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A nép, az istenadta nép, mely ezer éven át 
egv helyen szántotta földjét s ha odább vonult, 
csalt a Tisza kergette, veszti bizalmát az ősi 
rendbe, veszti szeretetét az anyaföld iránt.

Változott viszonyaiban nem találta vezetőit. 
Régi földesurával megszakadt a viszony, onnan

azt hitte nem várhat semmit. A hatóság 
nem ápolta kellően érdekeit s a mindenható betű, 
a nyomtatott ige nem hozta meg számára a meg
nyugvást, mint régente a biblia. Az újság betűje 
mételyt vitt a leikébe, fölzaklatta azt elérhetetlen 
vágyakkal, nehezen múló elégedetlenséggel, saját 
vérét meggyűlölő elkeseredéssel.

A daltól hangos falvak mind csendesebbé vál
tak. Mogorva arczczal, zárkózott szív vel járt a 
fértia, aggódva a nője. Idegen kézre került lassan 
a bogárkától kis ház, az a néhány hold föld és 
végül elment idegenbe az ember. Csak a síró 
asszony maradt itthon és a félig árván maradt 
gyermek.

Hiányzott az erős munkáskéz s a föld urai 
megdöbbenve tapasztalták, hogy észrevétlenül 
körülhálózta őket a veszedelem. A honmaradtak 
kerülték a munkát és vésztjelző mondásokban 
nyilatkozott meg az elkeseredett nép hangulata.

A föleszmélt -földesurak, Mailáth József gróffal 
az élükön, örömmel hozzáfogtak a bajok orvos
lásához és biztos tudattal, erős akarattal láttak 
a szervezkedéshez, mely hivatva volt gátat vetni 
a veszedelem elé, meggátolni terjedését, kiirtani 
az okokat, melyek előidézték.

.Munkabiztosítás, különböző szövetkezetek meg
alakítása és a házi-ipar meghonosítása voltak az 
első eszközök, melyekkel az elkedvetlenedett népbe 
új erőt és bizalmat igyekeztek önteni.

Csakhogy az életnek ezer apró titka van, me
lyek mind megoldásra vártak, s melyekhez sok
kal durvább a férfi-kéz, mint hogy azokat kellő 
gyöngédséggel megoldhassa.

A Bődrog-köznek nagy az intelligencziája, az 
úri birtokok egymást érik, de társadalmi élete 
pangott, a családok kevéssé érintkeztek s így 
csak kétes siker kilátásában határozta el magát 
arra ,1’ r ó f  M ailállt J ó ;s ,fu c .  hogy az úri nőket 
is belevonja oly mozgalomba, mely kiegészítő 
részé lett volna a férfink munkájának.

Nemes nagv eszme volt, odaállítani a nőt is 
a férfiak melle, hogy a minek alapját erős kéz
zel megvetnek azok, azt gyöngéd puha kézzel 
építse tovább az asszony. A férfiak munkájának 
rideg elét, simítják lágyra az asszonyi kezek.

Ks a magyar nő nem tagadta meg önmagát 
es őseit. Két év alatt oly nagy arányokat öltött 
a bodrog-közi nők együttes föllépése, hogy ma 
már országos jelentőségű s az e téren várható 
általános mozgalomban vezérszerepre van hivatva.

legendák szállnak apáról fiúra 
hőslelkű asszonyokról, a kik 
vértet öltöttek, kardot kötöt

tek s lóhátról vették űzőbe 
a tatárt, a törököt, hogy 
kiszabadítsák ti rabul vitt 
férjet, rabnőül elhurczolt 
szép fehér cselédet. Magyar 

asszöüYokrol, a kik nehéz munkával, éjt nappá 
téve. keresték meg a váltságdíjat, a mit férjeik
ért a rabtartó basa követelt. Azokról, a kik 
arany-ezüst ékességeiket bocsátották árúba, hogy 
kinyomassák valamely tudós férfiúnak bölcs Írá
sait. vagy idegen kézből megváltsák jobbágyai
kat; a kik templomot, iskolát építtettek, bete
geket ápoltak, szegényeket ruháztak.

Gr../’ Mailáth József.

Ks ezek a legendák szállni fognak tovább, 
aranyszállal hímezve a magyar asszonyok dics- 
koszorúját, melyhez minden esztendő új levelet 
kötöz, örök híréül annak, hogy a magyar nő 
erkölcse, erénye, lelki magasztossága nem fogy, 
nem hanyatlik: hogy az ő lelkében mindig lel
kesen lobog az a szent tűz, melyről költők zen- 
gedezik: hogy magasztos gondolat magyar nő
nek születni.

Ha fellobban a lelkesedés lángja és mozdul a 
magyar társadalom: a zászlót gyöngéd női kezek 
bontják; s ha emelésében ellankad az erős férfi
kar: tovább lobogtatják az asszonyok.

$ 3  el$ő t^sérlet.

Mintha a tavasz keltegette volna a női szivek 
lelkesedését, úgy jött, hogy két év előtt, 1898-ban, 
május hó 6-án gyűltek össze az első értekezletre 
Bodrog-küz nemeslelkű hölgyei Király-Helmeczen, 
ti kaszinó nagytermében. Öt vármegyében keltett 
visszhangot gróf Mailáth Józsefné, báró Sennyey 
Béláné és báró Sennyey Miklósné felhívása, mely
nek czélja volt társadalmi mozgalmat indítani egy 
közhasznú és jótékonyezélú nőegyesület létesíté
sére s ezzel kapcsolatosan ti bodrogközi közsé
gekben népkönyvtárak felállítására.

Már az első szóra, az első hívásra mintegy 
hatvanan találkoztak, legjobb tehetségükkel igye
keztek előmozdítani a szép tervet. Ez az első

G ró f M.uhlth Juzsrftic.

értekezlet lelkesen hallgatta meg Mailáth József 
grófné meggyőződéstől áthatott szavait, s elhatá
rozta, hogy megalapítja a Bodrog-közi Nőegyletet, 
népkönyvtárakat állá es minden rendelkezésére 
álló eszközzel oda fog hatni, hogy a viszonyok 
által nehezen sújtott, kapzsi emberek által kizsák
mányolt, ámítok által félrevezetett nép nyomorát 
enyhítse és módot szolgáltasson neki, hogy a 
jövendőben ezt a nyomort elkerülje.

Az első kísérlet nem várt eredménye még 
buzgóbb tevékenységre késztette ti mozgalom 
élén álló úrnőket. Mar szeptember hó 18-án 
sikerült közgyűlésre hívni össze a Bodrog-köz
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hölgyeit, mely a Bodrog-közi Xőegylet végleges 
megalakulását mondotta ki. A közgyűlésen való 
elnöklésre gróf Mailáth Józsefnét kértek föl, a ki 
.nőmmel vállalta el ezen kötelességet, habár az 
.'rökemlékezetű gvászszal kezdődött. Erzsébet 
drály-asszonyt búcsúztatta el Szomorodott szív- 

\ el, szomorú szavakkal. A boldogemlékezetű 
király-asszony áldást osztó életéből mentette a 
lelkesítő példát, melyet követniük kell, rámutatva 
arra a páratlan emberszeretetre. a melylyel ö

ö ; : .  l\ii" S íuiwv /\i!nr.

igyekezett minden kömet felszántani. O volta  
jótékonyság jelképe - mondotta beszédében az 
elnöknő minden törekvése oda irányult, hogy 
vigasz nélkül soha senkit ne bocsásson el ma
gától. Mivel örökíthetnök meg tehát méltóbban, 
mint hasonló jócselekedetekkel! Fájdalmunkban 
ne felejtkezzünk meg szegényeinkről, ők azért 
rövidséget ne szenvedjenek."

Ez a közgyűlés letárgyalta es helybenhagyta 
a már előre jól átgondolt alapszabály-tervezetet 
es az ügykezelés rendjét. Lehetővé tette minden
kinek, hogy a Xőegylet tagjává lehessen, s a tag-

ö r , /  I.iiszlóih.

épen ezért évenkint két koronában álla- 
1 A X« -egylet ezéljának minél hatható- 
' ditása szempontjából az elnöklő grófnő 

<ei . . k d is ajánlott, nagyméltoságű ö>zv. báró 
*cn Iné es tőnugasságú herezeg Windiseh-
Grái;: 1. ne úrnők személyében, a kiket a köz- 

g- oitlan lelkesedéssel meg is választott.
A le.kék rok'T.sag.tra vall az a távirat, meh et 

báró Sennyey Miklósáé kapott Bécsből és oíva- 
>ott fel, s mely zen , közszeretetnek es tisztelet

nek örvendő özv. Sennyey Paine, mintegy az 
egész vidék óhaját fejezve ki. az alakult Bodrog
közi Xőegylet elnökéül gróf Mailáth Józsefnét 
ajánlja. Lelkes ovácziók kíséretében tette a köz
gyűlés magáévá ezt az indítványt es választotta 
meg elnökét.

Ez alkalommal szervezkedett is a Xőegylet, 
megválasztotta tisztikarát, választmányát es a 
szükséges bizottságokat.

első sikered

agasztos útjára 1 lő taggal in
dult a jótékony egyesület. A 
ezek melyet maga ele tűzött 
volt, a magasabb szempontok 
mellett a gyakorlati elet min
den oly mozzanatára kitér-

^  ^  jedt, mely léleknek es testnek
V, egyaránt javára szolgálhat.

^ 0  ■ Az alapszabály okból veszsziik
ki. hogy ezelja a társadalom szorosabb össze
tűzése, az iskolák látogatása, szegény gyerme
keknek tankönyvekkel való ellátása. Megjutal
mazza a jó tanulókat, karácsonyi ajándékokat 
oszt szét a szegények között, gondoskodik a 
szegény gyermekek nyári menhelyéröl, segíti a 
szegény betegeket és beszerzi számukra a gyó
gyító- es kötőszereket. Az elszegényedett nép
anyagi es erkölcsi javára szükséges intézkedése
két megtenni tart ja legfőbb hivatásának s ezt a házi
ipar meghonosításával es fejlesztésével kezdi meg.

Minthogy mindenhol a pé íz, úgy természetes, 
hogy a jótékonyezélú egyesületeknél is ez játsza 
a legfőbb szerepet. Tisztán csak a tagsági dijakra 
s az alapítóktól begyűlt pénzre alapítani a Xö- 
egvesület működését, csak némi siker kilátásával 
is, nem lehetett. Az egyesülés is főleg azt a czélt 
szolgálta, hogy nagyobb szabású ünnepségek 
révén, melyeken így biztosítva volt a társadalom 
minden rétegének részvétele, szereznék meg a 
szükséges tőkét.

A gondos elnöknő mar az első értekezlet után 
kísérletet tett egy jótékonyezélú hangversenynyel, 
melyet a király-helmeczi kaszinó termében tar
tottak meg. Báró Sennyey István, a kaszinó 
elnöke közbenjárt, hogy a termet díjtalanul en
gedje át a kaszinó, s így ez az összeg is a tiszta 
hasznot növelte.

A hangversenyen a bodrog-közi társaság színű-
java vett reszt s a közreműködők közül föl kell em
lítenünk : Pallavicini Edéné örgrófnöt, gróf Mailáth 
Józsefet és nejét, báró Vécsey Sándort. Szkiesák 
Istvánná. Marossy Irén, Szmreesányi Jánosné, 
Srik Irma. Báthy Gedeonné úrnőket; dr. Szmre- 
csányi Béla, dr. Kácz Kálmán, Szeretin Hugó, 
Miskolczy Endre és Aczél Izidor urakat.

Még a budapesti hangversenyek között is rit
kítja párját az elért anyagi eredmény, mely 1181 frt 
és 92 krt tett ki. Az anyagin kívül az erkölcsi 
eredményeket is nagyra kell becsülnünk, mert 
már ezen első hangverseny is oly társaságot 
hozott össze, mely azelőtt ritkán vagy sohasem 
volt együtt látható. Es szolgáljon a hölgyek dicsé
retére, hogy megfogadták az elnöknő okos sza
vát es a lehető legegyszerűbben jelentek meg a 
Bodrog-közi Xőegylet első hangversenyén s tanúi
voltak az első sikernek.

Mint a hogy az életben mindig, úgy itt is az 
első eredmény buzdításul szolgált es tette lehe
tőve a másodikat, a harmadikat, előreláthat* »lag 
a sikerek egész sorozatát. A következő év január 
hó 20-án tartott választmányi ülésén már alkalma 
volt az egyesületnek kifejezhetni háláját gróf 
Mailáth Józsefné elnöknek, a ki még betegen is 
állandóan foglalkozott a Xőegylet ügyeivel es 
készítette elő azt a nagyszabású ünnepet, mely 
1899. május 28-án folyt le a perbenyiki .Yiv>y> 
természeti szépségekben is gazdag helyén.

A Xőegyesület ez alkalommal élőképeket es 
két színdarabot mutatott be oly szinpompáva! es 
összevágó előadásban, hogy a szereplők méltán 
aratták a tapsokat es a díszes nagy közönség 
elismerését.

Zemplén és a szomszédos vármegyek elite-je 
találkozott itt s vett részt ezen a szivet emelő 
ünnepen. A programúi maga oly gondosan volt 
összeállítva, oly változatos es minden egyes része
ben szinte káprázatos volt, hogy feledhetlen em
léket hagyott a jelenvoltak lelkében.

Az élőképek sorát egy festői műterem nyitotta 
meg, melyben a festő Dókus Gyula űr volt, rene
szánsz drapp bársony-eostümben, modellje a görög 
szoborhoz Jarmy Ilona kisasszony, a mellszobor 
pedig Bajusz Andor űr volt. A második kép a 
lát. reményt és szeretetet ábrázolta, melyben a 
festői csoportozatot báró Sennyey Miczi, bán') 
Sennyey Miklosné és Szerdahelyi Adrienné kis
asszony alkottak. A harmadik kép, melyben 
Meczner Márianna kisasszony a búzavirágot sze-

W'ináisrh-dráiz Lajos Iniruynr.

melvesitette, olyan volt, mint egy seeessiós mo
dorban festett szingazdag kép. A Greenawav 
czimű negyedik képben Mattyasovszky Sarolta 
kisasszony ragadta el a közönséget pompás rózsa
szín bébé-kosztümjében. Szerviezky Margit kis
asszony es Péchy Kálmán által bemutatott spanyol 
kép, hatást keltő és jellemző spanyol kép volt. 
Végtelenül kedves volt a galambetetést ábrázoló 
olasz kép, melyben Meczner Ilona kisasszony 
szerepelt. Egyáltalán nagy hatást tettek a szín
ben, pompában és karakterben változó gitának, 
japáni képet es török hölgyet ábrázoló élőképek,

Hát Sí tltl \ j M; ti

melyekben dr. Weinberger Józsefné. továbbá 
Jarmy Boriska kisasszony es ifj. Meczner Gyula 
úr, végül Bencsik Irén kisasszony szerepeltek 
élethű alakításokban.

Az élőképek sorát így megszakította a mű
kedvelők első előadása, melyen a Virágtakadás ez. 
vígjátékot mutatták be özv. Bányay Alhertné 
úrnő, Bányay Irén es Marossy Irén kisasszonyok, 
lsepy Zoltán, Xemethy János es Xemethy Béla 
urak. Az előadás gondosan betanult, összevágó
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volt és magasan tűlemelkedett a műkedvelők szo
kásos előadásán.

A vígjátékot ismét három élőkép követte, me
lyek történelmi vonatkozása már magában is biz
tosította volna a sikert, ha nem is rendezték volna 
oly végtelen gonddal és finom ízléssel.

Mindhárom kép csodatevő Szent Erzsébet éle
téből volt merítve, s az első, Erzsébet távozását 
hazájából mutatta be, a második pedig a világ
szerte ismert rózsacsodát. Az első képben a még 
fiatal Erzsébetet Mailáth Erzsébet eomtesse, 
II. Endre magyar királyt Meczner Gyula úr, 
Gertrud magvar királynét Szerviczky Ödönné 
úrnői, a magyar főudvarmesternét báró Sennyey 
Miklósné, a magyar udvarhölgyeket Bencsik 
Leona, Liptay Elza kisasszonyok; a magyar 
vitézeket Bernáth Béla, ifjabb Meczner Gyula és 
Nemes Sándor urak; a német főudvarmestert 
Dókus Gyula úr, a német főudvarmesternét báró 
Rauscher Friderika kisasszony, a német udvar
hölgyeket Kisélt Mariska, báró Waldbott Ilka, 
báró Waldbott Mária kisasszonyok ; a német 
vitézt báró Waldbott Ede, a pánezélos vitézt 
Voronyák Lajos, a magyar page-t gróf Mailáth 
Stefánie, a német page-okat Németh v Béla és 
Szerviczky Gyula urak személyesítették.

A második kép az ékszerek csodálatos elvál
tozását ábrázolta, azt a jelenetet, a mikor a jót- 
tevö Szent Erzsébet, hogy szegényein segíthessen, 
kötényébe rejtve ékszereit, el akarta vinni a kas
télyból és férje durva szóval útját állta, pazar
lását szemére hányta. Arra a kérdésre, hogy mit

visz a kötényben, a megijedt Erzsébet talán elő
ször életében ejtett ki hazug szót, mondván, hogy: 
rózsát visz. E szentje kedvéért csodát tett az 
Isten, s a kibontott kötényből az ékszerek helyett 
rózsák hullottak a földre.

E nagy hatású jelenet szereplői: Hammers- 
berg Anna kisasszony mint Erzsébet, gróf Szé
chenyi László mint Lajos herczeg, —  Dókus 
Gyula úr mint főudvarmester, —  báró Rauscher

Friderika és báró Waldbott Mária kisasszonyok 
mint udvarhölgyek, Révv Tilda kisasszony mint 
szegény asszony.

A harmadik kép : Szent Erzsébet megdicsőülé
sét ábrázolta, a mint angyalok veszik őt körül.

Szent Erzsébetet e képben gróf Mailáth Józsefné 
személyesítette, az angyalok pedig Bernáth 
Aladárné úrnő, Czéklássy-leánykák, Eiselt Mar
git kisasszony, Hidegkövi-leánvkák, Korchma- és

Lacsny leánykák, Loy Mariska kisasszony, Mai
láth Erzsébet s Stefánie comtessek s Mitrovich 
Margit voltak, a mint azt egyik képünk is be
mutatja.

Ezután a legkedvesebb előadásban szin re
került ; Az elkényeztetett férj czímű vígjáték, 
melyben a két szereplő: báró Sennyey Miczi 
s gróf Széchenyi László zajos tapsokat arattak.

A pompásan sikerült ünnepélyt a paraszt
lakodalom fejezte be, mely legjobb világításban 
mutatta be a magyar népélet e kedves jelenetét. 
A festői csoportot, mely a teljes násznépet mutatja 
be, így állították össze: Sohajda Jolán kisasz- 
szony mint menyasszony, —  vőlegény Ftáter Zsig- 
mond úr, örömanya Diószeghy Pálné úrnő, —  
örömapa Oláh Ignácz úr, —  nyoszolyó-asszonyok: 
dr. Fuchs Emilné, Voronyák Lajosné úrnők, 
násznagy Mitrovich Endre úr, —  nyoszolyóleá- 
nyok Bányai Iréné, Elek Janka, Frieder Sarolta, 
Kemechey Vilma, Kula Gizella, Sohajda Gizella, 
Szabó Mariska kisasszonyok, vőfélyek: Butykay 
Ákos, Dancs György, Emődy László, Hauker 
Béla, Kitka Zoltán, Lábos István, Nagy Barna 
és dr. Tárczy Pál urak. Vendégek: Cziganyi 
Gézáné úrnő és nővére Kreutzer Sarolta kis
asszony, Csiba Györgyné úrnő, Jármv Boris és 
Ilona kisasszonyok.

A szoborszerű élőkép már magában is nagy 
hatást tett, mely a lelkesedésig fokozódott, a 
mikor a czigány hirtelen és váratlanul csárdásba 
fogott és az egész násznép, mely az élőképet 
alkotta, tánezra perdült.

V-* i é

II. Sikrerseny: Finiscli
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Mar a jelmezes előadásokat s élőképeket meg
előzőleg is kedves volt a jelmezbe öltözött haj- 
poros fejedelemasszonyok, uszályos udvarhöl
gyek, koesagtollas leventék, pánezélos vitézek es 
selyemhajú apródok nyüzsgését nézni, a mint az 
öltözőből színpadra igyekeztek.

Ez a kép is érdemes lett volna, hogy sokan 
lássak. Varázslat volt, mely poétikusan zavarta 
össze a múltat a jelennel A lovagkor ábrándo
sán szép világa elevenedett meg a vendégek 
előtt s a mi e jelenet kedvességét még emelte, 
az volt, hogy a mesés időkre valló kosztümök
ben, a hajporos parókák, a göndör fürtök közül 
ismerős arezok mosolyogtak elő. Kedves illúziókat 
keltett mindez.

De érnél is kedvesebb volt a 250 személyre 
szóló lakoma utána sok jelmezes alakot tánezba 
vegyülve látni.

A kiválóan sikerült ünnepélyt nagyban szol
gálta a külső dísz is. mely ügy az épületek kül
sejében, mint a belső átalakításban nyilvánult, 
a mely körül elvitázhatlan érdemeket szereztek : 
Diószeghy hal es Voronyák Lajos urak Virág
füzérek, zöld lombkoszorúk, apró zászlók leng
tek mindenfele es jeleztek az utat is a Nye
sésben.

Ilyen eszközükkel, ilyen fegyverekkel küzdve, 
a bodrog-közi Nőegylet hamar meghódította a 
vidék intelligencziáját és az ország rokonszenvét. 
A begyült fillérekből forintok halmozódtak össze, 
s az egyesület jótékony kézzel élhetett magasztos 
hivatásának.

3 *  §gíü>ü>d.

ki járt a szegény emberek kuny- 
hója bán, hol hidegen áll a tüz- 

^  hely, es beesett arezezal köszönt 
a gazda, a ki tudja, hogy 
mily kicsinyek a nép igényei, 
mily édes kevés az. a mivel bol

doggá lehet tenni, az meg 
fogja érteni, hogy tél idején 

' mit tesz egy meleg kendő, 
egy jóleső harapás, melyet jó szó kisér. Már az 
első évben is fel akarta használni akkor még 
kicsiny eszközeit a Xőegylet es az 1X98. év kará
csonyán a Bodrog-köz ötven községében gyako
rolta első jótékonyságát. Kétszázhatvanhárom 
szűkölködő család es háromszázhatvankilencz 
elhagyott szegény ember áldotta e karácsonyon 
a Xőegylet aranyszívű hölgyeit. Kilenezszázhetven 
ember adott hálát az Istennek, hogy reájuk irá
nyította a jobb módban élők ügyeimét.

Az ügykezelés gyakorlati részére vet világot, 
ha elmondjuk, hogy a csaknem ezer ember 
között kiosztottak háromszázharminezegy férfi 
és női ruhát, háromszázhetvenöt gyermekruhát, 
négyszáztizenhat horgolt kendőt, százüt kendőt, 
mit télen viselnek nyakon a férfiak, száznyolezvan- 
három sapkát, es ezenkívül csaknem hét méter
mázsa szalonnát. Került pedig mindez három- 
ezerötszázhat koronába és harmineznégy fillérbe.

Didergő gyermekek szeméből nem sajtolt

künyűt a hideg, es nem (Welle azokat magához 
hideg karral az aggódó anya.

De nemcsak a testnek, a léleknek is gondját 
viselte a Xőegylet.

A nép lelkére káros befolyást gyakorló nép
lapok helyett gondosan szerkesztett újságokat 
szerzett be és járatott a községekbe a Xőegylet, 
melyek közül különösen kiemlcndö a Bodnár 
Gáspár ismert népin') szerkesztésében Szatmári 
megjelenő „Magyar földmivelö“ czimű lap és 
tizennyolc/, helyen népkönyvtárakat állított, min
denhol ütven-hatvan kötet könyvvel.

K terv minél nagyobb arányú keresztülvitelé
hez segédkezet nyújtott a füldmivelésügyi minisz
térium is, mely üt kész könyvtárt ajándékozott az 
egyesületnek. Sőt a beérkezett könyvek kiválasz
tása alkalmával egy új czél elérésére is nyílt 
alkalom, mely elsői sorban az intelligencziának 
volna szánva, s abból állana, hogy a nép eszme- 
körén felül emelkedő) könyvekből külesünkönyv- 
tárt létesít az egyesület s az e réven befolyó 
pénzt is nemes ezeljaira fogja felhasználni. A könyv
tárak es néplapokra már az előző másfélév alatt 
is ezerhuszonhét koronát költött az egyesület.

Kis eszközökkel nagy eredmények. A múlt 
év karácsonyán már ezerhatvanegy ember része
sült a Xőegylet támogatásában, s habar a segély
nyújtás oly mérvű volt, mint az előzői évben, 
mégis kevesebbe került, mert felhasználta a 
múlt évről maradt anyagot s ez évben azt már 
olcsóbban is tudta beszerezni. Szolgálta a meg
takarítást még az a körülmény is. hogy a ruhák

IV. r^'to-vcr'-riiv: I;:brn.



1900 M A G  V A K O R S Z Á f i  KS  A N A G Y V I L Á G

l 'rali iigi'lo-vcrscuyt-: Ütfclrs kir.bcu.



6 M A ; i Y A K O K  S /. Á ( i K S A X A( i  V V I I . A i i 1900

legnagyobb részét ingyen varrták kevés ki
vétellel.

A Nóegyesület kilenc/ kerülete közül hétben az 
elnökök, a tagok és a falusi asszonyok varrták a 
ruhákat, s csak két kerületben kellett azt részben 
bérért varratni. Ily ruhavarrást rendesen felolva
sás kisér, s ezt annyira megszerette a falusi

sz íznegyvenkét korona, hetvenkét liller volt, ki
adásai pedig ezalatt tizenegyezerhatvanhat koro
nát, negyvenhét fillért emésztettek meg. < )sszes 
vagyona tehát ez év elején ötezerhetven koron i 
harminc/ fillér volt.

Maga a Bodrog-köz mindent megtett, hogy a 
népen segítsen, s a múlt év végén a X'oegylet-

Mégis bölcsen szem előtt tartja az egyesület, 
hogy ott, a hol munka nincsen, és a megélhe
tés kétségessé vált, ott a bölcs tanácsnál ifibbet 
ér a jó szívvel nyújtott kenyér.

Hivatása s czélja az egyesületnek, hogy a 
hol munka nincs, ott azt megteremtse s módot 
nyújtson a népnek, mely keresethez juttatja.

Hl
mé

V ili. Yíuiiiszvcrscny: (hit ugrás.

nép, hogy rendszeresíteni is lehetett, úgy, hogy 
hetenkint kétszer, szerdán és szombat délután, 
sőt gyakran vasárnapon is összegyülekeztek 
ruhát varrni, olvasást hallgatni.

A két esztendő elegendő) volt, hogy a nép
ben bizalmat keltsen az egyesület iránt, s abban 
is oly tényezőt lásson, mely szükség eseten segéd
kezet nyújt feléje.

Mint mindent, ezt is félreértette részben a 
nép, és sokan jelentkeztek adományért olyanok 
is, a kik arra egészen ráutalva nincsenek. Nehogy 
azonban így túlságos anyagi terhet vegyen 
magára az egyesület, nehogy a léhaságot moz
dítsa elő a helyett, hogy a nyomoron segítene, 
gróf Mailát h Józsefné indítványára elhatározta, 
hogy a jövendőben csak teljesen vagyontalan s 
a mellett munkaképtelen egyéneket, özvegyeket 
és árvákat fog segélyezni.

nek kétszázhárom rendes tagján kívül tizen
nyolc/. alapító s három pártoló tagja volt, mégis 
mindez kevés, ha tekintetbe veszszük, hogy csak 
tanszerekre és iskolakönyvekre ötszázharminez 
koronát es ötven fillért költött a múlt évben, ki* 
osztva harminczkilencz iskolában huszonöt darab 
tanszert es kilenczszáztizcnhat darab ta: könyvet.

A Nőegylet iránti érdeklődés nemcsak abban 
nyilvánul, hogy az ország különböző vidékeiről 
jelentkeznek alapitó tagok, hanem abban is, hogy 
az egyes pénzintézetek haszonnal záruló mérle
geik összeállításakor néhány esetben fölkeresték 
adományaikkal az egyesületet.

Fjá î ipar a gcdrog-^ö^ÖQ.

A Nőegyesülct egyik választmányi ülésén 
nagyon találóan jelezte az elnöklő grófnő, hogy

Nincs az országink olyan vidéke, a hol a 
házi ipar valamelyik ágához a szükséges elő
feltételek megtalálhatók nem volnának; itt vessző 
terem, ott sás, másutt aczélos a szalmaszál, s 
vaskeménységű az iharfa. Kenyeret ad mind 
ügyes ember kezében.- ' ~

Dicséri a bodrogközi nőegylet gondosságát es 
gyakorlati találékonyságát, hogy a kéznél lévő 
gyékényt, vesszőt és szalmát használta fel első 
sorban, hisz ennek kezeléséhez ha primitív 
módion is, ért a nép és nem idegen előtte az új 
mesterség. '

Némi útbaigazítás, néhány szakszerű előadás 
már eredményűvel jár s a rendszeres oktatás 
oly gyümölcsöt terem, melyet büszkén mutogat
hatott a nőegylet a szegedi kiállításon es bátran 
tesz ki a budapesti kereskedelmi múzeum tár
latára.

Mert ha \ >ltak íréi az egyesületnek, ha 
tudott is tőkét össze-zerezni, még mindig távol 
áll attól, hogy teljes erejét kifejthesse. A hogy 
a vagyoni kimutatás bizonyítja, összes jöve
delme a működés elejét*"*! kezdve tizenhatezer-

IX. Whl,is:i i r.sí-iiY: .1 tribün elölt.

az egyesület czélját tévesztené, ha legkisebb 
mértékben is azt a hitet keltené a népben, hogy 
a tétlenség mellett szükségben sínylődök meg
élnek azután tétlenségük daczára is, bízva az 
egyesület jótékonyságában.

Munkát, fáradtságot és anyagi áldozatot köve 
tel ez. a miben nemes szívvel jártak az egyesü
let kezére s viselték az anyagi áldozat oroszlán- 
részét özv. bán') Sennyey Pálné es gróf Mailath 
Józsefné.
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Az elnöknő buzgólkodása rendszeres tanfolya- 
mot nyitott Perbenyiken a házi ipar tanulására 
és a saját költségén tart hozzáértő tanitónöt, 
a ki 12 tanulót oktatott ki a téli tanfolyamon, 
mely deezember H-tól április 1-ig tartott. Az 
egyesület Őt 17 korona 2 1 lillér költséggel a tanít
ványok közül hét egyént látott el élelemmel s

Lesz talán a ki mosolyogni fog felette, a ki 
sohasem kezdett még el semmit, a ki nem tudja, 
hogy a beültetett szüllő is csak a harmadik évben 
termi az első szemet. A szkeptikusok fagyos 
mosolya nem forrázza le ezt a gyönge rügyzést, 
melyet megvéd az asszonyi szivek emberszerető 
melege és terebélyes fává növeszt idővel.

volt az eszme megpenditője. Oroszlán-részt vál
lalt a rendezésben is, hogy kezére járjon LipUuiy 
Béla úrral együtt a höigydirektoriumnak, mely 
minden leleményessége mellett sem tudott volna 
talán boldogulni a lófuttatás komplikált kérdései
vel és föltételeivel. A hölgyek azért is fogadták 
szívesen Wolkenstein Oswald gróf ő excellen-

X. 1 ’iiiiiis-.n-rscity:  Finiseit.

lakással, három helybeli volt s kettőről ő léxee!len
tiéi ja, özv. báró Sennyey Pálné gondoskodott.

Fgy perbenyiki özvegyasszony már a múlt 
télen megtanulta a gyékényfonást s ezen a télen 
önállóan tanította is az iskolában a felolvasások 
alatt. A kik foglalkoztak vele és hajlandók vol
tak megtanulni, mintegy harminez-negyvenen a 
tel végén már elfogadható jó munkát csináltak.

ICrdekes és fontos jelenség ez, mert ha sike
rült Perbenyiken ily ríVvid idő alatt a házi ipart 
meghonosítani, alapos a remény, hogy ha 
lassan is de sikerülni fog ez a többi község
ben is. A födolog, a perbenyiki tanfolyamot, 
még ha állami segítséggel is, állandóan fen tar
tani s oly egyéneket képezni ki ott, a kik aztán 
otthon, a többi községhun is képesek lesznek a 
tanultakat tovább tanítani s a házi ipart meg
honosítani.

$  l e f u t t a t á s .

•a. június h<> 17-cn.

ki nagy ezélok felé küzd, gon
doljon merészet és sikert ér. 
falán maga is megdöbbent, 

a ki elsiínek mondotta ki, hogy 
a bodrog-közi szegények érde
kében kifuttatást rendeznek Per
benyiken. Szinte kivihetetlennek 
látszó volt ez a terv, a mikor 
az eszmét megpendítették, de a 
siker fényesen igazolta, hogy 
erős akarattal minden kivihető.

A perbenyiki lófuttatás országos jelentőségű 
momentummá nőtte ki magát és a magyar tár
sadalom szine-java vett azon részt.

eiája, frigyes föherczeg O Fensége volt főudvar
mestere, Orosz György százados és kamarás, 
báró Sennyey István, Géza és Béla urak jó taná
csait, mert ezek nélkül aligha lett volna oly 
teljes a siker.

Kedves volt Lipthav Béla ajándéka, a ki a 
sorsolásra szánt kanczán és csikón kívül néhány 
ezer darab ezigarettát is juttatott a jótékony 
czélra, melyre rányomatta a nap emlékéül: „Per- 
benyik, 1900. június 17."

A kanczán kívül kisorsolt 2 drb. magyar tinót 
a Xőegyesiilet a földinivclésügyi miniszter pénz
adományából szerezte be.

Lehet, hogy a ki idegen és hazaliságát csak 
az ajkán hordja, kicsinyléssel szól e versenyről 
es gonosz szívvel, gúny nyal illeti. S ha akad 
hang, mely a nagy nyilvánosság előtt szatirikus 
tollal igyekezett elkedvetleníteni azokat, a kiknek

LJ•f m__ au “ *
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A kezdet nehézségeivel küzdő háziipariskolán 
es felolv isások alatt tanuló egyenek 2N1 darab 
tárgyat készítettek, melyekért 240 koronát és 
90 Iliiért osztottak ki a munkások között. 

Kicsiny eszközökkel elért nagy eredmények.

A kik megtervezték, kigondolták, jól ismerték 
a magyar termeszetet es jól számoltak a mai 
viszonyokkal. A lóverseny sportja oly általános 
ma, hogy alig van ember, aki ne érdeklődnék 
iránta. L'gy tudjuk, hogy /'orpjcli László gróf

ebben része volt, a mérvadó magyar sajtó más 
nézetet vallott.

Maga a lóverseny csak ragyogó előtere volt 
egy áldás is eszmének, fényes eszköze a gyakor
lati szoczialis politikának. Az ünnepclvbőf eredő
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/ I  bodrogközi jótékony uóctfyesiilct állal 1899. május 28-án rvnáczett élőké/'.

Dicsölill Sxfiit k'rssébft. a ágúitokkal körülírt c.

.1 / rikcnyiki i -gi kastély. .1 /űrbenyi ki nj kastély.
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tiszta jövedelmet a bodroa-közi jótékony Nőügye- 
siilct a falusi tűzhely védelmének érdekében ki
fejtett áldásos működése révén fogja hasznosí
tani a szegények javára; ezt a tisztességes sajtó 
igy fogta lel.

Egyesek gúnyját szívesen viseli Perbenyik ura 
is, s a bodrog-közi Xöogycsülct minden tagja, 
azért a 10,000 koronáért, melyet a szegények 
javára a lófuttatás eredményezett.

A kik pedig úri szórakozásból részt vettek 
benne, nem győzik diesérni ezt a lélejthetlen 
napot, különös speeiálitás volt ez a futtatás, mert 
hölgyek rendezték. A szomszédos öt vármegyé
nek úri népe itt találkozott, s az erdőben fekvő 
vasúti állomástól a lóhere-földek közt fekvő ló
versenytérig egymást érték a könnyű kocsik és 
határok, sallangós, esengős lovak által vonva. 
Vidám énekszóval, egyszerű szekéren, 8  10
parasztember egyen-egyen, igyekezett sorjában 
ki a versenytérre. I letvke legények kisérték őket 
lóháton.

Téli kert.

tórium és a versenybíróság számára két külön 
páholy épült, külön tribün a közönség és katona
zenekar részére, buffettel és minden kényelem
mel. Méltó volt ahhoz a társasághoz, melyet fo
gadott.

Az illusztris társaságból feljegyeztük a követ
kezőket :

Almássy Tassziló gróf és családja, Ambrózy 
Nándor és családja, Braganza herczege, Bessenycy 
Béláné, a báró Sennyey családok, Csicsery al
ezredes, Dókus Ernő csász. és kir. kamarás, gróf

vicini Kde és családja, Prihradny kis.asszony, gróf 
Péchy Kálmán, dr. Rosenthal Sándor és neje, 
báró Schell ( iyula és neje, Schell Sárika bárónő, 
báró Schell Ke re néz és Ernő, gróf Szirtnay ( lyörgy, 
gróf Széchenyi Emil, gróf Török József ung- 
megyei főispán, gróf Teleky ( lyuláné és leánya, 
báró Wengcrszkyné, gróf Wolkenstcin Oszwald, 
ifjabb herczeg Windisch-Griitz Lajos, gróf Zichy 
Károly né, gróf Zichy Andorné, gróf Zichy Jenő 
leányai és fiaival.

Mintha a főrendiház küldött volna ki külön 
nagy bizottságot, oly sokan jelentek meg főuraink 
közül. S megjelent a Windisch-Grátz herczegek 
közül az is, a ki ma már tiszta magyar szóval, 
magyar szokással él.

A rendezést a perbenyiki uradalom gazda
tisztjei: Diószeghy Pál tiszttartó és Voronyák Lajos 
ispán vezették; a jegyárusítást pedig a bodrog
közi tisza-szabályozási társulat tisztviselői: Szeghy, 
Mitrovics, Oláh, Nagy, Evva és Demeezky urak 
vállalták magukra.

A perbenyiki kastély külseje a kert felöl.

A viilék apraja-nagy ja talpon volt, hogy meg
nézze a futtatást. Hisz az ő véreik is saját neve
lésű lovaikon ott futtattak, a hogy régebben szo
kás volt ez a nagy Alföld nem egy helyén.

Három vonat is hozta az ország különböző 
vidékéről az. érdeklődőket. Az első, a Budapest 
felöl jövő vonat volt, mely az úrlovasok egyik 
legelőkelőbbjét : a braganza i herezeget hozta, 
ezzel a vonattal jött meg az ungi főispán is, hogy 
az egyórás ai később Csap lelöl érkező ungmegyei 
es ungvári vendégeket fogadja Háromnegyed 
négy órakor érkezett meg a külön vonat, mely 
az abauji főispánt és Pokorny hadtestparancsno
kot hozta vendégül. Ez a vonat közvetlenül a 
verseny-pálya előtt állott meg, ahol már akkor 
a kocsik es a hintók egész tábora gyűlt össze.

Az illusztris v endégeket a kassai ö l-es katona
banda fogadta a Kakoczy indulóval, üdvözlő szóval 
pedig Perbenyik úrnője, Mailáth Józsefné grófnő 
es bán*» Sennyey Miczi.

A perbenviki uradalom területen épült verseny
pálya minden eomlórttal be volt rendezve, a tlirec-

Dessevvlív Alajos es Béla, gróf Hessevvlíy Emil, 
l)öry Béla, Erőss György és neje, Kiáth Pál bánt 
léjérmegyei főispán, báró Kcilitseh Artliur szabolcsi 
főispán, gróf Korgách László és neje, Klobusitzky 
László, Kun frigyes, Liptav Béla báró és családja, 
dr. Lítcherer Lörincz, Meczner Gyula es családja, 
Meczner Béla es neje, gróf Xádasdy Lerencz, 
Xáday l erencz, Pokorny Hermáim altábornagy, 
kassai hadtestparancsnok, Podmanicky Gyula 
bánt, Péchy Zsigmond abau ji főispán, őrgróf Palla-

< la lá sd  f i  udvar.

Nagy érdeklődés központja volt a buliét, a hol 
báró Sennyey Miklósné és Szerviczky Ödönné 
elnökökön kívül segédkeztek : őrgróf Pallavacini 
Edéné, Szerdahelyi Vinczéné egyúttal pénztárnok 
is, es bánt Vécscy Béláné; Pallavicini contessek 
képes levelező-lapokat, Füzesére Ella kisasszony 
virágokat, Almásy Huberta grófnő szivart árultak.

A külön vonat berobogasa után szakadó eső
ben kezdődött a verseny. El is állt az eső) hama
rosan, s újból kisütött a nap. s az esőt hamai 
felszárította meleg júniusi napsugár.

Az eső daczára elfoglalta helyét a versenyigaz
gatóság, mely Mailáth József grófnő ig. elnök, 
gróf Korgách Lászlódé es báró Sennyey Miczi 
úrhölgyekből alakult. A versenyintézöség tagjai 
voltak: Kossuth Lajosné, bán') Sennyey Béláné, 
bán') Sennyey Miklósné, Szerdahelyi Vinczéné, 
Szerviczky Ödönné, Szmrccsányi Jánosné és báró 
Vécsev Béláné. N’ersenybirák: Gróf Almássy 
Huberta, gróf Lónyay Menyhértné, báró Sennyey 
Gézáné úrnők. Indítók: Liptav Elza, gróf Lónvay 
Pálma és Szmrecsát.yi Margit k. a. Pénztárnok
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Szerviczky Margit k. a. Versenytitkár: báróSeny- 
nyey Miczi. Pályaorvos: Dr. Lengyel.

A verseny délután .’> és fél órakor kezdődött, 
s ;i kővetkező eredményűvel végződött.

I. Az első sikversenyben Liptay Béla Vendel 
lova futott be elsőnek, melyet Szemere Kálmán 
huszárfőhadnagy lovagolt. Az első díj volt egy 
ezüst cognae-készlet. 2. Liptay Héla Csalta lován 
a braganzai herezeg. Díj egy thea-készlet. •'». Orosz 
György a saját Vadász lován, dija egy reggeliző 
vadászkosár. Távolság; egyszer a pálya köre. 
Az első tiszteletdijat gróf Forgőieh László, a máso
dikat gróf .Mailatii Józsefné, a harmadikat gróf 
Szirmay György adta.

II. t getőverseny. Négy fogat k< *ziil első lett 
Orosz György huszárszázados, dija volt egy 
asztalka eognae-készlettel; második Szmrecsányi 
Héla, díjként egy szivar- es ezigarette-easettet 
nyert, harmadik Roth Sándor kettős fogata lett. 
’l avolság ö-szor a pálya kőire. Az elsői tisztelet- 
' iát gróf Mailáth József, a másodikat gróf For- 

vaeh l.aszlóné adta A kocsikon hölgybirák ültek.
II' l'get'''verseny. Hölgyek hajtották, minden

0C. / '  \l uliilli l'.r s, b, l
I

versenyzői a sa ját kett« is fogatát. A kocsikon úri birák 
ültek. Elsőinek hajtott be báró Sennyey Gézáné 
(befogva Rezes és Krétási. Elsői díj: egy barok- 
stylií remek ezüst női tükör. Második lett bfiro 
Sennyey Helane .(befogva : Madár es Madár). 
Díj: egy felnyitható Íróasztal. Harmadik: gróf 
Dessewlíy Miklósné (befogva: Murcus és Mureus). 
Díj: eg. ezüsttel díszített női öv. Távolság: két
szer a páiya köre. Az első dijat bár<> Sennyey 
Héla, a másodikat gróf Dessewlíy Alajos, a har
madikat báró Sennyey Miklósné adta.

IV. I'getőverseny kettős fogatok részére, női 
birák a hajtők mellett. Távolság: háromszor a 
a pálya köre, 200 méter térelöny az oly fogat
nak, melyben sem amerikai, sem oroszvérű ló 
nincsen. Elsői lelt hám Sennyey István fogatán 
Posztoczky István (befogva: Lepke es Krétás). 
Díj: egy ellenzői a hölgyek arezképével. Második: 
bőin) Sennyey István a saját fogatán (befogva: 
Klári es llollo). Díj: sportkép, egy régi angol 
rézmetszet. 1 harmadik : Szmrecsányi Héla a bőirő) 
Sennyey Géza fogatán (befogva: Mami H. es 
Flossie R.>. Klsői dijat a hölgyek, másodikat özv. 
gm f Kornis Mikiőisné adták.

\'. Vadászverseny. 50 benevezett úrlovas közül 
lovagolt 25. Körülbelül looo méter távval, öu mé
terrel a master báró Sennyey Miczi és id. gróf 
Wolkenstein Oswald mögött Almássy Huberta 
bors concours lovagolt. A huntsmann volt bán* 
Sennyey Géza. A vadászlovaglók a következőik 
voltak: gml Almássá 'Tasszilő), Burchbard-Béla- 
váry Pál, Csiszár István főihadnagy, bám Fiáth 
Béla. gróf Lorgach Lászlő> es István, gmf Gorcey 
Pál kapitány, bám Horváth Peren ez, Lipthay 
Béla, grőif Mailáth Jőizsef, < )rosz < iyörgy es Lajos, 
grőif Pechy Kálmán, bam Sennyey Miidőis, István, 
Héla és Géza. ifj. herczeg Windisch-Grátz Lajos, 
gróf Zichy Jakab, a braganzai herczeg és Szemere 
Kálmán főihadnagy.'■ Klsői lett Liptay Héla Lazsiás 
lován Szemere Kálmán főihudn ig\. Dí j : Egy cziist- 
cigarette-casette. Második: Orosz György száza
d o s  X’adász lován. Díj: olajfestmény, sportkép. 
festette bám Sennyey < iezane es Almáss\ Tasszilői

gróf. Harmadik: Csiszár István főihadnagy. Díj: 
egy ezüst eigaretta-tárcza, kirakva drágakövekkel. 
Az első dijat gróf Nádasdy Peren ez, a másodikat 
bám Sennyey Géza és a harmadikat báró Sennvey 
(lézáné adta.

\ I. Gazdak versenye. Tiltott 30  bodmg-közi 
mezei gazda lova, lovagolva nyereg nélkül. Távol
ság: egyszer a pálya köre. Elsőinek ért czélhoz: 
Demeter János esékei, másodiknak Csömöri kis- 
tárkányi, harmadiknak Sípos György T'ercncz 
perbenyiki. negyediknek Szabit István dámóczi 
gazda. Elsőinek 100, másodiknak 50, harmadik
nak .'»() és a negyediknek 20 korona dijat adott 
bám Sennyey István.

A verseny végén sorshúzás volt, melynek ered- 
ményekepen egy, Liptay Héla által adott lovat és 
csikót Roscnthal bihammi bérlői, a tinókat egy 
szentesi bányaör nyerték.

Érdekes, hogy belépti díj nem volt, de sors
jegyeket árulták a kisorsolt állatokra, darabon- 
kint 5o lillérrel. Hat sorsjegy az elsői helyre, 
egy a másodikra adott belépési engedélyt.

Összesen 10,000 sorsjegv kelt el.
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Nemcsak a kedves társaság, de maga a ver
seny is kellemes izgalmat keltett, mert nem volt 
hiány izgató dilisekben, sem a futtatásnál, sem 
az ügetésnél.

Az urlovasok közül a braganzai herezeg, Sze
mere Kálmán és Orosz György urak váltak ki. 
Az urkocsisok közül az ország első tirkocsisának, 
B. Sennyey Istvánnak szép szőke baronesse húga, 
Sennyey Gézáné, Sennyey Béláné és gróf Idős
sé wITy Miklósné aratták első sikereiket.

A totalizatőr-nvujtotta izgalmakat az az édes 
izgalmas érzés pótolta, a mikor gyöngéd női 
kezek nyújtják át a győzelmi dijat a győzte
seknek.

I á i  a
A lóhere illatos versenypályáról a Nyesés luís 

erdejébe vonult a társaság, a hol a Nyesés 
nagy termében gyűlt ismét össze. Ide tették át 
a nagy kelendőségnek örvendő buliét is, mely 
körül gondos kézzel szorgoskodtak Révy Géza 
Viktorné, ennek buga, Diószeghy Pálné, Sclnisz- 
ter Györgyné úrnők és Füzesére Ella k. a.

A lófuttatás kellemes izgalmait felváltotta a 
kedélyes társalgás szelidebb r»r<"»me. Az ifjúság 
tánezba állott s annak gyönyörét élvezte. Még a 
vendéglő szépen díszített 24 méter bosszú és í) 
méter széles terme is szűknek bizonyult ez alka
lommal. Az első négyest öt) párnál több tán
czol ta s a rendezés körül báró Sennyey István 
és Orosz György százados, cs. és kir. kamarás 
buzgólkodtak.

Nem az a feszes, erőltetett mulatság volt ez, 
hanem azok közül a regi kedélyes nagyhírű bá
lok közül való, melyekről most is mesél még 
bálba kerülő unokáinak a nagymama. Pezsgett 
a jókedv, kipirultak az arezok és még az öre- 
gebbje is vígan fordult cgyszer-kétszer régi jó 
szokás szerint.

Valóságos tündéri fényben úszott a vendéglő 
nagy nyílt tornácza s a Nyesésből kellemes bús 
levegői szállt az eltikkadó tánezolók közé. Pity- 
mallott már és csendesebben járták, a mikor

P'rater Lóránt főhadnagy szórakoztatta a vendé
geket szép hangjával, gyönyörű énekével.

Reggeli öt óráig tartott a mulatság, a mikor 
a díszes vendégsereg kocsira szállt, vasútra ült.

Sokan voltak a vidékről, sokan Király-I lel- 
meezröl. Részt vettek a bálon: Almássy com- 
tesse, Bessenyey Béláné, Bencsik főszolgabíró 
leányával. Meczner ( iyuláné leányaival, Prichradny 
kisasszony, őrgróf Pallavicini Kde családjával, 
Sennyey Pál bárónő, Sennyey Miklósné bárónő, 
Schell Gyuláné bárónő, Schell Sári bárónő, Szer- 
viczky Ödönné leányával, Szerdahelyi Vinczéné 
leányával,grófTelekyGyuláné, grófZiehy Jakabné.

Még tovább is együtt maradt volna a társa
ság, ha könyörtelenül nem vágja el a mulatós 
fonalát a vasút indulása.

/ / / .  Mililiilh Jn'.SCÍ

Még egy nóta, még egy kocczintás és menni 
kellett. A társaság búcsúzott a vendégszerető házi
asszonytól és kellemes emléket vitt magával 
mindenki.

Távolból hallatszott már a reggeli harangszó, 
mikorra a vonaton elhelyezkedtek a vendégek, 
s megszólalt az éjjeli zene az induló vonat előtt, 
mintha valami mozgó kastély ablakai alatt pen
getné távozó imádott ja után bánatos lantját az 
elhagyott trubadour.

p ffál a kastélybafj.

l í s  erdő közepén, mint a me
sebeli tündérpalota állott más
nap este június hó 18-án 

kivilágított ablakaival Mai- 
láth József gróf perbenyiki 
kastélya és messze elhallat

szott a vidám zeneszó. 
Nagy részben az előtte való 

s nap vendégeit látta saját 
házában ismét vendégül a 
grófi család.

y ízléssel berendezett termei 
vidám csoportokkal teltek meg, és a főúri kör 
díszes sorából följegyezzük a következőket ’ 

Almássy Tassziló gróf családjával, Bélaváry- 
Burchard Pál, gróf DcssewlTy Miklósné, Dőry 
Ödön, báró Fiáth Pál főispán liaival, Kiáth Mária 
bárónő, Fiáth Miklós báró fiaival, Fráter Lóránt 
főhadnagy, Inkey Antal, Klobusitzky, Nádasdy 
Ferencz, Orosz György csász. és kir. kamarás, 
őrgróf Pallavicini Ede családjával, Prichradny 
kisasszony, Pallavicini György családjával, Posz- 
tóczky Iván, Rohonczy, báró Schell Gyula neje 
és nővére, báró Sennyey Miklósné, báró Sennyey 
Miczi, Sennyey Géza bárónő, báró Schell Fe- 
rencz és Ernő, Szerviczky Ödön családjával, 
Szirmay Matild kisasszony, gróf Széchenyi Emil 
rendező, Teleky Gyula grófnői, Vécsey Béla báró 
és neje, gróf Zichy Jakab nejével, gróf Zichy 
Jenőmé leányaival, Zichy Rafael gróf. Még szc'ilt 
a zene, perdült a táncz, a mikor versenyre kelt 
künn a kelői napot dicsérői pacsirta, a nyáj ko- 
lompja, a munkások dala. Mintha már az új 
élet hajnala lett volna ez a nap a Bodrog-közön 
és régi kedvvel, régi nótával fogott volna mun
kához a sorüldözte szegény nép.

A reggeli fény megtört a csillárok fényén és 
a napsugár is küzdelemmel vívta ki jogát a 
feledhetlen emlékű éjszakán. S ha még oly sötét 
az éj, a nap diadallal oszlatja el sötétjét.

Kihalt lassan a zaj, nyugodni tért a vendég 
és csend borult az előbb oly zajos kastélyra.
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Árnyas erdőben all meg a szaladó vonat, a 
mikor a kalauz azt kiáltja: Perbenvik. Még a 
vasúti állomást is hűvös erdőbe építtette Perbe- 
nyik urának, gróf Mailáth Józsefnek, néhai nagy
bátyja, gr. Maiiáth Antal. Maga az erdő 50 hold
nál nagyobb s mintegy a park es kastély kere
téül szolgai. Henne mint a liget, a 14 holdas 
park, mintegy a foglalatja a barock-stylü szép 
új kastélynak.

Ott épült ez is a regi helyén, a mely 1798. 
óta áll fenn. Oyarapodott külső díszben, belső 
terjedelemben és szobája all Mailáthokra valló 
nemes ízléssel, egyszerű elegánsával itt, s a hol 
kell, ott pazar pompával díszítve.

A modern kastélyok építésének legjobb mes
tere : Hubert József budapesti műépítész ter
vezte es vitte ki igen rövid idő alatt.

Itt el boldog családi életet a nagy emlékű 
országbíró. Maiiáth Ciyörgy tia József gróf, neje, 
Széchényi Mária grófnő oldalán, a ki jótékony 
nemtője a vidéknek.

A Maiiáth család fontos szerepét e nemzet 
történetében külön kiemelnünk kicsinyes vonássá 
válna most, amikor a bodrog-közi Nőegyesület 
áldasthozó működéséről emlékezünk meg.

A föld népe iránt való szeretetet a grófnő 
edes atyjától Széchenyi Pál gróftól örökölte, a 
ki mint földmivelésügyi minister legjobb akarattal 
igyekezett a nép sorsán segíteni.

V.vj.. nyomdokán halad nagylelkű leánya, mikor 
I •• *dn u-k"Z szegény népének viseli gondját, méltó 

szegődve férje mellé, a ki már az atyai 
il megtanulta, hogy az emberi művelődés 

i vívmányához a törvény szentségéhez és 
gaz-Gigáin »z. mindnyájunknak, szegénynek, 

egyaránt, egyformán joga van. 
benyiki új kastély számára nem is volt 

szebb es lelkesebb felavató ünnep, 
.nyék, a nyomorultak, özvegyek es 
.• e11 felszántó társadalmi mozgalom

g nemcsak ez egy napon tekintett 
mel e vidék felé, mert ha ezentúl 

cgmozdul a magyar nők nemes 
is nép imája Perbenvik felett is

z. asszonyok most már meg több 
, lég kendőt oszthatnak ki az el- 

*k szegényei között, a kik talán 
e l .  nehéz munkában görnyedve 

nnmaradtak Ínségére. A ki ezt 
e l  . ; .tani vállalkozott, az megtalálja 
bűv ót is, melylyel vissza hívja 

az e'Mvnz.ottakat es a Bodrog-közön 
tban ismét megcsendül a nóta, 

s visszaköltözik a jólét.
Perbenyik urait áldja majd érte a nép.

Maradandóbb az emlék, ha az írott betű hatá
sát emeli a kép. Elősegíti a képzelet játékát 
annál, a ki a bodrogközi jótékony nőegyesület 
ünnepségein nem vett reszt, es feleleveníti újból 
a látottakat azok előtt, a kik részesei voltak e 
kedves napoknak.

A végtelenül kedves háziasszony, gróf Maiiáth 
Józsefné és férje a gróf nyitják meg a képek 
sorát, mint a kik lelkes intézői és szervezői 
ennek az egész mozgalomnak, moly országos 
jelentőségű, mert követésre méltó példát nyújt.

A rajzoló művész találékonyságát jellemzik az

Hr. Snm ycy (Irui ilk.ii.Hiil.

inic:iitlck, melyek a grófi család boldogságát tük
rözik vissza, a betűk mögül kikandikáló mosolygó 
gyermekarezokban. A regi törzs öt új hajtása: 
Erzsébet, Stefánia, József, Mária es Pál.

Emelik az emlék művészi szépségét a szö
veg közé nyomott apró kis kopek, melyek a

perbenyiki új es régi kastély épületeit, a gróf
kisasszonyokat lóháton, a kis grófot pedig az ö 
saját kis négyes fogatán mutatják be. Mint képes 
levelezőlapokat árulták ez illusztráczióit a hölgyek 
Perbenyiken a lóverseny alkalmával.

A magyar közélet egyik ünnepelt alakjának 
özv. báró Si imyi v Puliiénak es herczeg 11 'iin/isch- 
(iriitz Lajosnénak arczképcit, a kik a bodrogközi 
nöegycsület védnöki tisztjét viselik együtt, kedves 
emlékei közé fogja sorozni mindenki.

Egészen magában áll s már csak ez oknál 
fogva is érdekes a Perbenvikcu 1PU). június 17-én 
tartott lóversenyekről közölt képsorozatunk, a 
mennyiben ezt a versenyt kizárólag hölgyek 
intézték. A versenyigazgatóság tagjai gróf Maiiáth 
Józsefben kívül közöljük még gróf Porgách 
Laszlóné es Sennycy Miczi baronesse arczképcit.

A versenyeket tizenegy képünk tarja az olvasó 
elé, feltüntetve a sikvcrscnyt, az ügetőversenyt 
es a rendkívül érdekes vadászversem t, a lóver
senytér tribünjével es bírói páholyával.

A korábbi ünnepségek közül egyik képünk 
az 18l»t». május 28-án Perbenv ikon rendezett 
Előképek közül azt a jelenetet mutatja be, mely 
dicsőült szent Erzsébetét ábrázolja, angyalokkal 
körülvéve. Szent Erzsébetét gróf Maiiáth Józsefné 
személyesítette.

A bodrogközi jótékony nöegycsület áldásos 
működését ismerteti négy képünk; a mint a 
lni:ii/\ir iskolainA endékei a gyékény- es szalma- 
fonásban nyernek oktatást.

Érdekes képek ezek, a mint a tanfolyam nö
vendékei foglalatoskodnak a vesszőfonás es ka- 
lapkészités körül. Egy helyen patronájuk a nemes 
grófné áll közöttük, máshelyt a vasárnapot ün
nepelik.

Külön képsorozat mutatja be a bodrogközi 
nöegycsület eszmeiének bölcsőjét, a pcvbcuyiki 
ít j l’itsfilvl, a Maiiáth grófok új otthonát. IC s o r o 
zat egyik kepe a kastély külsejét, hat pedig a 
belső pompában es elegancziáhan szinte párat
lan berendezéseit tükrözi vissza. Bemutatjuk az 
előcsarnokot a lépcsöházzal, a nagy termet, a 
könyvtár szobát, az ebédlőit e s  két szalont. Két 
kép a családi kápolna belsejéről történt fény- 
képfelvétel másolata.

A mintegy ötven képből álló sorozatban igye
keztünk mindazt felölelni es megörökíteni, a mi 
a bodrogközi lelkes magyar hölgyek e nemes 
es hazafias mozgalmára s az e czél érdekében 
rendezett ünnepségekre vonatkozik, hogy úgy 
maradandó emléket adjunk a bodrogközi nö- 
egyesiiletröl a nemesebben érző magyar társa
dalom kezébe

Felelő* szerkesztő llollo T ivadar.

) o,i tui.ijd • Magyarország es a Nagyvilág lapválla ln t.

Hornyanszky Viktor cs. es kir udvari könyvnyomdája. HuJapcst.
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