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z országos m agyar czfmer felét betölti a kettős 
kereszt. A hárm as halom  felett áll s mellette folyik 
el a négy folyam.

Ez M agyarország kilcnczszáz esztendő óta és 
ennek az országezím ernek kilenczszáz éves fenn

állását. születését a ke ttős kereszt szent jelében készül m eg
ünnepelni az ország

A mily m agasztos az ünnep, oly kicsinyes eszközökkel 
küzdenek ellene azok. a k iknek szivéből k iveszett a h it és
lelkűkben nem lobog a lelkesedésnek az a lángja, melyet a 
hazatiság gyújt és szítja  a kegyelet. A kik nem  azt keresik, 
hogv mit ünnepel a nem zet, hanem  azt. hogy ki já r  az 
iinnepelők előtt. A kik az ország czím erében csak a négy 
folyót látják és a hárm as halm ot, de a felettük álló keresz
te t nem.

Pedig ez az o rszág akko r lett egységessé, az a czím cr 
tökéletessé, a m ikor István király, a Szent, oda állította 
mindenek fölé a ke ttős keresztet. Nem a vallás jeléül, mely 
elriasztja a m ás hiten élőt. hanem  a közös szeretet szent 
jelképéül, mely egym áshoz fűzi a nemzet minden fiát.

Igaz em ber m ás vallásában sohasem  látja a gyűlöletet, 
m ert minden vallás az igazság ösvényére hajtja azt, a ki hitét 
vallja, törvényeit követi. C sak az hint gyűlölséget, a kinek 
a vallás nem egyéb ürügynél, hogy önös czéljait szolgálja.

Hite legyen és tisztelni fogja m ás hitét.
Kilenczszáz évvel ezelőtt a kereszt volt a művelődés 

jelképe, s a ki feltűzte a koronára, bevéste a nemzet czíme- 
rébe. az lerakta az ezer éves M agyarország biztos alapját, 
mely nem a kar erején, nem  a kard  élén alapult ezentúl, 
hanem  a m űvelődés erős szikláján.

Szent d e lié rt vértanú vére nem  bosszúért kiált, hanem 
engesztelő áldozat volt. melyet elhagyott isteneiért hozott 
az egy igaz Istennek ez a nemzet. Új vércsepp volt ez. mely 
abba a kehelybe hullott, a melyből a hét vezér itta másfél- 
száz évvel e lőbb a vérszerződés örökitalát, hogy m agyar 
vér legyen úr e földön, a m íg áll e hon és népe él.

H néhánv cseppnyi vér rá hullott az ország czím erére 
és abból fakadt ki a ke ttős kereszt, mely vészben, viharban 
óvta e hazát.

Rendületlenül állott a hárm as bérez a négy folyam 
felett, m egóvta egységét és ha négy részre szakadt is, néha 
egy törzsbe futott, mint a kereszt ágai, — m ert m agyar 
volt és m agyar m aradt.

M ikor a ta tár dúlt végig e hazán, s népe leölve, rab- 
lánczra fűzve, királya elbujdosott, — csak a tem plom ok
ban szólt a harang, csak a kereszt fénylett m agasan. S a 
harang szavára összegyűlt a bu jdosó  nép s a keresztbe 
vetett hittel újból benépesíté a hont. A visszatért királv 
elő tt országalkotó  m unkájában a kereszt já rt.

A régi pogány hiten élve. vájjon ki m ert volna nyugat
ról ide költözni? Csak a kereszt báto ríto tta  a bevándorló
kat. hogy segítsék benépesíteni ez ország dús térségeit.

Már akkor m eghalt volna e nemzet, ha a kereszt nem 
áll ő rt felette.

M ikor a félhold tö rt reánk s végig gázolt a fél orszá
gon. m ár ism ét a halál szélén állott a nemzet. Ö nm agának 
nem volt elég ereje, hogy szem be szálljon a törökkel s 
hogy m égis segítségére jö t t  a nyugat, azt csak a kereszt
nek köszönhette. Ha pogánvok m aradunk, nem  tö rődö tt 
volna velünk a keresztény Európa. A pápa nem emelte 
volna fel oly sokszor érdekünkben országokat igazgató sza
vát s elvérzettünk volna az egyenetlen harezban.

A kereszt segített bennünket akko r is.
Egész történeti m últúnkra ez veti fényét. A legsötétebb 

napokból ez fénylik ki. örökké védve, segítve, őrizve ben
nünket. Ha vannak nem zeti ünnepeink, akko r első hely 
illeti azok között a kettős keresztet, mely egy idős a szent 
koronával, s azt is a kereszt hozta. Nem csak vallásunk és 
hitünk, de nemzeti létünk szim bólum a ez. mely előtt kegye
lettel kell m eghajolnia még annak is, a ki tagadja.

Gyűlöli nemzete minden hagyom ányát, a ki a kereszt 
ünnepét megülni nem akarja, — ellensége a nem zetnek, a 
ki ezt az ünnepet ellenzi, de hazafias érzelm eit bizonyítja, 
a ki m ás hiten élve is ünnepel.

Ez a m agyarság ünnepe, mely kilenczszáz éven át büsz
kén viselte országa czím er-paizsán a ke ttős keresztet, s a 
melynek nincs oka. m ost a kilenczszázadik évfordulón, m eg
tagadni életadó, nem zetfentartó jelvényét.
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kassai püspök.

áSEfclí—rfptMiK'sak cnyhiiziinaU IVipapju, a tu- 
• n, T  domtiny télként papja is Buhies 

Zsigmcinil. Évtizedei; óta olyan 
tudományokkal foglalkozik Kassa 

4 'V ^ ÍP H I tudós püspöke, melyekhez a inni 
A v ö : ' *  felületesen nevelt társadalom setn- 
< r _ mit sem, vagy vajmi keveset ért. 

Legszívesebben azonban a múlttal foglalkozik 
Bubies, kötelességei mint főpap elfoglalva tart
ják, de ha egyházmegyéjének ügyeit elintézte, 
kutató szelleme a históriába mélyed, melyből 
már annyi értékes adatot merített, vagy a hazai 
régészet felé fordul, mely mai színvonalát Buhies 
püspöknek köszönheti.

A kassai püspökség a szatmári püspökséggel 
a legtiatalabb az országban, fázt az egyházi 
méltóságot az egri püspökség kebeléből szakí
tottak ki s Kassát tették az új püspökség szék
helyévé. Rezidenezia persze Kassán nem volt, 
az első püspök építeni nem akart s egy egyszerű 
magánházat vettek meg az új püspök ezéljaira.

Ezt a magánházat azután restaitráltatta Buhies 
Zsigmond akkor, mikor boldog emlékű Sehuster 
Konstantin váczi püspök lett és fi követte a 
püspöki trónon. A magánház így nyert némileg 
hivatásához méltó külsőt. A püspökre nézve 
legkedvesebb hely a rezideneziának ama kiszö- 
gellése lett, melyet fi építtetett.

Ugyanis Buhies püspök ide helyezte az ő 
nagyértékű könyvtárát és IS,SS óta itt töltötte 
legtöbb idejét szerény vissz,avonultsághan, de 
nem tétlenül az ősz főpap. Legfeljebb kedvenez 
nyári lakat kereste lel. / / , w k ö z s é g b e n  van 
az a pompás nyári lak, melyet még gróf Lsztei" 
házy Károly egri püspök restauráltatott 1 "SB-ban 
s lSSS-batt Buhies Zsigmond a saját ízlése szerint 
újjáalakított. Itt tölti a tudós főpap az év me
legebb hónapjait, közel székvárosához s itt is 
sohasem tétlenül.

Buhies Zsigmond Ozorán, tolnamegyei köz
ségben, született 1821. márezius hó 11-én. C.ym- 
náziumi tanulmányait Magyar-Úvárott, Sopronban 
és Győrött végezte, inig a papi theologiát a 
bécsi Pazmaneumban, a mely annyi egyltáz- 
nagyot adott az országnak. Pappá szenteltetése 
1844-re esik es így Buhies püspök az ország 
egyik legidősebb papja is. a mennyiben ölj esz
tendőt töltött Isten szolgálatában.

Pappá avatása után legelőször is Győrött 
mint tanár működik. Itt fordul feléje herezeg 
Esterházy Pál figyelme, ki gyermekei mellé a 
jeles képzettségű Bubiesot hívja meg nevelőül.

Nagy szerencse érte ezzel Buhies Zsigmondot, 
kinek tudomány sz.omjn szinte kielégíthetetlen 
volt A herezeg fiai külföldre mentek s Buhies 
mindenütt velük utazott. így járhatta be tiatal 
éveiben Angol-, Német- es Olaszországot s már 
akkor a kiváló múzeumok, képtárak, régiség- 
tarak vonzották. Tanulmányozta ez országok 
gyűjteményes kincseit s így lett belőle lassan- 
lassan elismert történet búvár es jeles archeológus.

A herczegi család hálás volt n tudós nevelő 
buzgalmáéit es I871)-ben neki adományozták a 
herezeg Esterházy Pál patronusa alatt álló rátóti 
prépost súgót.

A következő évben már kathedrára hívták, 
ugyanis a nagyváradi papnevelő-intézet igaz- 

■ lett, s mint ilyen üj működési tér nyílt 
7 ?mond előtt. Külföldi tapasztala- 

>1 asottságát, képzettségét a jövő 
‘ i' \ .ii'a most érvényesíthette csak igazán.

> Pm'i hivatottsága nem sokáig hagyta 
- "H es m.,r I év múlva oly közked- 
 ̂ rvende'.t, hogy a tudós papot a 

•kitek törvényhozónak s innen 
1 i vee kegyéből Sehuster Konstantin 

ik Kassára 1887-ben.
’ ^'gmondnak nagy érdemei közül 

■ nem jelentéktelen az. hogy az 
■' ‘Z\aK milliókat erő híres bécsi képtárát

!c ' j '/ia vissza hazánkba. Ma a tudo- 
man\aAkadémiában van az elhelvezve. Irodalmi 
munkásságát méltányolta első ízben 1803-ban 
az akadémia mikor levelező, később pedig tisz
teleti tágjává választotta.

I>id ; . -  Zsigmond az Kszlerhazv-képtár ren
dezése után a Nemzeti Múzeum képeinek és

rézmetszeteinek rendezéséhez fogott es ezt a 
munkát is teljes sikerrel oldotta meg.

Az ő saját régiséggyűjteménye is megbecsül
hetetlen es emeljük ki irodalmi munkásságát is. 
Számtalan archeológiái, történelmi tanulmány 
es értekezés került ki a tudományos folyóiratok
ban keze alól, Budavár bevételének kétszázéves 
jubileuma alkalmával németül is megjelent dísz
munkája pedig egész Európában méltó feltűnést 
keltett.

A ki Bubies Zsigmond kassai egyházfő lel
kűidét es jellemét teljesen ismerni akarja, az ér
dekesnek lógja találni, hogy a szelíd lelkű főpap 
a képzőművészetekkel milyen lelkesen foglal
kozik. Maga is festőművész, kassai es fraknói 
képtára tele szebhnél-szcbb alkotásaival, me
lyeket azonban nyilvánosság elé jutni nem 
enged az ősz főpap. Ó felsége is több ízben 
méltatta magas kitüntetésekkel Bubies Zsigmond 
kiváló érdemeit, igy legutóbb is valóságos belső 
titkos tanácsosává nevezte ki.

Szelíd külseje elárulja szelíd lelkét. A milyen 
Bubies Zsigmond püspök külső ábrázata, olyan 
az ö lelke is. Nemes egyházfő, tudós pap, ki 
jótettekkel, munkával s egy szeplőtlen, mun
kában töltött élettel akarta szolgálni az ö Is
tenét !

linl'ii s Zsitfni<

^3 cidüar pőréből.

elven év, egy darab a világtörténe- 
■ lemből. A ki végig élte, nagy idö-
JgH S pjB k két élt át. A mi felséges királyunk 
4 É -S  nemcsak látta a nagy napokat, de

" ■■'i.fcvői&Hy nagy része volt a világt*»rténet e 
részenek alakításában.

x Népei  ünnepük. Becsben június 
28-án óriási fáklyásmenettel tüntettek az uralkodó 
mellett. Mintegy hetvenezer ember vett részt a 
menetben: hadastyán-egyesületek, tűzoltók, dalos
körök. A király a schönbrunni kastélyban várta 
őket s a szerenád után szívesen társalgóit a ren
dezőkkel.

Maradandóbb emléket a szerenádnál állítottak 
Bruck-Ujfaluban, a hol leleplezték a király mell
szobrát, melyet Zala < iyörgy mintázott. Bruckban 
oly sokat járt a király, hogy méltó volt a helyet 
ily emlékkel disziteni fel.

Egy másik mellszobrát a királynak Zárában 
leleplezték. Ez katonai ünnep volt. Ihiriil tábor
szernagy és helytartó rendezte s a szobor is a 
kincstári parkban áll.

Ez a hódolat kellemesen érinthette az l ’ral- 
. ködöt, a ki most némi pihenőt engedett meg 
magának s kedves szórakozásának, a vadászat
nak, él. Június ho 1-én meg Besnyón vadaszott, 
onnan Becsbe ment s a hónap végén, a fáklyás

menet után, Ischlbe ment, a hol Mária Valéria 
föherczegasszonynyal és gyermekeivel találkozott.

De szórakozás közben sem feledkezik meg 
azokról, a kiknek királyi kegyére szüksége van. 
l ’dvözölte Spaun b.ir«» tengernagyot, a ki szol
gálatának ötvenéves jubileumát ülte, kitün
tette a vasiitegycsület vezérférliait, es három
ezer koronával megsegítette a mogyoródi tűz- 
károsultakat.

Még a gödöllői leányiskola ügyével is ráért 
foglalkozni es a mikor megtudta, hogy az iskola 
szűk, de pénz nincsen az építéshez, elrendelte, 
hogy az iskolát az ö költségén építsék fel s azt 
az óhajtását fejezte ki, hogy abban apáczák 
oktassanak.

Egyben alighanem csalódás éri. A gödöllői park 
számára készülő Krzsébet-szobor aligha készül 
el idejére. Zala (Iyörgy, a meghízott szobrász, 
bejelentette a szobor-bizottságnak, hogy a szo
borral nem készülhet októberre, s e miatt a bizott
ság Róna szobrászt bízta meg, a ki megígérte, 
hogy mindent elkövet, csak ne késsen e miatt 
a tervbe vett ünneplés.

Június folyamán erősen igénybe vette a király 
idejét a trónörökös házassága s az ezzel járó 
alkotmányjogi kérdések gondos megoldása. Azóta 
(*hotck Zsólia grófné már I lohenherg hcrczcgnö 
es Kcrenez berdinand föherczeg hitvese, ki boldog 
visszavonultságban él fenséges urával, kerülve a 
világ zaját és kiváncsi szemét.

Házasság több is készül az uralkodó csalad
jában. /V /«r /•» li/iiníihl föherczeg a király bele
egyezésével jegyet váltott Miin\i /\’ris:liiiii, bour- 
bon herezegm'ivel. Mária Lujui, cumberlandi 
herczegnöt pedig eljegyezte Miksa, badeni herczeg.

Az uralkodóház több tagja Parisban is járt. 
Igy FiílíVíS föherczeg családjával, a ki ott ülte 
negyvenedik születésnapját, a méh' alkalomból 
diszebéd volt W'olkenstein-Krostburg gróf párisi 
követünknél, melyen a f ‘rezegiesalád isrésztvett.

Parisban járt Sui/rűlnr Lipó! föherczeg is. a 
ki részt vett a vincennesi léghajóversenyen és sógo
rával, Don Jayme herezeggei IVd is szállt egy lég
hajóval.

A míg a löherczegck nagy része a nyarat szó
rakozásainak szenteli, József föherczeg fáradha
tatlanul az ö dédelgetett honvédségének szenteli 
munkáját s alig tart egy-egy rövid pihenőt.

Szcmleűtján bejárta a Tiszántúlt es Krdélx* egy 
részét. Nagyváradon Schlauch bíboros püspök 
fogadta. Zilálton Wessclcny báró foispfm, Nagy- 
enyeden Zeyk főispán, Nagyszebenben Thallman 
főispán, Székely-lMvarhelyen Mailáth (iusztáv 
gróf püspök siettek a fenséges urat fogadni.

Mulatságos, de az automobil-gyárosokra biztató 
jelenség, hogy József föherczeg Bihar-Diószegról 
Budapestre érkezve, innen alcsuthi birtokára nem 
vasúttal, hanem egy automobil-kocsin utazott. I*'. 
rendkívüli utazáson vele voltak l ’nlrraiicr Jó.srf 
udv. tanácsos, egy ( ianz-gyári mérnök és az 
automobil tulajdonosa. A kocsi személyvonat-gyor
sasággal ment s így alig két óra alatt tette meg 
az utat Alcsuthra.

Mint a poliklinikai egyesület védnöke, elöljár 
családjában az emberi bajok enyhítésében. Követi 
fenséges atyját fia, József Ágost föherczeg, a ki 
legutóbb is az Egyetemi Segítő Egyletnek, a 
melynek védnökségét is elfogadta, ezer koronát 
küldött

József Ágost ÍViherczeg vadaszszerencséjét bizo
nyítja eg\ érdekes statisztika, mely szerint lő év 
alatt H>,147 darab vadat ejtett cl s ebből 2308  
darabot golyóval.

A kegyelet művét segítette elő Klotild föher- 
czegnö, a ki személyesen ment el Székesfehér
várra, hogy résztvegven az Erzsébet királyasszony 
emlékére tervezett örökimádás tcmplomépitö biz* *tt- 
ságának közgyűlésén, a hol a föherozegnöt fel
kérték, hogy vállalja el a kcgvcletes mű véd
nökségét.

Őrömmel fogadta. Mint a hogy mindig velünk 
érez a föhcrczegi család, akkor is, ha búban, 
bajban vagyunk, s akkor is, ha kegyeletünket 
igyekszünk leróni.
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IV/* vára ( keleti oldal).

IJép  iJára.
Gróf Ki Jr'iJv Sándor és neje Drsisknvich Hrzscl et 

grófnő. -

monyorókeréki Krdödy grófok 
ősi Vép vára, a vasmegyei \’ép 
község éjszak-nyugati részén 

s fekszik, sík helyen magas, sűrű 
fák között, szén ritka példányú 
növényekkel gazdag angol kert

ben, a Borza-patak mellett. A régi árárkok 
es sánezok nyomai mar csak itt-ott látsza
nak a jelenleg angol Tudor-stylben átalakí
tott emeletes, négyszögletes vár körül, a 
melven nagv és több kisebb toronv emel
kedik ki.

A ritka múzeum-, kincs- és képtár számba 
menő nagy fogadó-termen, szép nagy (úgy 
3000 kötetet magába foglaló) magánkönyv
táron es szép családi es világhírű emberek 
képtárán es a nagy billiárdtermen, meg ebéd
ifin ki vili 40 lakszobával es a szükséges 
mellékhelyiségekkel bőven rendelkezik.

A 60 olajfestményül családi ősök képtárán 
es ugyanannyi világhírű is  magyar fejedel
mek, pápák, tudósok, művészek, írók stb. 
arezképtárán kívül, és a megszámlálhatatlan 
különféle ritka metszeteken kívül úgy löt) 
részint eredeti, részint másolt műfestmény- 
nyel dicsekszik eme ősi vár, melyek közt 
van egy Miehel Angelo Amerighi. két Ti- 
ziano Vecellio. három Tintoretto Jacopo, 
néhány Lionardn da Vinci, Balma Jacopo,
Baris Bordoue, Lukas Kranach, Hamilton, 
kosaiba fariéra, Canaletto; azonkívül az ujabh- 
kori Tchoumakoff, Blaas, Landseer, Ammerling 
es Broky, valamint magyar Rupeczky János, 
Markó Károly es sok más művész alkotása.

Kmlitést érdemel meg a carrarai márványból 
es Bompejiböl kiásott oszlopokból díszített ritka 
ízlésű es művészi tágas lépcsőház, valamint a 
szintén sok ritkasággal es néhány magyar törté
nelmi emlékkel bíró várkápolna; végre a várral 
közvetlenül összefüggő kellemes, nagy virágos 
télikert a római régiségekkel díszített sz.ökökúttal.

Vép vára összes tartozékaival és uradalmai
val az Krdödy Sándor volt királyi fölovász- 
mcster és Ferencz gróf v. b. t. tanácsos által 
alapított családi hitbizományt képez.

Kredetijét visszavezethetjük 1280 . évig, mikor
III. László király kubino grófnak adományozta 
királyi adományképen Vép várát összes tartozé
kaival. 1.487. évben Zsigáimul király \’ép várát 
Kllerbach János es Berthold testvéreknek ado
mányozta. 1 105. évben ugyancsak a monyoró- 
keréki Kllerbach János erdfídi Bakócz Tamásnak, 
valamint általa tivéreinek erdfídi Bakócz. Bálint,

Béter, Bál és Jánosnak adta 2000 arany
forintért, ha t. i. ő (monyorókeréki Kllerbach 
János) liutód nélkül halna el ; a mely birtok 
átruházási örökvallást II. Ulászló király 1400. 
évben királyi jóváhagyással látott el; s így 
Vép vára összes tartozékaival Kllerbach János 
nemsokára bekövetkezett halálával az erdődi 
Bakócz és általa a tőle leszármazó Krdődi 
család kezére került. 155.4, évben nádori 
iktatólevél alapján II. Béter első neje, Tahy 
Margit, kitől liutód ja nem maradt, iktattatott 
Vép vár birtokába és a következő évben, 1554- 
ben, ennek Másított leánya, Krdődi Anna 
grófnő). Az Krdődi nemzetség pedig eme II. Béter 
második nejétől, Alapy Borbélyától, származott 
Tamás és III. Péter Mai által folytatódott to
vább. A vépi váron található régi kőtábla tanú
sága szerint Vép vára 1615. évben újra át
építtetett. 10.41. évben Vép várát Krdödy 
Ferencz gróf jaáki (gyáki) apát Miklós test
vérének engedi át 1000 db. aranyforintért. 
Azután nemsokára egy ideig Zrínyi Miklós 
kezén látjuk Vép várát és összes tartozékait, 
a honnan azonban nemsokára visszakerült is
mét az Krdödy család birtokába.

1681. évben pedig Krdödy I. Sándor gróf 
bekövetkezett halálával Bercsényi Miklós gróf 
(a híres Rákóczy hadvezér) foglalta el Vép 
várát, mert fi eme Krdödy Sándor gróf volt

/v Sándor es neje l)rask<>vich Erzsébet ifr«fná.

ványlépcsöházat és sok mást, szóval fejedelmi 
fénynyel páratlan műízléssel újra teremtette és 
berendezte eme ősi várat.

Jelenlegi lakosa ismét Enlöily Sándor gróf, 
a fent nevezett kir. főlovászmester egyik unoka- 
öcscse, Krdödy Ferencz gróf v. b. t. tanácsos 
legifjabb Ma, a ki most ápril 28-án lépett házas
ságra Draskovich Erzsébet grófnővel és f. évi 
május 28-án vonult be az ősi várba, a mikor 
az egész község ünnepelte.

A magyar történelemben nagy szerepet vitt 
két hatalmas család összeforradása minden haza
fiasán dobbanó szivet melegebb érzéssel tölt el 
és a v éPi várkastély öreg falai mosolyogva tekin
tenek az ifjú párra, mint a hogy látták őseiket 
is édes boldog szerelemben, mely mindannyiszor 
új díszt hozott a családra, melyre büszkén tekin
tett a nemzet.

rába-battbyár)yí é?  gyirrjót- 
f a l j a i  l * a 5 t c ly o k .

(íróf Batthyány Miksa és Gábor.

gy a rába-batthyányi, mint a gyimót- 
falvai kastélyok Batthyány Miksa 

, és Gábor grófok tulajdonát ké
pezik.

A németujvári Batthyányiakról 
nincs mit beszélnünk. Családi ága
zatukat, történetüket, családjuk ki

váló tagjait ismeri a nemzet. Ősrégi család, 
1160-bóí vezetik le ősiségüket. A család 
1868-ban Batthyányi adományba kapván, 
akkor vette fel mai nevét. A németujvári 
előnevet 1524 óta viselik, mert ez évben 
nyerték királyi adományban a németujvári 
várat, mely mai napig a gróM család birto
kában maradt. A bárói rangra 1628-ban 
emelte őket II. Ferdinánd. 1630-ban nyerik 
a grófságot. A család egyik ágát II. b'e
rencz emelte herezegi rangra 1764-ben.

A Batthyány-család czímere: kék mező
ben hármas halom, felette magas termé
szetes szikla, e felett arany fészekben kiter
jesztett szárnyakkal egy fehér pelikán ül s 
csőrével mellét vájja, hogy kicsöpögő véré
vel két Mát táplálhassa. A hármas halmon 
jobbra néző növekvő arany oroszlán, szá
jában kivont kard.

Gróf Batthyány Miksa és Gábor, e két 
leírandó kastély urai Batthyány Zsigmond 
gróf ágából származnak. Atyjuk gróf Bat
thyány Xavér Ferencz született 1804-ben, 
meghalt 1860-ben. Anyjuk Batthyány Ka
rolina grófnő, ki mai napig Maival él s kiért 
gyermekei rajonganak.

Úgy Miksa, mint Gábor a gyimótfalvai 
kastélyban születtek, Miksa 1858-ban, míg 
öcsese Gábor 1862-ben. A gazdasággal az 
idősebb gróf foglalkozik, a fiatalabbik pe
dig kapitány a császári és királyi hetedik 
huszárezrednél.

De térjünk át a kastélyokra. A rába-

nejét Csáky Krisztinát vette 
el feleségül, s így 1607. év
ben Bercsényi es Krdödy II. 
Sándor grófok közt létrejött 
egyesség szerint 16 ezer forint 
lefizetése mellett Krdödy II. 
Sándor gróf tényleg meg
kapta Vép varát tartozékai
val. Ezen Sándor, a ki vas
vármegyei főispán is volt, úgy 
Vép várát, mint e család 
másik ősi várát, Monyoró- 
keréket újra átalakította 1726. 
évben. Jelen században ugyan
csak Krdödy Sándor gróf, volt 
kir. főlovászmester 1840- es 
50-es években alakította óit 
a várat, a regi kupolás pléli- 
tornyok helyett Tudor angol 
stilű tornyokat emeltetett, be- 
tömette a régi várárkokat es 
lehordatta a régi vársánezokat 
es megépítette a híres már

tó/* tűim (deli oldal).
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Képek y r ó f  Ihillliyány Miksa is (iákor kastélyaiból.
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bntthyányi kastély \’as vármegyében egy magas
laton l'eks/.ik, ha az ember azon a vidéken utazik, 
már messziről előtűnik az impozáns épület. Kocsin 
egy negyed óra Gyanafnlváról.

A birtok, melyben ez a kastély fekszik, már 
régí>ta a Mattilyányuk tulajdonát képezi. A remek 
kastélyt a jelenlegi tulajdonosok édes atyja, a 
fentemlített gróf Batthyány Xavér Ferenc/. épí
tette, és pedig egy részét 1840-ben, a hátsó részét 
pedig 18(R)-ban, tehát halála előtt négy eszten
dővel. Miksa és Gábor grófoknak elhunyt bátyja, 
gróf Batthyány Károly azután a kastélyt sok 
gonddal, bámulatos ízléssel úgy belsőleg, mint 
külsőleg átalakíttatta.

A család kedvencz tartózkodási helye ez a 
kastély. Ide szokott jönni a két gróf nőtestvére 
Batthyány Mária grófnő, férjezett Szmrecsányi 
Istvánná tábornokáé, ki Auguszta főherczcgnő 
kamarai elöljárónője, míg férje József Ágost 
kamarai elöljárója. Ilyenkor, ha együtt van a 
család, megélénkül a pompás kastélyt övedző 
parkban az élet. Egyébiránt Miksa gróf itt tölti 
az év legnagyobb részét édes anyjával s mind
kettőjüket valósággal bálványozzák az egész 
környéken.

Gróf Batthyány Miksa és Gábor másik kastélya 
a gyimótfalvai kastély, ugyancsak Vas vármegyé

é i

(n " t Obfiihlor/j lln y-n i. M iya::v Vilma ifrnfnű.

ben fekszik. Ennek parkja igazán bámulatos. De 
megtekintésre méltó maga a kastély is régiségé
nél fogva, l'gyanis a kastély 1027-ben épült, 
báró Kingsperg építtette és már 1044-ben került 
a grol Batthyany-csalad birtokába vétel útján s 
maradt a gróli csalad tulajdonában a mai napig.

I' kastély nem oly nagyarányú, mint a rábn- 
batthyányi, mert hajdani tulajdonosa csak rövid 
ott tartózkodásokra építetté, de azért kényelmes 
otthont nyújt a két Batthyány grófnak e kastély 
is, noha külseje nem nagyon tetszetős.

I )e a park annál gyönyörűbb. A természet 
művészete vetekedik itt az emberi kéz művészé
tével. Az egykori franczia park most át van ala
kítva, dús lombozató fák árnyékolják be a tere
ket, nagy gonddal ültetett virágágyak terülnek el 
itt is, ott is, tele a szebbnél szebb fajú rózsákkal, 
kaméliákkal, melyek nagy választékukkal való
sággal meglepik az embert. Pompás tó terül el 
a parkban kedves hidakkal, asványforrás-viz, min
den, mi ezt a parkot csak vonzóvá s kedvessé teszi.

A raba-batthyányi kastély a gróf Hat díványuk 
modern kastélya, a gyimótfalvai a gróli család 
" " i  fészke. Az egyik kastély modernságával mintha 
jelezni akarna a Batllivarnak nemes, világos, 
tiszta, a korral haladó öntudatos gondolkodását, 
a másik ősi fészek pedig mintha arról tenne 
tanúságot, hogy a Batthyányak ezután is hűek 
maradnak őseik hagyományaihoz, melyek vitéz
ségükhöz, áldozatkészségükhöz, honszeretetükhöz 
s nagy szolgálatokhoz fűződnek.

k i r á l y f i é i  k a s t é l y ,

Óról- Ohcrndorff Hugó és neje Migazzy Vilma grófnő.

áczott, az egyik utczában nálunk oly 
ritkán található diadalkapu áll. Ró
mai mintára épült és sehogy sem 
illik a környezethez. Apró viskók 
környezik és szinte azt hinné az 
ember, hogy v alamikor itt nagy ró
mai telep lehetett, melynek egyedüli 

emléke az árván maradt diadalkapu.
Pedig modern építmény.
Mária Terézia királynő fogadtatására építtette

egy Migazzy gróf, a ki Vácz püspöke volt és 
látogatóba ide várta a királynőt, a mikor az Bu
dára készült.

A püspök, a kinek neve ma is él még a 
nép ajkán, ezt hiába építtette, mert a kolera 
miatt a királynő nem jött be Váczra és a közeli 
Migazzi-völgy ben épült püspöki nyaralóba szállt.

Ez a Migazzy Kristóf gróf és váczi püspök 
idegen volt és az akkori viszonyokban leli magya
rázatát, hogy mint bécsi herczegprimás egyúttal 
váczi püspök is volt. Itt azután magyarrá vált.

Behozta az Őbscsét Gáspárt is és ez megve
tette a híres Migazzy-család alapját. A püspök 
útján vagyonhoz jutottak és a család dicséretére 
szolgáljon, hogy azt a haza érdekében használ
ták mindig.

Ők szerezték a Királyfin nevű birtokot is 
Montban, mert e családnak nagy ízlése mindig 
megtalálta azt a helyet, mely nemcsak a család 
jólétét, de festői szépségével annak lelkét és szivét 
is szolgálta.

Királyba kastélyt a XVlIJ-ik század végén a 
Földváry család építtette s így került több urat 
cserélve vétel útján vvaáli és sonnenthurmi gróf 
Migazzi Vilmos cs. és kir. kamarás, v. b. t. t. 
birtokába, a ki a nagyemlékű kardinális Migazzy 
Kristóf Vincze gróf váczi püspök által még Mária 
Terézia alatt megszerzett indigenátus révén már 
szívvel-lélekkel vallotta magát magyarnak.

Vilmos gróf volt egyszersmind a család utolsó 
tia. Felesége, született puchói és csókái Marczi- 
báuyi Antónia volt. Ebből a házasságból négy 
leány származott, a kik közül a harmadik vvaáli 
és sonnenthurmi Migazzy Vilma grófnő cs. és 
kir. csillagkeresztes hölgy, nőül ment Obcnulorff 
Hugó birodalmi grófhoz, cs. és kir. kamarás, 
kir. bajor kamaráshoz, a kik ma Királyba kas
télyt bírják.

OberndorlY Hugó birodalmi gróf azelőtt cs. és 
kir. osztrák-magyar tengerész-tiszt volt, s mint 
tengerész-kadett végig küzdötte a Helgoland mel
lett lefolyt tengeri ütközetet és a lissai tengeri 
csatát.

A hadi tengerészeitől történt megválása után 
néhány éven át szolgálattevő kamarása volt Ludo- 
i'ika bajor herczegnő Ő királyi fenségének, a ki 
született főherczcgnő az osztrák estei ágból.

Házassága után a birodalmi gróf 1887-ben 
Magyarországon telepedett le s Migazzy Vilma 
grófnővel kötött frigyéből született ba Gusztáv 
gróf, a ki most Bécs mellett a kalksburgi jezsuita
rend magángimnáziumának tanítványa.

A kedves családi otthonul szolgáló kastélyról
négy képet közlünk. Magát a kastélyt, a mint 
az érkező elé tekint, barátságosan, nyíltan kiugró 
oszlopos tornáczával.

Két képünk az urilak belső berendezését mu
tatja be, mely teljesen megfelel a nagyhírű csa
lád elismert Ízlésének és a megkívánt kénye
lemnek.

A bemutatott parkrészlet a kastély kellemes 
keretéül szolgál, a hol boldog ürömben sétáltak 
a szép Marezibányi lányok, a híres szép Kállay 
Antónia és a Migazzy-család hatalmas urai, mint 
a szomszédos megyek főispánjai.

A királykái kastély mostani urainak arczképe 
jár e sorok élén.

$  t á r s a s á g b ó l ,

romantika nem hal ki.
Hiába küzd ellene a verizmus és 

a szeczesszió, mégis minden mese 
hitelre talál és nincs az a misztikus 
história, a mely még a kételkedők 
lelkében is ne hagyna nyomot.

Itt van a szádvári história. 
Szádvár, mely hozzáférhetetlen sziklavár volt s 

mintegy négyszáz éve romban áll, Andrássy Manó 
tulajdona volt. Valamikor a Bebek családé volt. 
1584-ben Salm Miklós labanez vezér ostromolta
és Bebek György né, született Patócsy Zsólia 
védte, öt férd ruhába öltözött leányával és egy 
kis várőrséggel, álló egy esztendeig. Végre is 
elfogyott a puskapor és az élelmiszer s a várat 
fel kellett adni.

Bebek Gyürgyné szabad elvonulást biztosított 
magának, de a kincseit mégis szerette volna 
megmenteni, azért az összes fegyvereket, ágyú
kat, hadi pénztárt és a család arany, ezüst kin
cseit a várkútba hányatta. Rémséges mély, de 
kiszáradt kút volt, melyet azután tele hányatott 
kőtörmelékkel, földdel, hogy az ellenség ne jusson 
a kincs birtokába.

G róf Obcrttdorff Hugó.

így mondják el a históriát a régi okmányok.
A kincs tehát a kút fenekén van és akadt 

tudós ember, a ki el is hitte mindezt és szerette 
volna napfényre hozni a kincset is, a régisége
ket is. Lent jártak a vár kazamatáiban is, a honnan 
a kút könnyen megközelíthető, de Andrássy Manó 
gróf nem állott kötélnek és nem engedte boly
gatni a múltat. Ha eltemették az ősök, marad
jon eltemetve. De most újból kisért a kút kincse, 
mert a romantika sohsem hal ki.

Pedig csak egy helyen van helyén, a szere
lemben. Itt még a lovagkort éljük. Frauendienst 
vor Herrendienst. így vallja Károlyi István gróf 
is, az ország első gavallérja, a ki Pejacsevich 
Albert gróf esküvőjén, a mikor oltárhoz vezette 
július hó 10-én Cziráky Jeanne grófkisasszonyt, 
mint násznagy pohárköszöntőjében először a 
menyasszonyhoz fordulva dicsőítette a szerelmi 
házasságot, s utóbb —  komoly szóval —  a 
vőlegényhez fordulva a következőket mondotta:

„Kedves Hutai barátom, úgymond maradj 
ezentúl is az, a ki eddig voltál," hogy nőd ezen
túl is ugyanazon embert lássa benned és oldala 
mellett, a kit tulajdonságaiért megszeretett s a 
kiben úgy megbízott, hogy életének egész jöven
dőjét, boldogságának minden reményét a te 
kezeidbe tette le.

Maradj férfias, bátor, jószivű és szeresd őt 
lelked-szived egész erejével, hevével; egyről azon
ban soha meg ne feledkezz: „drága hazánkról!“
I-égy jó magyar, azokká neveld fel a kis bimbó-
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kát, melyek city napon díszei, örömei, büszke
ségei lesznek ama rózsának, melyet te most a 
Czimkyak családfájáról leszakitál. t >tven év előtt 
jny sóhajtott fel boldogult Eötvös Józset szám
űzetésében :

«Virág mit ér. mit őr a kincs nekem .•
Hazát kivan, hazáért ver szivem !>•

nem is tudják talán, hogy két év óta az én 
fiatal barátomnak a kedvenc/, nótája ez volt:

Ha megkondul a kis templom harangja.
Minden estve búsulok én utána 
Ahány csillag van az égen.
Mindezektől sírva kérdem :
Minek is van szerelem a világon ?

A mai nemzedék sóhaja, fájdalom, így hangzik: 
.Mit ér a haza? Mit a ehauvinizmus ?

Érem kell nekem és nagy titulus !
A mai üzér, érdekhajhászó, mindent felülete

sen megítélő világban frázisnak tekintik tűlsokan 
a hazaszeretet, önérzet, szerelem, a becsületszó 
szentsége, a tisztesség magasztos fogalmait és 
érzelmeit.

Pedig ezek az indulatok nem frázisok, fiatal 
barátom. Ezek nélkülözhetetlen érzelmek. Kellé
kek ahhoz, hogy egész embernek, gentlemannek 
tarthassa valaki magát. A kiben csak egyike is 
hiányzik az érzelmeknek, vagy a kiben hiányzik 
az ezek iránti érzék, az szerintem csakis egy 
adótárgy, egy szervezettel ellátott matéria, de 
semmi szín alatt sem lehet kompatibilis a gentle-

Kedves barátom, ne kérdezd ezt te többé; ne 
keresd fel estve az ég csillagait, de tekints belé 
a „fekete szem éjszakájába“ s a rád ragyogó 
legszebb két csillag megmondja, hogy miattuk 
van szerelem a világon. Boldogságtokra, ritka 
szép szerelmetek örökkévalóságára koeczintok s 
kiüríteni poharam!“

Nagy szükségünk van ilyen pohárköszöntökre. 
Nem éppen ez esküvő alkalmából, hanem általá
nosságban.

A házasság kezd üzletté válni és nem hangoz
tathatjuk eléggé, oly mérvadó férfiak, mint Karolyi 
István, hogy a szív örök frigye többet ér min
den kincsnél.

Jó példával járt elől Lónyay grófné, a ki koro
nákról mondott le és követte szive hajiamat. A

- --í
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mán elnevezésre. Kódexet csak ezzel ismerj el 
magad részére irányadónak s ennek czíme legyen : 
..Hazaszeretet, becsület*’ . Ha netalán kételyed 
támadna, hogy miként értelmezd a kódex szavait, 
szived, önérzeted, nemes jellemed és hazaliságod 
útba fognak igazítani. Most pedig egy utolsó 
tanacscsal zárom be pohárköszöntőmet: Önök

nászúton megbetegedett, úgy hogy az utat félbe 
kellett szakítani.

Komanticzizmusra hajló, még ha szigorúan 
tudományos alapon áll is az a Batthyány László 
gróf, a kit a múlt hónapban avattak doktorrá a 
bécsi egyetemen.

Mint a hogy csak a fantázia színezte ki Wenek-

lieim Karoly gróf balesetét, a ki Szempczen 
leesett a lováról és megsérült ugyan, de nem 
halálosan, s néhány nap múlva már elhagyta a 
szobát. így járt Zichy Jenő gróf is, a ki palotája 
építkezését nézte meg s a gerendázatról lezuhant. 
Csak a lélekjelenléte mentette meg, mert a mint 
a második emeleten megbillent alatta egy deszka, 
zuhanás közben bele kapaszkodott egy kiálló 
gerendába. 10 helyzetből rudakkal mentették meg 
s komolyabb baja, apró zúzódásokon kívül, nem 
esett.

Balesetnek mondhatnánk azt a szomorú tényt 
is, hogy a boldogult Atzél Béla báró egyik 
világot járó fia, dyörgy, nem tudta, hogy édes 
atyja elhunyt s rá nagy örökség vár. A világ
lapok hirdetései után, melyben haza hívjak, mégis 
megtudja a szomorú valót s haza jön.

Mintha nászra lett volna alkalmas a mostani 
nyár, oly sűrűn érte egymást a nász.

Szápáry Sándor gróf százados oltárhoz vezette 
Henkel Hugó birodalmi gróf leányát, Lujzát. Aezél 
Elemér báró Vass Mária grófnőt, Pongrác/. Peren ez 
br. LütgendorlT-Leinburg Eugénia bárónőt, (iyürky 
István gróf pedig Rudnay Margit kisasszonyt.

Lukács (iyörgy főispán eljegyezte Perényi Péter 
báró leányát, Madolyt.

S a hogy Hymen fűzi lánczait az egyik olda
lon, éles kaszával rést áll a másikon az a ször
nyűséges csontember, a ki előtt sem rang, sem 
kitűnőség nem nyer kegyelmet és könyörtelenül 
elragadta a főrendiház nestorát, Zichy Ferenc: 
grófot, királyi tárnokmestert, a ki július hó 17-én 
elhunyt Kálozdon. Mozgalmas volt élete, mely csak
nem egy évszázadot tölt be s közvetlen részese 
volt a most múlt század minden politikai alaku
lásának, mely Ausztria-Magvarországot érte. Már 
187D óta csendes vissz ivonultságban élt birtokán.

Sokkal liatalabban hunyta le szemét Xuiri  
Félti báró, a ki mint katona kitüntette magát a 
híres eustozzai csatában. () is élénk szerepet vitt 
politikai életünkben.

Nagy rokonság részvéte kisérte utolsó útján 
Berzeviezv Pált. a ki rokonságban állott a Sztáray 
grófokkal, a (iemmingen, Sulzer, Blanckart és 
Mengersen bárói családokkal.

A könyörtelen halál ellen hiábavaló a véde
kezés és boldog, a kit hirtelen talál. Borzasztó 
annak, a ki lépésröl-lépésre látja közeledni, mint 
a tiidöbajos ember, mely betegség éppen a magyar 
vidékeken dúl leginkább. A szanatórium-egyesület 
ezek számára kórház építését tervezi, s a A cin- 
:e/i h\is:iii<'> sietett a maga részéről ezt a humánus 
tervet a leghathatósabhan támogatni, a mennyiben 
Eszlerlh'r.y Milnily gróf igazgató-elnök ncyvcu r 
koronát utalványozott e ezélra.

A kaszinó szívesen és örömest támogat minden 
becsülésre méltó törekvést, a mit bizonyít a Petöli- 
ház javára tett adománya is, mely ezélra ezer 
koronát küldött az elnök Bartók Lajosnak.

A Nemzeti Kaszinó a kegyelet műve, s ha 
kegyeletet ápol, csak nagy hivatásai egyikének 
felel meg méltóan,

egyb«á3 pőréből.

kereszténység kilenczszázados év
fordulójának méltó megünneplése 
foglalkoztatja most az egyházi kö
röket.

Nagyarányú ünnep lesz, melyen 
részt fog venni a kormány, az or
szággyűlés, a főpapság és képvisel

tetni fogja magát a király is.
Történelmi szempontból merülhettek fel arra 

nézve nézeteltérések, hogy az ünnep hol tartas
sák meg, de oly általános volt a nézet, hogy a 
legméltóbb hely még is csak Esztergom, a mi 
végre is elnémította azok szavát, a kik Székes- 
fehérvárt vélték alkalmasabbnak.

Mintegy kapcsolatosan ez országos ünneppel, 
Dessewlíy Sándor Csanádi püspök nagy nemzeti 
zarándoklast vezet Velenczébe, a hol szent del
iért püspök a San-diorgio szigetén lévő benezé- 
sek apátja volt s mint ilyen indult térítő útjára 
Magyarországba.

Ez alkalomból egy olasz és egy magvar em
léktáblát helyeznek el a főoltár mellett s nagy 
ünneplésre készül Velenczc. Talán Budapest is
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merüli ezt az ünnepet s kivilágítja ez évfordu
lón a ( iellérthegyet.

A mi speeziális magyar ünnepünkkel esik össze 
a világ ünneplése is, mely a kereszténység czer- 
kilenezszáz éves fordulóját ünnepli és állandóan 
zarándokol a világ minden részéből Rómába.

Es mintha a véletlen úgy akarta volna, a 
magyar cgvháznagyok közül is többen jubilál
nak. 11 ’ni a fka  Nándor czimzetes püspök és deb- 
reezeni prépost plébános már meg is ülte pappá 
szenteltetésének 25 éves jubileumát s ez alka
lomból nagy óváeziókban volt része a polgárság 
részéről. Mintegy harminezezer ember vett részt 
a lampionos menetben, mely az ő tiszteletére 
alakult.

Megünnepelték Samassa egri érsek püspökké 
szentelésének az évfordulóját is, ez évben nagyobb 
fénnyel mint rendesen.

Szép ünnepet ült Vogronies Antal veszprémi 
apátkanonok is Balatonfüreden, a hol pappá szen
telésének ÖO-ik év fordulóján gyémántmisét mon
dott. Az ünnepen résztvett Hornig Károly püs
pök és Kenyvessy Eerencz veszprémi főispán is.

Az általános ünneplés közé mintegy sötét felhő 
vegyült a szomorú hír, hogy Zalka János a győri 
püspök, nagy beteg s állapota nem sok reményt 
nyújt a javulásra. Még sötétebb vonást vitt az 
ünneplés közé HciiiiUk Eerencz jászói prépost 
halála, a ki nagybetegen feküdt Kassán.

Az isteni gondviselés intézi így s véges ész
szel bele kell ebbe nyugodnunk. Meghajtunk 
előtte, mint a hogy néma fájdalommal hajoltunk 
meg akkor is, a mikor az Úr magához vette 
boldogemlékezetű királyasszonyunkat. Az iránta 
való szeretet megnyilatkozik abban a kegyelet
ben, mely hatalmas emléket készül neki állítani 
az Örökimádás templomában.

A bizottság csak nemrégiben tartotta meg egyik 
fontos ülését Pallavieini Ede őrgróf né elnöklete 
alatt a katholikus körben. Ez alkalommal meg
vitatták azt a két tervet is, melynek egyike az 
új templomot az eskütéri Ilid budai hídfőjével 
szemben egy magaslatra tervezi, a másik terv 
pedig a lerencz József-híd budai fejénél. Ez 
ügyben végleges döntés nem történt, habár a 
pénztári kimutatás szerint már 400,000 korona 
áll a templomépítés czéljaira készen. Még sem 
tartja ezt a bizottság elegendőnek és szeptember 
10-én országos gyűjtést rendez a templomokban.

Ez a kegyelet méltó a nemzethez, mely örök 
erőt merít önmagából, ha kegyelettel tud lenni 
nagyjai iránt a múltban.
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1 ines kényesebb kérdése a modern 
kornak, mint a nő) társadalmi hely
zete, mely új alakulás elé jutott, de 
megoldva nincs.

Anyáinkat már nem tudjuk össze
hasonlítani leányainkkal. Az is kere

ket hajtott, a rokka kerekét. Ez kettőt hajt s a 
neve kerékpár. Az is pirult, ez arczára festi a 
pírt. Az is tanult, ez diákoskodik.

S így végig mindenen, a mi a nőnek meg
adta a nőiességet, az ma férfias vonásokat vált.

Szeretjük ezért okolni a társadalmi rendet, mely 
lassan, de biztosan rákényszeríti a középosztály 
leányait, asszonyait, hogy vetkőzzenek ki nőies
ségükből és mímeljék a durva férfiasságot. Azt 
mondják, hogy a megélhetés nehéz viszonyai 
kényszerítik a nőt férfias munkát vállalni, a min
dennapi kenyérkeresetéből részt vállalni, és han
goztatják, hogy ha már megnyitották előtte a 
teret nyissák meg egészen.

Tévedés ez.
A nő azelőtt is dolgozott, sőt vállalt gyakran 

kényszerűségből férfimunkát is. de nem kérke
dett vele. Elment a leány nevelőnőnek, a mi nő
höz. illő», nekivaló foglalkozás volt. Mint ilyen nem 
állt egyedül, hanem a család oltalma alatt, a hol 
kenyerét kereste, es némileg jövendő hivatásának 
is élt, a mikor gyermekekkel bajlódott. ízlést 
tanult, modort szerzett, műveltsége finomodott a 
nagyúri háznál s mindezt érvényesíthette utóbb 
saját háztartása körül, saját gyermekeivel szemben.

A ruhavarrás, fehérneműkészités tág munka
kört biztosított a nőnek azelőtt is és karöltve járt 
ezzel a hímzés, horgolás, csipkeverés.

Es megélt akkor is mindenki.
Nem a korszellem, nem a társadalom űzi el 

régi munkaköréből a nőt, hanem az a szertelen 
költekezési vágy, a divatnak való túlságos kódo
lás s a ki nem elégíthető, túlcsigázott igények.

Legalább a fele azoknak a nőknek, a kik most 
féríinumkát végeznek, nincsen okvetlenül rákény-

neki a családja is. Ezért nem kellene hivatalba 
járnia.

Még mellékjövedelem is jutna neki. A mit 
most fehérneműért, hímzésért, foltozásért másnak 
űzetnek a íitestvérek, azt szívesen megadnák az 
otthon dolgozó nővérnek is. Szégyen és meg
alázkodás nélkül dolgozhatna mindig a jó isme

•Y« igylcreni.

szeritve, hogy dolgozzék, mert eltartják otthon 
szívesen a szülők vagy a Íitestvérek, ha betül- 
tené természetes munkakörét a háztartás veze
tése körül, a mihez így idegen személyt kell 
fogadni. A leány 20 25 forintot keres s ugyan
annyiba kerül még a cseléd is, a ki helyette végzi 
a teendők egy részét. Ezzel a család nem nyer 
semmit, sőt veszt, mert a leány magára költi 
jövedelmét s azzal a háztartás nem gyarapodik, 
sőt új terhet kap, mert a leányt mégis el kell 
tartani, a mihez természetes jogot formál.

Jogos igényt tart keresetére is, mert azt mondja, 
hogy piperére, divatra senkisem ad neki pénzt s 
arra is szükség van, mert tisztességesen kell meg
jelenni.

Ez is tévedés.

fősöknek is és megkeresné így azt, a mi kelle
mesebbé teszi az életet.

Nem kell szégyelnic, ha mágnáscsaládok szá
mára készülő fehérnemű hímzését vállalja cl. Ott 
dicsérni fogják ügyességét, szorgalmát, de soha
sem szólják még azért, mert dolgozott s e mun
káért pénzt fogadott el.

Csakhogy ez nem elégíti ki a mai leányokat.
Nekik társaság kell munkaközben is, vagy leg

alább szórakozás. A bankban, a postán vagy 
más irodában mindig van férfialkalmazott és jön- 
nck-mennek az emberek. Itt beteljesül a vágya: 
látni és láttatni. Csinos megjelenésű férfi jöttére 
egyszeriben abbamarad a legfontosabb állami 
munka és hiába várakozik még egész sor ember 
a postai rácsnál, a kisasszony kedélyesen dis-

A 'ni

Mert a tisztességes megjelenés és a felesleges 
pipere között nagy a különbség. Ha otthon volna 
elfoglalva, ideje sem volna oly sokszor az utczán 
vagy nyilvánosan megjelenni, a mitől pusztul a 
ruha s unottá lesz. Ezért kell most minduntalan 
más kalap, más blúz a szegény leánynak is, holott 
ellenkező) esetben megtenné egy s azt megadná

kúrál földijével vagy margitszigeti ismerősével. 
A többi várhat.

Mindenütt így van.
Azért nagyon meg kellene nézni azt a leányt, 

a ki féríinumkát akar vállalni. Annak szükségét 
kétségtelenül bizonyítania kellene s csak ha a 
nagy kényszer megvan kellően állapítva, akkor
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volna helyén az alkalmaztatás. Mert más vesze
delem is jár ezzel.

l'ulyton hangoztatjuk a honi ipar fejlesztésűt 
és pártolását, de mesterségesen elvonjuk tőle a 

loeszetes munkaerőt, tiallért, kezelőt kiiltökiről 
nozatunk, pedig annak előállítása semmiféle kíilő- 

-  ipari képzettséget nem követel. Azt minden

Kiftiikciica .ip' st t-s. cs kir. kaimir.is.

leány otthon varrhatná s némi szorgalommal meg
kereshetne annyit, mint a postánál vagy a bankban. 

Es otthon volna.
Erkölcsei nem durvulnának el az idegen fér

fiakkal való hivatalos érintkezéstől, mely eltűrni 
kénytelen a szabadabb szót. Nem volna annyit 
az utezán s így nem volna kiteve oly sokféle 
kisértésnek sem. Meg is takarítana sok pénzt, 
mert hivatalba omnibuszon vagy vasúton jár, min
dig jól kell öltöznie s munkaközben készpénzért 
veszi azt az ételt vagy üdítőt, a mihez otthon 
ingyen jut.

Áz ilyen nő nem számíthat arra, hogy vala
mikor állást, foglalkozást vagy bármi más meg
felel') kenyéradó munkakört kapjon valamely fő
úri háznál, a hol élete fogytáig el volna látva, 
mert ezt az életfelfogást ilyen családba becsem
pészni nem szabad, de nem is engedik.

Otthon dolgozva, nem látna a leány annyi 
férfit és nem válogatna oly sokat. Nem látná a 
világ hiúságát s nem is vágyódnék utána. Meg
elégednék oly férjjel, a ki fiz ö kis igényeit képes 
kielégíteni, boldog volna otthonában, a melynek 
egész életét szentelné. így pedig megszokja az 
utezát s keresi mint asszony is. Megszokja a tár
sasagot s férje mellől idegenek közé vágyódik.

A kávéházak azért telnek meg nőkkel délu- 
tánonkint, mert az otthoni szegénység nem engedi, 
hogy társaságot fogadjon fi nő, a ki inkább 
nélkülöz, csakhogy megtakarítsa a délutáni kávét 
s ott ülhessen a többi között, a kik hasonló 
sí írshan vannak, így társaságba jár, lát és láttat.

Hisz serdülő korától ezt szokta meg, ezért ment 
érihez, ez az egész gondolatvilága, ez mindene. 

Hogy az nincs Így, mindenki tudja. Vezérczik- 
ukkd sohasem fogjuk erről leszoktatni azokat, 

kiknek ez már a vérükben van. IJe minden 
tényezőnek kezet kellene fognia, hogy a jövőt 
ettől a méregtől megmentse.

Igazság, sőt kötelesség, hogy adjunk a nőnek 
munkát, ha fi szükség arra kényszeríti, de űzzük a 
tűzhely mellé vissza azokat, a kik csak hivságos 
tetszelgésük es piperészkedésük miatt ülnek a hiva
talokba. A tűzhely mellett sok a munka, melyet 
drágán fizetett cselédek végeznek rosszul. Ott 
van a szegény leány helye, s ha javítani akarunk 
sorsán, akkor adjunk a férfiaknak külön munkát

haza, melyet eddig a nők végeztek, hogy mel
lékkeresetükkel szaporítsuk jövedelmüket s ők 
tarthassák el nőtestvéreiket.

Megmentjük ezzel a szünőfélben lévő nőies
ségei, mely a szükséges zománezot adta meg a 
nőnek és visszavarázsoljuk vele a családi tűzhely 
mellé azt a tiszta erkölcsöt, mely minden állam
nak biztos talpköve. CltristwU’iii.
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liartnkovics Ágost cs neje Trinngi Kliz grófnő.

Nyitni völgyében nincs kiesebb fek- 
"'''SKaL?*. vcsl* 10,11 *^PPony várání'il. Mögötte 

magas hegyek állanak félkörben és 
( K e  a kékbe játszó sötét háttérből plasz- 

S jP g S Q Ír  tikusan emelkedik a fehér rom. Kiölte 
széles a völgy s közepén kanyarog 
a Nyitni vize.

Alatta a falu Kis-Appony.
A valószínűleg Horvátországból származó Bar- 

takovies-családnak ez adta meg magyar nemesi 
elönevét. Régi család, bizonyítja ezímerében a 
hattyú, melynek nyíllal van átlőve a nyaka. 
Magyarországon János király alatt kezd szere
pelni s tőle kapta a fejértói birtokot Biharban.

Nagyobbrészt Kelső-Magyarországon éltek. Nyit- 
rán, Léván és a család egyik kiváló tagja Adal
bert, mint rozsnyói püspök és es. kir. belső titkos 
tanácsos halt meg a múlt század közepén.

Egyik előde, Bartakovics Bál, mint olmützi 
ezimzetes püspök, érsek nemlétében káptalani 
helyettes volt és 1 7”>8-ban balt meg.

Voltak a családnak tudós, író, törvénykező 
tagjai és Bartakovics József, mint a kassai egye
tem tanára, két drámát is irt.

Bartakovics Ágost és Palásthy Mária fia, szin
tén *-í(ífo.s7, es. kir. kamarás, volt testőrtiszt, bírja 
az egyház-maróthi kastélyt, Hont vármegye egyik 
legkedvesebb kastélyát, mely azelőtt a Zmeskál- 
család birtoka volt.

Itt él családi boldogságának nejével, Triangi 
Eliz grófnőv el, a ki bár idegen származású, dél- 
tiroli osztrák grófnő, mégis ideális magyar asz- 
szony. Erdélyben született és ott szívta magába 
azt a szívós, nemes hazatiságot, mely az erdélyi 
arisztokráeziának oly jellemző vonása. A kastélyt 
két képben mutatjuk be.

5 port.

z azóta már leköszönt ( lal/ifell tábornok 
kiadta rendeletben, hogy a franczia 
katonatisztek nem vehetnek részt a 
világkiállítás idején rendezett sport
versenyeken.

Ezzel a rendelettel is így vagyunk, 
mint a diák a külvárosi kávéval. 

Annak is két tulajdonsága volt. Egy jó és egy 
rossz tulajdonsága. A jó az, hogy nincs benne 
czikória, a rossz az, hogy nincs benne kávé.

Gallifett rendeletének is egyik része jó, de a 
másik annál rosszabb. Az érthető, hogy franczia 
hadügyminiszter nem szívesen látta volna, ha 
tisztjei ott biezikliznek a világ összes faczér bor
bély- és pinezérlegényeivel együtt a párisi ver
senypályán, a mi semmi szín alatt sem emel
heti a katonatiszt tekintélyét és előnyére valóban 
nem szolgálhat. A kerékpárversenyek szabályzata 
nem oly szigorú, hogy különböző elemek össze 
ne kerüljenek s az izzasztó versenyingben oly 
egyformák az emberek, mint a gőzfürdőben.

Egészen más elbírálás alá esnek az úrlovas 
lóversenyek, melyek kizárják azt, hogy oda nem 
való elemek együtt lovagoljanak a született úr
lovasokkal. Bedig a franczia hadügyminiszter ettől 
is eltiltotta a katonatiszteket, s ez a rendelet 
rossz tulajdonsága.

A lovastiszt egyenesen predesztinálva van rá, 
hogy részt vegyen az úrlovas-versen veken es a 
mi úrlovas-szövetkezetünk ugyancsak hoppon 
maradna lovas dolgában, ha a hadügyminiszter 
ilyen rendeletet találna kibocsátani.

Tőbbszői szó volt a franczia* sajtóban Gallifett 
rendeletéről s végül az volt a vélemény, hogy 
nem a sport miatt tiltotta el a lovaglást a minisz
ter, hanem a játékszenvedély miatt, mely külön

böző visszaélésekre, hamis lovaglásokra vezetett 
s egyáltalán nem vált a hadsereg előnyére.

Nálunk fordítva áll a dolog, az úrlovas-ver- 
senyek tiszták s a közönség vak bizalommal van 
irántuk, ellenben a zsokékkal sok a baj. Azok 
vakmerőén visszaélnek a beléjük helyezett biza
lommal, a hogy keservesen volt alkalma tapasz
talni Drehernek is (\tpo (iallónil Hamburgban, 
a hol Sharpé bravúrosan elvesztette a versenyt.

A zsokét elcsapták, de a közönség bizalmát 
megrendíti minden ilyen eset.

A lovaink se igen váltak be külföldön. Ugyan
azon versenyben a hűen futó Attila csak máso
dik lett, a mi elég biztató, ha vcszszük, hogy a 
Derbynyerő Gapo Galló csak ötödik lett.

Már Szerajevóban itthon vagyunk, hisz a monar
chia versenytereit a magyar ló dominálja. A 
császárdijat ez idén Losonezy Gy. űr nyerte meg 
llriviT nevű lovával, mely sok szép futás után 
meg is érdemelte a 10,000 koronát.

Tatán is megtartották a hagyományaiban oly 
híres egy versenynapot, mely most is jobb tár
saságot vonzott és az Eszterházy-handicappot 
( Jfaht nyerte meg.

Nagy meglepetés érte a közönséget Kotting- 
brunnban, a hol a nagy favorit Garaboneziást 
leverte Testőr. A helenentliali díj, mely a két
évesek legszebb mérkőzése nyáron Esztcrházy 
Béla grófnak jutott, s nagyra tartott és szépen 
bevált Dante nevű lova hozta haza. A jövő egyik 
derbyjelöltjét látják benne, mert a társaság, melyet 
levert, szintén oly kiváló, mint Krangepán, Bor
dereim és Kalauer.

Másféle meglepetés érte a közönséget Siófokon, 
a hol a kétnapos zivatar tönkretette a kétnapos 
meetinget, illetve úgy elrontotta a pályát, hogy a 
futtatásokat el kellett halasztani.

Az űrlovasokat különben is malin* kisérte. Rt Te 
bárót a lengyel versenyben érte baleset, a hol 
Gigcrlkönigin-röl bukott le, de másnapra már tel
jesen helyreállt. Alagon pedig Szemere százados 
bukott le Boporká-ról s bár eszméletlenül terült el 
a gyepen, mégis oly csekély volt a sérülése, hogy 
a következő versenyben már ismét nyeregbe 
ülhetett.

tiartithovics A^oslin, TrUm^i Eli:

Kassán is. Gzegléden is volt verseny és Buda
pesten a huszárezred is rendezett egyet, melyen 
kizárólag gát-és akadályversenyek voltak soron.

Mint rendkívül érdekes eseményt megemlítjük 
itt is, a hogy előbbi számunkban mar részletesen 
jelentettük, hogy június 17-én a Bodrogközön, 
Mailáth József gróf perbenyiki birtokán kifutta
tást rendezett az ottani nöegycsülct, melyet kizá
rólag hölgyek intéztek.
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A biulun-badcni versenyek hírnevűre törekvő 
némi intcmáezionálizmussnl bíró karlsbadi ver
senyeken Sehossberger bárót érte az a kellemet
lenség, hogy a 20,000 koronás Sprudel-haiulieapet 
megnyerte Caribrod nevű lova, mely azonban 
már nem volt az övé. Ezért kár minden lóért, 
mely formát egyszer mutatott.

A külföldi versenyek közül fel kell említenünk 
Anglia leghíresebb versenyterének, az aseoti Hóval 
meetingnek szenzácziós versenyét az „Aseot Goid 
Cup“ nevűt, melyet Mcrmati, egy ausztráliai ló, 
nyert meg.

Az angol kanezadijat pedig la Knchc, K. M. 
Cannonnal a nyergében, 14 társa között.

A párisi Grand Prix de Paris-t egy szürke ló 
Sciihiidria nyerte meg, —  fi berlini l'niont pedig 
fi híres f ‘iniip. a graditzi ménes nagyhírű lova, 
melyhez alighanem Budapesten is lesz szerencsénk.

Még regisztrálnunk kell egy eléggé szomorú 
hirt, mely mint végleges elhatározást mutatja be 
Olló Itir. lierczeg szándékát, hogy a lósporttal 
végleg szakít.

Egész biztos jele az, hogy a Freudenauban 
elárvereztette egész lóállományát, a marienholi, 
csaszkmi és obovai ménes lovait.

Egy színnel ismét szegényebb a tarka gyep.
Ncwmaim.

S o r j k é p  a  r i)Ű L > é ?3 e tb e r5 .

inden iránynak jogosultsága van 
a művészetben, ha közelebb 
hozza azt az igazsághoz és az 
cirok széphez. Sok irány csak 
épen egy lépést tesz előre, hogy 
onnan aztán messzire vissza
menjen.

így járt a szeczesszió is és ma Parisban „Goűt 
juii" íi neve.

Pedig Párisban, otthon van a szeczesszió, ott 
a hólesője s úgy látszik ott lóg meghalni vég- 
eltorzulásban.

Született véletlenül. A párisi szalon kiállításá
ról visszautasított a jury több képet azzal a meg- 
okolással, hogy a színek túlságos en"»\ el vannak 
azokon használva. A visszautasított festőművé
szek erre elhatározták, hogy külön kiállítást ren
deznek. Kzeket a művészeket nevezték szeczesz- 
sziónistáknak.

A párisi változó műízlést jellemzi, hogy a ki
állítás tetszett. Sőt nagyon tetszett. Kz a siker

Hát ez a sárga búzaföld ? Kz a háborgó ten
ger. Hát ez a búsuló juhász? Kz a legelő 
bika.

Szóval a szeczesszió fogalma alá fognak ma 
minden bolondot.

Ha elképzelhetetlenül kifacsart az asztal lába

Ki az, aki bánni tud vele: Minden művelője 
azt vallja magáról, hogy ö. Tévedés. Nagyon 
kevesen vannak, a kik a szeczesszió kultiválá
sában meg tudták óvni azt a diskréeziót, mely 
minden új irány alkalmazásában, a kellő mérté
ket el tudja találni. Zseniális művészembereket

liartakovics Ágost egyház-maróthi kastélya.

az szeczesszió. Ha az íróasztalhoz ülni nem 
lehet s azon nincs hely az írás számára az 
szeczesszió. Ha a háznak semmiféle építési stílusa 
nincsen és a kémény olyan mint a kutyaól, az 
ablak olyan mint a galambdúez, akkor ez sze
czesszió.

A stilnélküliséget és a túlhajtott barokkizlést 
ma szeczessziónak mondják.

Kvszázadok kellettek, hogy a barokk bizarsá- 
gát elsimítsák, formáit kellemessé tegyék s akkor 
egyszeribe visszazökken még bizarabh formák 
közé, melyek divatos mezbe vannak bujtatva és 
hízelegnek a szélsőségekre hajló kor Ízlésének.

Kz nem azt jelenti, hogy kielégíti az ízlést és 
megfelel neki a szeczesszió. Nem. Kz nagy 
kerülő* a művészet fejlődésének egyenes útján, 
mely egyszer sokára mégis visszatér az

ez az új irány úgy meg tudott zavarni, hogy 
kaczagásra ingerlő alkotásaikról a lesújtó, elítélő 
bírálatot elhinni nem tudják s azt személyeske
désnek, a butaság és sötétség harczának mond
ják a szeczesszióban föllángoló világosság ellen.

Kz jogosítja fel őket, hogy ezután annál túl- 
zottabban, annál bolondabban használják ezt az 
új műfajt, mindig távolabb és távolabb járva az 
igazságtól és az élettől, mely őket megérteni kép
telen. alkotásaikat pedig elfogadni nem akarja. Kz 
azonban nem az új irány bukását jelenti, csak az 
egyénekét, a kik elvakult szertelenségükben az 
új műfaj kultiválását túlzásba vitték.

Megnyilatkozott a szeczesszió a színpadon is 
és a berlini szeezesszió-szinház Budapesten ven
dégszereplő társasága bebizonyította, hogy azzal 
fokozni lehet a műélvezetet.

Csakhogy mit láttunk ?
Azt, hogy ez a szeczesszió nem egyéb, mint 

verizmus. Törekvés az igazságra, az élet valódi 
visszatükrözésére. légy lépés a művészet terén, 
mely úgy hat, mint a mikor a régiek elég jó 
tükrei mellett egyszerre feltűnt a veienezei tükör. 
Az ezekben látott kép sokkal inkább megköze
lítette az életet és színeit, mint a régi tükrök.

Épen így vagyunk a szeczesszióval a képző- 
művészetben, ide számítva az iparművészetet is. 
Jobban megközelíteni az életadta színeket a fest
ményben, a formákat a szobrokban, ez le.iet a 
szeczesszió iránya, alapja és ez ad neki létjogo- 
sültságot.

Igyekezhet az iparművészet is a természet for
máit utánozni és stilizálva bevinni a művészetbe, 
de tartózkodnia kell a komikus túlhajtásoktól.

A görög oszlopdiszhez a motívumot megadta 
a sátortartó karóra felcsavart vászon, vagy a 
pálmafa szabályos levele, s ezt művészi for
mákba öntve, vésve szépnek kell hogy mondja 
mindenki örök időkön át. De komikus a goth- 
stilus vizet köpködő kutyája a háztetőn, mert 
ilyet ember sohasem látott, azzal sohasem fog 
megbarátkozni.

Ha a házat körülfutó kerti vaskerítés futó
babbal benőtt vékony karósort ábrázol, mely
ből ki-kiemeli fejét a napraforgó, vagy a pincze- 
ablak rácsa imitálja a vadszőlőt, még ha stili
záltál! is, az mindig tetszetős lesz.

sok műveszt félrevezetett s ezek kezdték el aztán 
még bizarabban használni a színeket, a minek a 
vége az lett, hogy ma mar a művészetnek ezt 
a tévelygő irányát, legjobban jellemzi a művész 
es képvasárló közt folyó párbeszéd :

Mi az a kék víz ? Az zöld erdő.

örök szép fogalmához és segít majd azt tökéle
tesebb módon szolgálni és ezért elítélni a szeczesz- 
sziót, meg tévelygéseiben sem szabad. Van benne 
szabadság, önállóságra való törekvés s a ki bánni 
tud vele, az már ez úton is (írok szépet alkothat. 
Csakhogy épen itt nehéz a határt megvonni.

Keresték sokan a szeczesszió túlhajtásának 
okait és mi is azt az eredményt fogadjuk el, 
hogy oly népfajnak kellett ezt az irányt elron
tania, mely most tömegesen tódul az interna- 
czionális művészet le nem tarolt mezejére és fel
tűnést keres minden áron. Melyet művésztradi-
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cziók nem vezetnek s melynek lelkében örök 
nvnmni nem hagyott egy darab föld, melyet 
bn -ajanak mond s egyezmény, melyet nemzeti 
geniusnak nevez. Méh az ezer alatt végig futó 
tengeri füzérekben nem lat mást, mint kukori- 
. at. de nem érzi at a pirosló csövekről hozzá- 
-v oh' poezist s művészfantáziaja nem alkotja 
meg belőle, a mi lelkűnknek szóló díszt.

Azért nevezik találóan a párisink a szeezesszió 
tévelygéséit „Goíit jttif" ezimén.

A gúnynévben van az Ítélet.

boro$tyár)kői L>ár.
Zsadányi és löivk-szcntmiklosi Almasy Kde.

ország egyik legrégibb várkastélya, 
a borostyánkői var. melynek mai 
ura Zsndnnyi és török-szentmiklósi 
Almásy Ede.

Az Alniásyak régi nemesi család
ból származnak, mely előnevelt a 
XYU1. században szerezte meg. Így 

Zsadanyra 1701-ben kapta adománylevelét, míg 
az első czimeres levelet már löóö-ban nyerte. 
Két aga grófságra emeltetett.

A vár körül levő terület is igen érdekes. Neve
zetes az itt előforduló serpentinközet, melynek 
az úgynevezett nemes serpentin darabjaiból 
helybeli esztergályos igen csinos műtárgyakat 
készít. Borostyánkő ca. 1400 léleknyi lakossá
gának 1 katholikus. - ; pedig protestáns. Mind 
a két felekezetitek van temploma es iskolája. 
Yaskorabeli sirhalom is van e vidéken es érdekes 
a falu temploma, mely egy XVI.  századbeli tem
plom helyére épült s a sekrestyeben meg ma is 
látható egy regi gothikus szentségfülke.

De a vidék legnagyobb érdekessége mégis 
csak a vár, méh’ mar a tatárjáráskor is fennál
lott. \ :»zamenve évszázadokra okmányszerűen 
be van bizonyítva, hogy a borostyánkői várat a 
XIII. szazad eleien Frigyes nemet császár bírta. 
Ez az első az uralkodók között, kinek e vár 
tulajdonai képezte, l ’tána ismét egy fejedelem 
következik es pedig egy magyar király, l ’gyanis 
Frigyes császár után IV. Béla király birtokába 
ment át Borostyánkő.

De csakhamar újra gazdát cserél a hatalmas 
vár Xémetujváry Henrik személyében, ki az*in
ban túlad rajta. 1270-ben ugyanis újra egy feje
delem veszi át a varat es pedig most a cseh 
király: Ottokár lesz az új tulajdonos.

Három különböző fejedelem bírta igy Boros

ment volna, az osztrákok után ismét egy Frigyes, 
nemet császár bírta Borostyánkőt 1 lóo-tol 1440-ig.

De ismét csak kis ideig volt magvar kézen, 
újra idegen nép kezeibe került, s most nemetek 
lettek e var urai ismét s németek voltak 1047-ig.

Ekkor került ismét magyar föur birtokába Boros
tyánkő s méltó kezekbe, t ’gvanis gr. Batthyányi 
Adam 1047-ben vétel útján csaladja számára 
szerzi meg Borostyánkőt es ez. időtől fogva a 
vár története összekapcsolódik a Batthyanvi-család 
történetével mert a vár utódról-utódra száll, s 
mindvégig a Batthyányiak birtokában marad.

Fsak néhány évtizeddel ezelőtt, lS04-hen, adta 
el az ősi várat gróf Batthyányi (íusztáv az angol 
Egan Hduárdnak, kinek örökösei a vár mostani 
urának zsadányi es török-szentmiklosi Almásy 
Kde birtokába juttatják.

A borostyánkői vár mai képét csak átalaku
lások revén nyerte. Annyi tulajdonost csereit a 
hatalmas vár s úgyszólván minden második várúr 
saját Ízlése szerint alakított rajta egyet-mást. így 
azután külseje egyre változott. ( A nagyobb épít
kezések közül az északi szárnyé a XVII. század 
elejére esik, míg a másik szárnyát újabban épí
tették fel. es stylje is teljesen ujabbkori.

Nagy nevezetessége a borostyánkői várnak: 
a lovagterem szép stucco-diszitéseivel. A gyö-

czimere igen érdekes. Kék mezőben 
gerenda ékbe fut össze, ezeknek külső 

- ,.\ ezüst egy szaron fut felfele. A geren- 
d hnitnns halom van. melyen kitér- 

s. \ztkkal egy fehér galamb székel, eső-
ód pálmaágat tart.

\\ Ede csak 1892-től kezdve bírja a
• arat. melynek érdekes története

• dMn»»ai k«*z*»tt császárok és kirá- 
- a hol most Almásy Edének, a vár

í kincsetérő régiséggyűjteménye 
\.ci. azokban a termekben valamikor büszke s 
nng\ hiedelmek fogadták alattvalóik hódolatát.

A \ar ha-mnevú falu felett fekszik. Maga a 
falu > igen kedves vidékért terül el 209 házzal 
olt* méter magasságban a tenger színe felett. 
A falu lelett emelkedik a magasban a hatalmas 
var kissé zord kepevei.

tyánkőt a XIII. században. E század utolsó esz
tendőiben újra egy Németujváry-é lett a vár. 
Xemetujvary Iván nem tartotta meg azonban 
sokáig Borostyánkőt, s most Albert osztrák her
ezeg kezére jut.

Az osztrák be rezeg után ismét egy magyar 
király következik: HÍ. Endre az új tulajdonos. 
De Endre király sem bírja sokáig s a hatalmas 
vár ismét sorsára jut: gazdát cserél újra.

Xémetujváry Iván fia, János, e néven hatodik 
1310-ban osztrák kézre juttatja Borostyánkőt > 
osztrák kezben marad az huzamosabb ‘ ideig, de 
oklevelek szerint ;i X V . szazad kő/.epén mar 
újból magyaroké a var, s magyarok őrizete alatt 
i' áll. 1342-ben ugyan névleg .1 Nénietujváryak 
birtokában volt, de Í.i!*S-ban már zálogként kerül 
Wallsee Reinpreehlhez.

Mielőtt a vár a magyarok tulajdonába viss 1-

nyörfi reliefek mythologiai alakokat ábrázolnak, 
vagy pedig egyes vadász-jeleneteket tüntetnek 
lel. E műkincsek olasz munkák, és már a XVII. 
szazad elejetó] datálódnak. E teremben az űj 
tulajdonos különféle gyűjteményeket helyezett el. 
!* 'képén helybeli háziipar tárgyakat, hímzéseket 
csipkéket, régi mii viseleteket sth. A többi lak
részekben is mindennemű érdekes, művészeti tárgy 
észlelhető: az egyik terem pedig énekes könyvtárt 
tartalmaz. A bástyák egyik tornyában a régi fegy
vertár maradványai őriztetnek, mely a maga ne
meben érdekes látványosság.

Emlékezzünk meg a borostyánkői vár regi kín
járól is. Ez is egy nevezetessége a várnak. Kéne
kén már nincs vtz, évszázadok alatt kiszáradt 
lelis'en s olyan mély, hogy a beledobott üveg
darab ló 2U másodperez. alatt éri el a km fenekét.

Azt talán szükséglétén mondanunk, hogy a v ár
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ablakaiból, különösen a bástya fokáról és a park 
egyes részeiből gyönyörű kilátás nyílik az egész 
vidékre, melyet a borostyánkői vár mintegy uralni
látszik.

Ks a mint bejárjuk az évszázados var szobáit, 
a park sétányait, a hatalmas falak, a sudarfák, 
tudja Isten hány történetet mesélnek a régi 
időkről, a rég letűnt évszázadokról, melyeknek 
nyomait csak a vár hatalmas arányaiból sejt
hetjük, mert élet van itt, üde, viruló élet és a 
komor várat éltető természet veszi körül.

Sarc5éi gyógyfürdő.

f asvármegye északnyugati részében, 
közel Alsú-Ausztriu és Styria hatá
rához a nóri havasok végső kiága
zásai által képezett fenyves erdők 
és viruló rétekkel borított völgyben 
fekszik 'harcsa gyógyfürdő M46 ni. 
magasságban a tenger szilié felett, 

'harcsa gyógyforráshoz már évszázadok óta 
zarándokolnak a betegek s a mai gyógytudomáiiy 
is egyik első rangú gyógyfürdőnek tartja a kics- 
vidékíí üdülő helyet.

Ks 'harcsa nemcsak forrásainak gyógyerejérül 
híres, de a fürdő külső képe is nagyon kelleme
sen érinti a jövevényt. Lakásai szépek es kényel
mesek, fürdőházai minden igénynek megfelelnek, 
olvasó és társalgó termeiben a fürdöző közönség
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vr.lv. sem vágyódik nnnyirn a nyári 
szal’adsag után, mint a budapesti szi- 
nesz. Neki az pihenőt jelent es jöve- 
deltnet. Amerre jár. szórakozásból ven- 

liű íS P w  óegszerepel, müvészestéket rendez s 
mire őszkor visszajön, nem vsak új erőt 
hoz magával, hanem egy kis pénzt is.

Belső ügyeiket a színházak is igyekeznek el
intézni zárt kapuk mögött, hogy őszre tik is 
kívül-belíil tatarozva, új vonzerővel induljanak 
neki az új szezonnak.

A Nemzeti Színház már ellátta magát a külföld 
legjobb újdonságaival és megszerezte ti követ
kezei darabok előadási jogát: l'n  pére prodique 
(Dumas). Dér Star (Hermáim Bahr). Die Jour- 
nalisten tKrevtag). Le herceau (Brieuxl. Dér Bie- 
berpelz (Hauptmann). Morituré (Sudermann). A 
kegyelemkenyér (Turgenyev). Come le loglie 
(Giaeosa). Auf dér Sonnenseite (Blumenthal-Ka- 
delburg).

Tág tere fog nyílni ezekben Márkus Emília 
asszonynak, a ki szerződését a Nemzeti színház
zal újabb tíz esztendőre már aláírta, hogy művé
szetét, melylyel Jászáé asszonyt akarja pótolni, 
most Sudermann Otthonában ragyogtassa.

Az operaháztól elbúcsúzott Arányi Dezső, még 
pedig a Hunyadi László czímszerepében és hír 
szerint Berlinben keres szerződést. Elbúcsúzott 
Ariwhlson Szigfrid is, a kit a közönség zajos
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« »ymásra tolulnak a világesemények, 
mint hullám a hullámra, es végül 
viharrá dagasztják a tengert, mely 
készül elsöpörni a világot.

A genli gaztett még élesen él min
denki lelkében, s most követte ezt a 
másik, rmbertó, az olaszok jószivíí 

királya holtan bukott le kocsijában, nemes szivét 
átjárta a gyilkos golyó.

Az emberiség megrendülve nézi ezt a szörnyű
séges tragédiát es nem képes észhez kapni. Ki 
lesz a harmadik: Hol fog ez végződni?

A táviró csakhamar meghozta rá a választ. 
Parisban harmadnapon gyilkos tört emelt egy 
olasz a perzsa sah ellen, csakhogy a szúrás nem 
érte a perzsák királyát.

~S a* kik e királygyilkosságok'részesei, nyíltan 
hirdetik, hogy a sor meg be nem telt s e nagy 
tévelygés még több áldozatot is kíván.

Ilire járt. hogy az ifjú szerb király ellen is 
merényletet követtek el, melyet később meg- 
czálóltak ugyan, de lehet, hogy csak azért, nehogy 
zavarják a belgrádi nászt, melylyel ugyancsak 
meglepte a világot ifjú Sándor király.

De legjobban meglepte saját népét. Meglepe
tésében a minisztérium megszaladt, Milán lemon
dott generalissimus állásáról, s ha közbe nem 
lép az oroszok ezárja, hát komoly veszedelem 
keletkezhetett volna ebből az idillből.

Tdrcsiii l'i/vk.
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esős időben iisszegyülekezhetik, árnyékos sétá
nyai közkedveltek, villamos világítása pedig este 
teszi vonzóvá a kedves kis fürdőhelyet.

A fürdőzés szempontjából legkellemesebb Tar
osán a nyári évad: júniustól szeptember végéig. 
A mi a közlekedést illeti, ma már az is kényel
mes. Felső-Eör állomásig vasút viszi az utast, 
innen bér- és társaskocsikkal alig fél óra alatt 
el lehet érni Tárcsára.

Híres Tarosa vasláp fürdőiről, melyeket az 
18811-ben felfedezett tarosai vaslápból készítenek.

Tarosa elsői sorban női gyógyfürdő, de más 
betegségek ellen is nyújt gyógyulást. így vérsze
génység, sápkór, hurutos bámulniuk, vesebajok 
ellen, továbbá az idegrendszer betegségei közül 
kitűnő gyógyhely a migrain, a hűdések, ideg
gyengeség. gerinczagyi sorvadás, sth. ellen, vala
mint a lélegzési es  emésztési szervek némely 
betegségeit is teljesen gyógyítja Tarosa gyógy- 

iiisi. Ilyen betegségek: emésztési hiány, gyomor- 
o.igy bélhurut, gyomorfekély, sárgaság, epekő, stb. 

\ irdő elem Jr. Fiiont  Aladár Vasmegye tb. 
■ all, ki mint a fürdő igazgató-orvosa 

:e, imbiezióval arra törekszik, hogy a fürdő 
eun mai színvonalra emelkedjék.

Azoknak, kik a sajtó mostani felszólalásai s 
h;i a is leibuzdulasok benyomása alatt elhatá- 
r<'Ztak, hogy gyógyulásukat s üdülésüket hazai 
timi"kben kísértik meg, melegen ajánljuk Tnrcsa- 
fúrdo kies vidékét, kényelmes lakásait s gyógy
hatású forrásait.

óváeziókban részesített. Nagy érdeklődéssel vár
ták és kellő elismeréssel fogadták Itiirridn Ka
roly vendégszereplését is, a ki Tannháuser ezím- 
szerepéhen mutatkozott be először. Jó ízlésű, 
komoly művész, a ki szépen alakit és igazán 
elragadó tenorhanggal hír.

L'j magyar operához is lesz szerencsénk az 
őszkor, trlrinivliinis a cz.íme és Arany balla
dája után irta F,nkas ( időn, a kinek Balassa 
Bálint nevű operáját már ismeri a közönség. Az 
új operáról dicsérettel beszélnek.

Megszűnt a Népszínház primadonna válsága 
is és Kiiry Klára további két évre aláírta a szer
ződést az igazgatósággal, Hrgyi Aranka pedig 
énekiskolát nyit, a mi rendesen a penzió beje
lentését jelzi.

A budai színkörben kedves ünnepet ültek. 
Mcgjubilálták Frdőlyi Mariettát, a ki huszonöt- 
été él a színpadon és sok szép sikerre tekint 
vissza. A I .iiiii/'cÍczíiis-t adták több pesti művész 
közreműködésével, telt ház előtt.

A vidék is megkapta országos felügyelőjét gróf 
Frslrliiii Andorban, a Nemzeti Színház volt igaz
gatójában. A belügyminiszter e kinevezéssel meg 
akarja oldani a vidéki színészet sokat hányódó 
és vajúdó ügyét, a mi nem lesz oly egyszerű 
dolog, mert fogas kérdés. A hány ház. annyi 
szokás és minden vidéknek, minden városnak 
más az érdeke. Joggal remélhetjük a legjobbat.
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Sándor király, úgy látszik, szereti az állam
csínyeket, mert ilyenkor gyors energiával cselek
szik. Rögtön feleskette a tisztikart és lassan 
megbekült a szerb nép is.

A népek szimpátiája hamar kivívható.

A mig másutt királyok vérzettek cl és a népek 
egymás ellen viselnek irtó háborút, nálunk a 
király bölcsen elsimítja a gyűlölködés hullámait 
es újból megállapította a kvótaarányt egy évre. 
3 3 3 es út)1" Kz az arány.

Csakhogy nálunk is örökké kell, hogy viszály 
legyen, s ha békesség van a politikában, csiná
lunk gyűlölködést más téren, mely még a politikai 
gyűlölködésnél is utálatosabb.

Ilyen volt a /űm n  Ivor báró esete, a ki mint 
elismert első publiczista elnyerte az Akadémia 
által kezelt Bródy-dijat, de nem kapta meg. Köl- 
háhorodott ezen az egész ország. Hát nálunk 
már senki sem hirdetheti függetlenül a meggyő
ződését ?

A bárót kiátkozták az Akadémiából, mint a 
hogy az orosz papok kiátkozták T>>lstoj Leó 
grófot a mennyországból, s ha meghalna, még 
eltemetni sem szabad Oroszország legnagyobb 
Íróját.

Felelős szerkesztő: Holló Tivadar.
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Hornyánasky Viktoré*, él kir udvari könyvnyomdája, lludapesl.
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