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ényes kérdéshez szólok.
Yalahányszor meghal egv 

ember, mert önmaga voít 
bíró becsülete ügvében, 
mindig leljajdul a sajtó 
egyrésze s az. állalános szó

lástól’rmik özönével bizonyítja, hogv 
a párbaj a barbár kor legbarbárabt) 
mai'adéka. mely sehogvsem illik a mai 
humánus világba. Szabadalmazott gyil
kosság. törvényesen vedelt ököljog.

Ks a theoriának igaza van. Mindig 
igaza van. a mikor más valakiről van 
szó, de rögtön nincs igaza, a mint 
rólam van szó. önmagunkról. Az. ős 
ember bennünk él szakadatlanul, akár 
11) századot írunk Krisztus előtt, akár 
Krisztus ulán és a mig ez él. mindig 
lesznek őskérdések, melyekben bíró 
más nem lehel mint én. mindenki a 
saját ügyében, ('gyek. miket nem lehet, 
nem szabad a bíró elé vinni. A bíró 
csak magam lehetek, magam akarok 
büntetni, hogv a megtorlásban leljek 
megnyugvást.

Azt mondják, hogy hitvány himpel- 
lér vagyok. Bizonyíthatnám száz írás
sal. ezer tanúval, hogy nem vagyok 
és el is hinné mindenki, csak az nem. 
a ki mondta, s ha ő is elhinné, hol 
a büntetés, mely nekem is elégté
telt ad. Szemel szemért. Te mondtad. 
- ime — bizonyítom, hogy nem va

gyok az és meglakollatlak. hogy mon
dani merted, ha pedig nem sikerül, 
nem érdemes, hogv éljek. De én akar
lak megfenyíteni, nem más. még ha 
hivatva van is igazságot lenni közöt
tünk bírói talárban. En és senki más, 
mert csak ez ad nyugalmai.

A feleségem léged szerel. Meggyalá
zott engem a hetedik ükunokámig s 
akkor én paragrafusokat lürkészszek 
s le kaczagj leiellem. Nemi Egyi
künk fölösleges és kérdezzük meg a

sorstól, hogy melyik az: én. avagy te? 
Yihetem én ezt a gyalázatot a bíró 
elé? Lehet erről, szabad erről egyál
talán egy szót tudnia bárkinek? Van 
a világon fórum, mely elé ezt vihe- 
lem? Még az atyámnak sem szabad 
róla tudnia. Megölték vele a léikéinél, 
a szivemet. Lélekért lelket, szívért szi
vei. Azért kell ilt egyikünknek meg
halnia. Ez az ős ember logikája.

Nem az erkölcs, nem a művelődés 
kérdése ez. De még a vallásé sem. 
A legpuritánabb erkölcsök idején leg
erősebb volt a párbaj jogosultságában 
való hit. A lovagkorban, a mikor szent 
volt a vallás, a nő és a hűségeskü. 
szent volt a párbaj is. Istenítélet. Nem 
éjjeleken át dőzsölő kártyahősök nyeg
lesége. hanem komoly férfiak önbírás
kodása. Nem ötforintos kárlyaadós- 
ságok. hanem összetöri létkérdések 
miatt. Büntessétek meg a diákokat, ha 
léha tréfák miatt karddal piszkálják 
egvmásl. Csavarjátok ki az éretlenek 
kezéből a fegyvert és büntessétek azt. 
a ki a párbaj liirét terjeszti, nehogy ez a 
hősködés eszközévé váljon. Ne tudjon 
arról más. mint az a hat ember, a ki 
ebben az ítélkezésben az. esküdtszék, a 
törvényszék, ügyész, vádlott, védő és 
hóhér. Ezt az ítéletet zárt ajtók mellett 
kell kimondani s a halottat ne dobszó
val kísérjétek a temetőbe. Ne tudja 
senki, hogy az Isten ítélt azok között, a 
kik másra bízni az ítéletet nem merték.

Tegviik szivünkre a kezünket és 
mondja meg bárki, hogy nem él-e 
benne olyan érzés, melyei ha megsér
tenek. ölni kész. Aljas gazember, a kiben 
ez nem él. avagy kretén, idióta, bolond.

Az én édes jó anyám boldog emlé
két sértse meg valaki, csak egyetlen 
egv gonosz szóval is, leülöm, mint a 
veszett ebet. Ne tagadd! - te is így 
tennél és igv tenne ő is. Mindnyájan.

Ne kételkedj a hitvesem hűségében, 
mert meghalsz. Mátkám becsületéről ne 
beszélj, szűzi erénye szóbeszéd tárgya 
nem lehet. A puszta gondolatnál ar- 
czomba szökik a vér és elfutja agya
mat. Csak egy szavam van: — Imád
koztál-e? mert meg kell halnod! — 
Nem kérdem, hogy igazad van-e, jo
gosan mondtad-e, — csak azt tudom, 
hogy mondtad. Ez a te bűnöd, vagy 
az én tragédiám. Mindegy.

Néha azt hiszszük, hogy igaztalan 
az ítélet és felzúdulunk. Mért? Mert 
nem láttunk a nézőtérről a színfalak 
mögé is és csak a színen történteket 
bíráljuk véges észszel. Levette volna 
kezét az örök Gondviselés a párbajra 
kényszerítettekről? Nem. és százszor 
nem. Az igazságot nem a párbaj alkal
mával döntik el. csak végrehajtják.

Ez nem szerencsejáték, a hol az 
ügyesebb még korrigálhatja is a sze
rencsét. Nem az erősebb győz. nem 
a jobb lövő talál mindég. Azért senki 
áljukat ne állja.

Hagyjátok őket!
S hol a társadalmi rend?
Azt nem zavarta meg senki, mert 

két igaz emberért jót áll négy. a ki 
egész leikével mérlegelte és jelenlété
vel meg is pecsételte a végrehajtott 
igazságot. Kérdezze meg a bíró ezt a 
négy embert, hogy így volt-e jól. 
vesse latba szívét, eszét, s ha az lesz 
a meggyőződése, hogy ő is csak így 
tett volna, mint az a kettő, vagy mind 
a hat. akkor zárja el az aktákat nehéz 
pecséttel erős zár alá és ne húrozol ja 
a porondra azt. a mit örökre el akart 
temetni egy kis ólomgolyó.

Nt* kisértsük kétszer az Istent! Anyám 
emléke, nőm hűsége, mátkám erénye 
s az én szeplőtlen becsületem nem kí
vánkozik az emberek elé, a mikor 
már egvszer az Isten ítélt felettünk.

1'. B.
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^ 3  tidL>ar pőréből.

§  bécsi burgban egy ideig királyurunk 
egy kedves mondása járt szájról- 
szájra, melyet válaszul adott egyik 
v. b. t. tanácsosának, a ki előtt reu
matikus bántalmairól tett említést. 
A v. b. t. tanácsos Gastein-t aján- 

^  lotta, mire a király tanácsosainak
sok üres idejére czélozva mosolyogva je
gyezte meg:

Most még nagyon sok a dolgom s nem 
mehetek fürdőre, de majd lm nii\i*ö részem , el
megyek egy kis kúrára Gasteinba.

Az uralkodónak e mondása minden tekintet
ben talál. Ó mindenre ráér, csak önmagának 
szentel kevés időt. Mindenki iránt érző, meleg 
szívvel van, csak önmaga iránt ‘nincsen. Időt 
talál rá, hogy megvigasztalja személyes látoga
tásával a würtembergi herezegi párt, a kik uno
kájukat siratják, de a mikor arról van szó, 
hogy a hetvenedik születésnapját nagyobb ün
nepléssel üljék meg, tiltakozik. Csakhogy ez 
keveset használ, mert alighanem ez a születés
nap a rokonszem- nagy demonstrácziójára fogja 
kinőni magát és személyesen jönnek őt majd 
meggratulálni a német császár, a muszka ezár 
s az olasz trónörökös.

Európai ünneplés lesz.
Ezt azonban megelőzte a berlini nagy ünnep, 

a német trónörökös nagy kőröshúsa, melynek 
fényét látogatásával emelte felséges urunk. E miatt 
maradt el április hó végére tervezett hosszabb 
budapesti tartózkodása, melyért csak az kárpótol, 
hogy a berlini látogatás alkalmával a német fő
város sietett ismét bizonyítani a magyarok s főleg 
Budapest iránt való rokonszem ét, külön felhívás
ban ügyeimébe ajánlva a berlinieknek, hogy házaik 
díszítésekor az osztrák színek és zászlók mellé 
tegyék a magyart is, mert 1. Ferencz József 
nemcsak mint osztrák császár, de egyúttal mint 
magyar király is tesz látogatást Berlinben.

A mi erdélyi szászaink ezért megneheztelnek 
majd egy kissé, de a tanulság ebből mégis az, 
hogy a karaván minden ugatás daczára is halad. 
Az ő hazudozásaik még sem hullnak Berlinben 
termő talajra.

Királyunk pedig e látogatással viszonozta a 
német császárnak azt az előzékeny udvariasságát, 
melyet boldogemlékezetű Erzsébet királyasszony 
temetésén való személyes részvételével oly 
eklatánsán bizonyított.

Az a Genfben kapott sebünk sehogy sem akar 
gyógyulni. Fáj, sajgat minden kegyeletes emlék. 
Most is nem egy szem borul könybe a Műcsar
nok kiállításán Benczúr Gyula képe előtt, melyet 
Ferenczy Ida úrnő számára festett. A király
asszony szenzácziós arczképe ez, melybe a mű
vész belélehelte minden tudását, minden kegye
letét.

Zala is remekelt egy emlékszoborral, mely a 
gödöllői park számára készül és a királyasszonyt 
séta közben ábrázolja, a mint egy falusi leányka 
fejét simogatja. ( )szszel leplezik le az új parkban.

Sok idő eltelik még, a mikor az ö emlékét 
arany fonalával úgy körülfonja a legenda, hogy 
a kegyeletes áhítatot nem zavarja majd a faj
dalom.

Ez képezi egyik gondját a király személye 
körüli új miniszternek, Széchenyi Gyula grófnak, 
a ki ősz ember már, de azért még mindig daliás 
alak s az évek száma nem hajlította meg derekát.

A burgban élénk megbeszélés tárgya volt a 
királyi unoka, Erzsébet főherczegnő első fogadó- 
estéje husvét vasárnapján, melyen öt ven ariszto
krata hölgy vett részt. A trónörökös árvájának 
ez volt a nagykorúsítása, mert ez volt az első 
alkalom, a mikor mint az udvarnak ("málló udvar
tartással biró tagja szerepelt.

Fdes anyja. Stefánia főherczegnő pedig azalatt 
mint Lónyay grófnő elment Rómába, a hol a 
papa atyai jósággal es szívességgel fogadta. 
Onnan hazakeszültek Bodrog-Olasziba, férje bir
tokara. a hol a tavasz szebb részét óhajtották 
tölteni, de meggondolták a dolgot s mégis Ausztriá
ban maradtak.

Egy szép tavaszt, oly sok bánat után. itt a 
szép. az édes magyar földön.

Különös varázsa is van ennek. Seefried báróék 
is itt keresnek birtokot, sót már meg is vettek 
egyet Horvátországban Draskovieh gróftol. I óbb 
birtokot néztek s híre jár, hogy végleg ide óhaj
tanak telepedni.

Nekünk, magyaroknak, kedvesen hangzik e hír 
és örvendezve fogadjuk, még akkor is, ha nem 
ily fontos elhatározásról van szó, hanem cseké
lyebb jelentőségű kérdésekben nyilatkozik meg 
az udvar rokonszenve irántunk.

Azért fogadta oly kedvesen közönségünk azt 
a hirt is. hogy Ferencz Ferdinánd trónörökös 
inkognitóban Tatán járt s ott a lótenyésztő gaz
dáktól egyik új négyesfogatához tarka lovakat 
vásárolt. Csendben, zavartalanul jött s az állo
máson várakozó gazdák lovai közül hatot, a 
legszebbeket kiválasztotta, bőkezűen űzetve értük. 
Azután behajtatott Tatára, megebédelt az Esztcr- 
házy-vendégiőben, s mielőtt visszautazott volna, 
szétküldött egy csomó képes levelezőlapot.

Az ilyen eseteket szereti a közönség es hálás 
érte, mint a hogy nagy örömmel fogadta József 
Ágost főherczegről a hírt, a ki önfeláldozóul! 
ápolta jószágigazgatójukat, Libits Adolf kir. tana-

Ifj, gróf /Mlfiv Jtinos.

esőst, a ki elkísérte a fóherczeget es nejét 'Tu
niszba s visszajövet útközben megbetegedett. A 
lázban fekvő nagybeteg jószágigazgatót Palermo 
egyik szállodájában ápolták, a hol a föherezeg 
alig mozdult el ágya mellől, s mikor kedves 
betegét, a ki már agóniába esett volt, az orvosok 
feladták, s az utolsó szentséget is fölvette volt, 
forró borogatásokkal és dörzsölésekkel megmen
tette, úgy hogy Fiúméba szállíthatták, a hol erőre 
kapott s azóta már otthon is van es udvari ki
tüntetésben is részesült.

József föherezeg látogatta gyakran betegsége 
alatt régi kedves emberét, nem mulasztva ezt el 
még fejedelmi veje, az orlcansi hcrczeg ott tar
tózkodása alkalmával sem.

A franezia trón hivatott várományosa most 
Muroiissiii nevű yaehtján felesegével, Maria 
Dorottya föherczegnövel együtt a tengeren él es 
Dél-Európa kikötőit látogatja egy kis udvarral. 
Híre jár, hogy ők is Magyarországon készülnék 
letelepedni, de a végleges elhatározást a herezeg
nél oly számos ok befolyásolja,, hogy még egy
általán nem döntött új tartózkodási helye felöl.

A demokrácziában tetszelgők részéről most

sok kellemetlen híresztelésben van része, s az 
angolok ellenszemét is felhasználják különféle 
rosszakaratú mende-mondákra, melyekből egy 
szó sem igaz, bármily szívesen hallgatja is azo
kat a nagy közönség.

Indiszkréeziók terjesztésére mindig akad ember 
s a bécsi udvarnál most gyakran okoz bosszú
ságot, hogy megbízható, intim értesüléseknek 
látszó hamis hírek terjesztésében lelik sokan 
örömüket. Még a boldogult trónörökös emlékét 
sem kímélik meg.

Különben a jó ízlésű olvasónál ezek nemigen 
találnak hitelre, s nagyreszt tudják is, hogy 
miért es honnan fúj a szél.

Párisi szenzáeziók vagy a papa bosszantására 
szánt pletykák azok, melyek szárnyra kelnek, 
hogv bosszúságot okozzanak, mint a Lonyayék 
válópöre, melyet azzal motiválnak, hogy Stefánia 
főherczegnő nem tudja magát beletalálni az új 
helyzetbe.

A mi volt föherezegünk, a daliás Jenő föher- 
czeg, a kiről oly sok szép mesét súgtak egymás
nak bájos hölgyek es szende művésznők, most 
Insbruckba teszi át lakását, mely varosnak had
testparancsnokává s Tirol honvédelmi parancs
nokává nevezte ki a legfőbb hadúr.

Töltsön ott is oly kellemes órákat, mint Buda
pesten, a hol még a koesizörgéstől is óvta a 
tanács es fával burkoltatta lakása előtt az utczát.

FA’//rv márki.

püdrr><2rit3Í !*a$tély.
— Ifj. gróf PállYy János birtoka.

ákúczy Ferencz tárogatóit véli hal- 
lani, a kit útja Pozsony megye e kies 

K  vidékére visz, hogy végig járja a
Pálffyak ősi birtokait. Mintegy har- 

jraKíSSSSI minczezer kuruez vitéz táborozott 
itt, farkasszemet nézve a császári 
hadakkal. Nem volt alkalmas csata- 

mező Rákóczy hadai számára, mert a süppedékes 
talajon még a könnyű kuruez lovasság is nehe
zen mozgott, a gyalogság vezetéséhez pedig nem 
igen értettek Rákóczy tábornokai. Esteledett már, 
a mikor I lerbeville császári tábornok észrevette 
a kuruezhadak nehézkes mozdulatait es rajtuk 
törve visszavonulásra kényszeritette Rákóczyt.

Könnyű diadal volt, melyre Herbeville soha
sem gondolt volna, ha harezba nem viszi öt 
Pálffv János, a ki ügyes szárnytámadással zavarba 
hozta a kuruezsereget. Két ágyút vesztett itt 
Rákóczy és a diadalmas kuruezsereg szomorú 
tárogatószó mellett vonult vissza, föl Trenesén- 
nek, a hol az első nagy csatát vesztette.

Térkép akkor nem igen volt, s az is nem 
meghízható, mert helyes tájékozódottsággal nem 
hozta volna hadait ide a kuruezvezér, a hol a 
mesterséges halastavak az egész völgy földjét 
föláztatták.

Híres haltenyésztésük volt itt a Pálffvaknak, 
melyre temérdek pénzt áldoztak. Még ma is lát
hatók e tavak töltései s az egyes réteket ma is 
AV/w/A’-nck. halastónak nevezi a falubeli tót nép.

Pudmeritz régi község, mely már a XIV. sza
zadban szerepel s alighanem morva telepítés, a 
mire a neve utal.

Ma ifj. gróf PállTy János tulajdona, a ki új 
kastélyt építtetett ide, melyben barátságos otthont 
talál, a kit vendégül lát itt a gavallérság meg
testesítője, a dalias külsejű föúr, a kiben a régi 
jóságos gondos földesurát imádja a falu népe.

A Pálffyak régen otthon vannak Pozsony- 
megyében hisz már Pálffv Miklós, a híres komá
romi kapitány es törökverő hős, a ki Győrből 
kiverte a törököt, mint pozsonyi főispán szerepel. 
Nagy szerepet játszott nemzetség ez, melynek 
őse a legendás alakká vált hédervári Konth. 
Okleveles alapon l.TXB-ig vezethető vissza a csa
lád Kont Pálig, a kinek ivadékai fölvették a Pál 
tlai, illetve Pálffv nevet, vitézségük es úgy diplo- 
mácziai, mint államszervezői szolgálataik elis
meréséül szereztek predikátumaikat es uradalmai
kat. Pálffv Miklós érdemeit az országgyűlés is 
kellően méltányolta es törvényezikkbe iktatta 
1 ÖPP-ben, a mikor a rendek felterjesztésére a 
pozsonyi örökös föispánsagot es a híres varat 
adományozta nekik Rudolf király. PállTy Pál 
országnádor volt, úgyszintén Miklós is, a ki a
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vast talál és nemes lelkét betölti a/, a tudat, 
hogy a földnek és népének jó ura.

A mindig hitbuzgó PálíTyak sokat áldoztak e 
templomra, mely már a XlV-dik században is 
állott és plébániája a legrégebbiek közül való. 
A régi templom kétszázévvel ezelőtt elpusztult, 
de csakhamar újjá építette a család, ám nem 
sokára tűzvész rontotta le, a mikor 1782-ben 
újból felépítették. A régi templomot ma csak a 
nyolezszögű torony hirdeti, a többi része új.

A templom műkincsei is elpusztultak nagy
részben, de ma is kiválóak a megmaradónak, 
köztük több casula és sok könyv.

Becses műemlék a község közepén álló s a 
fájdalmas Szűz-anyának felajánlott kápolna, mely
nek szobrai és a Szűz-anya ruhái, mindig valami 
kegyelete* alkalomból származtak.

A szőlőt régen művelik e vidéken s bora ma 
is van, ám régi híressége, haldús tavai csak a 
hagyományban élnek s a töltéseik állanak. Vala
mikor számos malmot hajtott a Gidra-patak vize 
és zakatolásuk betöltötte a völgyet. A malom- 
ezéh zászlóját ma is őrzik a templomban. A vál
tozó idők változtattak az embereken is. Ma csak 
öt malom áll a patak partján, a halászok egé
szen kipusztultak, s az öt malom csendes zaka
tolását hallgatja Rákóczy ezer katonája, a ki itt 
aluszsza örök álmát, és úgy véli, hogy felettük 
kuruczlovasok küzdenek, azok paripái dobognak.

Mintha a távolból szólna is a tárogató bús
pragmatica sanctió létrejötte körül szerzett magá
nak kiváló érdemeket. Ország nádora volt lYillTy 
János is, az akkori pártharezok következményeit 
sinylö országban talán az egyedüli tekintély, a 
ki mint fővezér bírta a korona teljes bizalmát.

A család lö 8  1-ben a bárói, 1 öBO-ben a grófi 
és 1807-ben a herczegi méltóságra emelkedett.

Több ágra szakadt, az idősb és az ifjabb ágra. 
Ezek közül az idősebb háromágra, úgymint a 
detreköi, a borostyánkői és a vörösköi ágra.

A vörösköi ág megalapítója, Rudolf, 1801-ben 
halt el és lő gyermeke közűi négy új csalá
dot alapított. Ferenez, a legidősebb, nőül vette 
Krdödy Jozefát, és ennek harmadik gyermeke 
volt Slórilz gróf, .a ki a szabadságharc/, után 
következő nehéz napokban, mint helytartó, szá
mos család könnvét szárította fel, habár az akkori 
idők sajátságos fel ögása gyűlölettel volt iránta. 
Hazafias magyar érzelmeit még sem merték két
ségbe vonni s a ki mélyebbre néz azon idők 
történetébe, az hamar átlátja, hogy a magyarság 
sorsán csak az enyhíthetett, a ki az uralkodó 
bizalmát birta és állásában meg is tudott ma
radni.

Móritz gróf lia, János, a pudmeritzi kastély ura 
és építője. A családi hagyományhoz híven lovas
tiszt volt, de utóbb tartalékba ment es haza vá
gyott uradalmára, a hol minden rög ősei dicsőségét 
bizonyítja s még a falu templomában az oltár* 
terítő is a nagyasszonyok keze hímzése. Az ö 
fenkölt gondolkozásmódja mind ebben megnyug-

b'lócsiinmk <i pudmeritzi kastélyban.

Vadásztak a pudmerihi uradalomban.

szava, mely megrerezegteti a pudmeritzi föúr 
hazafias lelkének minden honfibúrahajló burját.

A nemzettel összeforrt családi történet itt kris- 
tályozódik ki, fényesebb a dicsősége, nem oly 
sötét a bűne s a ki itt él, még ha idegen volna 
is, megszereti ezt a földet, megszereti ezt a 
nemzetet.

A pudmeritzi kastélyt pedig a hédervári Ron
tok ivadékai lakjak.

társaságból.

z emberek szeretik a titokzatosságot.
Valahol az Indiai-Óceán egyik szi- 

ML‘te mellett hajótörést szenvedett 
Festetics Rudolf gróf yachtja s meri 
a benszülüttek nem voltak hajlandók 

^  jó pénzért a hajót partra vontatni, 
hanem a jó alkalmat felhasználva meg 
akartak alaposan zsarolni a grófot, az felgyujt- 
tatta a hajót, kifizette személyzetét és elbocsá
tottá.

Az elbocsátott hajóstisztek erről aztán misz
tikus legendákat regéltek. Hogy a gróf azon 
az éjszakán személyesen volt őrségen s a többi 
nép aludt, hogy vihar sem volt, s hogy 
ennél többet csak a bíróság előtt vallanak.
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Az angol bíróságnak volt annyi esze, hogy c 
dajkamesék alapján nem molesztálta a grófot.

Most aztán jelentkezik az amerikai nábob 
lánya, Maggin Ella, a gróf felesége és olyan 
kalandos mesét mond a grófról, hogy ha annak 
a fele igaz, akkor is égnek all az ember haja 
tőle s mindezek alapján válópert indít a gróf 
ellen.

Ma nem Amerikában történne az egész, érdek
lődéssel várhatnánk a többit.

Ennél még titokzatosabb a Gárda-tóba fulladt 
Knobloeh Róbert báró tűzérföhadnagy esete.

Xászúton volt es egyedül ment a tóra esóna- 
kázni. Az üres csónakot megtalálták a határőrök 
s benne volt a főhadnagy ruhája. Ebből azt 
következtették, hogy öngyilkossá lett. Már har
madik hete keresik a holttestét a tóban, de nem 
találják s ebből viszont azt következtették, hogy 
él, mert később kitűnt, hogy a kérdéses időben 
a tó csendes volt s így szerencsétlenség sem 
érhette.

Mi minden kombinácziót lehet az ilyen esethez 
fűzni, akárcsak a párbajban lelőtt Bissingen gróf 
esetéhez.

Szóval a társaságnak van anyaga.
Mulatnak ott mindenen, a mi félszeg, kapasz

kodó vagy naiv. A jelszó most hajsza a 
kutyabör után! A ki csak teheti, nemességet 
keres, ha lehet, még valami szaporább ágú ko
ronát is. Dicsérik Lánczyt, mint a kinek nem 
kell korona, de annál jobban mulatnak egy vál
lalkozón, a kinek gyártmányát lábbal szokás 
taposni, s a ki vagyonát a feleségén kívül 
az aszfaltnak köszönheti, lé vállalkozónak a nevén 
él egy másik vállalkozó is, a ki már régebben 
báró, s azért fájt ennek is egy kis báróságra a 
foga. Egy nagyobb állami munkát vállalt vesz
teséggel, hogy érdemeket szerezzen a báróságra, 
s mikor már majdnem megvolt, közbejött az a 
szerencsétlen Üs-Budavára. A király még Bánffy- 
nak megtagadta ehhez az aláírást. Azután jöttek 
a nagy alkudozások. Az aszfaltbáró nagy vesz
teséggel túladott névleg Ós-Budavárán és sok 
más kétes értékű vállalaton s megvett egy palotát, 
mely teljesen illenék a bárói koronához. Azután 
pedig jött a nagy Széli és elsöpörte az egész 
előmunkálatokat s a báróság füstbe ment.

Mulat ezen a társaság otthon az árnyas ősi 
park hűs fasorai alatt, melyek suttogva borul
nak egymásra és bekandikálnak a zöld zsalu- 
gateren. A tavaszi lóversenyek után falura ment, 
a kit betegsége nem a fürdőbe vitt. Csöndes a 
Park-Club is.

Szápárv Pál gróf, az új igazgató, egész zseniali
tását és találékonyságát harezba viszi, hogy egy- 
egy estére odagyűjtse a Pesten lévőket.

Azoknak is megfogyott a száma. Eltemettük 
Hollán Ernő altábornagyot és báró Jósika Miklóst, 
a nagy regényíró elsőszülött liát, a ki tűzhalált 
halt. Az öreg úr felbillentette a gyertyát s meg
gyfát az ágya. Négy napi kínlódás után belehalt 
sebeibe.

Ha nem is pótolják, de helyükbe jönnek a ki- 
dőlteknek az újak. Szívesen látottak, ha indigénák 
is, a kiknek száma most ismét szaporodott. 
Széchenyi Imre gróf karján lépte át a magyar 
arisztokráczia küszöbét Deym Eerencz gróf, a 
londoni nagykövet, a ki csak nemrégen kapta 
meg az aranygyapjas rendet, s legutóbb örökölte 
elhunyt bátyja Nándor gróf után a balatonmelléki 
Lcscuczc-lomaji uradalmat. Bátyját siratta el 
Széchenyi Imre gróf egy ujságezikkelyben s ezzel 
udvariasan ajtót nyitott Deym Ferencz grófnak, 
a ki sietett már is köszönettel fogadni a szives 
vendéglátást, kijelentve, hogy mindenben boldo
gult bátyja példáját fogja követni.

Ilyen indigénákkal Magyarország csak nyerhet 
s velük szemben élét veszti az idegen nagybir
tokosok ellen irányuló ellenszenv.

A mig igy egyik oldalon gyarapszik a nemes
ség. más oldalon rendületlenül vágja az öreg érett 
kai iszt a csontoskezű kaszás. Régi család erős 
hajtasa volt Eorgách Károly gróf, a 'ghymesi hit- 
bizomány ura, a ki legutóbb hunyt el Becsben. 
Azok közül a Eorgáchok közül való, a kiket 
Mária királyné biztatott: Vágd Eorgách, vágd, 
tied lesz i ihyines es < iáes ! Nagy intelligeneziájú 
lour volt, s egyetlen szenvedélye a vadászat, 
melyért sokat áldozott- Meg a Sahara sivatagját 
is végigvadászta. Bécsben halt meg, 7Ó éves 
korában.

Nagy magyar esküvő is volt Becsben. Krdödy 
Sándor gróf vezette oltárhoz Draskovieh Erzsébet 
grófnőt.

Egy másik főúr pedig ugyancsak Becsben meg
szerezte az összes orvosi tudományok doktori 
diplomáját. A három meglévővel nem elégedett 
meg Biűlliytiiiyi László gróf, Köpcsény ura, 
hanem megszerezte a negyediket is. Eddig csak 
a gazdatiszti, bölcselet-doktori és gépészi diplo
mákat bírta, most bírja már az orvostudorit is 
es otthon a köpesényi kastélyban pompás ren
delő intézete van, a hol két orvostudor segítsé
gével gyógyítja a vidék betegeit, sőt meg is aján
dékozza a szegényeket. A kastély valóságos 
múzeuma a fizikai es kémiai eszközöknek s 
hogy mindezt akadálytalanul működtethesse, le
tette a gróf a fűtői vizsgát is. Azonkívül tart. 
huszártiszt, amatőr, fotográfus, zongoravirtouz 
és . . .  . (mégis csak ez ér talán legtöbbet) a 
Batthyány-Strattmaiin herezegi majorátus és a 
vele járó herezegi ezim leendő örököse.

A bécsi egyetem büszke lehet a most kiadott 
orvostudori diplomára.

I

(ii "í ( ’siiky Iű ii"l\.

Itthon ezalatt sikerült mégis megbékíteni Ester
házy Mihály grófot, a ki több ízben köszönettel 
hárította el magától a Nemzeti Kaszinó megtisz
telő bizalmát és sehogy sem volt hajlandó az 
elnökigazgatói tisztet elfogadni. Most, hogy a 
kaszinó rendkívüli közgyűlése ismét es újból 
megválasztotta, s ezzel a leghatározottabban 
demonstrálta iránta való ragaszkodását, a köz
kedvelt gróf sem állhatott ellent s az ismételten 
megnyilatkozott bizalom előtt meghajolva, egy 
évre ismét elfogadta az elnök-igazgatói tisztet.

Mondják, hogy ezen a közgyűlésen röppent 
el először az az összehasonlító bonnió, melv 
szerint a kaszinó telegraf ( fele-gróf) az országos 
telefon itele-von) s a hierrel jelentkező közös 
tisztek kaszinója pedig Telcfon-Mirniondó (tele 
von hier-mondó).

így, leimelegítve még a legjobb mondás sem 
teszi azt a hatást, mint .alkalomadtán. E társa
dalmi viszonyok folytán lehet sikere még anya
gilag az olyan könyvnek, minőt most a főrendi
ház érdemes főtitkára, Szerencs János adott ki 
s melyben a főrendiház örökös tagjainak csa
ládjait ismerteti Ilyen könyvet sajnosán nélkü
löztünk eddig.

$ 3  új L>áe3Í püspök.
(Iróf l'sáky Károly. —

«  Bécsben székelő pápai nunezius előtt 
iprilis hó) 19-én tette le a szentszék 

iránti hűség és engedelmesség eskü
jét ( 's ú k y  Károly gróf, az új váczi 
püspök.

Majlath Gusztáv grol erdélyi és 
Hornig Károly bárót veszprémi püs

pök mellett Csáky gróf a legújabb főur a hier
archiában, a kinek kineveztetésével a hatalmas 
Csáky-nemzetség jelet adta annak a nagy súly
nak, melylyel óhajtása a politikai élet irányításá
ban bír.

Nagy tusa előzte meg az o kinevezését, mert bár 
ellene nem volt senki, mégis nehezítette a kine
vezés rendes menetet, hogy ellenlábasa mellett 
volt az udvar, a hol Eischer-Colbrie Ágoston 
dr. nagy grácziában áll. Szereti a király, ked
velt je a nuncziusnak, tolta a külügyminiszter 
és kívánta a hadsereg |V»felügyelője, és a kit 
első sorban kellett volna említenem, érdekében 
mindent megmozgatott Erzsébet kir. herezegnói, 
a trómörökös árvóija, a kinek eveken át hitta
nóira volt. Ilyen eróis, nagy protekcióival kellett 
szembeszállóin a Csákvaknak s csak is az ó> 
nagy belől yásuknak és az ói jelöltjük, Károly 
gróif kimagasló lelki tulajdonsóigainak tudható be, 
hogy alkotmányos királyunk Csáky Kóiroly gró>- 
fot nevezte ki a püspöki székbe, mint a kit 
elsó> helyen terjesztett fel a kultuszminiszter.

A kik személyesen ismerik az új váczi püs
pököt, azok nem gyóizik eléggé dicsérni, mint 
embert és mint papot. A Csákyak nemzetségére 
vall kiilsói megjelenése. Közepes nagysóigú, szóiké 
ember, a kinek nemes lelke jósóigos mosolyban 
tükrözóidik szemében. Ma még csak 48 esztendóis 
s így nagy élet van előtte, mely áldásos nyo
mokat fog hagyni a szenvedő emberiség törté
netében.

De a mit elsóí sorban kellett volna említenem, 
az kiváló hazafi sóiga, mindent legyőz/) nemzeti 
érzése. A mikor választania kellett a sovány 
pozsonyi és a legdúsabban javadalmazott olmützi 
kanonokság között, minden habozás nélkül a po
zsonyit választotta. I 'Időzte is e miatt volt elóil- 
jáiőja a szemináriumban, Dankó igazgató, a ki 
később pozsonyi nagyprépost lett. Csakhogy 
ennek a haragja ellen is megvédte óit a halha
tatlan emlékezetű prímás, Simor János, a ki 
nagyon szerette a szerény modorú, de vasszor- 
galnui és nagy tudásra törekvő kispapot.

A hittudományokat lS7ő-ben végezte, a mi
kor fölszentelték es Tardoskeddre ment káplán
nak. Néhány hónap múlva már magához vette 
Simor és fóiuri szeretetreméltosóiga, linóm gyön
gédsége, hamar közkedveltté tették Esztergomban, 
így jött aztán, hogy a szent életű, alig 28 esz
tendóis papot 1881-ben a megüresedett eszter
gomi plébániára ifieg választották plébánosnak.

Ritka kivétel volt ez, mert évszázadok ó>ta ez 
a plébánia öreg, elemeden urak nyugdíjazó) helye 
volt; a kik nyugodtan fejezték he itt életüket. 
Már akkor jósolták sokan, hogy e ferliúra nagy 
pálya vár es rövid idóin püspöki székbe ül. Prc- 
destinálva a fényes jólvóíre, Csáky gróf mégis a 
leglelkiismeretesebben foglalkozott lelkészi teen- 
dóiivel es fóileg az eldurvult neperkölesöt igyeke
zett megjavítani. Volt is foganatja, mert a nép 
rajongással szerette es szinte sírva kisérte útjára, 
a mikor néhány év múlva Pozsony ha nevezték 
ki kanonoknak. Itt érte a kitüntetés, hogy nóivére, 
Taaffe Kde grófné, közbenjárására megkínálták 
a dúsan javadalmazott olmützi kanonoksóiggal. 
Csakhogy rosszul ismerték Csáky gmlöt mert ói 
semmi szin alatt sem akart megválni hazaijától 
es maradt szegény, de magvar kanonok Po
zsonyban.

Néhány rövid év alatt ezt a várost is meg
hódította és óiszintc sajnálattal látták távozni 
Esztergomba a nyolezvanas évek végén, a mi 
kor ide nevezték ismét kanonoknak. E kinevez.es 
miatt nagy háború folyt Trclőrt miniszter es 
Simor prímás között, melv csak is Csáky Albin 
gróf minisztersége alatt ért véget, a ki engedett 
a herczegprimóis óibajóinak, es a két kanonok - 
sóigra ( sáky KVirolyt és ( sernoeh Jánost nevezte ki.

A legfiatalabb kanonokok egyike volt Csák\ 
gróif ICsztergombaii, de jóttekonybagóiban az ólregek
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előtt járt. Az ("> szive és erszénye mindig nyitva 
volt a szegények és szííkölködük előtt. A kik a 
humnnismust tartják a főpapság hivatott terének, 
azok Csáky Károly grófban nem fognak csa
lódni. Minden könnyelműség nélkül, nagyúri 
mértékletességgel, de a legjobb szív áldozatkész
ségével gyakorolja a jótékonyságot, mely min
den igaz könyvet igyekszik felszántani és meg
találja a takargatott nyomort, hogy segítsen azt 
elviselni.

Ilyen volt már kanonok korában, s ilyen lesz 
mint püspök is.

H ogy az embert is megismerjük, föl kell em
lítenünk egy nagy szenvedélyét, egyik legszebb 
mesterség iránt. Az új váezi püspök, ha nem a 
papi pályán volna, mint mester ember is kivált 
volna a többi közül, s ma talán világhíre volna, 
mint órásnak. Mert ez az ő dédelgetett szenve
délye, melynek mint szakember, vagy jobban 
mondva mint szaktudós, nagy odaadással él.

Csak pontos, lelkiismeretes és türelmes ember 
lehet jó órás s az új váezi püspök ebbeli szen
vedélye jellemzi az embert és irányítja a püs
pököt. Pontos és rendszerető. I la van a váezi 
püspökségben rendezni való, akkor az ő uralma 
alatt föltétlenül rendbe jön.

Csáky Károly gróf kinevezése országszerte 
megelégedést szült és mindenki örömmel fogadta 
hírét. Rövid időn bizonyára hallatni fog magáról 
és sokszor lesz még alkalmunk az ő lelki nagy
ságáról, szivjóságáról megemlékeznünk.

k'tTes l̂iS vili:.

'ő

G r»f H unytuly Károly.

$  5 o b o r 5 Ír)i k a s t é l y .

(imi' Hunytul)' Károly cs neje gróf Nűdascly Irma.

XVII-ik század végen Korray András 
i S R IEfr báró nőül vette Brunswick Júlia gróf- 

C < nőt es mint a sólyom, ő is csendes,
rejtett helyre vitte szerelmetes pár- 
ját Soborsinba, a hol a tiszti 
lakásban töltötte mézes heteit. A 
szerelemben töltöitt napok édes em

léke s a regényes vidéken fekvő régi családi 
birtok természeti szépségei annyira megkedvel
tették a gróffal ezt a helyet, hogy itt egy hatal
mas kastély építését határozta el.

így épült fül a kastély hét év alatt es most is 
áll még, évszázadokkal nézve farkasszemet.

A kastély-építő András gróf után két gyer
mek maradt: Iván és Júlia. Iván gróf halála 
után megfordították a családi czímcrt, és a csa
ládi vagyon így jutott Júlia grófnő révén, a ki 
gróf Xádasdy l.ipótnak volt a felesége, a .Xádasdy 
grófok birtokába, nevezetesen pedig Cipót halá
lával, 1878-ban, gróf Xádasdy Ferenc/ kezére. 
A száz ev alatt ismét elavult várkastélyt ő restau- 
tauraltatta ISüö-ben, hogy kellemes otthont sze
rezzen itt leányának, Irma grófnőnek, a mikor 
nőül kérte azt gróf Hunyady Károly.

A Xadasdyak vértanú-szenteltc családja így 
forrt össze a I lunyadvakkal. A Xádasdy grófok 
tulajdonképen dunántúliak és csak később kap

ták a nádasdi predikátum mellé a fogarasföldit 
is. Működésük színhelye is nagyrészt a Dunántúl 
volt. Xádasdy Tamás, a ki horvát bán, majd 
nádor, volt a családi nagyság megalapítója és 
nagy szerepet játszott az I. Ferdinánd és János 
király között folyt alkudozásokban és ő kapta 
Jánostól bogaras-várat és földjét „örökös ura“ 
czimmcl. Azontúl mindig nagy szerepet vitt a 
csakul társadalmi és politikai életében és közéle
tünknek nem egy kiváló férfia e családból szár
mazott.

A vértanú Xádasdy Ferencz gróf is legen
dás alakja a magyar történelemnek és mint 
daliás lóriit végezte ki hazafias életét Bécs-Uj- 
hclyen a hóhér bárdja. A Wesselényi-féle moz
galom részese volt, mely az elnyomott, agyon
sanyargatott ország felszabadítására törekedett 
s a k’ákóczy-kurucz eposzban nyerte nagy nem
zeti befejezését. K szabadságharcz első vértanúja 
az ifjú Xádasdy volt.

Xagv tisztességre jutott a család Cipót gróf 
idején, a ki, mint kanczellár, megszerezte család
jának Komárommegye örökös főispánja czimét 
1751-ben. Híres katonák, bátor vitézek, bölcs 
papok, bírák' voltak mindannyian.

Ferencz gróf és neje, a boldog emlékezetű 
gróf Zichy Ilona, negyedik gyermeke Irma grófnő, 
a ki ma Soborsinhan csendes boldog idilt él 
férjével, Hunyady Károly gróffal.

A magyar szivet mindig megdobogtatta a 
Hunyady-név. A dicső múlthoz méltó a jelen 
és biztató a jövő. Hunyady Kálmán gróf, a fő- 
szertartásmester, közéletünk ünnepelt alakja, és 
vendégszerető házánál gyakran lát fejedelmi 
vendéget.

< >si erdélyi család, melynek bölcsője Hunyad- 
megyében ringott. Czimerében ismert a hircs fe
kete holló, csőrében az ékköves gyűrűvel. A 
mezőben áll az erőt jelző medve, karmai közt 
a nádszállal.

Csakhogy elszármaztak Erdélyből Xvitrába, 
Harsba, a hol a XVII-ik században királyi ado
mányokat nyert a család. 17f)3-ban kapta a 
Ke! helyi előnevet. I7öö-ben a báróságra, 1707- 
ben pedig grófi rangra emeltetett. Családi össze
köttetéseik messze földre, idegen országokra ter
jednek ki és a család közeli rokonságban áll 
fejedelmi és herczegi udvarokkal. így Imre gróf 
egyik leánya, Terézia, herezeg Borghese Camillus, 
Aklobrandin herczegének a felesége, Ferencz 
gróf ötí ülik gyermeke, Júlia, III.Gbrenovics Mihály, 
Szerbia fejedelmének volt a felesége, a ki férje 
halála után herezeg Arenberg Károlyhoz ment 
nőül.

Júlia testvére, Kálimul gróf cs. kár. kamarás, 
v. b. t. t., lovassági tábornok és cs. és kir. udv. 
főszertartásmester, a kinek nejétől, Buol-Schauen- 
stein Alexandrina grófnőtől, két gyermeke szü
letett: Károly és Júlia.

Károly gróf még az olasz megszállás idején 
született Veronában. Születése predestinálta a 
katonai pályára és mint huszártiszt jegyezte el 
Xádasdy Irma grófnőt.

Mint a sólyom, visszavonult ő is A rád megye 
erdélyi határszélére az örökszép bérezek közé, 
soborsini fészkére. Az év nagyobb részét ott is 
tölti a grófi család, csendes, zavartalan boldog
ságban.

Károly gróf passzionátus vadász és ebbeli szen
vedélye bő táplálékot nyer itt. Mármarosból ha
talmas agancsokkal koronázott szarvasokat te
lepített a birtokra Xádasdy Fcrenez másfél évti
zed előtt s azok ma már erősen felszaporodtak. 
Ritka szép az őz itt, hatalmas a vadsertés és 
gyakori a császármadár. A halalisi pagonyt va
daskertnek kerítették el s itt pompásan tenyész
nek a virginiai dámvad es a vadpulyka. A bir
tokon szapora az apró vad, a hegyi patakokban 
sok a pisztráng, a rak és a Marosból izes ke- 
csegét, harcsát, pontyot halásznak.

A soborsini birtok nagy részét erdő) borítja, 
váltakozva tölgy es bükk. Közepes hegyek hú
zódnak rajta végig, völgyek szelik, melyeken 
vidám hegyi patakok sietnek a Marosba. A dús 
erdők fáját iparvasút viszi a soborsini állomásra 
és a Maros partjára. A birtok értékét emeli, 
hogy közvetlenül az államvasút mentén fekszik, 
gyorsvonat áll meg állomásán, s így természeti 
kincsei könnyen értékesíthetők.

Vastartalmú fürdői kiváló gyógyhatásúnk és 
bizonyítják a hegyek dús vasérezét. Ezenkívül

syenit, gránit és mészkő várja itt nagyarányú 
értékesítését.

A község maga románok lakta hely, román-és 
katholikus templomokkal, magyar és román is
kolával. A földbirtokos egyúttal a katholikus 
templom kegy ura. A község házain túl, mintegy 
70 holdas parkban, áll, nemes fenyők, szép lige
tek között, regényes tó mellett a kastély.

E földnek ura, e kastély lakója, csak boldog 
lehet.

$  képtárlat.

* IVizmány-egyesület közgyűlésén Szik- 
lay János titkár felolvasta a tárcza- 
pályázatról szóló jelentését s annak 
során keményen megdorgálta a pá
lyázókat azért, mert oly kevés tehet
séggel pályázni mertek s a nem 
pályázókat azért, hogy tehetségük 

daczára nem pályáztak.
Ezt a jelentést bátran felolvashatná a képző

művészeti társulat legközelebbi közgyűlésén a 
titkár, mert a műtárlatok ma valóságos önképző
kört versenyek a pingálásban.

A meglett művészek nem pályáznak s a pá
lyázók kevés kivétellel —  nem meglett mű
vészek.

Már nálunk olyan megszokott dolog, hogy 
minden befestett vásznat megdicsérjünk —  a

w

G róf Hunyady Károlync.

művészet szent nevében! Ebből a kevés dicsé
retből a fiatal művész ügyesen olyan tőkét tud 
csinálni, hogy megél a kamataiból. A kritika 
pedig hiába várja, hogy a művészet útján ismét 
találkozzék vele és számon kérje az útravalóul 
kapott biztatást, mert az immár „jónevű tiatal 
festőnk" nem fest egyebet, mint portrét és —  
névtelenül - -  szeczessziós czímtáblákat.

A mostani képkiállításon is nem egy van, a 
ki többre nem viszi soha és többre nem is vá
gyakozik. Esetleg egy kis rajztanárság s ezzel 
betellek az ő polgári lelke.

De hol vannak az öregek?
Nélkülük a tárlat mindig gyönge lesz, mert 

nincs meg a mérték. Ha ötszáz beküldött kép 
közül ötven kiváló művészi alkotás, akkor még 
bejut 200 tisztességes munka, de ez a 250 me
lyet ma ott találunk, kívül marad.

Hol vannak az öregek ?
Székely, Vastagig vagy a meglettek, Vágó, 

Mednyánszky, Margitthay, Tolnay. Tölgyessy 
stb.-ek ? Ők járjanak elől és adjanak mértéket. 
Az a feltóduló sok ifjú zseni még tanuljon s ne 
akarjon termeket megtölteni.

így mondaná ezt Sziklay János s megtoldaná 
azzal is, hogy ha már pályáznak, hát fessenek 
tisztességcsen. Volt idő, a mikor nyomatott ka
lauz nélkül járta végig a látogató a képkiállítást 
és szépen eligazodott rajta.

A kép beszélt.
A piktoi pedig becsületesen aláírta: festette
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Orlay László IS-Ui-ban Győrött. A ki megnézte 
a képet, az rögtön tudta, hugy ez Széchenyi, 
ha mindjárt a Wenckheim báró tiszttartójának 
volt is a képe.

Mert akkor csak bizonyos témákat lehetett 
megfesteni s az ember nem ügy érezte magát 
a kiállításon, mint most már néhányszor, lévén 
a tanulmánvfejek oly modellek, a kik esténkéit 
kéteshirű kávéházak'ban sört isznak. Az ilyen 
ízléstelenségeket is kerülni kellene.

Én azt mondom, hogy mindezt Így mondaná 
Sziklay János, de én én nem mondom. Nem 
szeretném, ha bevernék a lejemet.

Mert van azért a kiállításon sok szép munka, 
művészi alkotás, ügy az idősebb, mint az ifjabb 
generáeziótól.

Kezdi a sort a mester, Benczúr Gyula, a bol
dog emlékű királyasszony nrczképével s melléje 
sorakoznak Karlovszky es Márk bravúrosan meg
festett portréikkel.

Csók hírhedt Magdolnáját már sokszor dicsér
ték, sokszor megszólták. Az nem a bűnbánó 
Magdolna, hanem a bűnrcvágyó. Minden esetre 
kívánatos.

A tájképek közül kiválik a Spányi Béláé, pom
pásan festett eziistkérgű nyírfáival. Vetekednek 
vele Bosnay és Mihalik borongás képeikkel. 
Szinnyei-Merse Bál azt az eddig meg nem ol
dott kérdést szerette volna 
megoldani, hogy az égre 
lehelt szivárványt vászon
ra fesse. Sikerült-e : . . .
Van azért neki több kis- 
sebb, de kedves képe 
szivárvány nélkül. Neo- 
grády és Markó képei is 
tetszenek.

Budapest poétikusabb 
részeit festi meg időről- 
időre Britek Lajos, a mi 
még üzleti spekuláezió- 
nak sem rossz, mert ha 
magánemberneknemkell, 
megveszi a főváros.

Nagy kép kevés témá- 
val a Boll Hugó képe, 
kocsis legény, parasztle
ány idilljét tárgyaló. Kiég 
jó a technikája.

Patalcy László a kará
csonyestet festette meg 
lilaszínben, Kacziány a 
nagypénteki víziót olyan 

titokzatos modorban, 
akárcsak a sphinx . . . .
No, erről tilos a beszéd.

Végtelenül finomak, 
egészen szellemiek a Ros- 
kovies kartonjai. A királyi 
várpalota Szent István 
termének díszítéséül festi az Arpádházbeli kirá
lyokat, nemes, áhitatos, lovagias felfogással. Az 
ő művészetét külön nem kell dicsérni, mert 
szinte páratlan.

Manheimer képeiről és művészetéről is sokat 
tartanak hívei és bizonyos, hogy minden képét 
keleti merészséggel festi. Keze biztos és fana
tikusan bízik benne, hogy a mit megfest, az jól 
van megfestve.

László Fülöptől, a ki legutóbb a pápát kerülte 
körül és ülésre bírta, sok vegyes kép látható, 
azért mondom, hogy vegyes, mert egyik része 
jó, másik része nem. Nem mindig váltja be az 
előre kapott nagy nevet és elismerést.

Ha szokás mondani, hogy az élet olyan, mint 
a lánczhíd, akkor mondhatom azt is, hogy Hippi- 
Rónai dekorative banális! Vagy talán még 
az sem. Kzt a művészt tisztára meg fogja ölni 
a szeezesszió.

Az afrikander Tornai ismét valami arabs ve
zért temet, a kit párisi hölgyek kisérnek. Bizo
nyara az idegen légiónak volt a serif a pátro- 
nusa s ezek súgták meg neki, hogy micsoda 
szép hölgyek vannak Európában. Már egyszer 
elmehetne Tornai északra is, miért mindig az 
arahusok közé, a mikor nem tud arabusul . . . 
egészen iól.

Hallva Czclesztinnek száznál több kiállított 
képe van és bátran ki lehetne írni a plakátra is 
tavaszi tarlat helyett: Pállva Czelesztin N Comp. 
Azért szép, ügyes dolgok.

€ g y b « 3 Í élet.
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A három 
kópét,

udapest legújabb színháza, az I ’niniii 
pompásan bevált. Egyik siker a 
másikat éri.

Tetézi ezt legutóbb a W'lcnczc 
ezímíí szép látványosság, melyet 
Dessewfly Arisztid irt s melynek 
thémáját saját könyvéből merítette, 

felvonás közül az első Veleneze külső 
a második a Doge-palotát és műkin

cseit, s a város néhány kiválóbb palotáját, a 
harmadik pedig a templomokat mutatja be. Mozgó- 
fényképekkel színre hozzák a tarantellát és egy 
régi velenezei balettet.

Kgy másik érdekes előadás a 1 \iy Sándor 
gróf, a jeles történetim, műve volt: József nádor 
es kora, mely ezt a Budapest fejlődésében oly 
fontos é  ̂ érdekes időszakot ismertette kedvesen, 
okosan.

A ncpsjnhirJhM fölelevenítették ..Az eleven 
ördög** eziitlíí dallamos operettet és bemutatták 
(ioldfaden Ábrahám héber motívumok alapján 
irt. Bar-Koehba néven ismert, tulajdonképen 
A csillag fut cziiníi, újabb zenés darabját. L’gy- 
látszik, a héber zeneköltészet arra volt predosz-

ázas készülődés folyt nem rég, hogy a 
római zarándoklat minél impozán
sakká váljék, s az eredmény v alóban 
meglepő volt. Három hosszú vonat 
vitte Kóma felé a magyar zarán
dokokat.

Csiiszkii (iyürgy kalocsai érsek 
vezette őket, a kit a vezetés fölajánlásával bol
doggá tett a herezegprímás. Tulajdonképen maga 
a főpásztor szándékozott a zarándoklatot vezetni, 
de gyöngélkcdése nem engedte, hogy a nagy útra 
vállalkozzék. Helyettese megválasztásával egy tit
kos óhajtásnak tett eleget s a vezetést egyúttal 
méltó kezekre bízta.

A zarándoklat útjáról, fogadásáról részletesen 
beszámoltak a napi lapok s e helyen nem is 
czélunk erről apróra beszámolni s az ünneplés 
fő momentuma e sorok írásánál nem is áll 
rendelkezésünkre. Itt csak méltányoljuk a magyar 
papság nagy buzgalmát, melynek sikerült másfél 
ezer zarándokot e nagy útra lelkesíteni.

Nem is maradhat el ennek nemesíti), erkölcs- 
biztosító hatása. A zarándokok vallásos ihlettel 
keltek útra s az ünneplés mely még a kevésbbé 
vallásosokat is megtéríti mély nyomokat fog

( i r n f  Hiinwiilv I\>ii“ ly sohm siui liiislilwi.

hagyni a résztvevők lelkében. Ezerötszáz ember 
hírét viszi ennek az egész országban s ezzel ter
jed a benső vallásosság, hiányát oly nagyon 
érezzük s lépten-nvomon szenzácziós bűnpörökre 
vezet.

Akad majd sok ember, a ki sivár mosolvlyal 
fogadja a pápa áldását, de nem marad el jóté
kony hatása a népre. Azért volt bölcs dolog a 
szervezők részéről, belevonni a zarándoklatba a 
népet is leheti) nagy számban, mert ez a föld, 
a hol termékeny talajra hull a mag. () szentsége 
szava, még ha idegen nyelven szól is, visszhan
got kelt ezekben a szivekben s ez a visszhang 
százszorosán visrzaverődik majd a hármas halom 
alján, a négy folyam között.

A pápát betegen találták ugyan, de betegsége 
könnyebb természetű hiilés, mely nem fogja őt 
megakadályozni, hogy kedvelt népét, az egyedüli 
apostoli király alattvalóit, a legszívesebben fogadja.

Főpapjaink a szent esztendőt nagyarányú tet
tekkel ünnepük, melyek kihatnak majd a késő 
utókorra is. így Császka érsek Kalocsa közelében 
nagy szántóföldet osztatott fel kétszázötven par- 
czellára s azt a mezei munkásoknak rendkívül 
olcsón adta bérbe, hogy ily módon segítsen raj
tuk s a mindinkább terjedő socialismus ellen 
megvédje őket. A bért sem kell előre megfizetni, 
hanem úgy, a hogy ki-ki bírja. Ha ez a példa 
utánzásra lel, a földosztók agitáeziójának csak
hamar útját állja, s megerősíti a népben val
lása és főpapjai iránt a hitet.

Szatmár püspöke, Mt'sx/cnyi Ciyula, egyház
megyéje papságának jövőjét igyekezett biztosí
tani azzal, hogy a nyugdíjalapra húszezer koronát 
adományozott. Hgyanily összeget adott a szat
mári katholikus kaszinónak is, a mivel lehetővé 
tette, hogy e testület művelődési és nemzeti hiva
tásának nagyobb arányokban és nyomatékosab
ban tehessen eleget.

A szenvedő emberiségen akar segíteni Hornig 
Károly báró, Veszprém nagy lelkű püspöke, a 
mikor Veszprém városának kórház építésére 
húszezer koronát adományozott. A város mél
tóan készül hálás köszönetét demonstrálni s egy 
monstrc-deputáeziót küld püspökének, a ki atyai 
szeretetének adta ezzel jelét.

Hnbics Zsigmond kassai püspök a magyar 
tudományos Akadémiát lepte meg értékes aján
dékkal, a mikor elküldte II. Kákóczy Ferencz szép 
faragáséi karosszékét, melyet a zbórói kastélyban 
találtak.

Humánus jó lelkének adta jelét Vogronies 
Antal pápai prclatus és veszprémi apát-kanonok, 
a ki közelgő gyémántmiséje alkalmával 10.200 
koronát adott Veszprém különböző közezéljaira.

Érdekes halottjuk van 
a görög keletieknek. Xákó 
Antal egykori temesvári 
gör. kel. püspök, a ki 
1804 00 -ig viselte e
méltóságot, 82 éves korá
ban meghalt Svájczban. 
Visszalépésének az volt 
az oka, hogy füllázadt 
Mandircvits akkori pát
riárka ellen s ezért kel
lett visszalépnie. ( )nkén- 
tes száműzetésbe ment 

Svájczba, a hol visszavonultan élt harminczkét 
évig nyugdíjából.

Kevés hírünk van az egyházi élet köréből.
A papa néhány új kardinálist nevezett ki, köz

tük Tiil/iiini bécsi nun- 
ciust is, a ki bennünket 
közelebbről é rdek el.

üdénk az érdeklődés 
a bűnözések között az 
iránt, hogy ki lesz az új 
kis-ezelli apát. A szavazó 
lapok már együtt van
nak Pannonhalmán s az 
új apátot a legtöbb sza
vazatot nyert jelölt sze
mélvben a főapát nevezi 
ki s a király megerősíti.

A benezés rend idei 
nagy káptalanját, a főapát 
a jövő esztendőre ha
lasztotta.
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tinálva, hogy 200 0  év múltán operett szövegek
kel liityürészsze a világ. IC dalok nagyrészét 
még a hithíí zsidóság sem ismerte s így a rég
múlt sehol meg nem őrzött zenészed kincseit menti 
meg a hálás utókornak Goklfadon Ahraham úr.

A csillag lia (héberül Bar-Koehba) nemzeti hős, 
a ki, mintegy Messiása a zsidóknak, támad a 
világhódító 1 ladrianus ellen, de megejti a szere
lem, megörül és kivégzik. A mesét még Beöthy 
László irta át és a zenét Barna Izsó gyúrta át 
szinpadképessé.

.-1 Magyar színház ismét egy Messatfer-ope
rettel lépett a közönség elé, alighanem a Miehu- 
lányok sikerén fölindulva. Csakhogy 
a Verotika, melynek szövegét Vanloo 
úr írta, az előbbinek alig lép nyo
mába. Van benne néhány kedves 
dal, de nagyrészben sablonos, mint 
a szöveg. Morestan gróf a híres nő
hódító, adósságai miatt kénytelen ha
tatlanban megkérni egy „falusi libát", 
habár Coqucnard virágárúsnéval sze
retkezik. ICttől való búcsúját meglesi 
a falusi liba s hogy vőlegényét meg
hódítsa, beáll virágárús leánynak.
Klorestan úr bele is szeret, de a leány 
megszökik előle s este várja a királyi 
udvarnál, a hol az esküvőt tartják 
majd. Idejönnek a virágárúsék is, 
mert az asszony férjét aznap nevez
ték ki a nemzetőrség kapitányának.
De megjön a végrehajtó is, a ki je
lenti, hogy Klorestánt az adósok bör
tönébe zárták. A falusi liba kiváltja 
és boldogan egymás karjaiba omol
nak.

Mintha ezt a mesét már néhány
szor hallottuk volna.

Másik újdonság a Verő György 
Kleopátrája. Meséje ennek sem sokat 
mond, de a zenéje oly kiváló, hogy a külföld 
sem fog előle elzárkózhatni. A Virágcsata és a 
Szultán pompás dalainak szerzője egész tehetsé
gét újból ragyogtatja e melodikus operettben, 
melynek, ha jobb szövege volna csak akkor 
ismernénk meg valódi értékét, a mikor a külföld 
is elismeréssel adózna a szerzőnek.

Az operaháznak is volt újdonsága: Zulejka. 
Három képből álló ballet ez, melynek szövegét 
Brüll Jenő, zenéjét pedig Steril Ármin szerzetté. 
Mielőtt a ballet szövegét elmondanánk, álljunk

színházlátogatók már keleti motívumok szerint 
ásítanak is. Járt a török Magyarországon eleget, 
vagy másfélszáz évig itt is lakott, sok ferde hely
zetbe került, s ha már tonik kell minden áron, 
süssük meg a motívumait Budán és adjuk fel egy 
kis paprikás lében, hogy könnyebben emészsze 
a publikum. De bocsánat a kitérésért.

Zulejka rableány és egy cserkesz herezeg sze
ret beléje, meg akarja szöktetni, da rajta érik és 
halállal bűnhődnek tiltott szerelmükért. K mese 
körül csoportosul a ballet minden látványossága, 
a mit csak Stambul nyújthat: muezzint, dervist, 
háremhölgyeket, bairám-ünnepet, bazárt s más

mindenféle csoportosulást. A zene nagy gond
dal készült, csak épen szinfonikus részletei nem 
igen vágnak a hallétbe. A szerzők nagy sikert 
arattak, melynek oroszlán-része Steril urat illeti, 
de nagy dicséretet érdemel az operaház a pom
pás, hű és kápráztatóan szép kiállításért. Kz már 
az intendánst dicséri, ez pedig ez idő szerint 
nem divatos.

A Xenizeli Színház két bemutatóval is kedves
kedett közönségének most a szezon végén. IClőbb 
az utóbbiról szóljunk.

küldték a szerzőnek s a Zigány darabját ott 
fogták.

Mi megkíméljük ettől a tévedéstől olvasóinkat 
és nem beszélünk róla többet.

A Nemzeti színház másik bemutatója, kísérlet 
volt. ICgy új színműírót akart felfedezni a színház 
s a jövő mutatja majd meg, hogy jó nyomon 
járt-e? Hoinokzálonyok czimen Molnár Gyula 
\ igjátéka került színre, különféle hatásokat keltve. 
A közönség és kritika véleménye megoszlott. 
Sokan azt találták, hogy a komoly színműt kel
lene kultiválnia, sokan azt, hogy a bohózatot. 
Kettőben találkoztak a vélemények s pedig abban, 

hogy 1. vígjátékot ne írjon, 2 . hogy 
Molnár maradjon színműíró. A tehet
ség tehát megvolna, csak az iránya 
rossz.

Lássuk a darabot. Liányiné válni 
akar a férjétől, mert hűtlenségen érte, 
pedig szeretik egymást. Csakhogy az 
asszony makacs s kitér a férj nagy
lelkűségének minden jele elől, sőt el- 
jegyzi magát egy léha fráterrel. Az 
asszony végre észre tér, ajtót mutat 
az udvarlójának és férje karjaiba dől.

Mi nem akarjuk a kezdő útját állani 
és minden szigorú kritikától tartózko
dunk.

$ 3  ibaro5-berér>yi kastély.

báró Inkey István iharos- 
herényi birtokán levő park 
óriási fái mint a múlt idő 

1 viharlátta komoly tanúi 
Lborulnak a régi magyar 

udvarházra és lágyan be
takarják, mint a madárfészket, azt a 

helyet, a hol a nagy lelkű és jószivű poéta, Eötvös 
József báró Jolánta leánya él csendes vissza- 
vonultságában boldog családi életet.

A kastély kapuja felett őrt áll az Inkey-czímer 
nagy oroszlána kivont karddal a kezében. Le
vágott török főt zár a másik keze.

Pedig nem is olyan félelmetes hely ez, és 
szalonka húzás idején vidám a ház.

Inkey István báró szenvedélyes sportember, 
ki a sportnak mindennemű faját passióval űzi. 
Mint a Stefánia yacht egyik vicekomodorja a

meg egy szóra, ezeknél a keleti motívumoknál. 
Talán-talán mégis csak sok lesz ebből és a jó 
Ízlésű közönség megunja. Végre is magyarok 
vagyunk s ha keletről jöttünk is, eleurópaiasod- 
tunk és minden keleti vonásunk abból áll, hogy 
jobban elsülünk a napon, mint a német. Tisz
telet a török szultánnak és a jeruzsulemi főrabbi
nak, de minden színházban, minden este keleti 
szószban tálalt szeletet vacsoráiéi nem kellemes. 
W ’gre még a szalonka pecsenyéi is megunja az 
ember, ha folyton azzal tartják. Zulejkáhan is 
sok a keleti motívum. Szép, síit sok helyen 
bravúros a zenéje, de mi haszna, a mikor a

Sliakcspcíiiy czimen korképet írt a nagy brit
ről Zifiáuy Árpád, öt felvonásban. Kz a darab 
azok közé a szerencsétlenségek közé tartozik, 
melyekkel megtépázzuk a nemzeti színház dics
koszorúját. Szinte érthetetlen, hogy ez a darab 
hogy kerüli mégis szilire. Knnyi banalitást egy 
rakáson régen láttunk. Mára Thury Zoltán darabja 
(Asszonyok) is olyan egynapos pille volt, melyet 
beerőszakoltak a Nemzetibe, és íme nyomon 
követi a bűnt a büntetés és szilire kerül vé
letlenül a Zigány korképe. Mert ez csak 
véletlenül történhetett. Rosszul számozhatták a 
darabokat s elcserélődtek. A jó darabot vissza-

Balaton sok kemény tusáját látta, a mint a yacht- 
ját erős kézzel, biztos szemmel vezérelte a szél 
felé. K sportág meghonosításában és fejlesztésé
ben nagy része van és szívesen is beszél sport
élményeiről, tapasztalatairól.

A régi nemesi kúria mintegy '0 0  holdas park
ban áll és azt a benyomást teszi, mintha valami 
őserdő közepére épült volna. A park útjait év
százados hatalmas fák szegélyezik és ezek között 
valóságos ritkaság és nevezetesség egy nagy 
arányokban kifejlődött Wellingtona és salisburea 
adianti fólia.

A gyönyörű park néhány megkapó részletét
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mint a kastély belső berendezésének kőt képét 
is, olvasóink e szamunkban találják. Itt cl a 
fenkölt szellemű Eötvös báró leánya a ház úr
nője: Inkeyne Eötvös Jolánta bárónő. A régi 
házba ö vitt új eletet, kellemes otthonná vará
zsolva azt. itt ápolva édes atyja feledhetetlen 
emlékét.

Ez az évszázados park mintha az ó számára 
épült volna sóitét, árnyas, napsugarat át nem 
eresztő lombkoronával fedett útjaival. Még a 
prózai lelkekre is áhitat borul itt.

S az iharos-berenyi park hangos fülemüléje 
alig rebbenti szárnyát, a mikor a park ura, a 
híres vadasz arra jár, mintha azt mondaná csat
togó dalában, hogy vadászsport nemes művelője 
vadat pusztít csupán, de a dalos madárnak nincs 
mit tartani tőle. Otthon vannak ők a százados 
tölgyek alatt.

5 port.
^ ö § © j f  nyári lóversenyek idején mindig jelent

i g ^  kezik az a sport is. mely abban leli 
J j r  j R .  örömet, hogy szidhatja a lóverse-

nyékét. Ennek a sportnak a hívei 
M ni'IK^  elfelejtik. hogy vczérczikkek-

kel nem lehet senkit sem a palinka- 
ivásról, sem a ferblizésről leszoktatni.

A ki hazárd természetű, az hazardírozni fog 
mindig, akar a lóversenyen, akár a makkaó- 
nanknál. Azokon tel iát a lóversenyt diskreditáló 
vezerczikk nem segit.

A kalaberez.uk szerényebb csoportja, mely 
egc^z délutánokon át ütögeti a zöld posztót, s 
végül 2 ö forint dilíeretieziával kel fel, nem 
>/an tömhet a lóverseny-fogadásokra sem. Kzeket 
sem kell tehát félteni, avagy biztatni. Mert ha 
arról van szó. hogy mi a szebb passzió, vagy 
mi kellemesebb szórakozás, az-e, hogy valaki 
négy-ót óra bosszant üljön-e a kávéház büzhödt 
s"tet zugában, tullasztó szivarfüstben, görnyedt 
hattal, vagy kimenjen a versenytér üde leve

gőjére, kellemes, szép társaságba, a hol mozog
hat s a játék izgalmait is élvezheti, azt hiszem, 
hogy ez utóbbinak kell adni az elsőbbséget.

Még pedig azért is. mert a kártyaasztalnál 
négy óra alatt százszor teszi koezkára pénzét 
és így zsibbadásig izgatja idegeit, a lóverseny
téren legfeljebb hétszer koczkáztat, a mi pénz
ben is. idegrontásban is megtakarítás.

Az angolok ezt régen tudják s a kártyásokat 
lóversenynyel gyógyítják. Nálunk azonban, min
den alkalommal, a mikor egy kereskedösegéd 
meglopja a gazdáját s a tárgyaláson kisül, hogy 
a lopott pénzből az orfeumok és kártyabarlan
gokon kívül a lóversenyen is elvesztett egy 
részt, jónak látják nagy moralistáink a ló
sportot szidni.

l ’gy mondják, hogy letelő (totalizatőri nélkül 
is ellehetne lóverseny. Mért? Hisz mindannyian 
szeretjük a \erscnyadta izgalmat fokozni s keres
sük helyes kombináczióink jutalmát. Ha nincs 
tetelő, divatba jön a magánfogadás, mely vesze
delmesebb, s az olcsóbb helyeken ugyancsak 
dolga volna a rendőrségnek, mert hamar össze
verekednének a fogadók, vagy szemfüles sipis
táknak esnének áldozatul.

Jól van ez igy, a hogy van.
A lovarcgylet üldözi a visszaéléseket és szi

gorúan ügyel a versenyek tisztaságára s ezzel 
megtette kötelességét. Nem erkölcsbiró és nem 
detektív. Minden tétnél csak nem kérdezheti, 
hogy ezt az ötforintost kitől méltóztatott ellopni, 
kérem alássan!

.Magon nyílt meg a monarchia idei verseny- 
szezonja s az úrlocasok valóban dicséretet érde
melnek, hogy versenyeiket ily magas nívóra tud
tak emelni. A nagy istállók részéről még ma is 
elég nagy a részvétlenség, de ez inkább az úr- 
lovas-hianyban keresendő. Ha Aing igy fejlődik, 
akkor megváltozik majd ez is. Két mittingje is 
volt most t.avaszszal itt az úrlovasoknak: a meg
nyitó es a húsvéti. Mindkettő szép nevezésekkel, 
kielégítő eredményekkel zárult. Az alagi nagy 
akadályversenyt M iiy Iy  nyerte meg es eddig

mintegy 4 0 ,0 0 0  koronát nyert össze. S z ív ó s  ló*, 
mely négy év alatt ö l-szer futott s 12-szer lett 
első. Tulajdonosa, Geist Gáspár, elől is jár a 
nyereségben részes istállók előtt. Kz év i 24 ezer 
korona nyeresége után következnek Schönborn 
es Pejacsevich grófok 10 1<> ezer koronával,
míg Rohonczy Gedeon csak ö ezer koronát nyert, 
a többi pedig ezen alól.

Az úrlovasok sampiónja eddig Mr. lirook, a 
kiváló angol úrlovas, hét győzelemmel. Kltz bán’) 
és Horty négy-négy, Orsich Pál két, a többi 
úrlovas puilifí csak egy-egy győzelmet aratott.

AY< utzbnick Xdenkó huszárkapitányt és bra
vúros úrlovast a szive elragadta s ma mar bol
dog férj, a ki Sopronban nőül vette Sándorffy 
Irén úrnőt. Ezért nem szerepel az úrlovasok 
statisztikájában, a hol eddig mindig elöljárt.

Az alagi húsvéti versenyekkel estek össze a 
bécsi futtatások s mindjárt a Przcdsvit meglepe
téssel végződött, mert a sokat emlegetett jelöl
teket megelőzte az orrvérzésben szenvedő .!/•//- 
A•>•< /•. A háromévesek handicapjat a szerencsés 
Königsvvarter-istálló es még szerencsésebb kezű 
jockey-ja, Adams, megnyerte ( iin\ikom :iiissiil.

Az első klasszikus versenyt, a Trial stakest, 
Pohniiis nyerte meg, némi mértéket adva ezzel 
a Dcrbv hez. Ezen a mittingen mutatkoznak be 
elösz«»r a kétévesek, még pedig a Micsoda-ver
senyben es a Szent-Lipót-versenyben. Beavatot
tak szerint a kétévesek állománya sokat ígérő.

A becsi kifuttatással párhuzamosan három 
ügető-versenynap volt Budapesten, mely a maga 
primitivitásával még alig-alig tudja lekötni a kö
zönség ügyeimét. Sokat kell itt organizálni, a 
inig ez megváltozik, de gondos vezetéssel szép 
jövőnek néz eléje. Érdekes a kép, a mit e remé
nyek nyújtanak.

Ezért szereti a közönség a katonatisztek lovas
játékait, díjugratásait, mert a szép kép szemle
lese mellé kellemes izgalmat is nyújt. Most 
Debreczenben volt ily lovasjáték, melyet a 2 -ik 
honvédhuszárezred es a 4-ik honvédlovasdandár 
tisztikara rendezett.

Díjlovaglás es  ugratás volt Budapesten is a
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l attcrszallban, mely nagyszámú elnkein kí*x«»n- 
ség előtt folyt le, a pozsonyi huszárdandár 
lovagló tanfolyamának tisztjei pedig szépen sike
rült lóversenyt rendeztek, melyen a nagy közön
ség élén ott volt Frigyes föherezeg és neje, Iza
bella föherezegnö.

A budapesti gyepen május hó (bán csendült 
meg először a harang és nem volt hiány szemet- 
szivet gyönyörködtető versenyekben.

A nemzeti-hazalidijat (nírűboiiczhis, akancza- 
dijat .SV//Ö, a királydijat huroyablr, a Károlyi- 
memorialt l\uulora (egyik legjobb kétévesünk), 
az Alagi-dijat ismét IncrowiNc, a tavaszi kísér
leti versenyt pedig Safji nyerte meg.

Innen Becsbe vonultak az istállók, melyekben 
nagy pusztítást tett a köhögés s a legjobbakat 
visszatartotta a gyeptől.

A derbyt minden papirosforma és kombináezió 
daczára Dréher Antal Ciipo-(nűl<>-‘y,\ nyerte meg. 
lézen a kimagasló sporteseményen kívül alig volt 
érdekesebb futtatás, mint az alagi, mely Mécs
esei egyidőben volt s a budapesti sportközönség 
kedves szórakozásává vált.

A sportűzö közönség egyik hasznos, de még 
szakszerűen alig tenyésztett társa, az </\ végre 
szintén napirendre került, (iromon Dezső elnök 
mellett főleg /> //::/ (iéza titkárnak az érdeme, hogy 
Budapesten oly pompás M'hilliUisI láttunk május 
derekán, mely díszére vált volna a külföldnek is.

( )ly sikerült volt, hogy (> Felsége a király is érdek
lődőin iránta és örömmel szemlélte meg, figyelem
mel hallgatva liiizzi titkár szakszerű magyarázatait.

A kiállítás hangos volt. Az idegen helyre lán- 
czolt kutyák fülsüketítő csaholással fogadták az 
idegent, de szelíden meglapultak a simogató kéz 
alatt. Fsak a farkas pier vicsorgatta mindenkire 
éles, hegyes fogait.

Negyedfélszáz kutya volt együtt és nem hiány
zott egy számottevő faj sem. Volt köztük olyan 
is, melynek ára - mint a Borii Frigyes báró 
foxterrierje 22 ezer márka.

Kiváló szépeknek bizonyultak a hatalmas m a
gvar komondorok és kuvaszok. ..
'■ A iivnuinn.

Irodaion), ro<JL>é53et.

y  W rn.lalon.rAl.nuívcsxcrul szólni nálunk haji is.
H  Nem azért, mintha nem volna, mert van, 

y .v W if  hímcm azért, mert nálunk nem irodalmi 
irányok, hanem csak klikkekről lehet 
szó. lés így van a művészet minden 
ágában.

A képtárlatról más helyen szólunk. Az nem 
művészeti kérdés, mint a hogy a bolt kirakó
ablakának Ízléses elrendezése sem kereskedelmi 
kérdés. A legszebb kirakó-ablak mellett is pang
hat az üzleti élet.

Mar pedig a művészi élet pang, csak forma
ságok közt él. Ilyen például a képzőművészeti 
társulat közgyűlése, a hol nagy lelkesedéssel 
újból megválasztották Andrássy Tivadar grófot 
elnöknek. Szívesen elhiszszük, mert nehéz volna 
oda más olyan valakit, a ki oly nagy odaadás
sal, tudással és ízléssel viselné ezt a tisztet, mint 
Tivadar gróf. Hanem, hogy azon a közgyűlésen 
valaki egy új eszmével vagy bármi más életre
való tervvel előállott volna, arról szó sincs.

A művészek összes működése divatos jajga
tásból áll.

Egyáltalán csak siránkozni tudunk.
A Petőti-társaság siratja a Vigyázó-félc pálya- 

dij szomorú eredményét. 121 költemény érkezett 
be, s azok között még csak dicséretre méltó 
munka sincs, nemhogy a díjra érdemes.

Ha nagyon mérlegelnénk, akkor a legtisztes
ségesebb eredményt Wosinszky Mór érte el, a 
ki mintegy 250 sárközi népdalt gyűjtött össze 
s azok közölt a népköltészet néhány gyöngyét. 
Ilyen az alábbi is, mely egészen belevág a ma
gyar nép karakterébe és románezszerű zamatja 
van :

Az őcscnyi nagy toronyba 
t'gy-e tudja kend •

Tizet ütött már az óra,
Azt is tudja kend.

Nem ütött az nekem jóra .
All a babám kézfogója.

Hogyne tudná k e n d ? !

Régi dolog, de tény most is, hogy egy rossz 
drámánál többet ér egy jó népdal. Rossz regény
nél többet egy jó tareza. Ilyen jó tárczába való 
elbeszélés „A boldogasszony dervise", melyet 
régebben írt Tóth Béla, de most adta ki egyéb 
históriákkal együtt az Athcnaeum. Érdemes poéta 
érdemes munkája. Nem szólhatunk ennyi elisme
réssel Szomaházy István könyvéről, a ki „Déli 
korzó" czímen adott ki egy tárczakötetet. Sok 
ebben a hevenyészett napi munka, úgy a hogy 
a napilapszükségletre irta Szomaházy cs írják 
társai, a kik e czímen mégis tisztességes iro
dalmi hírnévhez jutottak.

A szépirodalomban kevés az öröm, a tudo
mányosban sincsen sok. Pálfy Ferencz ügyvéd 
szerkesztésében nagyobb szabású történelmi mű 
jelen k meg most „Magyarország a X IX . század
ban" czímen. Szép kiállítású munka számos 
illusztráczióval, keresztény felfogással Írva a tör
ténelmet, a mi nálunk ma már végre is ritkaság.

A mi olvasóinkat ennél talán jobban érdekli 
Schiller Bódog könyve az Örökös föirinlisiyröl 
s annak eredetéről Magyarországon. Mtiyini/rs, 
örökös főrendek néven Magyarországon a báró
kat, grófokat és herezegeket szokás érteni, a kik 
az országgyűlésen való személyes megjelenés 
jogában megnyilatkozó s átöröklődő magasabb 
nemességgel bírnak. A főrendiseg eredetét pedig 
a nagy birtokban kell keresni, mely nagyobb 
tisztségeket adott s módot az udvarral érintkezni, 
s ennek révén annál állásokat betölteni. A birtok 
öröklődött s igy a méltóság is. Ezek képezték 
később a király tanácsát. így lett belőle a fő- 
nemesség, melyet 1 (308-ban a törvényhozás sza
bályoz.

A grófi czim, bár idegen, mégis a nemzetből 
fejlődött s a hazai állapotnak felelt meg. Grófok 
alatt azokat értették, a kik a vármegyei hatóság 
alól kivett, rendszerint várral összekötött imniu- 
nitási területeken, teljesen szabad földesúri hatal
mat gyakoroltak. Eleinte a grófi czim területtel 
is járt, utóbb csak czim volt, méltóság és jogo
kat biztositó, de terület nélkül. Ilyen grófok mint 
elsők az lllésháziak es az iktári Bethlen grófok.

A bárói czimet már a X I1. században hasz-

liiir Inhry h ír,in  iln im sö'iin ty i fmslcly.i. ( / / .  / v’\



10 1900M A ( i Y A K O  K S Z A  t , K S A N A l l V V I L Á C

nálják s az oklevelekben gyakran előfordul. Ez 
az előkeli > nemeseknek és az ország zászlósai
nak gyűjtőneve. Magniticus volt a báróság ki
fejezése s vsak később kezdik rendesen hasz
nálni a bárói ezimet s azt állandóan a név ele 
írni.

Herezeg, a nemet Herzog uler vor dem Heer 
zug' Magyarországon nem volt más, mint az 
Arpádház tagjai. Később herezegi ezimet kaptak 
a hűbéres fejedelmek. Magyar herezeg esak egy

volt, a szerémi herezeg, annak apja volt a K o 
nyak alkirály. bán, illetve pán, azaz szláv nyelven 
űr. Ez a ezim átment Odesealchy Liviusra, de 
halálával megszűnt. A siklósi herezeg (Perényi 
Imre es a sarosi herezeg Rakóezy nemet biro
dalmi herezegek voltak. A magvaszakadt Koháry 
ausztriai herezeg volt.

A könyv nagy anyagot ölel fel. de nincs elég 
kellemesen feldolgt>zva.

A könyvpiaczon sok az uj könyv. nagyobb-

a kit mindenki szeretett es a ki senkinek sem 
volt ellenségé. Naiv leikéről sok adomát mond
tak el halálakor.

A színművészet regi bajvívóit ünnepelte. (»»>/»/- 
nmrk Károlyt hetvenedik születésnapja alkalmá
ból, LdtiiKír Kálmánt, a nemzeti színház tagját, 
Ö0 éves szineszkedese évfordulóján, Kon ti Jó
zsefet pedig a karmesteri pályán töltött ’Jö év 
elismeréséül halmoztak el ismerőseik es a nagy 
közönség lelkes ovácziókkal.

A színművészét terén meg két esemény keltett 
kapuzárás előtt elenkebh érdeklődést, a két üres 
igazgatói szék betöltése. Az operaház Misuiro.< 
Imrében, a Magyar színház A\///m  Kerenczben 
kapott uj direktort. A jövő fogja igazolni, hogy 
a két választás hivatottakra esett-e.

A színházak kapui júniusban sorra záródnak. 
Csak a lenge szellös nyári múzsa várja tart 
ajtókkal nem nagy igényű közönségét.

A színi iskolák is befejeztek jelen tanevüket. 
S nem egynél igen szép haladást, s erősen fej
lődő tehetsegeket láttunk. Különösen megemlí
tésre méltó a Rákosi Sz.iv.li nyilvánossági joggal 
felruházott színi iskolája. A jelen tanév vegén 
lefolyt nyolcz nyilvános vizsga legméltóbb bizo
nyítéka annak, hogy ezen iskola ma is megfelel 
teljesen hivatásának. A most végzett növendékei 
közül 1 szerződtetve lett vidéki elsőrangú szín
társulatokhoz

Tanítványai közül a most lefolyt vizsgákon 
B titkai Katinka, Szelcstcy Emma, Kürti Margit 
tűntek ki igen nagy készültségükkel. 1 Ve C.izá- 
nak szép sikerei lesznek a színpadon; Raskó 
Erna is díszére fog válni annak a társulatnak, 
mely őt kebelebe fogadja. Kollvr Berta is hiva
tott erre a pályára, elegáns színpadi megjelenés.

A tí-növendékek között Zsoltárán vi Jenőről 
őszinte elismeréssel szólhatunk. Kal\ti Ernő 
igen ambieziozus, rokonszenves fiatal ember, s 
reméljük, hogy rövid idő alatt valamelyik első
rangú társulat tagjai között fogjuk viszontlátni, 
a hol ez a szépen fejlődő tehetség érvényesül
het. Vajda lapot. !'< /»  Ferenez es Fodor ( >szkár 
tűntek ki a legjobbak között is. s meg vagyunk 
győződve, hogy ily szorgalommal haladva tovább 
is, el fogják érni ideális ezeljukat.

Rákosi Szidin kívül különösen Hermáim Aranka, 
az országosán ismert zenetanárrá* es N<<w/ó Sán
dor, a Nemzeti színház művésze voltak részesei 
azon munkának, mely i!y sikeres eredményt mu
tatott fel. K />.

Es minden esak az első perezben hat, mint 
a tűzijáték. A mikor leegett, ott látjuk a léezre 
ven forgó napot, a mint szivarra gyújt mellette a 
pirotechnikus. A brüsszeli merényletről is kévés 
híjján kisült, hogy a merénylő revolvere esak 
szivarvágó. A welszi herezeg pedig családi erek
lyének szánt zsuzsut csináltat a kupéban talált 
ólomgolyóból. A világkiállítás is olyan volt a 
megnyitás napján, mint az a ven kisasszony, a 
ki meg esak az arezat kendőzte volt ki, i mikor

látogatást kap es az összefogott függöny közül 
esak a lejét dugja ki, mert a többi részén meg 
nincs kióltozve. A megmutatott fejen a magvar 
osztály a fogsor. Sok benne az arany. Féltik is 
szörnyen es ugyancsak milliomos legyen s az 
erkölcsi bizonyítványa kitűnő, hogy oda beeresz- 
szek.

Mégis jo volna tudni, hogy ki hát az az ügyes 
ember, a ki ott a reklámot intézi, mert tagad
hatatlanul ért hozzá. Az idegen -forgalom

A’i /'í

l w l  •nbíin a régiek luliiiclegíteso. l 'j . el 
UK'- maika kévés van.

A művészvilágot sem mozgatják különös > 
men\ ek. hacsak a gyász nem. mely sötét fát1 
, n' " st •> festönuiveszelre Mii)d\i, > v Mij 
halalav.il. Itt kezdte, ide tért vissza, l ’nnep' 
az egesz világ es mi temettük el.

Könyörtelen kertes/ a halál, a ki ridegen ni 
nyirbálja a lombos fa koronáját. Nagy idő teli 
míg njból így kihajt.

'  zollc" u‘'eszetet gvasz érte. Meghalt '/.in 
László, a közismert zeneszerző, a kedves j.iba

k r ó n i k a .

ly gyorsan pereg az idő orsója, 
hogy szinte észrevétlenül lett a 
tavaszból nyár. A welszi herezeg 
elleni merénylettől a zugligeti ka
tasztrófáig, a párisi világki
állítás megnyitásától a bajai fonó

csak egy rövidke arasz. 
Tegnap volt.

emelésére most Budapesten megindított mozga
lom elere azt az urat kellene állítani, mert ha 
az idegent ott meg tudja fogni, hat ha ide is el 
tudna hozni.

Mi is fordítva csinálunk mindent. Először szer
veztük a ciceronékat s most fogdossuk hozza az 
idegent. A eieeronék piszkálják ki addig jól a 
fogukat. Mint a hogy folyton arról volt szó, hogy 
u.i belügvministert kapunk es lett C.ulner (Ívnia 
államtitkárrá.

Mindennel így vagyunk.
Addig hívogattuk haza Amerikából a IS-as
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vitcz tábornokot, ( : i h  Jánosi, h mci; cuv- 
szor latha>sa hazáját, a írtig megvakult. Ezek 
az oroszlánok is kidőlnek sorjában. A plevnai 
hős Osman pasa is letette í»r«»kre a kar
cot, a mit az egyetem ifjúsága \ itt neki. Azzal 
az orosz keresztet kellett volna leverni, lám, 
régen élt a vágy eziránt az ifjúságban, s mert 
nem sikerült Plevnánál, levertek Budapesten, az 
új egyetem épületében, a szent koronáról.

Mintha mar semmi sem volna szent előttünk. 
Nincs nagyság, nincs tekintély, melyet durva 
kézzel meg ne rongálnánk. Kihegyezzük még a 
zabszemet is. hogy megsántüljön tőle, ha a talpa 
alá teszik, olyan óriás is. mint l ’gron (iábor. 
A saját zabszemében botlott meg és kibukott a 
delegáczióból.

Lehet, hogy a delegáczió bukik el. mint a ki
egyezés ingó házán az erkély. Csak innen nyílt 
kilátás. Ezért kívánkoztak oda a csehek is es ha 
nem eresztik őket. inkább megdőltük a házat.

Nálunk van Széli és mégis oda át van vihar. 
Ott kiabálnak es mégis a mi parlamentünket 
küldik haza nyaralni. Tetetjük a nyugalmat.

Mert mi előkelőek vagyunk.
Előkelőek mindig, ott is. a hol nem kellene. 

Szinte megdöbbentően előkelő volt az az elegan- 
czia. a mivel férje temetésén kezet nyújtotta 
Bissingen-Xippenburg Ottó gróf huszárkapitány 
felesege annak, a ki lelőtte férjet.

Nem a párbajról szólunk, hanem az 
emberekről. Azt mondják, hogy a grófnő 
mesés szerelemmel esüggött az urán, 
mégis, mily csodálatos lelkierő kellett 
hozza, hogy ellenfelének, a ki megfosz
totta ettől, a kezét nyújtsa.

Hiába, lovagias nemzet vagyunk, meg 
az asszonyaink is lovagiasak.

$  l^ a d a r ^ ü t i  k a s t é l y .

—  Sárái ifi. iomssich * in gróf és ... c

rannak idegen származású 
1 nevek, melyek mégis úgy 

összeforrtak a magyarság
gal, hogy szinte faj hallani, 
hog\ idegenek, idegenből 
származtak. A Erangepánok,
S< intághi >k, Wenckheimc >k. 

Somssichok es több más idegen nevű 
főurunk közelebb jutott a magyarság szi
véhez, mint so k  öscsalád.

Minden izükben magyarokká váltak s 
a házasságaik révén uralomra jutott 
bennük a magyar ver.

így jutott karddal a kezében a XVI. 
száz u vegén a horvát Somssich is 
Magyarországra, a hol a tűnik háború 
idején, minden bátor daliát szívesen 
láttak. A somogyi nemes urak is hamar meg
szerettek a horvát nemesseggel biró Sonts- 
sichot, megbecsülték kardját, szivét-eszét, s már 
a követke ö század közepén Somssich Miklós 
mint Csáktornyái vitéz kapitány szerepel, a ki 
reme a töröknek. Fiai kaptak a czimeres levelet, 
mely őket formailag magyarokká tette, holott 
akkor már vérük együtt hullott a magyarral, 
szivük együtt dobogott vele.

Sardot királyi adományban Antiit kapta 1741- 
hen, a ki somogyi alispán, követ es az udv. 
kanezellária tanácsosa volt. A baroságot ISI2-ben, 

sági »t S  >mss eh János 
kapta. Tőle szármázik, mint dédunoka, a kadar
kúti uradalom ura, Soiussich Ödön gróf, a ki a 
múlt évben vezette oltárhoz a stájerországi Mar- 
burgban ILuiu Heléna bárónőt.

Nag\ pompával ülték meg a lakodalmat, a 
hova diszmagyarban jöttek el a magyar urak. a 
Batthyanyak. Szedtem ek. Keglevichek.

Ifjú szép feleségét Kadarkáira hozta Ödön 
gróf, a ki ott hagyta katonai pályáját és haza 
jött gazdálkodni, boldog csendes családi eletet 
élni.

A század eleien, lS’Jö-ban. épült a családi kas
tély, melynek több ereklyéje közül nagy becs
ben all a család előtt az az. asztal, melynél 
l’oltenberg tábornok étkezett, mielőtt Aradra 
jutott, hogy vértanúhalált haljon.

A családi boldogságra mosolyogva tekint le

a család czimeréböl az a félelmetes oroszlán, 
mely a Somssichok vitézségét jelezte. Ó már 
nem egyszer látta régen, hogy a Somssichok 
mil\ gyögédséggel éltek otthon családjuknak, 
de az első kürtszóra nyeregbe kaptak, hogy meg
védjek a hazat a törökök ellen.

Nem cg\ török koponyát szánt föl a so
mogyi földműves, melynek urát a Somssichok 
kardja fektetett le a somogyi mezők buja füvébe.

£ g y  roagyar $3alóo —  tói 03 
D e e á s o r ) ,

ovemberi délután volt -  szerdán 
mikor dr. \V. barátommal el

hagytuk a Cufi BonlcvarJ termeit, 
hogy azt az ötórai tea-társaságot 
felkeressük, melyre néhány nap előtt 
egv keskeny, aranyszegélyű karton

lap '^sarkában egy keeskebakos ezimerrel, 
meghívással tisztelt meg.

...\. úr és asszony szives látogatását kérik 
szerdán délután öt órára."

Még csak négy óra volt. Az avenue aszfaltját 
pedig beragyogta a késő < iszi verőfény ; el-

I ' i .  ^ 1  ■■■*' S"in<<hli ''.i n (•> HiUin Hdctui báron->.

határoztuk tehát, hogy az utat gyalog teszsziik 
meg odáig.

Kik tulajdonképpen ez emberek, a kikhez 
most megyünk?

Barátom kissé mosolyogni látszott s néhány 
perezig gondolkozva szívta szivarját, mintha a 
felelet helyes összeállításara időt akarna nyerni.

Hogy kik • azt tudom : az úr főnöke egy 
nagy vállalat adminisztrácziójának; az asszony, 

nos. hát a felesége. Hogy kik voltak o./.i.i/1:' 
azt valóban magam sem tudom tökéletesen. 

New-Yorkban tiz-tizenket ev óta lehetnek s ame
rikaiakká lettek. A magyarságot azonban még 
szüntelen vonzalommal keresik fel. Hogy pedig 
kedves, előzékeny es jobbmodorú házaspárt itt 
a kolóniában nem találni, arról önmagád győ
ződhetsz meg.

Gazdaggá lettek:
Nem. Legalább nem hiszem. Ez egyébként 

sokféle tnende-tnondára adott mar okot. mert a 
férjnek legfeljebb nyolezezer dollár jövedelme le
het a vállalatnál. Rejtély ott minden s a hír szája 
sohasem szűnik meg a pikáns történetek terjesz
téséről. mely e házaspárt körüllebegi. De itt ebben 
a világban, hol semmi sem őszinte, legjobb sem
mit sem hinnünk s csupán elvezni a fényt, a 
szórakozást es azt a társaságot, mely körükben 
megfordul. Az a -társaság pedig igen érdekes es 

igen tanulságos.
A tömérdek mende-mondaból legvalószínűbb

nek csak egyet tartok: könnyelmű szerelem, mely 
a tértit bűnre ösztönözte, —  talán sikkasztott, 
vagy hamisított, —  a nő pedig követte kedveset 
bujdosásába . . .  Az asszonyról azt mondják, 
hogy varróleány volt messze fővárosunkban. Le
het. Ma azonban úri hölgy. Egy kissé megteste- 
sedett azóta, a mi szép formás vállait csak szebbé 
teszi. Egy kissé fantasztikus, igen nagy mérték
ben kaezér. —  kaezersaga azonban jól áll ele
gáns modorához. Társaságának középpontja 
ö. Bámulatra méltó raffinement-nal megérzi ven
dégén első pillanatra értékét s e szerencsés ado
mányának köszönhető az, hogy szalonjából el 
tudta távolítani a feleslegeseket s le tudta bilin
cselni az értékes anyagot . . . Szeretői, hogy 
vannak-e? Lehet, sőt valószínű is. A mindent 
kutató, minden apróságot felhasználó irigység 
azonban sohasem tudta titkait fölfedezni. Két év
előit egy előkelő öreg úrról terjedt el valami 
homályos mende-monda, mintha része volna az 
asszony költekezéseinek elősegítésében. A kérdés 
azonban örökre megoldatlan maradt, csupán is
métlődött más nevekkel . . . Igen, sokkal szelle
mesebb nő. semhogy pelengérre állíttassa magát, 
a mi által híre es értéke csökkennék. Hanem 
bátorító mosolyai, sokat Ígérő bizalmaskodása 
mégis oda vonzza azt a nagy kört. melynek 
mindegyik tagja remél, küzd, áldozatokra kész 
es —  semmit sem nyer. Semmit . . . legalább 

mi, a kicsinyek, a kik csak a staffageot 
adjuk az ö szinjátékának, —  mi nem 
tudunk róla.

Es a férje ?
A férje • Ú neki jelentéktelen sze

repe van abban a társaságban. Szerény, 
titogtatásában is tartózkodó, szeretni, sőt 
imádni látszik nejét; szóval általában 
a legjobb férjet adja . . .  és húzza 
hasznát az asszony ismeretségeinek, a 
melyek révén állásához jutott, azt eddig 
meg is tarthatta és tényezővé vált a 
politikai életben.

Messze vagyunk még ■
Nem, legfeljebb tiz-tizenüt perez.

Az avenue szeles aszfaltján hemzsegve 
tolongott a tömérdek járókelő, a siető 
vagy lassan csoszogó emberek tömege, 
kik a nagy világvárosok utczáiban mel
lettünk elhaladnak, idegenül, soha vissza
térőn, közömbösen, szeretetlenül. Egyet
len ismerős arezot sem találni a sok 
ezer közül s közöttük az ember még 
idegenebbnek érzi magát, mint a szállók 

je  sivár szobáiban. Elgondolkozva néztem 
x  ezt a nyüzsgő áradatot s a hallottak utó

gondolatit összefolyt az utczai káosz 
zavarával.

Találkozunk ott honfitársainkkal 
is i kérdeztem kis idő múlva bará
tomtól.

Kétségkívül. Sokan járunk fel oda. Vannak 
esték, mikor a magyarság teszi a társaság zömét. 
Hanem az általános tónus, az kozmopolita. A 
társalgási nyelv angol s ennek a karakterében 
olvadt fel a többi nemzetiség individualitása. Van
nak németek, fraticziák. sót olaszok is. És mű
veszek, a kik semmiféle nemzethez nem tartoz
nak. Hogy kik ők ■ s honnan jöttek i azt senki 
sem tudja. Azzal különben nem is törődik ott 
senki. Vannak, es ennyi elég. Az urak frakkja 
s a hölgyek gyémántjai semmit sem árulnak el 
Legnagyobb reszt kalandorok: a mint különben 
Xew-Yorkban minden második ember az. Elő
tűnnek, fénylenek, szerepelnek. Vannak kitűnő 
ajánlóleveleik a jobb körökhöz, innen szivárog
nak el a többiek közé. A hol mulatság van, ott 
találni őket. Kitünően értenek a szerelemhez es 
a játékhoz egyaránt. K mikor nagyon kiismerték 
őket, nyomtalanul eltűnnek ismét. De azért, hogy 
egynémelyiknek, tahin éppen a legnagyobb részük
nek, hamisak voltak ajánlóleveleik és kártyáik, 
az nem teszi a ház úrnőjét óvatossá vagv tar
tózkodóbba, mert hisz a kalandorok közül is 
lépte mehet némelyik . . . Hogy micsoda az a 
lep' azt ne bolygassuk. A  hír szája nagy s 
cn nem szeretek visszhangja lenni.

E társaságban bennünket leginkább hazánkfiai 
érdekelnek, mert őket ismerjük . . . Nem vala
mennyit' Korántsem . . .  A legnagyobb része el
tagadja. hogy magyar. Az. amerikai állampolgár-
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sái; oklevelével kitépték magukat hazájukból tel
jesen. Még beszélni sem szeretnek másként, mint 
angolul.

A kiket ismerünk: Nos . . . hiszen te is is
mered őket. Ugyanaz a társaság, mely a Second 
avenue kávéházaiban él, csakhogy itt frakkba 
bújt es annak a nagy társaságnak csak kiválasz
tott elsőbbségei. Elsőbbségei, nem karakter 
dolgában, karakterről itt egyáltalán szó sincs, 
ezt nem ismerik Amerikában. Elsőbbségei ők a 
a társaságnak azért, mert a vak szerencse vagy 
az ügyesség jó módhoz juttatta őket. Ugorka- 
tájukra azonban igen büszkék lettek.

Kicsiny palota elé értünk.
Helyben vagyunk ! szólt barátom.

A pálmával díszített, fűtött lépcsőházban ezer
fele parfüm es virág meleg leheleté csapott 
arezunkba s egyre erösbödött a lépcsőfokok ma
gasságával.

A tágas előszoba tükrei előtt néhány simára 
beretvalt inas néma hódolata fogadott bennünket, 
zajtalan ügyességgel segítve le felöltőnket.

Kit szabad bejelentenem ?
Előmutattuk meghívóinkat, mire az ezüst váll- 

rojtos ajtónálló két nevet kiáltott egy szobába, 
a hol csak néhány frakkos úr lépkedett.

A második teremben a sárga szalonban
egy üde, mosolygó arcz fogadott: a házi

asszony. Aranyszőke hajhullámai alatt két ragyogó 
kék szem nézett felénk. Pompás elegancziájának 
es gyémántjainak hirtelen 
bóditó hatásában szinte 
felUditett az a csengői, ifjú 
hang, mely az ajkak ke
cses mozdulatával hang
zott el<’» szabályos fogsorai 
közül. Olyan volt ez a 
hang, hogy az ember an
nak hallatára egyszerre ott
honosnak érzi magát köré
ben, barátságot talál a sok 
idegen közt.

Igen (írvendek, ha 
honfitársaimmal találkoz
hatott!.

Körülötte néhány elő
kelő, komoly űr állott, 
kiknek bemutatott.

Mr. Pybody . . .  Mr.
Caney . . .

Két értékes pályázó,
súgta barátom.

Újabb vendégek érkez
tek s egy idősebb, igen 
elegáns, igen udvarias s 
örökkön bókoló úr szintes 
gyermekiesfürgeséggel sie
tett az úrnő elé.

Hogy van, kedves 
barátnőm? Önt napról- 
napra szebbnek, kedve
sebbnek találom.

Mr. Seott igen kegyes, szólt az asszony, 
szives mosolygással nyújtva az érkezett felé pa
rányi kezét, melyet az két tenyerébe fogott s 
bizalommal csókolt meg, szinte áhítattal.

Ez a főember jelenleg, súgta barátom.
Annak a bizonyos édes h'pinl' a kérdése 

most az o neve körül burkolódzik. Gazdag, ven
degére másodszor lett könnyelmű, kissé ostoba, 
hiú . . . éppen olyan, a minőre e házban szük
ség van. Hanem hagyjuk itt ezeket. Nézzünk 
széjjel a többiek kö/t.

A ház az önöké, uraim, szólt X. asszony.
mulassanak, keressék föl a tiatalokat.

A fejének kecses mozdulatával bocsátott el 
bennünket.

A „kék terem" causeusein csak néhány sut
togva mulató pár ült külön-külön.

Ez a „tűrt" ; ne háborgassuk őket.
A harmadik teremben kizárólag fiatalság cso

portosult. A hangos kaezagás es össze-vissza- 
kialtás káoszában néhány mélyen kivágott ruha
derek körül csoportosult nyolez-tiz férfi.

Latod azt a szőke hölgyet ama magas ter
metű. hosszú bajuszu úr mellett ? K. egykori ma 
evar ügyvéd leanya. Ujonez. kit az apja mutatott 
be e társaságnak. Tíz év óta van itt: "«/./,//
\ alto-altérjei voltak, a miért elvesztette ügyvédi 
oklevelet. Amerikában azonban nem volt szeren
cséje.

E pillanatban egy alacsony, köpezös, piros
pozsgás képű, öreg űr tört barátom felé, hangos 
üdvözletkiáltással:

Csakhogy maga is egyszer idehozakodik 
kiáltott fel az öreg úr jóízű magyarsággal.

Jó napot, K. bácsi! barátom, szintén 
honfitárs; s bemutatott engem.

Igen ("írvendek. Mióta van már künn ?
Aztán elkezdett csevegni, virgoncz módra, tuda

kozódott a régi hazáról, mire hirtelen naiv han
gon mesélte, hogy ő már régen haza akar menni 
s hogy ö tulajdonképen csak Amerikát tanulmá
nyozni jött ide sok évvel ezelőtt és es maga 
sem tudja, hogy tudott ily soká távol maradni 
a szép Budapesttől.

No, de azt hiszem, jövőre bizton haza
megyek.

Barátom kissé mosolygott, aztán másra terelte 
a beszédet, kérdezősködött Sarolta kisasszonyról, 

de néhány, zajtalanul lépkedő inas már kezdte 
körülhordani a teáscsészéket, a sandwiehekct s 
az öreg űr, ez alkalmat felhasználva, elosont; 
szinte látszott rajta hogy a magyarokkal való 
összejöveteleket nem tartja legkellemesebb szóra
kozásainak.

A vendégek száma eközben igen megszaporo
dott. Eiatal leányok pajzán virgonezsága, komoly, 
idősebb urak merev eleganeziája, majd meg né
hány kaczér szépség, körülrajongva suttogó fér
fiakkal, művészek és művésznők leptek el a fc-
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nyes parketteket, helyet keresve, a hol külön 
csoportjaikká verődve össze, haborithatlan élvez
hetik kissé túlbizalmas, kissé indiszkrét és nagyon 
is fesztelen szórakozásaikat a legyezők fedezete 
mellett.

Barátom igen otthonosnak látszott ebben a tár
saságban, melynek fele nem ismerte egymást. 
Jobbra-balra köszöntgetett s nem egy jelentős 
pillantás tapadt az elegens fiú csinos arczára. 
Többeket megnevezőit előttem: Lola Darley, 
a Kniekeboker színház tagja; Miss Wcrncy. 
a hírneves hipnotizált! hölgy, kinek jóstehetségé
ről sokat tartanak a new-yorki elegánczia hölgyei; 
fogad 1 -tői 3-ig es egy tanácsa ŐO-töl 200 dol
lárig jövedelmez neki . . .  Az az úr, az a borot
vált bajuszai, kinek protiljc pompás Vili. Henriket 
mutat. az honfitárs. Csakhogy mar tökéletes 
amerikaivá lett. Valóságos lángesz a pénzügy 
terén s a l l ‘o#7</ czimű újság börzereferense. 
Odaát borágens volt, a kinek számadásait nem 
sikerült megoldani sem a bíróságnak, sem a rend
őrségnek, mert eltűnése nyomtalanul történt.

A ..sárga“ teremben, egy pálma szeles levelei 
alatt. X. asszonyt láttuk: komoly beszédbe volt 
merülve, amaz előbb látott öreg udvarit íjával. Az 
asszony kissé izgatottnak látszott, de önmérsék
lettel uralkodott önmaga felett. Mikor elhaladtunk 
mellette, hogy a jobbszárny termeibe jussunk, egy 
mondatot véltem hallani beszédjükből.

Akkor vége közöttünk mindennek ! S az 
("•reg űr csaknem térdre esett ennek hallatára.

Vigyázzon, észre vehetnek! utasította 
rendre őt az asszony.

Néhány idősebb hölgyből es urakból fúló tár
saság csoportozatai közt áthaladva, elértük a 
kártvaszobák füstös s misztikusan csöndes lég
körét.

A különbség e heh1 es a többi terem között 
oly eklatáns volt, hogy, mikor a hangos kacza- 
gással és vigsággal megtöltött előbbi szalonok 
után a néma, komor társaságban találtam ma
gam, szinte megcsapott a bűnnek e zajtalan, sötét 
allegóriája.

A középső hosszú asztal körül csupa mogorva 
arcz néma szilhuettje csoportosult. A zajtalan 
tompaságban csak néha hallatszott egy-egy hang 
boszús felkiáltása, összefolyva fiz arany csengé
sével s mire ismét csend lett, kínos némaságban 
várakozott valamennyi sötét arcz: a roulette kis 
golyójának futása tisztán volt kivehetői az asztal 
központján elhelyezett gépezetben.

Ezek csaknem valamennyien honfitársaink, —  
súgta fülembe barátom. Látod azt az urat,

a franczia szakáiéit - ki az asztal főpontján 
ül? < > a bankár: X. úr, a házigazda. Egy óra 
itt többet jövedelmez neki, mint három hónap a 
vállalatánál. S mig az asszony a szalonban ka
szálja össze a politika és a börze pókhálóit, addig 
ő itt trónol az aranyak esőjében.

A terem felső sarkában, 
jobbra, négyen ültek körül 
egy kerek asztalkát. Lerblit 
osztva az egyikük, azonnal 
fölismertem bennük a 
messzi szép haza egy kis 
töredékét.

Látod azt az erős 
termetű, fekete bajuszos 
urat ? kérdé barátom.

Nos. Talán szintén 
egv a sok közül ?

Sőt egyik díszpél
dányuk. Képviselő volt 
a pesti parlamentben. 

Kártya, kaszinó, lóverseny, 
korrupezió . . . Még csak 
rövid ideje van itt. Kizá
rólag kártyával foglalkozik.

A roulette-aszta! körül 
hirtelen zaj keletkezett, né
hány éles kiáltás felriasz
totta az általános csendet.

Csalás! rablás! —  
kiáltott egy izgatott hang, 
melyet túlharsogott a házi
gazda esititó szava:
De urak, urak! . . .

Barátom intett: •— Azt 
tartom, itt már mindent 
láttunk. Távozhatunk, ha 
úgy tetszik.

Künn az utczán pedig igy szólott:
Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, tőlem, 

a ki jobban ismerem ezeket az embereket, fogadd 
meg, hogy többet ide nem jösz. Nem nekünk 
való társaság ez.

Több hónapig voltam távol már New-Yorkból, 
Lenn jártam a trópusok között s a természet 
mesebeli pompája közepette elfeledtem embereket, 
városokat, ötórai teákat . . mikora .W 'ir-York  
Hi iiihl egyik czikke hirtelen ismét feltámasztotta 
bennem az emlékét annak a csodálatos társa
ságnak.

„X. asszonyt igy szólt a czikk tetten 
erte férje, a mint a Lexington-szálló egyik külön 
ebédlőjében C T. Seott úrral szerelmi kettesben 
esteiizett. A felsőbb bíróság C. T. Seott urat 
hetvenötezer dollár kártérítésre Ítélte a férj javára. 
Mindkét fel megnyugodott az ítéletben.“

Mar február vége féle járt, mikor New* 
Yorkba visszatértem. Számos levelem között, a 
mely távollétem alatt érkezett, szemembe tűnt 
egy keskeny kartonlap, kecskebakos czimerrel, 
aranyos szegélyével.

„X. úr es asszony szives látogatását kérik 
szerdán délután öt órára Virttr Femu:.

i • i .: - Mimyantwiin
) 'o lló  Tivadar.
es a Nn|>.vviláf( t ipvallnlat.
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