat alapította meg, A  második- 
fiútól, Ágoston herczegtöl (ki mint cs. k. vezér
őrnagy halt meg 1881-ben) származik Ferdinánd 
bolgár fejedelem. Tehát Kurópa három trónján 
ülnek a magyar herczegasszony leszármazói.

A  Coburg-család magyarországi birtokainak 
ez idő szerinti ura Fülöp (l'erdinánd Mária 
Ágoston Raphael) herczeg, Coburg Ágoston és 
Klementina Bourbon orleansi Ivei czegnő, Lajos 
Fülöp franczia király leányának elsőszülütt fia, 
ki mint ilyen a magyar főrendiháznak is tagja. 
Ü fensége, ki aranygyapjas vitéz és cs. kir. 
tábornok, a közéletben nem játszik nagy sze
repet, de fenkölt lclkülete, jószívűsége és min
den kulturális dolog iránt való érdeklődése miatt

Coburg Fülöp hcrczeg.

Cobtirg 'pölöp b«iPC3«g*
incs okunk megbánni, hogy kivált 

a múlt században, a házasságköté
sek iránt nagy előszeretettel visel- 

1 tető Mária Terézia alatt, igen sok 
magyar főrangú család leánya ment 
férjhez külföldre. A  szépséges ma- 

' Jsŝ =>' gyár hajadonok nemcsak szim- 
pathiát szereztek a nemzet részére, hanem sok 
esetben magyarrá tették a családot is, a melybe 
házasodtak.

Házasság révén lett magyar indigenává a nagy 
kiterjedésű és nagy tekintélyű Szász-Coburg- 
Gotha uralkodó herczegi családnak egyik ága is. 
Coburg Ferdinánd György herczeg ugyanis 
1816-bán nőül vette szitnyai és csábrági her
czeg Koliáry Ferencz m. kir. udvari kanczellár 
leányát Mária Antónia Gabriela herczegnőt, ki

bírja az egész nemzet rokonszenvét. Budapesti 
palotája a Ferencz-József-téren a hetvenes évek
ben gyakran látta együtt a magyar főrangú 
világ kitűnőségeit s a herczeg daliás alakja is
merős volt az egész városban. Az utóbbi évek
ben ő fensége ritkábban tartózkodik Budapesten, 
ellenben annál gyakrabban fordul meg felső
magyarországi birtokain, Gömörmegyében, hol 
a Koháryak ősi kastélyai állanak. A herczeg 
szenvedélyes vadász és nagy áldozatokkal és 
gonddal tartatja fenn remek vadászkertjeit, me
lyek egész Európában híresek. A balogvári 
kastély vendégül látta többek közt boldogult 
Rudolf trónörököst, 11. Vilm os német császárt 
trónörökös korában s legutóbb, a múlt hónap
ban a jelenlegi koburgi uralkodó fejedelmet, 
Alfréd  herczeget,Viktória angol királynő másod
szülött fiát.

A  balogvári 600-holdas vadaskert valóban 
méltó arra, hogy fejedelmi vadászok elégítsék 

ki benne sportszenvedélyüket. R o
mantikus fekvése szinte páratlan. 
Az elkerített vadasterület tele van 
remek szarvasokkal, dámvadakkal 
fajdokkal, vaddisznókkal, a közel, 
erdőkben pedig medvék tanyáz
nak Büszkeségét képezik a vadas
kertnek a fehér szarvasok, melye
ket hazánkban sehol másutt nem 
találunk. A herczeg néhány dara
bot az angol királynétól kapott 
ajándékba, s itt szaporíttatta el e 
nemes állatokat, melyekből éven
ként 5— 6 darabnál többet nem 
ejtenek el. A z idei vadászatok 
alatt, melyekben Alfréd uralkodó 
herczegen kívül Fülöp herczeg 
egyetlen fia. lápot herczeg, huszár- 
főhadnagy és gr. / / ’unnbrandt tá
borszernagy is résztvettek, számos 
hatalmas vaddisznó is került terí
tékre.

A  balogvári vadaskerten kívül 
gyakran fordul meg a herczeg a 
meleghegyi szarvaskertben, hol a 
rőt és fehér szarvasokat tartják, 
gondosan táplálva nagy pajtákban 
elhelyezett szénáva 1.

A balogvári kastély, hol majd 
minden évben Ferdinánd bolgár 
fejedelem, Fülöp herczeg legfiata
labb öcscse is szokott púr hetet 
tölteni, régi, hatalmas épület, több 
mint 400 ablakkal. Történelmi em
lékek fűződnek hozzá, melyek 
közül legpoetikusabb Széchy Álá
riának, a Murányi Vénusznak az 
emléke, ki szintén tulajdonosa 
volt a várkastélynak. Gyöngyösi 
István, a költő, itt írta meg két
száz év előtt a Murányi Vénuszról 
szóló versét, előadván benne szép
séges úrnőjének Wesselényi Fe
rencz nádorral való romantikus 
házassága históriáját. A  kastély a 
Széchy-nemzetség kihaltával a 
XVII. század végén jutott a Ko
háryak birtokába, kiktől a Coburg- 

családra szállott. Mostani alakját Fülöp herczeg 
atyja alatt nyerte, ki remek parkot is készítte
tett a kastély körül. Belső berendezése fényes 
és tele van antik tárgyakkal, köztük a Murányi 
V  é n u sz l > ú törd ara 1 )j a i va 1.

Ez alkalommal bemutatjuk a balogvári kas
télyon kívül Murány vár romjait, a szent-antali 
kastély külsejét, kápolnáját és lépcsőházát, 
végre a pohorellai kastélyt.

gazdasági élet lendülete, megszilárdí
totta a jövőbe vetett mély hitet: „non 
oninis moriamur. multaque pars nostri 
vitabit Libitinam11. Nem halunk meg 
egészen, lényünk nagy része túléli az 
envészetet. fcz a bit. mely a megelőző 
században néhány nemes lélek kivált
sága volt. manap egyre terjed: egye
temes vallása ez korunknak, termé
kenyítő kultusz, mely munkálkodásra 
serkenti a nemzeteket.

A munka százada lesz. a melybe át
léptünk, a melyet nagynak jósolnak a 
tudósok és bölcsészek és a melynek 
vívmányai túl fogják haladni képze
letünk ábrándjait.

Az emberiség fejlődésében nincs 
ugrás, sem logikátlanság.
Először megszerezte magá
nak az ideális javakat, utána 
következtek az anyagiak.
Jogát kivívta a szellem és 
tehetség, most sora jön a 
munkának.

Ez a helyes. Mert ha a 
munka: a kérges kéz és az 
izmoktól duzzadó kar.előbb 
dominálja vala a világot, 
mintsem diadalt ül a szel
lem és a művészet, akkor 
az emberiség lesiilyedt volna 
a kietlen, durva anyagisáé
ba. Akkor az élet ma már 
nem lenne más. mint robot, 
s kihalt volna létünknek 
minden poézisa.

A szellem és a művészet 
azonban, a lefolyt hosszú 
századokon kivíván maga 
számára a legfelsőbb he
lvet. megnemesítette a mun
kát is. Jótékony Géniusza 
ott lebeg a műhelyekben 
és a gyárak falai közt. buz
dítva. serkentve és a lel
keket megnyugtatva, hogv 
elérkezik az általános el
ismerés.

Én nem féltem a XX-ik 
századot a munkáskérdés 
rázkódlatásailól. Annak a 
vérözönnek. melyben a 
XVlII-ik század végén meg
született aszabadság egyen
lőség és testvériség, most 
útját fogja állani a tudo- 
manv és a humanizmus. De 
nem” félek a teljes elanyagiasodástól 
sem. Az emberi lélek örök s belőle 
soha nem veszhet ki az Ideál. Ügy van. 
miként a lángeszű Madách megírta:
Zúg az Ölet tengerárja, mimlenik hal) új világ:
Mit bánod, ha elmerül ez, mit félsz, ha az feljebb hág .1 
Majd attól tartsz, hogy az egyént elnyelem!! a tömeg, 
Majd hogy a kiváló egyes a milliót semmisíti meg. 
Rettegsz a költészetért ma. holnap a tudós miatt 
S szűk rendszernek mértékébe zárod a hullámokat. 
Hadd zajongni! Majd az élet korlátozza önmagát. 
Nem vesz el harczában semmi, mindig új s mindig a régi.
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Ctbiirg t'&lof licrczes pokorellai kastélya.
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érjük tisztelt olvasóinkat, hogy a 
programul szó ne tartsa vissza 

ókét e pár sor elolvasásától. Mi 
nem vagyunk politikusok, ennél
fogva a mit mondunk, azt komo
lyan gondoljuk s a mit Ígérünk, 
meg is tartjuk.

Az a közönség, mely eddig lapunkat támo
gatta s a melynek érdeklődésére a jövőben is 
számítunk, sokkal magasabb mértéket gyakorol 
az irodalmi termékek fölött, semhogy nagy
hangú frázisokkal és üres Ígéretekkel tévútra ve
zethető volna. A  • 'Magyarországés a Nagyvilág 
egyébként sem szorul ily kicsinyes fogásokra. 
Fennállása alatt —  nem mondjuk, hogy áldo
zatok nélkül, de reiidíthetlen következetesség
gel megmaradt azon az úton, melyet meg
indulásakor maga elé kitűzött.

nak és városi palotáiknak, műkincseiknek és 
egyéb sportmulatságaiknak bemutatásával és 
vonzó leírásával, mert meg vagyunk győződve, 
hogy ez által közreműködünk a finomabb ízlés 
kiművelésében s impulzust adunk olyas után
zásokra, melyek hasznára válnak nemcsak a 
műiparnak és képzőművészeteknek, hanem az 
egész nemzeti közszellemnek is.

A ki e legutóbbi megjegyzésben túlzást vagy 
frázist lát, bizonyára megfeledkezik arról, hogy 
egy nemzet egyénisége nem csupán az ősi alkot
mányos institucziók fentartásában gyökerezik. 
Ruházat, építkezés, belső berendezés, társadalmi 
szokások, sőt a sport és a mulatságok : mind
mind hozzátartoznak egy nemzet karakteriszti- 
konjához, melyeket nemzeti jellegűvé kell tenni, 
hogy fentarthassuk és az egész világ előtt do
kumentálhassuk ősi származásunkat, faji önálló
ságunkat.

Ki ne venné észre, hogy a nemzetköziség és 
materializmus mindeneket egyformásítani akaró

A midőn tehát ismételjük, hogy a Magyar- 
ország és a Nagyvilág magas irodalmi szín
vonalon álló közleményekkel és művészi becsű 
képekkel a magyar szellemet és ízlést iparkodik 
szolgálni: bizalommal fordulunk a fűuri és elő
kelő világhoz, hogy bennünket ne csupán elő
fizetéssel, hanem szellemileg is támogatni szí
veskedjék.

Kérjük előfizetőinket és olvasóinkat, hogy 
működésünk sikeresebbé tétele végett lépjenek 
velünk egyenes összeköttetésbe. Küldjék be 
reprodukálásra érdemes műtárgyaik fényképét 
vagy rajzát, legyen az egy kastély vagy egy 
régi hímzés, egy antik bútordarab vagy asztal
iul Üköm. írják meg vadászataik lefolyását idei 
haza vagy külföldön; küldjék a birtokaikon 
eszközölt gazdasági újításokat s tudassák mind
azon eseményeket, melyek reájuk vonatkoznak, 
hogy ekkép a Magyarország és a Nagyvilág 
a magyar előkelő osztály életének hu tükre legyen.

Főrangú családaink körében annyi a jeles

Tanúbizonyságul hívjuk föl összes olvasóinkat, 
hogy lapunk sohasem kereste sem az irodalmi 
extravagancziát, sem meg nem hódolt annak a 
századvégi iránynak, mely frivolitással és lasciv 
nézetekkel telítette a literaturát. Abban is kü
lönböztünk a már meglevő és újabban gomba m ód
jára felszaporodott irodalmi vállalatoktló, hogy 
hasábjainkról távoltartottuk a kezdetleges írói 
szárnypróbálgatásokat. Közleményeink, egvtöl- 
egyig előkelő tollak gondos, ki válogatott termékei.

-Megelégedéssel, sőt némi büszkeséggel mond
hatjuk : a Magyarország és a Nagyvilág ama 
kivételes lapok közé tartozik, melynek minden 
száma czenzura nélkül kerülhet a legszigorúbb 
erkölcsű családok olvasóasztalára.

Fzt a szellemet, melynek devise: odi pro ta
núm et arceo , ezentúl is érvényben tartjuk. 
Folytatni akarjuk egyebek közt a'magyar főúri 
és előkelő világ ismertetését, nem pletykákkal 
vagy személyes kultuszsz.nl, hanem ősi kastélyaik-

Colmry Fiilöp hcre:cg szt.-anfa/i kastélya.

befolyása alatt az egyes nemzetek kezdenek ki
vetkőzni egyéniségükből ? A z egyenlőség jel
szava alatt már megindult a küzdelem nemcsak 
a nemzeti jellemvonások, hanem minden ellen, 
a mi nem sablon. A materializmus és kommu
nizmus apostolai azt akarják, hogy valamint az 
emberek ugyanezen mintáról vett. egyforma 
alakokká váljanak, úgy az ipar és művészet tár
gyai is mind egy kaptafára ütött gyártmányok 
legyenek

Az általános egyformaság felé menetel ne
künk nem ideálunk. Mi meg akarunk maradni 
magyaroknak és ezért fontosnak tartjuk az ősi 
dolgok ápolását még a külsőségekben is. Kik 
erre leginkább hivatvák ? A napi kenyérért küz- 
ködők milliói nem fejthetnek ki ellenállást, ha 
példakép gyanánt előttük nem áll az a társa
dalmi osztály, melyet tisztultabb gondolkodás- 
módja és vagyoni függetlensége képesít a nem
zeti individuálitás megőrzésére.

toll és művészi ecset, hogy ha csak egy töre
déke ezeknek méltatná lapunkat a közzétételre: 
a Magyarország és a Nagyvilág a legkivá
lóbb helyét foglalná el egész Kurópa szépiro
dalmi közlönyei között.

Lapunk eddig megjelent számai tanúságé 
szolgáltatnak, hogy mi nem riadunk vissza a 
legnagyobb áldozattól sem. Ulusztráczióink mű
vészi kivitele külföldön is elismerésre talált, a 
mi arra késztet bennünket, hogy lapunknak úgy 
iroc lal mi, mint művészi színvonalát még maga
sak! )ta emeljük

Mimh n hónapban megjelenve, czikkeink vál
tozatos. érdekes és gazdag sorozata mellett 
gondot fordítunk az aktuális művészeti, irodalmi 
és sportesemények ismertetésére i>. Hő rovatot 
nyitunk a színházaknak s intézkedtünk, hogy 
a női és férfi divat újdonságai felől szakavatott 
párisi és londoni tollak értesítsék lapunkat. 
Rajta leszünk, hogy az előkelő szalonokban le-
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tánczcstélyck, műkedvelői előadások és élö- 
, /• nocsak száraz leírásokban, hanem sikerüli 

vekben is megörökittessenek lapunk által. Szer- 
i- H ő sé g ü n k  készséggel vállalkozik, hogy ilyen 
ilValmakra az ország legtávolabb részébe is 
, : üidi munkatársait és saját külön fényképészét, 

levél vagy távirat által erre felszólíttatik. 
H á lá v a l előfizetőink eddig tapasztalt támo- 
, uásáért, kérjük őket, hogy úgy maguk, mint 
r ét erőseik körében lapunkat a fentebb vázolt 
irányban is pártfogolni szíveskedjenek.

A szerkesztőség.

honnan a ló került. A pálya hippodromosz’ 
nevet viselt A  futtatásnál a lovak kora és neme 
tekintetbe jött, de a súlyt nem vették számí
tásba A futás balra történt A  legjobb lovat 
bal felől, a leggyorsabbat jobbról fogták be. 
Mindenik lóról két gyeplőszárat, összesen tehát 
nyolezat kellett kezében tartani a futtatónak, 
mi a hajtásnál nem kis ügyességet követelt. 
A hippodrom hossza 900 láb volt.

Rómában a versenylovakat dalokban dicsőí
tették. s csak úgy, mint az olympiai győzők, em
lékoszlopokban részesültek. Itt a circus maximus 
volt a legnevezetesebb pálya, hossza három 
stádium. A  hétszeri körül futás missusnak nevez
tetett; a legrövidebb futás 0 6  mértföldet tett ki.

A  mily egyszerűek voltak eleintén e verse
nyek, épp oly fényesek lettek, eredeti fölada
tuktól mindinkább eltérve, a köztársaság hanyat
lása alatt. A  futtatók külön színeket kezdtek 
viselni, s az eszeveszett Caliguláról föntartotta 
a történet, hogy rendesen a zöld párt istállói-

lóversenyek helyébe valami sikeresebb eljárást 
tudott volna tanácsolni, noha vannak elegen, 
kik Széchenyi szerint: a teljes tudatlanság köze
péből professzori hangon birálgatják ezt az 
intézményt. Pedig addig minden jó, míg helyébe 
jobbat nem bírnak állítani.

A  futtatás különben mindenkor dívott A  
paraszt rendszeres gyep és komolyabb czél nélkül 
vásárok alkalmával futtat, mint annak a rendje. 
Jászberényben, Arokszálláson oly futtatásokat 
rögtönöznek néha, hogy öröm nézni. Becsben 
már a X lV -ik  században divatban volt vásárok 
alkalmával az úgynevezett biborfuttatds, midőn 
első díjul egy darab bíborvörös posztó, másodikul 
egy tegez, harmadikul egy kocza volt kitűzve. 
III. Albrecht herczeg 1392-ben különösen elren
delő, hogy a versenyre jelentkező lovasok vám
mentesek legyenek.

A  lótenyésztés és lóverseny ügye azonban 
Angliának köszönheti mai magaslatát és jelen
tőségét.

.1 szent-antali kastély kápolnája.

lóversenyei* története.
ogy mikor jött először divatba lóver

senyeket tartani: azt nehéz pontosan 
meghatározni, mert a lóversenyek 
története a mithosz homályában vész 
el. Már az ázsiai ősnépek is clicse- 

^  kedhettek idomárokkal. Hellászban
HU a nyilvános játékok csakhamar ál-
i fontosságra tettek szert. Lcgnevczetescb- 

oltak az Ülympiában, minden olympiáda 
n> üsz tiszteletére rendezett olympikus 
• ■! .\z ott ért dicsőséget a legmagasz-
■bnak tartották, mi embert érhet. Megala- 

i uknak Ih laklest mondják. Valamennyi ver- 
ho/t legtényesebbek voltak a futtatások 
l"val. A dicsőség nemcsak a lovat és 

11 ‘jdonosát, de még a tartományt is illető, a

bán vacsoráit. Különben II. Rudolf is rendesen 
a lóistállókban volt található.

A konstantinápolyi hippodromot Severus kezdő 
építeni s Nagy Konstantin végezte be. Négy 
pán versengett is, s szenvedélyük később való
ságos őrületté fajult, melyet a politikusok aztán 
kihasználtak.

Magyarországon az Anjouk hozták be a lovas
játékokat, de népszerűek soha nem lettek.

A modern lóversenyek bölcsője Anglia. De 
a mai lóversenyek nem hasonlíthatók össze a 
régiekkel, a mennyiben most a ló gyorsasága 
és a díj nagysága képezik a verseny főmomen
tumát. Ellenben az ó-korban a fősúly az ido- 
mitásra volt fektetve s a dicsőségre, mely egy 
borostyánkoszorúval beérte.

Ha áll is az. hogy nem mindig a gyorsaság 
az erő bizonyítéka, hanem a kitartás, s így a 
ló mai kipróbáltatásának iránya kétségtelenül 
egyoldalú: azért még sem akadt senki, ki a

Lótenyésztésének emelésére tengeri éghajlata 
és meszes talaja kétségtelen befolyással volt. 
De a nagyszerű siker más körülményeknek is 
tulajdonítandó. Nevezetesen a munkabeosztás 
elvét keresztülvitték a tenyésztésnél is; a páro
sítás roppant figyelmesen történik, nemcsak 
alkat, haenm képesség alapján is (a törzskönyvek 
használata csaknem kétszáz éves!); a tenyészet 
gondosan kipróbáltatik versenyek és vadászatok 
által; a tehetetlenek a tenyészésböl kizáratnak; 
a magánosokat díjak és versenyek által serkentik.

Angliában már rég ideje, hogy a lóverseny 
dívott, de 11 Henrik és Erzsébet alatt is még 
inkább csak kedvtelésből rendezték, mígnem 
a parlament büntetést szabott mindazokra, kik 
ötven font sterling érték alatti lovakkal pályáz
tak. A  lóversenyek új érája II. Károlyival kez
dődik, ki a király-dijakat behozta. E díjakat 
111 Vilmos és Anna is gyarapította, I. (ivürgy 
pedig a szokásos billikom helyett száz-száz font
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sterlinget tűzött ki jutalmul. Az államdíjak ma 
már százezer forintnál többre rúgnak.

A  magyar lótenyésztés történetében első hely 
illeti meg Ürmcnyt, a hol 1814 május 22-én 
tartották az első magyar lóversenyt, egyenes 
vonalú 1 angol  mértfüldnyi hosszú pályán. 
K távolságot 70— 90 font súlylynl 3 perez alatt 
futotta meg a három évesekből álló mezőny. 
Sgcchcnyi István gróf, kinek lovászmestere, mr. 
Kduard Jones vezette az idomítást, itt kezdé 
ápolgatni a zsötige csemetét, mely e versenyek
nek 1822-ben bekövetkezett megszűnte után a 
rákosi gyepen 1827-ben ismét kihajtván, csak
hamar oly szép virágzásnak indult. Széchenyi a 
lóverseny-ügyben a sajtó útján is síkra szállt. 
Magasztalta a fogadásokat, melyek több hasznot 
hajtanak, mint a mennyi kárt tesznek. Hibásnak 
tartotta a verseny győzelmét sorsjátékhoz hason
lítani. mert az erre szükséges lótenyésztésben 
és nevelésben nem a véletlen szerepel, hanem 
a belátás, egészség, előregondolás. A  lótcnyész-

alkonyatán Széchenyi egy négyes hintából nagy 
hangon hall valakit pattogni, ki az «anglomania» 
fölött gúnyolódván, a lóversenyeket kíméletle
nül dorongolta. A  türelmét vesztett Széchenyi
nek a kocsihágcsóra ugorni pillanat müve volt. 
A  hintóba kiáltott: «Azon lovak, melyeket gyaláz, 
sajátjaim. Kn nagyon bízom bennük, uraságod 
elienben a pusztai lóban bízik; fogadjunk tehát 
és tegyünk le mert hitelre nem volna nagy 
kedvem —  száz vagy ezer, sőt több aranyat s 
versenyezzünk száz lépéstől száz mértföldnyire, 
a hogy tetszik, ötven vagy kétszáz font teherrel, 
a mikép kívánja; én mindenre ráállok, csak 
fogadjunk, s azért tessék kitűzni a napot, az 
órát,a helyet*. D e—  beszéli tovább Széchenyi- - 
szegény, jóllehet igen pénzes hazámfia, ki fölötte 
megdöbbent, nem akart fogadni, az egészet a 
didaktika és demonstráczió mezejére vonni töre
kedvén. Én azonban nem hagytam szóhoz jutni, 
mindig azt kiáltván: «Mit mindazon hiábavaló 
sz ó ib a  bízik lovában, fogadjon, s vigye cl pén-

S é i i  k é p k iá lK t á ? ,

Timiig örömmel siettem a karácso
nyi képkiállitásra, mert ez az 
a képtárlat, mely a nagyközön
ség számára készül. Apró képek 
ezek, kedves díszei a szalonnak.

Xem  m ondom , hogy itt is 
ne volna helyén a nagyobb 

arányú kompoziczié), de túlsúlyban van a kisebb 
kép, nem annyira a művészi hatást keresve, 
hanem melegebben szólva a kedélyhez.

Téli tájkép bilincsel le az Andrássy-út végén. 
A  hangos városliget csendes téli képe. Han
gulatot kelt ez már jó előre mindazok lelké
ben, a kik lelki gyönyörűséget keresnek a 
képcsarnokban.

Végigjárva a termeken, az első felfedezésünk 
az, hogy a mostani kiállításon legtöbb a tájkép. 
Ez legtöbb festőnknek a mostani szerelme.

Lépes oh (íz a szcnt-antali kastély hun.

tés nagy ösztönét találta ő az ivadék- és elegyes 
versenyekben is. Az első alatt oly verseny érte
tik. midőn előre nevezett vemhes anyalovak tulaj
donosai kötelezik magukat, hogy ezeknek s a 
szintén megnevezett méneknek az ivadékát bizo
nyos kitűzött időben és helyen együtt fogják 
futtatni. Egyéb versenyek: a *hack-stakes»i fél
vér vagyis telivér és nemtelen ló ivadéka közti 
a verseny; a o.Jiau<iii<tp*y mely némelyek szerint 
leginkább hatással volt a lóversenyek helytelen 
irányba térítésére, miután ennek következtében 
a t< ivér egyre könnyebb lesz. Ennél a teher nincs 
kitéve i verse ny föltételeiben, hanem csak a 
nevezés után szabatik meg oly formán, hogy 
nyertes ra több, nyeretlen lóra (maidén horse) 
kisebb teher méretik.

Egy érdekes epizódot mond el maga Széchenyi 
arról az ellenszenvről, mely nálunk a lóverse
nyeket fogadta, «Nehány szó czímtí könyvében.

A z első rákosi gyep egyik versenynapjának

zemet, ha bírja! S ez így ment egy darabig, 
miközben a hallgatók részint kaczagtak, részint 
bosszankodtak, alkalmasint ellenem. .Míg egy
szerre a nagysás úr, kit valóban szánni kezdek, 
elveszté türelmét és nem fogadott, hanem oly 
szaporán hajtott tovább, mint csak szerét teheté, 
fogai közt ilyeseket mormolván: «Mit fogadjak 
énr Hiszen nem vagyok a n g o l...*

Az erélyes föllépések, ha nem is győzték meg, 
de legalább ideig-óráig mégis elnémíták az 
ellenzőket.

Ma már a sportmanek nem igen tarthatnak 
oly hangos kárhoztatástól, minőt Széchenyi hal
lott az áttörés korában. Eegfölebb a sörös kancsók 
mögül hallatszik holmi nyárs polgárias sajnál
kozás a < drága lóversenyek fölött.

Sportsuliin,

Akad ezek közt igen sikerült alkotás, minők 
Tahi Antal képei, különösen, melyek mezei 
tájat ábrázolnak., vagy Mcdnyánszky homályos 
erdőrészletei, továbbá ( )lgyay és Bosznay képei, 
úgyszintén Sztányi Lajos képei.

A  tájkép után a zsánerkép következik számra 
nézve, melyeket L’jváry, Kácz Sándor, Hegedűs 
László, Pataky /... l’álíik Béla, Poll llugé>, Mar- 
gitay, Bencs Bál, Túli ( )dön, Szenes, Nyilassy 
kultivál. Kisebb számmal van az arczképfesté 
szét. A  történeti festészetet jóformán csak 
( irünwald képviseli, nagyszabású és művészies 
kivitelű képével: Hadúr kardjának feltalálása 
Ellenben a vallásos festészet nemcsak mennyiség 
dolgában van gyengén képviselve, de minőség 
dolgában sem találunk e tekintetben a közepes
nél túlemelhető alkotást, kivéve az egy Bihari 
képét. Csók István nagy képe, mely Krisztust a 
keresztfán ábrázolja, egyáltalán nem a vallásos fes
tészet termékei közé való és eléggé érthetetlen.
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lantyik .Mátyásunk a Buzaszrntelés-t ábrázoló 
|;t.’pe komoly alkotás és figyelemre méltó.

Egyik kedves ismerősöm, Margitay Tihamér, 
11lintlíg híi a múzsájához és tagadhatatlan, hogy 
minden kiállításra tud olyan képet küldeni, 

i ly megállásra készti a szemlélőt é's egészim 
tölti a lelkét.
Most is oly frappáns témát festett meg, mely 

.■hő látásra megengedi az áttekintést és pompás 
liléivel egyszeribe, megkapja az ember lelkét. 
Az úri család uzsonna után van, a család feje 

gondolatokba mélyedre ül az asztalfőn, mellette 
neje, az aranyos szívd jó  anya. A  ház eladó 
leányának deli huszártiszt udvarol. Tán már 
jegyesek is. Egyszer csak nyílik az ajtó és be
lép rajta az eltévedt leány, a ki ahhoz a kopott 
szegény fiúhoz ment feleségül, a ki elkísérte 
nejét erre a nehéz útra. De elhozták a kis 
angyalt is engesztelőnek, vigasztalónak s ez 

mint ha tudná hivatását —  ragyogó szem
mel néz körül dadája karjáról.

Márk Lajos nagyszabású képet festett, mely

e> László Külöp. Oly különös szépek, oly míí- 
' eszlek e kepék, hogy azok méltatása nem fér 
c czikk keretébe.

Azt kell hogy megnézzék hölgyeim, mert 
lehetetlen, hogy kedvet ne kapjanak hozzá s 
a képcsarnokból egyenesen a művészhez ne 
hajtassanak azza1, hogy:

—  Késsen meg engem is!
Nagyon szépek az arczképck. Mesébe valók.

__________ Etnekir.

5 3 '0 b á 3 é i i r ) k .

zt hiszem,nincs olyan betiiértő ember, 
aki ne tudná, hogy színészet és 

y  színmű-irodalom testvérek ugyan, 
j«s de nem a sziámi fajtából. Ezek 

együtt virágoztak és együtt her
vadtak, ellenben a színészet akkor 
is ragyoghat, a mikor a szinmű- 

irodalom fénye halaványan pislákol.

czik Árpád, Herczeg Ferencz és Som ló Sándor 
elő nem rukkolnának, nagynéha egy-egy darab
bal, a mely valamelyest megtudja állani a helyét, 
azt kellene hinnünk', hogy a drámairásra való 
hajlam vagy kiveszett az iljabb írói nemzedék
ből, vagy sok fattyúhajtásokra képes. Ez a két
ségkívül szomorú tény szolgálhat mentségül a 
szi n liázd i rekt oro kna k, hogy a repertoirokba 
felveszik a külföld szinműirodalmi termésének 
legalját is. A  múlt évi behozatal azonban indo
kolttá tenné, egy irodalomi quarantaine fölál
lítását.

A  főváros közönsége valamikor híres volt 
irodalmi jóizléséről. Megbecsülte Shakespearet, 
örült Moliérenek s talán Európa összes népei' 
közt először tapsolt a görög klasszikusoknak. 
Ma már minden unalmas neki, ellenben élve
zettel emészti meg Páris külvárosainak színházi 
kaviárját s ellenszenv nélkül tűri, hogy a ka
csalábakon tipegő német Múzsa is megszólal
jon előtte. A  Hálókocsik ellenőre, az Osztrigás 
Miczi, az Aranykakas és meg egy pár hason-

. I murányi várrom.

méter magas, 3 ‘ méter széles. Ssircn- 
:i czime és a jövő évi párisi tárlatra 

'■híva. Mesteri a kép rajza, bizarr színei 
1 T hatást S .1 két főnlak oly remekül 

megfestve, hogy Parisban is méltó fcltü- 
"g  kelteni. Maga az eszme is oly század* 
logy egészen beillik majd a századot be- 

' világkiállítás Keretébe.
>'>*n«inyu és jóliatású Kép a Grünwald 
N.c IiL‘ 's I laclur Karclját megtalálja a pász- 
A ^nénelm i festészet legtöbb kelléKc 
n e Képen s a néző ihlettel válik meg 
>zetcncsésen van a nagy alKniomhoz 
hangulat e Képen megfestve.

inszky tájképei mint rendesen, elra- 
•an szépek.
■> hiszem azonban, hogy ha számra csekély 

minőség tekintetében kiválóan van kép. 
JV' az arczképfestészet. 

hátnak lnnocent, Karlovszky, Tolnay Ákos

íme, példát nyújt erre Budapest. A  magyar 
Színészet —  a fővárosban legalább is az anya
giakat illetőleg erős lábakon áll. Öt állandó 
színház tárja föl kapuit (most már nemcsak 
esteliden, hanem ünnepnapok délutánjain is), s a 
közönség sűrűn lepi be az ülőhelyeket, bőven 
kijut a taps minden színésznek, a primadonnák 
pedig akár fiók-virágüzleteket nyithatnak a bok
rétákból. melyeket lábaikhoz nyújt az imádók 
és tisztelők serege. Az igazgatók is elégedet
tek, mert a kassza jelentékeny pluszszal zárul 
a személyzetnek járó, itt-ott rendkívül magas 
fizetések daczára. Egyszóval : közönség, szín
házak és színészek nem panaszkodhatnak. A  
színi saison erősen virágzik, csak maga a ma
gyar szinmíiirodaloin stagnál s a közízlés kezd 
veszedelmesen hétköznapivá lenni, hogy ne 
mondjam elkorcsosodni.

Jó. sőt kitűnő színészeink vannak tuczat- 
számra, de hol rejtőznek a színműírók? Ha Ber-

nivón álló darab sikert tudtak aratni ! Kell-e 
ennél sujtóbb kritika a közízlésre ?

Persze, van rögtön mentség innen is, onnan 
is. Hogy a publikum megkívánja az uj dara
bokat s a direktorok nem tehetnek róla, ha a 
tisztelt bel- és külföldi író urak csak silány 
dolgokat produkálnak. Ez kétségtelenül igaz ; 
ámde nem igaz, hogy a közönség premiereket 
faló Minotauruszszá változott volna át, a mely
nek minden héten fül kell tálalni egy maidén 
tribut-öt.

Ott az eklatáns czáfolat a Magvar-Szinház- 
nál. A z Aranylakodalom cz.imíí alkalmi darab
jával, meg a Gésák-kai és a Szalamit-vA több 
mint 200 előadást tudott elérni ! Nálunk szín
ház és közönség közt megfordított viszony van : 
a publikum dirigálja a színházak Ízlését, holott 
megfordítva, a színházaknak kellene nevelni a 
közönséget és annak Ízlését finomítani. Ezt 
annál inkább elvárhatnék, mert hiszen egyik
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színház sem vallja be, hogy tisztán üzérkedő 
vállalat. Valamennyi hangzatos jelszavakkal 
kezdte meg működését, a mely frázisok közt 
nem utolsó helyet foglalta el a magyar iroda
lom és magyar szellem emlegetése. Ma már 
pedig oda jutottunk, hogy nem is szarkazmus 
volna megkérdezni: miért hívják Népszínháznak a 
Népszínházát és Magy ar-sz i n ház na k a W esse
lényi utczai múzsa-hajlékot? Hogy a Vígszínház 
komoly drámákat, sőt tragédiákat is besoro
zott műsorába, azon nem is csodálkozunk, 
mert —  szeczessziónista korszakban élünk, a 
mikor nem szükséges, hogy czím és tartalom 
összhangban legyenek egymással.

Azt hiszem, ha titokban kiválhatnék szín
házaink úgynevezett clite-közönségét, kiderülne, 
hogy a túlnyomó rész nem a darab kedvéért 
váltja meg helyét a földszinten vagy az erké
lyen, hanem egyes szerepek, illetőleg egyes 
művészek miatt. Az író mellékes. Amikor pre- 
miéret hirdet a szinlap, akár a Népszínházban, 
akár a Vig-, a Magyar- vagy Nemzetiszinház 
papirosán, nem azt kérdik egymástól a jouro- 
kon, meg a kaszinókban, hogy ki a szerző, 
mit írt eddig, mely irodalmi iránynak a Ilivé, 
hanem ki játszik benne ? Legyünk őszinték és 
valljuk be : nem arra vagyunk kiváncsiak, mit 
mond Bartók, Somló, Abonyi, Baráthi Zoltán 
és Bokor József, hanem : hogyan fog játszani 
Újházi, Nádai, Gál, Hegedűs és Német József 
és milyen lesz Márkus Emília, Jászay, Küry 
vagy Lánczy Ilka? A darabbal elbánnak a 
kritikusok az obiigát tárczaczikkekben s azzal 
—  adieu szerző ur. Akár csak meg se írta 
volna darabját, úgy elfelejtik annak tartalmát 
egy pár hét alatt.

Mit bizonyít ez ! Első sorban és legfőbbkép 
azt, hogy a mai magyar színműírók nem tud
nak belemarkolni az igazi életbe. Alakjaik 
gyöngék, hús és vér nélkül valók, hangjuk 
pedig monoton, sem eszméket nem támasztó, 
sem visszásságokat ostorozni nem tudó. Írnak 
nem a nagy közönség, hanem a színpad és a 
színészek számára. Czéljuk a színészeknek men
tői több tapsot és így maguknak mentői több 
előadást biztosítani, nem pedig hatást kelteni 
a színházon kívül is.

Ez bizony nem irodalmi irány. Inkább sza
tócskodás, melynek végeredménye az lesz, 
hogy a közönség teljesen elveszti bizalmát a 
magyar színműírókhoz és többre becsüli majd 
a Kadelburg— Blumenthal-féle szín műgyároso
kat is. Pedig ez fontos dolog, mert végelszen- 
deredését jelenti annak a különben még testet 
sem öltött vágynak, hogy a magyar irodalom 
akczeptált beszélgetési tárgy lehessen az elő
kelőbb szalónokban is. Ibsenről, Sudermannról, 
Rovettáról, Alat\'onról, sőt ezeknél jóval kisebb 
színműírókról és irányeszméikről hangosan és 
élénken folyik nálunk a társalgás, de ki hal
lotta, hogy egy vidéki kastély kandallója vagy 
egy fővárosi szalon teás-asztala körül vita tár
gyát képezte volna Bérezik ur gondolkodása 
vagy Gerő világnézete ?

Sok mindenre lehetünk mi magyarok büsz
kék, csak szinműirodalmunkkal hallgassunk. És 
ha vetődik hozzánk idegen, vigyük olyan da
rabba, amelyet külföldi írt, nehogy lefordítani 
vagy magyarázni kelljen a mienket. Mert akkor 
oda —  a renommé.

Spectator.

*0r. 5cblatich) bőríoc3 bíboros,
F)agyoárad püspöke.

i gyalogjáró emberek szédülettel 
nézzük a sast, mely mereven 
szál 1 a 1 eginagasabb szik 1 ácsúcsra 
s ott kering a mélységes völ
gyek felett. A  legfüggetlenebb 
lény, mely saját akaratából tud 
felszállni a magasba és meg nem 

szédíti sem a mélység, sem a magasság.
És mi gyalogjáró, hétköznapi emberek épen 

oly csodálattal nézzük azt a káprázatos pálya
futást, mely mintha lelkének sasszárnya volna —  
önerejéből, önakaratából tudott fölemelkedni a 
legmagasabb régiókig és nem szédítette meg 
sem a mélység, sem a magasság; csodálattal, 
áhítattal hajiunk meg Schlatich bíboros nagy
sága előtt.

Nem a bíbor, nem a pásztorbot az, a mi őt ki
emeli. Mert öltöztek sokan bíborba, viselték a

Dr. Schlatich Lörincz, hiborospüspök.

pásztorbotot, be is töltötték talán hivatásukat, 
de ha levetették volna a bíbort és letették volna 
a pásztorbotot, szegények lettek volna, mert ki
csiny volt az ő leikök.

Még csak esperes volt Schlatich Lörincz, s 
az akkor már nagynevű Haynald érsek Simor 
herczegprimás egyik estélyén sietve mutattatta 
be magának, m ert—  a hogy mondá e társa
ságiján nincs nála érdemesebb.

Azóta pétiig nőtt, nőtt, lelki nagysága, mind 
intenzivebb fényt vetett és a kör, melyet be- 
ragyogott, mind nagyobb és nagyobbá lett. Ma 
az apostoli király legmeghittebb tanácsadója.

Az ő filigrán finomságú lelke ma már különös 
fogalom. Felöleli a legmodernebb műveltséget, a 
renesánsz művészi rajongását és az antik jellem 
szilárdságot. A vallás megszentelt tüzének kohó
jában forrasztva össze e hármat : adja az ö lel
két. De a kit szeret az Isten, azt megáldja olyan 
külsővel is, melyben öröme tellik a szemnek s 
a melyen megszólal a lélek, az a hang is be
lopódzik az emberek szivébe, leikébe.

És nem szédítette el sem a pápák kegyelme, 
sem az udvarok kegye.

Az ő nemes egyszerűsége mindig oly ma
gasztos.

*

A  magyar felső klérus e kiváló vezére, a ki 
egyedül nagy képességének és az Isten sege
delmének köszönhette, hogy ily rendkívüli sze
rephez jutott a magyar közéletben, 1824. már- 
czius 27-én született Uj-Aradon. Müveit és tekin
télyes család sarja. Atyja képesített műépítész 
volt, a ki többi gyermekei között hamar fel
ismerte Lörincz fia nagy tehetségeit és a papi 
pályához való hajlamát. S mert erőslelkű hazafias 
magyar papot akart belőle nevelni, az akkor még 
egészen német Aradról Szegedre küldötte. Így 
jutott később a csanád-egyházmegyci papnöven
dékek közé és e megye akkori nagynevű püspöke, 
Lonovics küldötte őt fel a budapesti papképző
in tézetbe.

Az ifjú lélek már akkor teleszívta volt magát 
az alföldi magyarság zamatos nyelvével, üde 
poézisével, a föld s a nép rajongó szeretetével.

Első irodalmi munkásságát a növendékek 
társaskörében fejtette ki.

Lonovics püspök 1847. április 3-án szentelte 
pappá. Eltűnte mint udvari pap, később mint 
káplán szorgalmasan művelte magát cs megsze
rezte a tudori oklevelet.

A szabadságharczot mint káplán élte át és 
sok zaklatásnak volt kitéve az ellenséges szerb
ség részéről.

A Csanádi egyházmegyének 1851-ben tanára 
lett és nagyobb arányú nyilvános szereplése itt 
kezdődik. 1863-ban esperes lett, s mint ilyen, ked
ves bizalmas embere volt Bonnáz Sándor püspök
nek. A katholikus autonómia körül folyt moz
galmak az ő nagy tudását gyakran vették igénybe 
és fáradhatlanul buzgólkodott is. Itt ismerkedik 
meg az országos nevű vezérférfiakkal, közöttük 
Haynald érsekkel, a ki nem győzte dicsérni a 
művelt, tudományos esperest.

Irodalmi működését már akkor az udvarnál 
is méltányolták, s ez magyarázza, hogy rövid 
időn kanonokká, 73-ban pedig szatmári püspökké 
szentelték.

Ezentúl egymást érték a kitüntetések, me
lyekre kevés ember szolgált rá oly mértékben, 
mint Schlauch bíboros. A z elsőosztályú vas- 
koronarend tulajdonosa, v. b t t., római gróf, 
pápai trónálló, s 1893-ban bíbornokká nevezte 
ki őt a pápa.

Tizenkét évig volt a Szent-István-Társulat 
elnöke, s elnöki megnyitó beszédei oly hatást 
tettek, mint a mikor a sötét éjben zavaros ten
geren hánykódó hajó előtt kigyullad a világító- 
torony lángja.

’pőúri 53épségek  Grdélyből.
Kilenc/, képpel.

7r irágbokréta télen !
J  Ha kérdik, hol kötöttem ? nincs 

mit szégyelltem benne, ha mondom, 
hogy ott az erdélyi havasok alján, 
a I largita tövében, avagy kincses 
Kolozsvár híres városában.

De ne kérdje senki, hogy ez volt-e 
mind ? Az arczába nevetnék s rögtön tudnám, 
hogy a szerencsétlen sohasem járt Erdélyben, 
nem látta az erdélyi szép leányokat, szépségük
ről híres asszonyokat.

Ez a valódi magyar típus. 
Nagy-Magyarországon ezer átok verte a ma

gyart. Török-tatár ölte a férfiát, rabolta a leányát. 
Ezt rablánczra fűzte, igába hajtotta, azt el
vitte tengeren túlra, török basák gyönyörűségére.

Évszázadok alatt pusztul itt a magyar. A  róna- 
ságot végig tarolta az ellen s a kinek kedves 
volt az élete, az a hegyek közé menekült. A ki 
tehette, ide hozta szép anyának szépséges leányát.

Erdély volt az ország természetes vára. Hegy
völgyét elkerülte a török, a tatár, vagy ott 
hagyta véresen a fogát. Hős volt itt minden. 
A férfia csatába szállt, az asszonya védte a várát. 

Az örök aggódásban megedzödött az asszo-
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(ír. fíethlen fíaldzsné. 
(ír. Teleki A rt húr ne. 

(>r. M ikes Ziigmondné.

(ír. l.dr.dr Istvdnnc. 
fír. fídnj/y le  re ne. ne. 

(Ír, fíéldi Tini ma.

fír. fídnj/y Casimirne. 
(Ír. Hetiden Rózsa. 
Rónay Elemérné.

Erdélyi főúri szépek.
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A kastély hál nézete.

A kastély oldalnézete.
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Ucreívds Endrétié to'-almdsí kastélya.

Előcsarnok
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nyok lelke, az Istenben vetett hit. növelte a 
méltóságukat, epedó’ szerelmük emelte szép
ségüket, a férfiak táborozása megmentette bá
jaikat a korai hervadástól.

Elhagyatottságukban ápolták a tudományt, a 
művészetet és minden tűzhelynél otthont talált 
a poézis. Ettől lett oly fenköltté a szellemük.

Ha udvari méltóság érte az urat, bátran vi
hette hitvesét a fejedelmi udvarhoz, szégyent 
nem vallott vele soha. Mind kész fejedelem
asszony. mindannyi született palotahölgy volt 
már otthon is.

Ks a ki járta valaha Erdélyt, látta szépségben 
úszó tájait, fenséges bérczeit, regényes szikla- 
csúcsait, hihette az, hogy ezt a földet törpe, 
satnya nép lakja ? A pór leány is karcsúbb, 
delibb, mint más vidéken. Hát mért satnyultak 
volna el a hadverő fejedelmek unokái:

Nem, nem! A ki nézi e mosolygó szépségesen 
szép arezokat, annak a szive melegebben dobban.

Irigyli is tőlünk az egész világ.
És egyik legszebb hivatását, legkedvesebb 

feladatát teljesíti ez az újság, mely a magyar 
főúri világot tükrözted vissza, ha számról-száinra 
ilyen bokrétába köti a főúri szépségeket, hogy 
szinről-színre gyönyörködjék bennük az a nagy 
közönség is, mely távol áll e körtől, de tiszte
lettel meghajlik előtte

Es kit ne érdekelne gróf Béldi Ákos három 
szép leánya:

Gróf Bélái Klárika Rónay Elemérné, — gróf 
Bélái Emma, —  gróf i'é/ái Zsófia gróf Mikes 
Zsigmondné,- a Bethlenek unokája gróf Bethlen 
Rózsii, vagy báró Wesselényi I leién gróf 
Teleki Arthurné, —  gróf Lásár lstvánné. szül. 
Páltfy Jozefin, báró Bán ff)  Ferenczné, szül. 
báró Horváth Ida, gróf Bethlen Balázsn
báró Jósika Beatrix, —  báró Bánj}) Kázmérné, 
szül. gróf Pálfiy M ária.. . a romantikus Erdély 
főúri kastélyainak szépséges szülöttjei

‘P c i5 3 t ö 5 3 e r .

— Pallavicini Sándor örgrót. —

JBT^pStj y a  van hely Magyarországon, mely 
örí,kemlékű marad, ha sivatag ho- 
mokja lepi is be, mint Thébát 
1>S -Ns:niV( t> úgy bizonyára az a róná

j a  ■
ismeretes A  pusztaszeri szerződés 
a magyar nemzet történetében 

'monumentum aere perennius*. Mi, kegyeletes 
utódok, az ezredéves évforduló alkalmából monu
mentumot is állítottunk art a a helyre, hol a hét 
v u r megírta a vérszerzödést, de ez emlékoszlop 
"•elkúi s Pusztaszer magasra nyúló emléke his
tóriánknak.

I* őldje még ma is a gazdagon termő föld, 
a milyen ezer v előtt lehetett, de a kultúra 

( > ált •• rajta. Csak a neve puszta: való
jában minta-gazdaság. Ezzé tette Pa/lavieini 
^•liláéi órgrót, Csongrád vármegye leggazda
gabb földesuta s az ország egyik legkitűnőbb 
gazdája, ki .ogyoi és mindszenti uradalmaival is 
példát mutatott az Alföldnek : hogyan kell nagy 
latifundiumokat kezelni.

Pusztaszeren egy év óta pompás vadászkas
tély is emelkedik a Pallavicini birtokon. A 
nemes főúr, ki mint nagy vasúti és ipari vállala
tok feje, az év túlnyomó részén Pécsben lakik, 
a vadászatot is kedveli. Pusztaszeri birtokán 
évről-évre fényes társaság szokott összegyűlni, 
s ezerszámra kerül puskacső elé az apró vad : 
nyúl, fogoly, fáczán, stb. Pompás vadaskertet 
létesített Pallavicini őrgróf e sík földön, befá- 
sítva több száz hold területet. Az idei őszi 
saison alatt fejedelmi vendége volt az új kas
télynak . Konstantin Mi/híjlövits orosz nagyher- 
czeg, a ezár nagybátyja, ki minden évben meg
látogatja a vendégszerető magyar főurat Az 
arisztokrata világ kitűnősége képezte a magas 
vendég környezetét, ki a legnagyobb megelé
gedéssel távozott Magyarországból.

Pallavichii Sárniot őrgróf családja olasz ere
detű, de már a XY111. század közepe óta ma
gyar honfiusítást nyert a török háborúkban szer
zett érdemeinél fogva. A család mostani tagjai 
mind jeles hazafiak, kik különösen közgazda- 
sági téren járnak el példaképül. Pallavicini Sán
dor 1853-ban született Szegeden, mint Pallavicini 
Alfonz és gróf Piirstenberg Gabriella ötödik gyer
meke. Örökös tagja a főrendiháznak és cs. kir. 
kamarás. lS7ó-ban nőül vette gróf Széchenyi Irma 
csillagkeresztes hölgyet, kitől két fiúgyermeke 
született. Mint említettük, az őrgróf Pécsben 
lakik állandóan, hol a király különös kegyét 
élvezi. Magyarországi birtokain kívül uradalmai 
vannak Morvaországban (Jamnitz. Althart, Xeu- 
hart, Mutten és Oualkovitz), továbbá Csehor
szágban a daschitzi uradalom.

$ 3  ö l ? o - 3 ? t j ^ i  f a lk a t )< s d á 5 3 a t o k .
— Két képpel. —

ég mindig gyötredelmes, szegény 
masina az a fotografáló gép, a 

1 mikor ezt az életerős, színdús 
L. képet, ilyen halvány tónusokban 

tudja csak visszaadni.
Harmincz-negyven lovas piros 

frakkban, aranyzsinóros tiszti 
atillával tarkítva, köztük néhány daliás amazon, 
a kiknek lebegő uszályát kapkodja a szellő,—  
csendes szürke képpé válik, mire a fotográfustól 
belekerül az újságba.

A  csahoh* vidám falka, mintha szájkosaras 
ölebek találkozója volna, oly hangtalan, szín
telen.

Pedig be más a kép ott a zsukki mezőn.
Xvihogva, csahintva ugrálja körül a falka 

H esse/ényt Béla bárót, a ki mint falkanagy 
lovaglóostora egv-egy legyintésével zabolázza 
az egymással viaskodó, hajtást leső kópékat.

Körötte készen áll a társaság. Hölgyek, katona
tisztek s nemcsak az erdélyi társaság szine- 
java, de a ki épkézláb van nagy Magyarorszá
gon s más minemíi dolgai is engedik, ugyancsak 
siet megváltani Kolozsvárig a jegyét, hogy ezt 
a kedves mulatságot el ne mulaszsza.

Nem is rangl éit sportsmen, a ki nem hajtott 
még rókát a zsukki mezőkön.

3ó-£)lrr>á$ é$ ^<ar<áe?ooci.
l*cn tvás Emire és neje.

■ 1 a Kékes alján fekszik a karácsondi
kastély, kedves kilátást nyújtva a 
kies Mátrára, a hol a népdal 

M  szerint -  meg a pásztor furulyája
is szebben szól, mint másutt. Regi 
magyar udvarház ez. inkább a 

belső kényelemnek szolgál, mint külső dísznek. 
Azt itt a természet adja meg a maga pazarsá- 
gábán, festőiségében.

A hol szőkébb kézzel mérte szépsége kin
cseit a termeszei, ott bepótolja azt, az archi- 
tektus művészi törekvése, mint a hogy a pest
megyei Tó-Alm áson, a mostoha termés; 
szemben a kastély külső dísze ad bájt a vi
déknek.

Es a ki csak egyszer is látta, nem igen 
felejti el a tó-almási kastélyt.

Minden, a mi ott gyönyörködteti a szemet: 
maga az épület, bevégzett rennaissance-styljével; 
a hatalmas park, mely körülövezi, és a belső 
berendezés, melyben eleganczia. ízlés es gaz
dagság olvadnak össze harmonikusan, egy
szersmind hirdeti, hogy a kinek parancsára itt 
tervet készített az építő, virágágyakat ültetett a 
kertész és ezernyi tárgyat szállított a kárpitos: 
abban a finom és előkelő ízlés veleszületett 
adomány. Igaza van Pourgetnak, a lelki analyzis 
nagy mesterének, hogy ha a gazdagok gondo
latvilágát és egyéniségét igazában akarjuk meg
ismerni. ne azt figyeljük, a mit beszélnek, hanem 
keressük föl otthonukban, abban az otthonban, 
melyet ők maguk teremtettek meg. Tapasztalt 
szemnek nem kell magyarázat. Beszélnek ma
guktól az épület díszítései, a kert útai. a sza
lonok apró nippjei és a falakat borító festmé
nyek. Minden szavuk gáncs vagy dicséret. 
Egy-egy tükördarab a tulajdonos lelki világá
ból. melyben végül megláthatjuk magát a 
tulajdonost olyannak, a milyen bensöleg.

En nem ismerem Berctvás Endrét es nejét, 
de a tó-almási és karácsondi kastélyok után 
meg tudnám festeni mindkettőjük jellemrajzát. 
C sak annyit tudok hogy Tó-Alm ás a feleség 
birtoka, Karácsom! a férjé. Azt az emeletes 
új renaissances palotát, mely Tó-Alm ás kincse, 
szinte kiegészíti a karácsondi földszintes nagy 
úri kúria. E két lak az ő otthonuk, mert a mit 
a fővárosban tartanak nagy urak, az csak szállás 
—  bármily pompa is ragyogjon bennük

Leírjam: milyen élet folyik e kastélyokban 
nyaranta es őszszel, ha beköszöntött szent Hu
bertus napja ? Beszéljek a szellemről, mely itt 
uralkodik : Eláruljam, hogy a vörös frakk mel
lett házi vendégek a kopottas múzsák is :

Minek ? Hiszen beszél helyettem a kastély. 
Saxa loquuntur. Azok pedig nem hízelegnek, 
s rájuk még oly mimóza természetű lelkek 
sem neheztelhetnek meg, mint Tó-Almás es 
Karácsom! urai.
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_ lUró Pornc. :o <iáhor i s neje —

jg ^ ^ ^ ^ r ó ó ly t  úgy ismerte .1 világ 0 század 
kö/opvig. mint a magyar konzer- 

N \ í-.iv diaiivini/mns (;s családi ha
mányok ősi fészkét. Míg a Király
hágón inneni tönemesség már a múlt 
századokban beoltott családfiijába 

met, olasz, franczia és lengyel ágakat, addig 
: : iélyben, egész a legújabb időkig, a ritkasá- 

s kö<é tartozott, hogy a köznemesség vagy 
főutak ne egymás famíliáiból házasodjanak. 

1 körülménynek tulajdonítható, hogy Krdély- 
n nincsenek nábobok a mágnások közt, se 

nagy majorátusok. A  családi birtok és vagyon 
ova-tovább több részre oszlott. A nagyapa még 

gazdag ember volt erdélyi fogalom szerint — , 
fiai. leányai azonban már szétosztották az örök
séget. s bizony az unokákra édes kevés jutott 
a földi jókból.

A viszonyok ilyetén alakulása természetszerűleg 
hozta magával, hogy a régi famíliák sarjai kéz

nek elszakadni Erdélytől Kit hivatal, kit házas- 
1 pit át Nagy-M ag) ai rs ág . . D e vala

mennyi átvándorló magával hozza az erős faj- 
> 1 retetet, a hamisítatlan magyar érzést és szolid 
erkölcsöket, melyek annyi évszázadon át nim
buszt kölcsönöztek az erdélyi ariszto- 
krácziának.

Mindez eszünkbe jut abból az al
kalomból. hogy az ország túlsó ha
tárán, az Ausztriával közvetlen szom 
szédosáé/*^'//-megyében, találunk egy
szorgalmas gazdálkodót, kinek csa
ládfája fölnyúlik Erdély legrégibb 
korába, s kinek bölcsőjét m ég a 
Báthoryak, Bethlenek és Bocskavak 
földién ringatták.

I nnwisca (tábor báró ez a szor
galmas soproni gazdálkodó. Egy ősi 
név viselője és talpig modern ember.
Nálunk ez még anthitézis Angliában 
és Krancziaországban —  hol a csa
ládfák még messzebbre nyúlnak visz- 
sza. mint nálunk: túl a keresztes há
borúk korszakán senkinek sem  
ralik lel, hogy a legrégibb nevek 
viselőit is löl lehet találni az iparo
sok. gyárosok, bérlők és tis t\ selők 
közt. kik szívügyeikben mit sem tö
rődnek a hagyományokkal és a góthai 
Almanachchal

Bornemisza Gábor b á r ó —  ámbár 
a konzervatív Erdély szülötte —  nem  

sdi v ilág . tat t< >zik Miután 
ti évig katona volt, (a huszároknál 
•" ‘ '‘dali ; mint tartalékos tőhadnagy 

gazdálkodásra adta magát. Távol 
•** ' , ijétol a soprontnegyei Sá^/iou telepe-

au g, s a kezelésébe vett birtokon nagy 
:.i>sal. buzgalommal és szakértelemmel mű

ködik.
■ \ >ághi kastély, melyet e számunkban bemuta- 

1 lósággal a boldogság fészke Derűt, fényt 
ligseget áraszt szét benne a báró ritka- 

' gú es művészi lelkű neje, az amerikai 
.'.'.a/.isii Eouise Price báróné,’ kivel 1883-ban 

Irigyet, s a ki azóta egészen magyar nővé 
A báróné nemcsak kiváló zenei talentum, 

nagytehetségű és passzionatus festőd kinek 
kritikus szemek is elismeréssel csodálják 

kastély termeiben.
1 drusza báróék a telet Abazziában szok- 

ni, a hol a báróné bizalmas ösmeret- 
pett .S/t fát/io özvegy trónörökösnével. 

v ges asszony meleg rokonszenvet tanúsít 
'  műveltségű és bájos báróné iránt. Meg

szór magához Miramareba és Eaxcn- 
tött( s vis int ő is 

1 1v ben látogatást tesz a sághi kastélyban 
ípolja ezt .t bensí íbb v isz< >ny t A  

egasszonyon ki\ül Bornemiszáék vendégül 
többször az uralkodóház egy másik 

,lt s  '£>' legutóbb Ottó főherczeget.
- jiomes báró még csak 40  éves; 1859-ben 

n Atyja a
rt Mv6' anyja gróf Aon,is (íabnei/a. Mint

,1/ <d't >/ 1. (» is a A'tis-ow praedicatumot
vi.M-h, mely tulajdonkép a Bornemiszák eredeti 
nS1 ,u‘u ‘- . A kászoni nemzetség mindig előkelő 
>zerepet játszott a székely földön. Csikszékben. 
> egyik tagja. ;} i>; y. az egykori főkormányzó- 
sagn elnök < s v. belső titkos tanácsos, emeltetett 

' /-■ ’tn bál ói íangra kászoni Bornemisza név
vé . Bornemisza Gábor bárón kívül a család 
t.'blu tagja csaknem kivétel nélkül Erdélyben 
akik. s közel rokonságban áll a gróf Kornis.

7 11; ;  ',us,ka> S rif  Halle. és báró Huszár csalá
dokkal

Irodalororól.
.ilaini jóleső melegség árasztja el az 

író ember szivét, a mikor hírt olvas 
róla. hogy a Park-Club előkelő kö
zönsége előtt nagy tetszést aratott 
a román és franczia költőkről tar
tott felolvasásával Géza
tanár.

1- társaság tapsa drága és nehezen lehet ki
érdemelni. Csak a jót tapsolja meg. Nagy lépés, 
hogy ma már oda merünk állani e társaság elé, 
kedvező körülmény, hogy ma már hívnak is oda 
minket.

l'gy  olvasom, hogy nagyobbára hölgytársaság

/táró fíornetnisGábor

volt, mely Kac. kinyi felolvasását meghallgatta 
és megtapsolta. így még jobb. Mert. ha a hölgyek 
veszik pártfogásukba az irodalmat, erősebb szállal 
fűzik magukhoz azzal azt, mint a férli-kézzel 
fonott vastag fonál.

Azért mondom, hogy így még jobb , mert az 
intelligenczia nélkül élő tótság, melynek néhány 
műveltebb leánya buzgólkodik az irodalom érde
kében, rövid néhány év alatt oda tudta vinni, 
hogy most e hóban indult meg a huszonötödik 
tót újság.

Kevéssé ellensúlyozza ezt az a vállalkozás, 
mely most tes/i olvasó-asztalunkra Petőfi új 
díszkiadását, gyönyörű illusztrácziókkal. Festő
művészeink szfne-java vetekedett érte, hogy a 
legművészibb rajzokkal kisérje e mélységes, 
világraszóló lírikus költeményeit.

Ez nem haladás, ez csak egy régi hibánk 
elkésett beismerése, helyrehozása

Hisz Csucsor műveit is csak most adjuk ki 
egész teljességében, pedig az úttörő ő volt. A  
nép nyelvet, szókincsét ö vitte elsőnek az iro
dalom csarnokába. Régi bűnt tett jóvá ezzel a 
Franklin-társulat.

Mint a hogy Lévay Mihálynak, az édesszavú 
poétának kellett meglátnia. Kuthcthwck ápolatlan 
sírját, hogy újból felhantolják s a nemzeti ke
gyelet virágával feldíszítsék. Kuthen a hatvanas 
évek egyik legkedveltebb poétája volt, költe

ményéit ma is szavalják országszerte, de ővele, 
a poétával, vájjon ki törődött volna m ég? Ma 
már hirdeti nyugv. .N -l/ét a k.'-Ae vésett szó s 
a sir. melyet érez fal fog körül.

Az ő idején még nem gondoskodtak róla az 
irodalmi társaságok évkönyvei, hogy neve örökre 
lenmaradjon, s elhunytával sírja jeltelen ne ma
radjon.

Am , hogy szegény Kuthen sorsára ne jus
sanak, az irodalom két számottevő munkását 
választotta n g tagja sorába tőfi-t írsaság. 
horoda Pál és ,Som/o Sándor lett ígv tagjává, 
a kik mögött tisztességes, eredményes irodalmi 
múlt áll.

Koróda, a ki Alkibiades czímíí színdarabjával 
már nyert pályázatot, most Pitidal czímen há
rom felvonásos vígjátékot írt, melyet a V íg
színházhoz nyújtott be

Nem is a tehetségek hiánya volna, a mi iro
dalmunk lellendítését nehezítené, hanem az 
érdeklődés lanyhasága. Pedig a jó példa meg
van. Bizonyítja* az alábbi érdekes eset.

jo s s t f  főherczegnek a természettudományok 
iránti nagyfokú érdeklődése köztudomású. Sca/ay 
László, a magyar kir. országos meteorológiai és 
földmágnessegi intézet kalkulátora, nemrég meg- 
jelent tanulmányát a Villámról megküldte 
yo'St f  toherczegnek, a ki egy, az alcsúthi kas
télyban általa észlelt igen érdekes vilámcsapás 
sajátkezű leírását közölte Szalayval, megenged

vén, hogy azt az < Időjárás meteoro
lógiai folyóirat deczemberi számá
ban közölje és egyúttal köszönetét 
fejezte ki a szerzőnek munkája el
küldéséért.

Eőuraink is jó példával járnak 
elöl. Köztük Zichy Jenő gróf, a ki 
ázsiai injából oly érdekes tapasztala
tokat és adatokat hozott haza, hogy 
minden szava kincset ér és a hogy 
az Iparosok körében tartott előadása 
bizonyítja, a közönség órák bosszant 
elhallgatja okos, elmés szavát, a 
mikor az idegen oszágokról szól, a 
hol nemzetünk bölcsője ringott.

fVeiDiérel*,

eczembera premiérelc hava. 
Nincs az a modern 

színház, mely e hónapra 
ne tartogatna legalább 
egy atout-t s rendesen 
a deczemberi bemutató 

-  előadásokat siker kiséri.
A  közönség a nyári pihenő után 

üdébb lélekkel jön a színházba es 
szívesen fogadja a mit elébe tesznek.

így magyarázható meg. hogy elég tisztességes 
sikert aratott S. mórjai Arthur egyfelvonásos 
színmüve, a «Kiváltságok>, mely a Nemzeti 
Színházban került bemutatásra. Kimondjuk me
séjét, mint oly magyar író darabjáét, a ki bár 
betegen jár Itália enyhébb levegőjű tenger
partján, azt Ígéri e bemutatójával, hogy még 
érdemesebb darabot is fog írni.

A darab meséje ez:
Létai Pál orsz. képviselő és író férje Haller 

Mártának, egy gazdag gyáros leányának. A  baj 
az, hogy első sorban író. azután férj. A  fő előtte 
a siker; írásaihoz eleven modellekre van szük
sége s éppen azon van. hogy egy házasságtörést 
tapasztaljon végig in matúra A  felesége erős 
szerelemmel szereti, de abban a pillanatban, 
melyben megtudná, hogy férje megcsalja —  
kihűlne a szive. Van egy gyermekkori barátja. 
Barátit Gábor dr. gyáros, ki a házibarát szerepét 
játszsza, de nem a mai értelemben vett házi- 
barátot. Szerelmes ugyan Mártába, de a titkot 
szivébe zárja, az asszony sem tud róla. A  helyzet 
az, hogy Létai Pál éppen indul annak az 
asszonynak- estélyére. A  feleségével persze azt 
hiteti el, hogy a klubba megy, a szabadelvű 
párt tanácskozására. Teljesen megfeledkezik 
arról, hogy a feleségét házasságuk negyedik év
fordulójának előestéjén akarja megcsalni. Nem 
feledkezik meg a családi ünnepnapról Barátit
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(labor dr. ós gyöngyvirág-bokrétával lepi meg 
az asszonykát, a ki unalmában, férje távozta 
után, leszalad —  egy házban laknak —  a pla- 
tonikus házibaráthoz egy csésze teára. Hirtelen 
csengetés hallik —  a férj visszajött. Az asszony 
a csigalépcsőn felszalad a lakásba, a férj pedig 
betoppan. A  találka éjfél után két órára szól 

eléggé szeczessziós időre. Addig a jóbarátnál 
akarja tölteni az időt. barátja Barátit barátja csúf 
szándékát megtudja s vissza akarja tartani, végül 
oly erélyes szavakkal, hogy I.etai kérdőre vonja. 
Barátit ékkor megváltja, hogy Márta az ő ifjú
kori szerelme, a kit most is szeret. Lemondott 
róla, de nem tűri, hogy megcsalják. —  Létai 
hirtelen megpillantja a karszéken neje tilrkisz.es 
fésűjét. Hah, megcsalták.

Márta az ajtó mögül végighallgatta a hangos 
dialógot, kilép, rápirit férjére s elmegy anyjá
hoz. Válni fog. Barátinál, ti kit ifjúkorában ő 
is szeretett, azzal búcsúzik:

Viszontlátásra !
A  szerzőt szeretjük meg darabjában és 

várjuk a legközelebbit.
A Nemzeti Színház nagyra tartott újdon

sága azonban fírittiiuiiais volt, a Racinc 
tragédiája, melyet könyvből ismer a közönség.

Meséje röviden összefoglalva a következő:
Nero császár Domitius Aenobarbus és Ag- 

rippina fia, kinek Britannicus mostohatestvére.
A  trónnak tulajdonképpen Britannicus a vá
rományosa, mert Claudius császárnak első 
feleségétől született gyermeke. Nero már élt 
akkor, midőn Claudius császár elvette Agrippi- 
nát. Nero óképpen lett római császárrá anyja 
révén. Nagvon természetes, hogy Britannicus, 
a tulajdonképpeni örökös, nem nézi ezt jó  
szemmel. Viszont Nero félti trónját testvérétől.
A testvérek viszonya ennélfogva mindig hi
degebbé válik. Az elhidegillést még jobban 
elősegíti Britannicus szerelme. Britannicus 
luniat szereti, de ráveti szentét a hatalmas 
Nero is s ez meg inkább felkölti a kéjsóvár 
kényúr féltékenységét s minden áron meg 
akarja nyerni Juniát. Ez irtózattal fordul el 
a zsarnoktól s midőn Nero megtudja, hogy 
lunia nem szakad el szerelmesétől, elcsukatja 
őt is, Britannicust is. kzen közben Nero any
jára is gyanakodni kezd, kizárja őt az ura
lomból, ti miért az kétségbeesve siet Nero 
ellenfelei karjába. Majd Nero látszólag kibékül 
anyjával s a kibékülés után követi el gazsá
gainak egyik legnagyobbikát, megmérgezi 
Britannicust, mi Juniát is sírba viszi.

A  darabot elég ügyesen (ordította Iviiufi 
Jenő, azonban különös hatást nem tett, mert 
bár nyelvi szépségei így is érvényesültek, az 
előadás kidomborította a darab tragikai hibáit 
s főleg azt a visszásságot, hogy az ártatlan 
Britannicus kénytelen bűnhődni Nero gaz
ságaiért.

A Nemzeti Színház harmadik premierje a 
Ccimzctcs f tk s e g » volt, Francois de Curel 

darabja, mely egy öreg tudós professor há
zasságát tárgyalja, elég sikamlósait, de elég 
szellemtelenül. Hihetetlen helyzetek váltakoz
nak a lehetetlenekkel s a darab különösebb 
hatást nem is tett, de nem is érdemelt.

szolgájával, annak pergő nyelvű, de kedves 
feleségével együtt. A  fekete királytól, az ördö
gök fejedelmétől, ellopják leánya segítségével 
a végzetes Írást és mindny ája n megszöknek. 
Többsincs királyfi feltalálja szerelmesét, megöli 
a hétfejű sárkán yt s megkapja szive választott
ját. Még egy-két akadályon keresztül kell esnie 
a szerelmeseknek s aztán egymáséi lesznek.

A  darab szépen csengő rímekben van írva.
A  második darab egv német társas-ezégnek 

a bohózata: A rissont/ötás. írták Blumenthal és 
Kadelburg. Meséje épcnséggel nincs, hacsak a 
következőkben nincs.

Dachst'huayt'r a vejével és leányával együtt 
lakik, a kik nem nagyon örülnek az öreg örökös 
jelenlétének. Nyár van. KI határozzák tehát, hogy 
mennek nyaralni —  az északi sarkra. A fiatalok 
ki akarják játszani az öreget s egv nappal ha
marabb Bakony-l'üredre utaznak s az Arany

• ■ . . . .  dia a

A Vígszínház két új darabbal tett kísérletet.
Benedek Elek. a nagyok és kicsinyek e kedves 

mesemondója * Többsincs kirilyfi» czímcn lát
ványos mesét irt, mely ha nem is lesz kassza
darabbá, de a jólelkű emberek szívesen meg 
fogják nézni.

Meséje sovány. Az öreg királynak van egy 
szomorú fia: Többsincs királyfi, a kit atyja már 
születési kor odaígért írásban az ördögnek, a 
ki már minden pillanatban eljöhet érte. Mert 
hiszen azt mondta az ördög, hogy csak akkor 
•"11 el érte, ha házasodni akar. O pedig szeret 
egy leányt, kit álmában látott meg, s kinek 
képét keblén hordja. Épp indulni készül hű szolgá
jával, hogy föl-keresse a leányt, midőn jelentik, 
hogy jön a fekete ország királya leányával s fényes 
kísérettel. A leány első pillanatra megszereti T öb b 
sincs királyfit, de az fájdalmasan kijelenti, hogy 
szive már nem -zabad. A fekete király meg
hallja a királyfi szavait, dühre gerjed s az apa 
által adott írás értelmében elviszi a pokolba

kakas vendégfogadóba szállnak. Az öreg azt 
hiszi, hogy a fiatalok már Hamburg felé «zónáz- 
nak> s betoppan d is a bakony-füredi > Arany
kakas vendégfogadóba. Ekkor történik meg a 
viszontlátás. Ez a mese van kitöltve egynéhány 
többé-kevésbbé sikerült m ókával; de a V íg
színház dicséretére legyen mondva minden 
pikantéria nélkül. Azonban elég unalmas.

Szólaltunk kellene még a Népszínház pre- 
miérjéröl is.

Ku;ne zfúr faujf > czímen irta ifj. Bokor József.
Csakhogy ez a darab már sehogy sem da

rab, csak szerep néhány ügyes színművész szá
mára. A mi fő, Blaháné énekli a kuruczdalokat, 
melynek szövegéi tudvalevőleg Endrddi, dalla
mát Káldv irta. Ez jó is a darabban. A többi 
csak látványosság, de tetszetős, mert kuruez 
tábort, toborzót stb. nem igen látunk színpadon.

Kakuk.

*£<2C3err)b<zr.

kint kapják olvasóink o lap cin- 
számát, nem lesz érdektelen visz- 
szapillantást vetni mindannyiszor 
az elmúlt hónapra, néhány sor
fán érintve a kimagasló esőmé- 
" K * 0* ? “ °kat, melyek a 
különálló olvasó közönségünket 
érdekelhetik )

Krónika a múlt századról! Mily szokatlan. 
Önkéntelen szép Mária Terézia királyasszonv 
alakja merül fel a múltból, a mint rettenetes 
harezba viszi hű magyarjait a burkus ellen.

Vagy odább a korzikai fiú, a kiből a legen
dás nagy Napóleon lett, a ki előbb végig gázolt 
a saját nemzetén és azután Európán, hogy tró
nokat döntsön és koronákat kínáljon.

Íme, kedves Esterházy herczeg itt van ön 
számára a Szent István koronája.

Eszterházy pedig lóra ültette az ő nemes 
bandériumait és ment Győr alá, mert ő is 
megesküdött, hogy testünket és vérünket 
a mi királyunkért').

Volt pedig a király akkor egy gyönge asz- 
szony, a kinek ölbeli csecsemő sírt a karján.

így kellene kezdenem azt a múlt század
beli krónikát, ha mindkettőnket —  engem is, 
a ki írom, s ( )nt is, a ki olvassa, —  ki nem 
ábrándítana az a valóság, hogy immáron az 
1900-ik esztendőben vagyunk s a mi a múlt 
hónapban történt, az egyúttal a múlt század 
krónikája.

Régi dicsőségről . . . fog szólani fent a 
budai új királyi palota főudvarában az új 
monumentális nagy kút, melyet Stróbl Ala
jos mintázott a király rendeletére.

Mátyás király, a szenvedélyes vadász, lo
vagi festői öltözetben az erdőből lép elő s 
egy elejtett hatalmas szarvasra bukkan, mely 
a forrás szélén hever. A  forrás körül álla
nak a király kísérői és ott csaholnak a 
hatalmas vadászkutyák. Mindezek az alakok 
bronzból készülnek, a háttér és a forrás 
medenezéje terméskőből lesz. A forrás vize 
mellett oldalt két alak fog álla ni. Tündér 
Ilona és egy fegyverkovács alakja

A  Bécset verő nagy király emléke meg
marad így külső formákban is, ha már a nép- 
hir szerinti palotáját romba is döntötte a 
bonto csákány, hogy helyt adjon az új pa
lota kiugró részének.

A királyi vár építkezéseit e palotarészszel 
be is fejezik, és aligha lesz Európában ehhez 
fogható királyi lak. Eddig szűk volt. Feje
delmi pompa, udvari élet befogadására alkal
matlan. inkább csak megszálló helynek szol
gált.

S mim a láncz fonódik, egyik szem a másba, 
úgy fonja körül egymást a király kegyelete, 
a mely a mi dicső múltúnkat, s a magyar 
nemzet gyásza, mely Erzsébet királyasszony 
emlékét fonja körül a kegyelet örökzöld leve
leivel.

Az Örökimádás templomainak száma, me
lyek a királyasszony emlékére épülnek ismét 
szaporodott egygyel. Barsvármegyében báró 
Révay Simonné született Szapáry Ilma grófné 

kezdeményezésére, már megindult a gyűjtés és 
a templomépitő bizottság védnökségért* Auguszta 
föherczegasszonyt kérték fel, a ki azt örömmel 
fogadta.

Frigyes főherczeg pozsonyi udvarában most 
sok a vendég, s igy sikerül:, hogy az ottani 
primási palotában az utolsó ünnepnapon bemu
tatott karácsonyi oratóriumot hat főherczegasz- 
szony hallgatta végig, oly társaság élén, mint 
Kot/, bárónő, Frigyes főherczeg udvarmesterének 
neje, Széchen grófné. Hübner grófnő, Hübner 
altábornagy, Csáky grófnő, Dezasse Emil gróf, 
Billot bárónő. Waiterskirchen bárónő, Stielfried 
báró és bárónő.

Öniogssan,

Felel s szerkesztő: Holló T ivadar.

Magyarország és .i Nagyvilág lapvállálat

Homyánszky Viktor cs. es kir. udvari ki*>vyvnyomdája, Budapest.
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