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A KIRÁLY.
Deczember másodikán uralkodónk ötvenéves császári 

jubileumát ünnepelte Ausztria. Fényárban úszott a birodalmi 
székváros, örömlángok lobbantak ki az ablakokban és lobogó 
díszt öltöttek a büszke palotasorok.

A császárjubileum tulajdonképen osztrák ünnep volt, de 
azért egyben ünnepelt a magyar 
haza is, az a töld. melynek első 
embere, lánglelkű költőnk sza
vaiként -  a király.

Magyarország, a Reynmn Má
riáimul. hagyományosan hithű 
és királyhű ország. Ezeréves tör
ténetének folyamatán számtalan 
példáját adta gyémántnál szilár
dabb és gyémántnál tündöklőbb 
hűségének koronás uralkodója 
iránt. Mikor Mária Terézia trónja 
ingott, mikor ezer veszély kör
nyékezte, a hű magyarok rántot
tak kardot és az 1741-iki hircs 
pozsonyi országgyűlésen fegy
verbe állt a nemzet királyasszony 
és trón védelmére.

Mikor 1809-ik évben. Napó
leon győzelmes seregei betörtek 
Ausztriába, Fcrencz császár csa
ládjával együtt Budára menekült, 
s József nádor, a halhatatlan pa
latínus. így szól híres manifesztu- 
mában: ,,Magyarok! En mindent 
a Ti Nemeslelkűségetektől várok 
s hogy a király a Magyar Nemzet 
hűségében és vitézségében bízik.
Ezen bizodalomnak mostan szem
betűnő bizonyságát látjuk. () Fel
sége a királyné s az egész királyi 
Ház kebelünkben van. Oltalmunk 
alá bízta szeretett királvunk mind

ember és egy megváltó királyi asszony régen áthidalták azt 
az tirt, a mi 1848 deczembere és 1867 júniusa közé esett.

Fű benőtte a sírokat — gyöngéd kezek bekötözték a 
nemzet vérző sebeit.

A mi nagy, dicsőült királynénk szava elhatott a trónig 
és béke költözött az országba, 
egyetértés az uralkodó és népe 
közé.

Fcrencz József neve dicső 
és áldott a magyar előtt és a 
történelem már életében elője
gyezte neki a leyalkolmányosabb 
jelzői.

Szeretettel, csodálattal tekint 
hű magyar népe a valóban apos
toli ősz alakra, a kit napkeleti 
bölcscsé érlelt az élet, a tapasz
talás és a sok szenvedés.

A legnagyobb csapásoK, a 
melyek embert érhettek, sújtot
ták őt, csalódások, veszteségek 
hosszú sora fűződik ennek az 
ötven évnek a történetéhez.

És a legnagyobb, a legfájdal
masabb csapás épen most érte, 
a jubileum esztendejében, mikor 
óriási ünnepségekre, fényre, pom
pára készült a büszke birodalmi 
székváros. Most vesztette el életé
nek hűséges társát, bánatainak 
osztályosát, a mi dicső királynén
kat.

ízt. a mi tulajdon életénél ked- 
’esebb . . .“

Es a magyar nemzet ismét 
■tyvert fogott, megalakult a ne-

WiTTiTt M A

Es hiába lobogtak öröm- 
tiizek Bécs palotáin, hiába lengett 
sok szinű zászlók tengere, dör-
gütt az 
Deurnra

nesi fölkelő sereg és nemzetünket
iem szédítették meg a világhó- -----
ító Napóleon szavai, a ki elpártolásra akarta bírni.

A magyar hűség próbái közé méltón sorakozik dcczem- 
'cr másodikénak a megünneplése, melyben lojális érzülettel, 
lély tisztelettel és alattvalói hódolattal vett részt minden 
?az hazafi.

A hazának egy providencziális alakja, egy bölcs nagy

tengere,
ágyú és zúgott a Te 
hívó harang áhitatos 

szava — az uralkodó ezen a na
pon nem ünnepelt népeivel, csak 
ember, csak apa — nagyapa 
akart lenni ezen a napon és a 
vvalseci kastély csöndes magá
nyába vonulva — emlékezni, 
emlékezni. . .

a kiknek válságos napjaik- 
ruk nagylelkűségében, bülcseségében és 

van bizodalmuk, ezen a napon térdre 
tak a mindenek Urához, s mint egy össze-

m agyarok,De a hűséges 
bán csakis királyi 
igazságszeretetében 
borulva fohászkodó 
forrt nemzeti ima szállt a csillagok felé: Isten tartsd mén 
nekünk a királyt! G r . V ay  S á n d o r .
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A szalok-taskonvi kastély.
— Gróf Szapáry Gyula. —

w-*/ aranykalászszal ékes alföldi ronaságon 
i J  sokkal kevesebb a történelmi múlttal bíró 
* kastély, mint a sziklás, erdős felvidéken.

Oka ennek arra vezethető vissza, hogy a I isza- 
Duna közét inkább a köznemesség bírta, s míg 
a felvidéken dvnasták pompás várakat építet
tek, addig itt csupán egyszerűbb, tömör falu 
kúriákkal találkozunk.

Ma már kerülnek kastélyszámba menő uri- 
lakok a rónaságon is, ilyen például a gróf 
Szapáry Gyuláé, az ő valóban remek, minta
szerű taskonyi gazdaságában. Szent ez a föld 
minden igaz magyarnak, mert valamikor a nagy 
Orczy Lőrincz kiterjedt uradalmainak volt egy 
része.

Báró Orczy Lőrincz, a kinek dicső nevét 
kalaplevéve említi az utókor, kinek föllépése 
epochát alkot irdalomtörténetünkben, mert irány
adó munkásságával egy egészen új irodalom 
magvát vető el.

Katona História Criticá-'yáhixn így emlékezik 
c kitűnő férfiúról: «B. Orczy Lőrincz Vas vár
megyéből 1 levesbe származott szülőktől szüle
tett, és nem kevésbbé tudománya fényére, 
mint nemére nézve kitűnő s így tudta a hadit 
a polgárival összekapcsolni, hogy Abauj vár
megyében mind a főispánságot, mind a lo
vassági ezredesi hivatalát a legnagyobb dicsé
rettel viselte*.

Miután Orczy Lőrincz 1786-ban osztályos 
egyezségre lépett atyafiaival s nemes Orczy 
Antal árváival elcserélte somogymegvei Orczi 
falubeli részét az ő birtokaihoz közel eső 
fegyverneki részjószágért, már állandóan 1 le
ves vármegyében, Tarna-Örsön lakott.

A teleket Pesten töltötte, de kora tavasz- 
szal sietett falujába, melyről maga mondja 
Barcsayhoz intézett epistolájában:

Jól képzeld barátom! tavasz nyilasával.
Elszunnyadt természet feltámadásával,
Testet odahagytam büszke polgárjával,
Házamhoz repültem együtt a gólyámmal.

Az örsi bölcs halálát — 1789. júl. 28-án — 
udvari, katonai és írói körökben nagy meg
döbbenéssel fogadták, s ha lapozzuk a kora
beli hírlapokat, tapasztalni fogjuk, mennyire 
érzékeny volt ez a veszteség. A «Mindenes 
Gyűjtemény» Kisasszony havának 15-ik nap
ján költ XIV. levelében idősb Péczeli József 
kesereg fölötte :

Ti! kik szeretitek hazátok s nyelvetek 
Jertck, Orczy sírját áztassa könnyetek.
Ti is íniba merült Musák sirassátok 
Árvákká lettetek, elment hív dajkátok.
Ki titeket meleg szárnyakkal fedeze 
Költségnek, munkának azért nem kedvező.
Gyűlölte a pompát, álnok szívességet,
Száján ülő szive szólt egyenességet.

A Görög és Kerekes által szerkesztett Hadi 
és más nevezetes Történetek augusztus 7-iki 
száma mély fájdalommal jelenti a gyászesetet.

«Megcsendül fülünk s szivünk megdobban, 
azon váratlan szomorú hírnek a hallására, hogy 
az ég, már néhai drága emlékezetű B. ( )rczy 
Lőrincz urat, azt, a kit ingyen való kegyelmé
ből ez idő szerint édes hazánknak a fennhéja- 
zással, módi üzéssel s mások megútálásával, szé
ket nem ülhető alázatosságnak, az álarezos sok
színűséggel s csapodársággal nem egyesülhető 
egyenes s z í v  őségnek, a haza okos és tántorgás 
nélkül való szereteténck, az időt megbecsülni 
tudó munkásságnak, és sok más szép virtusok
nak mustrájául s eleven példájául engede, immár 
visszavette.»

Orczyban kora legnagyobb Maecenása, s a 
maga nemében legnagyobb írója veszett el, a ki 
halála előtt azonban még megérte azt az örö
méit, hogy karján fiúunokát ringatott, fiának 
Józsefnek Merényi Borbála grófnőtől született 
fiacskáját, Lőrinczet, a ki a családfán mint II. 
Orczy Lőrincz szerepel.

II. Orczy Lőrincz volt tulajdonképen a fegy
verneki mintagazdaság megteremtője, és külö
nösen gulyája, ménese volt oly hírneves, hogy 
mikor az 1820-ban, hosszabb időt Pesten töl
tött herencz császár tiszteletére főuraink Mayerfi 
herencz szent-lőrinczi nagybérletén gazdasági

matatást rendeztek, a legnagyobb dicséretet 
csak a fegyverneki gazdaság remek állatjai nyer
ték.

De nemcsak kitűnő gazda, a közéletben is 
kiváló szerepet vitt, jeles férfiú volt II. Orczy 
Lőrincz is, a ki több ízben viselt főispáni tisztet 
és a kamarai titkos tanácsosi rangot is elnyerte. 
1808. július 26-ikán vezetvén oltárhoz Batthyány 
István gróf és neje, Bolza Antónia grófnő leányát 
Teréziát, a század első tizedeiben a legfényesebb 
házak egyikét vitte az országban.

Különösen hites volt a gyöngyösi Orezy-ház, 
mely remek, emeletes kastélyban nemcsak pom
pás termek, kényelmes lakosztályok, de egy tel
jesen berendezett és fölszerelt házi színpad is 
volt, teljes bútorokkal, változatos ruhatárral föl
szerelve.

11. Orczy Lőrincz házasságából egyetlen egy 
leánygyermek, az 1810-ben született Anna 
bárónő volt, egy nemes lelki tulajdonokkal gaz
dagon megáldatott hölgy, méltó ivadéka az örsi 
bölcsnek.

Lángoló hazaszeretet, a magyar nyelv és iro
dalomért való buzgalom, de mindenek felett a 
legszélső határokig menő jószív jellemezték. 
Orczy Anna képes lett volna utolsó fillérével 
is enyhíteni az emberi nyomort és a Mátra alján

G ró f Szapáry Gyula. —  —

nem is nevezték másként, mint Gyöngyös angya- 
/íf-nak.

A gazdag örökösnőnek, képzelhető, mennyi 
volt a kérője, és a század huszas éveinek a 
végén sehová se járatott be annyi csengős négyes 
fogat, mint a kőoroszlános gyöngyösi Ot czy-házba.

A sok közül egy daliás szép fiatal férfi, gróf 
Szapáry József nyerte meg a tetszését és 1830 
július havában fölpántlikázta kedvét, kivirágozta 
utczáit Gyöngyös az áldott lelkű, angyali AIna 
bai óin sst ■ 1 akoda 1 mára.

így, házasság útján jutottak aztán a nagy 
Orczy Lőrincz hevesvármegyei birtokai a .Sza
páry család kezére, nevezetesen a gróf Szapáry 
Gyula taskonyi uradalma is, a mely ugyancsak 
Orczy Anna után való juss.

A muraszombati szécsi-szigeti és szapári gróf 
Szapáry család eredetileg, ugyancsak mint az 
Orczy, Dunántúlról származik, és nevét a vesz- 
prémmegyei Szapár községtől vette.

Első ismert őse György 1560 körül élt. István 
nevű fiától származott András, 1620 táján Győr 
vármegye alispánja s ideiglenes koronaőr.

A család vagyonának és tekintélyének meg
alapítója István egyik fia, a történelmileg is hír
neves Szapáry Péter.

Ifjú korában több ízben harczolt a török ellen 
s 1657-ben rabságba esvén, terhes szolgaságba 
esett.

A kegyetlen basa ekébe fogatta és úgy szán
tana vele a kemény, rögös földet, de fordult a 
szerencse kereke, Szapáry kiszabadult a fogság
ból és idő múltával ő ejtette foglyul a basát.

A kegyetlen török, bosszútól remegve, mér
get vett, mikor belépett hozzá a nagylelkű magyar 
főúr, s így szólt:

— Szabad vagy!
A basa térdre hullva zokogta:
— Köszönöm jóságodat nagylelkű magyar, 

de késő, bosszúdtól remegve, mérget ittam, meg 
kell halnom.

Valóban meg is halt a basa, és ezt az ese
ményt íróink és művészeink gyakran földolgoz
ták, sőt egy német szomorújáték is van, mely
nek czíme: l é  tér Szapáry, s a század elején 
nagy tetszéssel adták. Miután Szapáry Pétert
22,000 császári aranyon a rabságból kiváltották, 
további pályája folytonos emelkedés volt.

Előbb mosonmegyei alispán, majd az 1681-ik 
évi sopronyi országgyűlésen a nevezett megye 
országgyűlési követe volt és alországbiró lett.

A Thököly-lázadás idején olyan nagy szol
gálatokat tett uralkodójának, hogy I. Leopold

császár és király 1687-ben arany lánczczal 
díszítette föl.

Szapáry Péter vetette meg alapját a csa
ládi vagyonnak is, miután nejével, Egresdy 
Zsófiával,* Lgrcsdy Boldizsár királyi táblai 
ülnöknek és alországbirónak a leányával, kü
lönösen Vasmegyében, gróf Kérv Ferenc/ fő
ispántól számos uradalmat szerzett. Ezek közt 
volt a muraszombati is, melytől a család ma 
egyik élőn evét írja.

Szapáry Péter 1699-ben halt meg, három 
gyermeket: II. Miklóst, II. Pétert és Krisztinát, 
Kapivári Kapy Györgynét hagyván hátra.

II. Miklósnak nejétől, gyöngyösi Nagy 
Sárától, nem maradtak gyermekei, míg II. 
Péter, a ki gróf Balassa Teréziát vette nőül, 
öt gyermeknek lön atyja. A gyermekek, 
névszerint III. Péter, Ignácz, József és I. 
János voltak; s itt megemlítendő, hogy 111. 
Péter és I. Jánosnál szakadt két ágra a máig 
is virágzó család.

III. Péter katonai pályára lépett és a tá- 
bornokságig emelkedett, de noha három fia:
II. János, IV. Péter és Vincze mind nősek 
voltak, gyermeke csak Vinczének maradt, 
leányok lévén azonban Antónia, gróf Wcl- 
sersheimb Leopoldné és Krisztina, gróf Baillet 
Latour Károlyné, ez az ága a családnak kihalt.

Ebből az ágból való volt Szapáry János, 
valóságos belső titkos tanácsos, ezredes és 
előbb Sándor föherczeg, magyarországi ná
dor, majd József, a halhatatlan palatínus lö- 
udvarmestere.

Nejével, Teleki Leopoldina grófnővel, kü
lönösen fényes szalont tartott a század elején 

• ~• iTirtriii,—.sr'v'j*-i1 i 111!I"A11”1! 1 /.o k < 1 v " ^  « í*.á | v ■■
ségeket, melyeket József nádor 1814-ben 

mint liázigazda, Ferencz császár és szövetségesei 
1 Sándor orosz czár és a porosz király tiszteletére 
a magyar fővárosban rendezett.

Különösen díszes volt a nagy udvari bál, 
melyen a szuveréneknek a magyar tánezot 
Szapáry János öcscse, Vincze gróf, akkor őr
nagy a hadseregben, Ráday Xina grófnővel mu
tatta be.

Ollyan szép párt még nem láta Buda, 
mint ezek vakínak, ékes nemzeti köntösben mu
tatta be kellemetes nemzeti tánezunkat a’ Fő- 
uraságoknak. . .» írja egy rokonához intézett 
levelében bán') Szepessy János.

III. Péter ága mint fentebb említettük, kihal
ván, a család a másik I. János ágáról terjed 
tovább; akinek nejétől, gróf Erdödy Annától 
két fia: Pál és II. József maradtak.

Pál tagja volt az 1791-iki országgyűlésnek s 
a 67-ik törvényczikkolv szerint az országos se
relmek vizsgálására kiküldött bizottmány tagja, 
v. b. titkos tanácsos és 1796-tól Árva vármegyé
nek főispánja A tudományokat szerető Iérlíú 
volt és nem alapított családot.

A kisebbik fiú II. József, a ki 1755 ben a köz
nek szentelvén magát, nagyon korán vállalt hiva
talt. Előbb Szeréin-, utóbb Mosony vármegye
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A kastély. Parkrészlct.

főispánja és a pozsonyi tanulmányi kerület fő
igazgatója lett. A Ludovica Akadémia tőkéjét 
5000 forinttal szaporítá. Üres óráiban, mint test
vére, ő is szívesen foglalkozott tudományokkal, 
különösen ncmzetgazdászattal és írt is egy «l)as 
Unt hát ige Rcichtum llnngarns» czímíí könyvet, 
a mely Nürnbergben 1784-ben jelent meg.

Kétszer nősült. Első nejétől egy leánya Anna, 
a ki gróf Gorzkovszky Károly lovassági tábor
nokhoz ment nőül, második nejétől, gróf Gattcr- 
burg Jankától pedig öt fia: Eülöp, később olmützi 
kanonok, III. József, Sándor, Antal és Ferencz, 
a híres magyar delejgyógyász és Miklós marad
tak, a kik mind virágzó családoknak lettek fejei.

Köztük 111. József, 1799-ben született és mint 
udvari tanácsos a közpályán működött. Nősülése 
után is többször Bécsben élt, míg neje, Orczy 
Anna bárónő, Magyarországon maradva, minden 
idejét gyermekei nevelésére és a jótékonyság 
gyakorlására fordította, állandóan Gyöngyösön 
lakott, a régi, jeles Orczy-Jiázban, mely gazdát 
cserélve bár, nevet sohasem cserélt és meg
maradt mindmáig Orczy-háznak.

Itt élte át gyermek- és ifjú éveit Szapáry 
Gyula gróf, a későbbi miniszterelnök és kitűnő 
államférfiú, testvérei Iván, a híres sportsman, 
és Imrével.

A nemes, jótékonyszivű gróf Szapáry Józscf- 
nét rendkívül sok csapás érte, és gyermekei 
közül kettő borzasztó halállal múlt ki.

Legidősebb gyermeke, egyetlen leánya Sarolta, 
herczeg Auerspergné 1873-ban Pozsonyban töl
tötte a farsangot és leányával, a bájos Anna 
herczegnövel épen bálba készültek.

Az idő későre járt, a komorna sietve szor
goskodott úrnője körül, mikor egyszerre csak 
iölborult a szőnyegre helyezett ezüst gyertya- 
tartó és+H+atal -h-e-rczcgnő könnyű illusion ruhája 
lángba borult.

Auerspergné, szeretett gyermekét akarva meg
menteni, az égő leánykára vetette magát, sike
rült is a bősz elemet elfojtani, de az önfelál

dozó anya önmagát vesztette cl, mert olyan 
súlyos égési seb( két kapott, hogy a nemes hölgy 
áldozata lett hősies tettének.

Harmadik fiát, a daliás Imrét, a kit a főúri

körökben beczéző szeretettel csak Musi nixk 
neveztek, szintén véletlen baleset folytán veszté 
el Szapáry Józsefné.

Imre gróf ugyanis a honvédségnél szolgált, 
s ott magánbosszúból, egy Tóth Lajos nevű 
hadnagya, a kinek jogtalanul kért szabadságát 
nem engedélyezte, orvul, hátulról lőtte agyon, 
addig míg a gróf mosakodva, háttal fordult hozzá.

Megdöbbentő, hogy Szapáry Imréné Rudics 
Nella bárónő pedig, 1875-ben kedves barát
nőjénél Wenckheim Krisztina grófnőnél lévén 
látogatásban, ott az épülő kigyósi kastélyban 
egy nyílt pinezébe esett és belső elvérzés által 
végezte életét.

III. Szapáry József fiai közül a nyilvános pá
lyán legnagyobb szerepet a legidősebb Gyula 
gróf vitte — a ki már kora ifjúságában lépett 
közszolgálatba.

Már nőtlen korában kitűnő gazda volt s ön
állóan kezelte a taskonyi birtokot.

Huszonnégyéves korában ő alapította a külső- 
szolnokvármegyei gazdasági egyesületet, c mel
lett a társadalmi téren is minden mozgalmat 
vezetett.

Asszonyok, a kik ma már nagymama sorban 
vannak, nem győznek még most sem eleget be
szélni az ideális szép Szapáry Gyuláról, a kinek 
már megjelenése is elég volt, hogy valami jóté
kony ezélú mulatság vagy műkedvelői előadás 
sikerét biztosítsa.

A fővárosban is gyakran megfordult s itt 
nagy pártolója volt művészetnek, irodalomnak

1860-ban már Heves- és Külfő-Szolnokmegyé- 
ben mint alispánt látjuk, 1867-ben pedig ugyan
csak itt mint főispáni helytartóval találkozunk 
vele.

Két év múlva államszolgálatba lépett át a 
nemes gróf s 1869-ben belügyminiszteri min. 
tanácsos, 1870-ben közlekedésügyi államtitkár

Könyvtár. Virdgszoba.

Gróf Szafdry Gyula szalok-laksonyi kastélyából.
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lett. mely tisztéről azonban egy év múlva le
mondott.

T'gv darabig a galgóezi kerületet képviselte, 
míg i 873-ban a kabinetbe lépett, elvállalta a 
belügyminiszteri tárczát. Később 1878-té>l 1887-ig, 
tehát teljes kilenc/, évig pénzügy miniszterkellett, 
s mint ilyennek nagy sikerei voltak, többek közt 
az ő nevéhez fűződik a rente-konverzió szeren
csés keresztülvitele is. 1890. márczius lő-tol, 
Tisza lemondása után miniszterelnök lett és a 
belügvmimszteri tárczát is vitte. Alatta merült 
föl az egyházpolitikai kérdés s közte es minisz
tertársai közt véleménykülönbség fordulván 
elő, 1892. nov. 21-én lemondott. Ugyancsak 
ebben az esztendőben a szabadelvű pártkörből is 
kilépett,sőt a mostani parlamenti szakra képviselői 
mandátumot se vállalt. Az uralkodó legmagasabb 
kitüntetésekkel halmozta el. s tulajdonosa az 
uralkodóház tagjait kivéve — a rendkívül ritkán 
adományozott arany gyapjasrendnek; a Szent Ist
ván és a franczia becsületrendnek nagykeresztese.

Szapáry Gyula mint állam férfiú kiváló helyre 
számíthat történetünkben, s miniszterkedésének 
ideje alatt több üdvös törvény, így a választási 
törvények rendezése is végrehajtatott.

Az udvarnál gratissima persona, s ő alatta 
ment végbe király O Felségének 25 éves jubi
leuma is, a mely újabb kapcsot képezett ural
kodónk és népe közt.

Érdekes, hogy gróf Szapáry úgy a belügyi 
mint a pénzügyminiszteri tárczát rend
kívül szakértelemmel vezette és mint 
miniszterelnök is egyike volt a legkitü- 
nőbb kabinet- fc>n ök öknok.

Családi élete boldog. Neje egy magas 
műveltségű, nagy lelki tulajdonokkal 
megáldott Festetics grófnő, a ki míg 
őrangyala házi tűzhelyének, addig a jó
tékonyság oltárán is áldozik és nevét 
áldva emlegetik a szegények kunyhóiban

A házasságból három fiú : György, a 
ki már önállóan vezeti a szent-györgy- 
ábrányi uradalmat, Lörincz követségi 
titkár és József huszárfőhadnagy, ezen
kívül leányai: közülök Ilma grófnő Révay 
Simon báré) neje, míg a hajadon Szapáry 
Tani ékes virágként a szülök ápoló keze 
alatt, díszei a családi háznak

Szapáry Gyula gróf mint gazda, 
egyike az elsőknek hazánkban.

A taskonyi mintagazdaságot Szapáry 
Gyula gróf emelte mai európai szín
vonalra.

Történeti nevezetessége a pusztának 
a Mirhó ere, mely a birtokon végig 
vonul és az ezen éren át vezető Mirha-gát.

A múlt században a Tisza kiöntése 
alkalmával az árvíz a Mirhó éren ke
resztül a Enrttyó kiöntéséig terjedt és 
ez által nemcsak a Tiszához közel eső 
gek voltak örökös árvizeknek kitéve, de 
lekedés is egyre fennakadt, s mint azt I 
11 '.érnék- A'

Említésre való a szakszerűen épített pusztai 
iskola, két egészséges, szellös tanteremmel, me
lyet épen úgy mint a tanítót, Szapáry gróf saját 
költségén tart fenn.

Az állatállomány pompás.
Méneseinek alapját a hites teg\ verneki ménes

ből átvett kanczák képezik, valamint a gulya is, 
az Orczy Körincz-féle gulyából ered, melyhez 
bikák időközben még Mezőhegyesről és Almássy 
Kálmán gróf sarkadi tenyészetéből vétettek.

A birtokon figyelemre méltó az urilak, mely
ből öt fölvételt mutat be lapunk, valamint a 
családi sírbolt is, melyet nemrégiben művészi 
ízléssel és semmi költséget nem kiméivé a jelen
legi tulajdonos, gróf Szapáry Gyula emeltetett.

Kszterházv Miklós herezeg és neje 
('zi ráky Margi t grófnö.

m
Eszterházy család, a kihalt lllésházy csa

láddal és még vagy három más nemes 
famíliával együtt a Stj/iiii/on nemzetség

ből származik. Első ismert őse a családnak 
Mohiul, a ki 1186-ban mint királyi pristaldus 
fordul elő.

Eszterháza község, melytől a család nevét vette, 
valószinüleg szláv eredetű, Stras vagy Szterav 
lehetett, ezéit volt a névnek a középkorban 
többféle változata, mint pl. Estonis es Zcrházy.

irdky M argit g rsi/n

helysé- 
a köz- 

11 orvát h
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olvassuk, a Mirhó vize miatt Pestről Debrcczenbe 
Tokajon keresztül lehetett eljutni.

Orczy Lőrincz a Tisza szabályozás érdeké
ben már rendkívül sokat tett, s ö volt az e 
czélból kiküldött első királyi biztos. Föladatá
nak kitünően megfelelt s egyik versében mun
káiról maga is örömmel emlékezik ;

Ismét meghutykáztam Tiszának árjait,
Ott töllém. itt nyitám egy ápolt árkait,
Erigc, zsinórjával mérvén csavargásig 
Jobb egyenességre intézém folyásit.

Áő/;’vr bizonyára egyike lesz azoknak a kül
földi mérnököknek, a kiket 1785-ben II József 
császár a Mirhó víz áttöltésére kirendelt, s a 
kikről Erdődy Lajos, Szabolcs vármegyének fö- 
>zolgabirája egy 1785. július 28-án Tisza Szálú
kon kelt leírásában is megemlékezik.

A birtok értékét rendkívül növelte az 1887-ben 
elkészült mátrai vasút, annál is inkább, mert 
csak ez tette lehetővé a pompás kőút építését, 
melyen az év bármely szakában elszállíthatók 
a termények.

A gazdaság jelenlegi beosztását 1887-ben 
állapították meg, de vezetése már előbb minta
szerű volt. melyben elévülhctlen érdemei van
nak Böck Bertalan tisztartónak, a ki 1849 óta 
áll már a gróf Szapáryak szolgálatában.

Az Eszterházy család a XVI. század dereká
tól kezd rohamosan emelkedni. Ekkor eh Bene
dek, a kinek unokája. Ferenc/., már pozsonv- 

“ íegye: a i ^ p á h T T T T ^ ^ g á l a f i t n á i  l l T ^ n y e y  
Ilona öröksége után használta először a galan- 
thai előnevet.

Az illusztris családban a herczegi ág megala
pítója Eszterházy Pál nádor. O a családi nagv 
vagyon, a lény és befolyás első indítója is, a 
ki az 1687-iki t. ez. értelmében elsőszülöttségi 
hármas hitbizományt alkotott három fia: Mihálv, 
Gábor és József javára.

Mihály herczeg, a hitbizomány első utódja, 
1721. márczius 29-én fiú-örökös nélkül hunyva 
el, most már a két majorátus valóban herczegi 
egységes hitbizománynyá olvadt össze testvér- 
öcscse, József kezében.

Ezekbőlkitünik. hogy a fraknói vonal, Eszter
házy herczegi ágának a legifjabb Pál utód, 
József lett a továbbterjesztóje.

Eszterházy József herczeg 1688. május 11-én 
született Kis-Miltonban és 1. Leopold már 
1704-ben Zala várinegyt* főispánjává nevezte ki. 
Neje, a kivel 17«>7. május 22-én lépett házas

o k  tá . Írói
egy leánya s két fia származott.

József herczeg nem válthatta be a hozzá fűzött 
reményeket, mert férfikora elején, harminezéves 
korában már elhunyt, hátra hagyva nejét, a ki 
1762-ben követvén férjét az örökkévalóságba, tel
jes negyven évig viselte utána az özvegyi fátyolt.

A nemes úrasszony özvegységének idejét leg
inkább fiai: Pál Antal és Miklós nevelésére for
dította. s e mellett a kiterjedt birtokokat is 
nagy bölcseséggel kormányozta. Az ő kormány
zatának idejére esik a kismartoni híres zene 
kar első karmesterének, Werner Józsefnek a 
kinevezése, melyet a herczegasszony 1728 má
jus 10 éli írt alá

Az ifjú herczegek zenei képzésére is nagy 
gondot fordított a kitűnő anya, a mi mellett 
bizonyít, hogy Pál Antal herczeg maga is ki
tünően játszott hegedűn.

T'szterházy Pál Antal 1734-ben önkéntesen 
csatlakozott Lotharingi Károly herczeg csapa
taihoz és részt vett a rajnai hadjáratban. Miután 
ugyanebben az évben nagykorú lett, nőül vette 
Lunati Yisconti Mária őrgrófnőt, de házassá
gukból gyermek nem származott.

Mária Terézia 1741-ben főkamarássá, majd 
tábornokká nevezte ki a hcrczeget, a ki az 
örökösödési háborúban egy saját költségén föl
szerelt és föntartott ezreddel vett részt.

Rendkívül érdekes a fraknói várban T'szter
házy Józsefnek az a képe, a mely őt pompás 
díszruhában, az orosz gyapjas-rend jelvényével 
80 tisztje körében ábrázolja.

A bátor katona azonban mint államférfi is 
szerzett hírt magának. 1750-ben kitűnő szolgá
latokat téve uralkodójának a nápolyi udvarnál, 
a hová követi minőségben küldetett.

Kis-Martonban 1760-ban telepedett 
le állandóan s legfőbb örömét kitűnő 
zenekarában találta, a mely akkor már 
szinte világhírre emelkedett, a későbbi 
nagy zeneszerző, 1 laydn vezetése alatt.

Pál Antal herczeg rövid ideig gyö
nyörködhetett kivált) zenekarában, mert 
1762. márczius havában már elhalt, nagy 
gyászára minden szegényeknek és ügve- 
fogyottaknak, a kiknek nála alig volt 
bőkezűbb támogatója O alapította Kis- 
Martonban a gyógyszertárral kapcso
latos kórházat is, melyben irgalmas 
barátok végezték az ápolást. Utolsó per- 
czeiben is nemesen gondolkozott a her
czeg és végrendeletileg elengedte sze
gein- jobbágyainak mintegy három mil
lióra menő tartozásukat.

A hitbizomány. ezenkívül Pál Antal 
szerzeményei, gyermekei nem lévén, 
öcsesére, Miklós herczegre szálltak át.

1. T'szterházy Miklós 1 714-ben szüle
tett s hetvenhét évre terjedt életét a 
k ö zj a v a k n a k szentelte.

Igazi gavallér, bőkezű Maecenás volt, 
a kit a fónvis melléknévvel illettek kor
társai.

Neje Weissenwolf Erzsébet grófnő, 
Mária Terézia udvarának egyik legki

magaslóbb alakja, teljes ötven éven keresztül 
volt hű társa T'szterházy Miklósnak, vele a leg
boldogabb zavartalan családi életet élve.______

Mik lós herczeg korának egyik legkitűnőbb 
lovaskatonája volt, s mint ilyent, őt bízták meg 
a magyar huszárság gyakorlati szabályzatának 
a kidolgozásával.

1753-ban róla nevezték el az előbb Andróssy 
gyalogezredet, a melynek ezredtulajdonosa is 
lett. A hétéves háborúban több ízben, de külö
nösen a kollini csatában tüntette ki magát. 
Tízért Mária Terézia épen abban az időtájban 
alapított világi rendjének középkeresztjével, a 
rend-ünnepen október 15. 1765 — szemé
lyesen díszítette föl Eszterházy Miklóst.

Híres volt Eszterházy Miklós pompaszerete- 
téröl, s különösen fejedelmi fényt fejtett ki, 
mint a magyar testőrző sereg kapitánya

11 építtette a süttüsi vadászlaka helyére azt 
a pompás kastélyt, mely 1766-ban készült el, 
és lisctirhó'a név alatt bámulatba ejtette kor
társait.

Eseti hasa oly remekszép volt, hogy mikor 
Eszterházy Miklós Rohan herczeg franczia nagy
követet látta ott vendégül, ez elragadtatva kiál
tott föl:

/ .seh rhiieón újra JÓ/fa/a/fattt Wrsai/kst.»
Es Valiiban pompás volt a kastély remek 

kép-, könyv- és szobor-gyűjteményével, vala
mint az ékes kis bábszínházzal, a mely olyan 
divatos volt a múlt század hatvanas éveiben.
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Rendkívül szentté az irodalmat, zenét, ő 
maga is pompásan játszott a hanton nevezetű 
hangszeren. Bessenyey Ciyörgvöt, a jeles testőr
írót hathatósan pártfogolta s ez gyakran idő
zött is az eszterházai tündérfényű kastélyban.

Az ottani mulatságokat, a Xovers által ren
dezett tündéri ballettokat, a melyeknek csillaga 
Delphin kisasszony bécsi udvari tánezosnő volt, 
le is írta Bessenyey (ivörgy, a mint ez máig 
olvasható jeles úttörőnk < Eszterházi I áyassa- 
jroÁt* czimíi könyvében.

Kszterházy Miklós még (ioethét, korának e 
lángszellemét is lebilincselte, a ki Frankfurtban 
találkozván vele, így emlékezik róla : Kszter
házy herczeg nem magas, de szép termetű, élénk 
s egyszersmind előkelő, minden gőg és rideg
ség nélkül."

Kszterházy Miklós herczeg 1790. szeptember 
28-án fejezte be eseményekben és dicsőségben 
gazdag életét, a hitbizományban fia, Antal (Pál 
Anzelm) által követtetve, a ki azonban csak 
négy évvel élte túl nagynevű atyját; de már 
ennek életében aranybetűkkel írta nevét kora 
történetébe.

Antal herczeg is nagy kegyeiben állott Mária 
'Teréziának, és esküvőjén, mikor 1763. január 
10-én a bécsi Burg tükörtermében adta össze 
Batthyány kalocsai érsek Erdödy Mária Terézia 
grófnővel, egész udvarával megjelent.

Kszterházy Antal hcrczegnck két fia, Miklós 
és Antal származott házasságából, de 
miután az ifjabb Antal 1789-ben, Bclgrád 
ostrománál kapott sebében meghalt, 11.
Miklós herczeg lépett a hitbizomány 
örökébe.

Fiatal éveiben egész Európát beutazta, 
s előbb mint katona, majd mint diplo
mata szolgálta hazáját és uralkodóját.
Családi tradiczióihoz híven ő is pártolta 
a tudományokat, a művészetet s ő ve
tette meg alapját a világhírű Kszter
házy képtárnak, mely a külföldnek is 
mélté) csodája volt.

Az ő idejében emelkedett világhírre a 
Moreau tervei szerint készült kis-mar- 
toni kastély.

Az ozorai vadászatok, a mikor ven
dégeit az erre czélra épült miklósvári 
kastélyban látta. A herczeg 1804-ben 
megvásárolván lidelstelten uradalmat, 
ezzel a német birodalom mediatizált her- 
czegei közé lépett.

Már Antal, ele még inkább Pál her- 
c/.eg idejében tetemes pénzzavarokba 
jött a dynasta-család, úgy hogy ez a 
körülmény korlátozókig hatott a hitbi- 
zoniánv két utolsó birtokosára. Biztosí
totta azonban a szép jövöt, mert ime, 
a jelenlegi Kszterházy majorátus tulaj
donosa, az iljú Miklós herczeg, most vagyoni 
arisztokrácziánkban is a legelső helyet foglalja cl.

Xegyszázezer holdat meghaladó birtok ura 
most Kszterházy Miklós herczeg és kastélyai 
páratlan szépségével kevés főúri kastélyunk 
vetekedhet.

Közülök legfényesebb a kis-martoni, mely a 
Lajta hegységben, közel az osztrák határhoz 
fekszik.

Ennek a kastélynak remek dísztermében tar
tották hajdan a híres főispáni beigtatásokat s 
világhírű a park gyönyörű pálmaházaival, mes
terséges tavai- és vízeséseivel. Egyik nevezetes
sége a lA'opoldina-csaniok\ egy kerek kupolás 
épület, mely nevét attól a carrarai márvány- 
szobortól nyerte, mely néhai Kszterházy Leo- 
poldinát ábrázolja s a világhírű Canovának egyik 
mesterműve.

Figyelemre méltó meg a 45,000 kötetből álló 
könyvtár, mely egészen külön épületben áll, a 
butorzati ritkaságok s a temérdek családi kincs 
és ereklye.

Észtéi házáról és ünnepeiről már emlékezve, 
meg megjegyezzük, hogy a remek kastélyban 
126 szoba van. Nevezetesek ezek között azok, 
melyekben 1773-ban Mária Terézia királynő, 
Mária Anna és Erzsébet főherczcgnők és Miksa 
fő herczeg laktak.

A lejedelmi szép díszkénben emelkedtek 
regebben, a XYII1. század divatjának meglelc- 
k'leg, a Xap, Dianna, Fortuna és Yenus tem

plomai, a báb-színház és a kínai csarnok, mely 
t á n c z h e 1 y i s é g ü 1 szolgált

A jövő számára őrizve a múlt emlékeit, a 
dynasta-család kis-martoni kastélya tanúja most 
Kszterházy Miklós herczeg ifjú boldogságának, 
a ki bájos fiatal nejével, Czirákv Margit gróf
nővel. itt tölti a mézesheteket.

Azok elmúltával méltán reméli a haza, hogy 
Kszterházy hcrczegi háza újra elfoglalja közéle
tünkben az őt megillető helyet s őseihez híven, 
áldozni fog tudományok, művészetek és iroda
lomnak, elve Istennek és hazának, mint éltek 
dicső ősei.

Esterházy Miklós fiatalsága daczára már is 
megmutatta, hogy a nagy nemzetségnek minden 
trádiczióját magáévá tette, s hogy rá fog szol
gálni azokra a hozzáfűzött reményekre, melye
ket Yaszary Kolos bíboros herczegprimásunk a 
hcrczegi pár nászi ünnepélyén elmondott remek 
b e s zé d é ben ki fej tett.

Alig vonult be kis-martoni kastélyába, tisztvi
selői már is nem győznek eleget beszélni nyájas, 
consiliáns modoráról.

A hazai kultúra iránt rendkívül érdeklődik, 
s ennek tantijeiét adta azzal, hogy mint ifjú 
házas, nagyobb összeget ajánlott föl a F.M. K. K. 
javára, a kinek egy küldöttsége tisztelgett is 
Kis-Martonban.

Csak sast nemzettek a sasok, írja a költő, és 
igazi reménynyel várja és hiszi a nemzet, hogy

fílaskovieh Elemér es neje Waldeck Pxrmcnt Corrulie grófin

Kszterházy Miklós herczegbcn Pál nádor és 
fényes Miklós méltó epigonját üdvözölheti.

A kengyeli és a nézsai kastélyok.
--  fí/askovich esaldd. —

Hz ország egyik legtörsgyökeresebb gentrv 
családja az ebeczki Blaskovich. 
Blaskovich Bertalan, a ki a tápió-szent- 

mártoni pompás kastélyban lakott, dúsgazdag 
ember volt, es öt fia és egy leánya: István, 
Albert. Miklós. Ernő, Sándor es Anna, igazi 
lejede 1 mi vagyonban osztozkodtak.

Ezenkívül házasság útján is tetemesen növe
kedett a Blaskovichok vagyona, így nevezetesen 
a Miklósé, a ki a ritka műveltségű, szellemes és 
dúsgazdag gyoroki Edelspachcr Mariannet vette 
nőül.

Az Fdelspncherok nagy szerepet játszottak 
a század elején Aradmegyében is, mint egy IS' '7. 
május 11-én kelt följegyzés mondja: < Ferentz 
Tsászár és Király Ó Felségé Mária-Luiza I Ter- 
tzeg-asszonykával Tcmesvárott járt, es a* jeles 
Várba szállott, mcllyet Nevelő-atyja II. József 
építtetett. Itt mindeneket rendre megnézett, a* 
mellyben nyomósán támogatta kalauza, jeles 
Yicze-lspányunk, gyoroki Edelspachcr /.sigmond 
l'r  . . .-

A terjedelmes nézsai birtok is. melynek kas
télya eredetileg zárda volt. s mintegy 200 évvel

ezelőtt épült, az Kdelspacher családról ment át 
a Blaskovichok kezébe. Ma a kastély modern 
kényelemmel és fénynyel van ellátva s benne 
néhai Blaskovich Miklós és Kdelspacher Mári
áimé úrasszony fia, ebeczki Blaskovich Elemér 
lakik.

A nézsai uradalom egyik legfigyelemre mél
tóbb pontja a világhírű ménes, melyet a jelen
legi tulajdonos atyja, Blaskovics Miklós 1867-ben 
alapított.

A nézsai szövetség neve jó hangzású volt a 
turfon is, gyakran segítette diadalra a sport
körökben úgyis világhírű Blaskovich nevet. A 
szövetség később felbomlott, de most Blaskovich 
Elemér egyedüli tulajdonosa istállójának.

Néhai Blaskovics Miklós és neje a 70-es és 
80-as években nagy szerepet játszottak a buda
pesti társas életben, és szerb-utezai palotájuk 
gyűlölteivé volt nemcsak a rang, de a szellem 
a r i s z t o k r a t á inak is.

A zongora-király, Liszt Ferencz, számtalan 
estélyen volt itt középpontja a társaság ünnep
lésének, s a mit, kivált utolsó időkben már alig 
tett meg magánháznál, az elragadóan kedves 
Blaskovich Miklósné kértére mindig leült a zon
gorához és hallatta azt a hatalmas muzsikát, a 
minőt azóta sem hallottunk.

Blaskovich Miklósné mióta özvegy is, a tél 
egy részét budapesti palotájában tölti, de sokat 
időzik külföldön, legtöbbnyire a Riviéra tündér

szép tájain.
Férje és idősebb fia, Bertalan halála 

rendkívüli csapás volt a szerető hitves 
és ritka jó anya szivének. Blaskovich 
Bertalan rendkívül nagy tehetségű, mű
velt ifjú volt. a kire diplomácziai pályán 
fényes jövő várt volna s így korai halála 
méltán gyászba borította a családját.

Azóta kevesebbet jár a nagy világba, 
melynek egykor ünnepelt asszonya volt, 
számtalan elitebál háziasszonya, a ki nél
kül jótékony bazárok, karácsonyi vásá
rok meg nem történhettek.

A jótékonyságot most már a ma
gányban gyakorolja, kivált Kengyelen, 
a hol lakik és az egész vidéknek igazi 
jótevő angyala.

Említettük már, hogy a Petőfi által 
megénekelt délibábos Alföldön nincse
nek kastélyok, büszke lovagvárak.

Kúriák az A1 földön lakó főuraink 
házai, de a ki egyszer megfordult ben
nük, sohasem felejti el azokat. Ilyen kúria 
Kengyel is.

Blaskovich Miklósné lakása, a mely
nek építészeti fogyatkozásait, az ősök 
primitív építését elfelejteti a belső ter
mek equisit elegáncziája, de el leginkább 
az úrasszony ösmagyaros vendégszere

tete, a mi épen úgy beragyog a vendég lei
kébe. mint a hogy aranyos sugaraival árasztja 
el a nyári nap Kengyel arany ka/ászscal ékes 
rónaságát.

Mint a nap, mert mint ennek sugarai, úgy 
beragyogja az ottani szegények hajlékát is Blas
kovich Miklósné jótékonysága, a ki nemcsak 
segíti a gyámoltalanokat, de lelkűket is műveli, 
saját költségén tartva tanítót és iskolát birtokán.

Így él ott a nemes úrnő híven az írás szavai
hoz, a mely azt mondja: Xemcsak kenyérrel él 
az ember, de Isten igéjével is

Nemzeti kulturális érdek Alföldünkön a nép
nevelés s mint ennek egyik buzgó apostolát 
külön is a legnagyobb elismerés illeti Blaskovich 
Miklósnét.

Blaskovich Miklósék házi orvosa a híres 
doktor Argenti volt. Lángeszű, de rendkívüli 
nyers ember. Blaskovichnéval azonban mindig 
a tőle telhető leggyöngédebb hangot használta.

Egyszer égy másik betege, egy ismert fő
rangú asszony erre vonatkozólag így szólt :

Mért nem olyan szelíd minden betegéhez, 
mint Kdelspacher Máriáiméhoz!

Hja! feleié Argenti bácsi - Kdelspacher 
Máriáiméhoz csak keztyüs kézzel lehet nyúlni 
Ez az asszony csupa szív és a szív kényes 
orgánum.

Xézsa jelenlegi ura Blaskovich Elemér, sok
kal fiatalabb, mintsem hogy sok ideje lett volna 
már a közéletben is szerepelni. Különben is.
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mint kitűnő gazda, minden idejét uradalmai 
fölvirágoztatására és a hazai lótenyésztés emelé
sére szenteli.

Alig pár év előtt nősült és rendkívüli bol
dog házasságában még nem is igen gondolt 
arra, hogy kilépjen a küzdtérre, a hol pedig 
családi tradicziók, saját képzettsége, kiváló tu
lajdonságai a legszebb helyet biztosítják részére.

Neje gróf Waldeck-Pyniwnt Cornelie, Wal- 
dcck Frigyes gróf és roffi Borbély Ktelka úr
asszony leánya, úgy nagyatyai, mint nagyanyai 
ágon fejedelmi vérscgből származik. Idősb grót 
Waldeck Frigyes ugyanis abból a Waldcck- 
Pyrmont uralkodói családból eredt, a melyből 
Emma, hollandja királynéja, s anyja révén Vilma 
királynő is való, nagyanyja Bethlen Cornelie 
grófnő pedig, a kinek anyja báró Bánffy Erzsé
bet volt, az erdélyi fejedelmek ivadéka.

Blaskovich Elemér már akkor megszerette a

Még pedig olyan boldog fiatal pár, a minő 
kevés volt, de van még ma is Nagy-Magyar- 
országon.

A nézsai kastélyban, mint egy igazi kis feje
delem-asszony, uralkodik a bájos szép úrnő. 
és a kik csak megfordultak a vendégszerető 
család körében, nem győzik eléggé dicsérni 
Cornelie grófnő kedvességét, szcrctetreméltó- 
ságát.

A Waldeck-lányok családi öröksége ez kü
lönben, épen úgy, mint a szépség, a szívjóság, 
a melyről messze földön híresek voltak az idő
sebb Frigyes grófnak tündérszép lányai is.

Úrnő és háziúr vállvetve azon vannak, hogy 
a családi tradicziókat mindenképen beváltsák, 
mert híres gavallérok voltak mindenkor a 
Blaskovichok.

Ilyen Blaskovich Elemér is, a ki ma úgy
szólván férfikora küszöbén áll, jó iskolában

és kezdete a farsang elejébe benyúló kastély” 
életnek, a mely nem régen jött nálunk divatba.

Néhány tized előtt már október elején, sőt 
szeptember végén Pestre jött az arisztokráczia 
és a fővárost május elején, nem mint most, június 
vége felé, hagyta cl.

Az ötvenes évek szalon-élete, az uralkodott 
politikai viszonyok folytán nagyon élénk volt, 
mert a közélet teljes dermedtsége összébb hozta 
a magánembereket.

Zene, ének és whist képezte a szórakozást, 
az urak gazdasági dolgokról vitatkoztak, iroda
lomról és művészetről is volt szó, a mi abban 
leli magyarázatát, hogy politikáról csak suttogva 
és csak nagyon bizalmas körben lehetett szó. 
Most azonban teljesen az angolok után indu? 
arisztokrácziánk.

Októbertől mikor a versenyek elmúlnak — 
karácsonyig otthon van ősei kastélyában, mint

tilaskovich csatáit nezsai kastélya.

bájos kis grófnőt, mikor ez még a nőképző 
egylet tanítványa volt, s szerb-utezai házuk abla
kából gyakran átlcskelődött a szomszéd inté
zetre, hogy e szép gyermek egy pillantását el
nyerhesse.

Természetes, hogy az intézeti szigorú szabá
lyok lehetetlenné tettek minden közeledést 
ámde vége is lett ám egyszer az iskolának - 
akármilyen hosszúnak is tetszett az idő Blasko
vich Elemér szerelmes szivének.

Ekkor aztán beállított a deli gavallér a gróf 
Waldeckek tisza-roffi kastélyába, nem sokat teke
tóriázott, de magyaros nyiltszivűséggel kimondta 
szive szándékát.

Waldeck Frigyes, a kit a hevesi róna szült 
és nevelt, megértette a szót — mert hiszen 
valamikor ő is sokat huzattá a felesége ablaka 
alatt a nótát, és csakhamar egy pár lett a fiata
lokból.

nevelkedett. Igazi magyar gentleman, úr, ennek 
a szónak legnemesebb értelmében. Olyan, aki 
tudja, hogy derék elődök nyomán csak dere
kasan lehet folytatni a megkezdett utat a 
ki tudja, hogy: a nemesség kötelez

Kastély-élet.
amvasszürkc felhőket kerget a hűvös őszi 

szél és míg belekapaszkodik a fák her
vadó lombjaiba, teleszórja az utakat fakó, 

elsárgult falevelekkel.
Reggelenként dérharmat lepi a mezőt és a 

korán alászakadó alkonycstébon, a halvány-lila 
színűbe átmenő bíboros alkony-ég észrevétlenül 
összeolvad a mind sötétebbre váló látóhatárral.

Az október és a november, ez a két igazi 
őszi hónap leginkább évadja a vadászatoknak

az angol lordok, azokban a komor, sötét épü
letekben, a melyek még a Stuartok és Tudorok 
idejében épültek és majdnem mindegyiknek van 
valami sötét alapszínű története.

Nem egynek falához tapad vér és köny és 
csak az ó-angol balladákat kell végig lapozni, 
hogy megismerkedjünk a rettenetes testvér- 
harczokkal, tragikus végű házasság-törésekkel 
és más végzetes dolgokkal, melyeknek e vén 
épületek tanúi voltak.

Ki ne olvasta volna ezek közt például a 
- Dumírise-i barát -ot, a hol a házasságtörő magá
nak a lelkcszi ruhába öltözött férjnek gyónja 
meg vétkét? vagy az Edwardról és sólymáról 
szóló regét? Bár vannak napsugarasai)!) történe
tek is: a szentföldre ment Kancclot váró (iinevra 
és azok, a melyeket olyan remekül dolgozott 
föl Tennyson a Királyidvllek czímű költe
ménysorozatában.
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Lépesöhdz. Női szalon.

Sagy szalon.

A kastély hátnézctc. Dohányzó szoba.
Hlaskovich család ne'sat kastélya.
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/i/asi'ovií'/i (Sti/díf Árnyvc// kűs/i'i) </.

Agaraszatokról.

E  haragos zöld pázsiton megcsillan a dől
és a nedves föld erős, nyers illata száll 
a levegőben.

Hűvös őszi szellő csapja meg az ember arczát 
és régi reminiszczencziákat, hangulatokat kelt a 
lélekben.

Az igazi vadászszezon most kezdődik ország
szerte1, avar mezőkön és hulló lombok alatt.

Ks a régieknek ilyenkor, mikor az ugaron 
végigvágtat a barna-hundájú tapsifüles, mindig 
eszükbe jutnak azok a régi jó agarászatok, na- 
gyobbtésze sírba szállt alakjaival, az 50-cs évek 
sírva vigadó napjainak.

De meg régebben is, a harminczas, negyvc- 
ves években híresek voltak nálunk a csákói, 
kocséri, dánosi agarászó társaságok, és a szent- 
lőrinczi szarvasvadászé) társaság, a melynek grót 
Festctich Géza volt a lelke.

Egy dánosi agarászatról 1845. deczember 
24-iki kelettel, következőleg emlékezik egy akkor 
szerepelt mágnásunk :

«. . . . Délelőtt tiz óra tájban kezdtük meg 
a futást az alberti határ szélén.

Miután hat nyulon az agarak több-kevesebb 
szerencsével próbát tettek volna, még egy futás 
volt hátra ; midőn az alberti erdőből két tehén
szarvas véletlenül kibukkant, egyenesen az aga
rászoknak tartva, kiktől észrevétetvén, űzőbe is 
vétettek.

Szilassy Gyurinak jó futó paripáján sikerült 
a sebesen robogó szarvasokat az erdőről más
irányba, a legszebb síkra terelni, hol Blaskovich 
László és Kovács Gusztival utána lovagolván, 
űzték, hajtották, míg a két szarvas egymásután 
kiadta a páráját. A kompánia igen sajnálta* 
mert nagyon szeretett volna a karrierek nélkül 
fogott és jól trenírozott szarvasokkal a lőrinczi 
sza rvasvadá szó uraknak szolgálni.

Agarászat után Blaskovich László és Gyula, 
Flödnig Adolf, Szilassy Gyuri, Nyári Laczi, 
Kovács Guszti, Schayer Sándor és én Szapáry 
tisztjénél ebédeltünk. . . .

Nagy agarászatok voltak a csákóiak is, a 
hol az ország első gavallérja. Wenckheim Béla, 
meg gróf Károlyi György űzték a nyulat meg 
a ravasz róka komát.

Agarászatok után nagy mulatságokat csap
tak a vadásztanyán, és Bunkó a konvencziós 
czigány ott húzta a Károlyi György kedves nó
táját, azt hogy :

Végigmentem az ormódi temetőn . . . 
Megpróbálgatta a nyalka, daliás Podmaniczky 

Frigyesét, a ki a fiatalság szemefénye volt 
akkortáiban :

ló les anyám adj inget rám . . .
I lires agarászatok estek a 80-as években 

Heves-vármegyében, F.cséd vidékén. A galga 
völgyi agarásztársulat területe volt ez, a mely
nek elnöke I’odmaniczkv Géza báró honosította

Hogy ma történnek-e megénekelni való balla
dáik és idyllek a kastélyokban? Nagy indiszkréczió 
volna ezt feszegetni. Pletyka van elég, de poéta 
nincs hozzál, a ki keik’) tapintattal fel tudná dol
gozni a tartalmukat.

Aztán adjuk meg a mai arisztokrácziának, 
mintha ebben a légkörben csakugyan komolyab
ban vennék az erkölcsösséget, mint bárhol másutt 
a világon.

A szerelem a kastélyokban is mindennapos 
vendég, a szenvedélyes szerelem is, de az igazi 
karakterek is mindennaposak ebben a körben. 
Jellemek, melyek tudnak küzdeni önmaguk ellen, 
ismerik a kötelességeket és tudják kerülni a bot
rányt, sőt a feltűnést is.

Azt mondják erre sokan, hogy álszenti sktdcs 
és semmi más, a miből a társaság erkölcsi nézetei 
állanak. De én azt válaszolom rá: éljen csak 
valaki köztük, töltsön csak pár hetet egy főúri 
családnál, mikor ezeknél a kastély-élet kezdetét 
veszi, vegyen részt mulatságaikban, bizalmas 
érintkezéseikben és meg fog győződni róla, hogy 
a szigorú elvek, melyeknek hódolnak, nem ala
pul tettetésen.

A castlc-life nak kimondhatatlanul sok a va
rázsa és sehol nem mulatnak oly jól, oly finomult 
formák közt, oly kifogástalanul korrekt méulon.

A vendég, a kit a kastély-élet idejére hívtak 
meg, semmiben sem feszélyezi a háziakat és 
viszont ezek se térnek el kedvükért rendes élet
módjuktól.

Mindenkinek megvan a sajtit lakosztálya és 
a kényelemről annyira gondoskodnak, hogy a 
nőtlen embereket rendesen az épületnek egy 
külön szárnyálba helyezik el, a hol még külön 
lépcső is Angliában bachell t stairs legények 
garádicsa a neve — áll rendelkezésükre.

Könyvtár, billiárd-szoba, fürdő, minden ren
delkezésére áll egy modernül berendezett kas
télyban a vendégnek. Az istállókban pétiig olyan 
nyerges és hámos lovak is vannak, melyek ki
zárólag a vendégek rendelkezését várják.

Hetekig él így együtt rendesen egy-egvnagy 
társaság.

Este aztán urak, hölgyek mind összejönnek 
az ebédnél, a mi után, ha fiatalság van, akár
hányszor tánezot is improvizálnak.

Különösen fényes és látogatott a kastély élet 
gróf Andrá.ssy Géza remek betléri kastélyában, 
a hol Kaunitz Eleonóra grófnő, a gróf neje. 
egyike legelragadóbb háziasszonyoknak.

Beodrán, gróf Karácsonyi Jenő és neje Andrássy 
Karolina grófnő látnak sok vendéget, nem említve 
Festctich Taszilo grófot, a ki pompás keszthelyi 
kastélyában nemcsak a belföldi, de a külföldi 
arisztokráczia szinejavát is fogadja.

Sőt, Anglia első gentleman-je, a walesi her
ezeg is volt már a k kastély vendége.

Milliónyi kincs áll akkor a dúsgazdag mág
násnál lölhalmozva az asztalokon, rcmckebbnél

remekebb arany és ezüst service-ekben. De a 
legnagyobb figyelme mégis az volt a gavallér 
háziúrnak, hogy a walesi herczeg hálószobá
ját úgy rendeztette be, hogy az a windsori 
királyi kastélybelinek hű utánzata volt, s csak 
maga az ágy 40,000 forintba került.

A Festetichek gavallérságáról egy jellemző 
adoma.

A jelenlegi birtokos dédatyja, Festetich György, 
a Georgicon históriai nevű megalapítója, egy 
ízben Fercncz császárt fogadta vendégül.

Az első éjszaka utáni reggel rendkívül hódo
lattal és revcrencziával belépett a fejedelem szá
mára elkészített hálószobába és megkérdezvén, 
hogy: mint szolgált ne (/szakai nyugodalom 0 
l'e Is egének — így beszéltek akkor a Kisfaludy 
Sándor major uram kortársai egy kéréssel 
bátorkodott alkalmatlankodni.

A kérés az volt, hogy Fercncz császár engedné 
meg a háziúrnak, hogy ez, hódolata jeléül 100,000 
forintot égethessen el ágya előtt.

Horribilis összeg volt ez még váltóban is és 
a takarékos Fercncz császár sehogy sem egye
zett belé az alattvalói hódolat e furcsa nemében.

Festctich azonban viszont nem akart engedni. 
\ égre is abban egyeztek meg vendég és gazda, 
hogy Festetich az elégetésre szánt bankókat valami 
nagy nemzeti czélra adta, a mi meg is történt.

Ilyen gavallérok is voltak a régi világban, 
a kinek utódai méltók a nagynevű elődökhöz.
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ÁVj \ : aion a kengyeli kastélyban. Magyar szoba a kengyeli kastélyban.

meg először Magyarországon az úgynevezett 
Sch n itzcljagd- ot.

Pompás agarai voltak Visontai Kovách Zol
tánnak, a ki később annyi szép remény nyel, 
fiatal on dőlt sírba és tassi Weégh Györgynek

Pest-, Heves , Borsod- és Szabolcsmegye leg- 
válogatottabb férfitársasága adott ott egymás
nak találkozót.

A kora hajnali órákban, a szürke őszi köd
ben ültek tüzes ménjeikre a sötétzöld kabátos, 
zöld sapkás urak és folyt a sík hevesi rónán 
az ecsedi határtól le Hatvanig, fel Gyöngyösig 
a hajsza.

Az agarász-társaságnak volt egy rendkívül 
érdekes amazonja is, a Lore ley hajú, tündér- 
karcsúságú Bónis Szeréna, Hugonnay Kálmán 
gróf elvált neje. Délczegen ülte lovát és az 
agarászó urak örege-fiatalja fülig szerelmes volt 
a szép. szellemes asszonyba, a ki párisi toilettet 
viselt és maga volt a nagyvilági chic.

A többi hölgyek rendszerint hintőkról néz
ték az agarászatot és a fess Máriássy Bélánc 
kocsija körül volt a buffet. Kgy-egy hajtás után 
idejöttek az urak hideg sültre, tüzes brandyre, 
a konyak nem lévén még annyira divatban, 
mint manapság. Máriássvné ráadásul finom sul- 
tan flórral is szolgált és tündérujjai egy pilla
nat alatt megsodorták a hajszálvékonyságú illa
tos czigarettát.

Hajtás után a pihenő is többnyire Máriássyék- 
nál volt.

Dickens által leírt zsánerű, régi tömör, föld
szintes ház volt a Máriássy Béláék ecsédi kúriája 
és falai közt olyan vendégszeretet lakozott, a 
minőről a mai nemzedék álmodni sem tud már.

Heteken át tartó lucullusi ebédek terhétől 
nyögött az asztal és a pezsgős palaczkok du
gaszaival versenyt pattogtak az élet szikrái s a 
szellemes asszonyok, a ház úrnője, aztán Sze- 
pcssy Gyuláné, Almássy Malvin, Viola és m ég 
többen életet leheltek a társaságba.

Nem hiányzott a czigány sem, s egy ilyen 
ecsédi agarászatkor szülemlett meg egy búsongó 
magyar nóta, a mely később a Csepreghy 
«Sárga csikó’-jába ezzel a szöveggel került be:

Nagy az én rózsám ereje,
Kilcncz pandúr sem bír vele.

Az eredeti szöveg, a melyet az agarász-tár- 
saság egy poétázó fiatal mágnása csinált, követ
kezőleg hangzott:

Az ecsédi magas hegyen 
Vigadok én keservesen, 
így mulat az nyakra-fűrc.
Kinek nincsen szeretője . . .

Híresek voltak a szabolcsmegyei agarásza 
tok Vaján. Vav István volt az agarász-társaság 
nesztora s itt agarászgatott még gróf Vay József 
is, annak idején az ország leghíresebb, legbra
vúrosabb lovasa.

Ennek a társaságnak a tagjai voltak a Ború
sok, Apagyiak, Kállayak s itt agarászott legszí
vesebben a leghíresebb magyar agarászok egyike,

az öreg Recsky Bandi, aj kiről halála után is 
olyan vigasztaló epedéssel zengi a neki termett 
nóta:

-Recsky Bandi ne szomorkodj baöádon,
A madár se marad mindig egy ágon . . . »

Valóban, a madár ágról-ágra száll, mint a 
régi nemzeti mulatságok testedző sportja.

Régi veteránok sírjai fölött paripák dobogása 
hallik. Recsky Bandi nyugodtan aluszsza tőlük 
álmait: Nem fajult el az ősi vér.

A magyar ma is versenyre kél a szellővel és 
népes agarász-társaságok száguldanak száraz, őszi 
napokon a mezei vad nyomában ma is, főurak 
és más nagybirtokosok pusztáin.

Az agarászatot, ezt a specziális magyar sportot 
inkább a gentry kedvelte nálunk, és főuraink he
lyette a lovas, falka-vadászatot honosították meg.

Gróf Andrássy Gézának, Eorgách Lászlónak 
vannak pompás falkái s Andrássy Géza parnói 
birtokán a százötven darab angol kopó tizen
háromezer forint költségbe kerül évente.

A parnói falka-vadászatok ebben az eszten
dőben is a legnagyobb kedvvel és animóval 
folytak, csupán egy baleset zavarta meg a vidám 
hangulatot. Vécsey László báró ugyanis, egy 
merészebb ugratás közben lebukott lováról és 
lábát törte.

A nagy hajtóvadászatok is nemsokára bekö
vetkeznek, még pedig Szent-Hubert napja után, 
mikor bővebben írunk róluk.

.-} kengyeli kastély hát nézete.Szalon a kengyel/ kastélyban.



NAPKELET FELŐL JÖYENEK . . .

Mikor periig szüleiéit volna Jézus Betli- 
1 elleniben Júria nemzetségének városában. 
Ilerőries király idejében, imé napkelet felől 
jövőnek Bölcsek.

Napkelet felől jen ének Bölcsek, a hogy megszületett az 
Istenember, hogy tisztességet tegyenek neki. Látták a csil
lagát és azonnal elindultak Bethlenembe ... Heródcs is magá
hoz hivatta nagy titokban a Bölcseket, mert ő is el akart 
menni az Istenemberhez, hogy tisztességet tégyen neki . . .

Oh. csodás költészete a valóságnak, napsugaras himnusza 
az egyszerű igazságnak! mennyire eltávolodtunk illatos 
levegődtől . . .

Talán istenkáromlás, talán profanizácziója annak a meg
ható egyszerűségnek, a mely az Igében lakozik, ha a keleti 
csillag fölttinésének boldogságos korát összehasonlítjuk a 
a jelen sivárságával.

Ott Heródes, a ki úgy érezé. hogy őt megcsalták a 
Bölcsek és leölette Bethlehem városában mind a kisdedeket, 
két esztendőseket és azoknál kisebbeket . . . Es Jézus kijőve 
a vízből, megnyilatkozának neki az Egek. „Ez amaz én 
szerelmes fiam. kiben én megengeszteltettenv adaték a 
szózat az Égből.

#

Jézus, hirdetője az Igének, tanítója az emberiségnek, 
gyógyítója a szenvedőknek, istápolója a nyomorultaknak... 
Jézus. — az Istenember, az ember a maga elérhetetlen töké
letességében.

Az ezüstös felhők közül kibontakozó nap káprázatos 
sugarakat szór szét a végtelenségbe. A derengő hajnalban 
megtörik itt is. ott is egy sugár és szétviszi az Igét az 
emberiségnek :

---- --  . ,E;>o síim Via. Verilas el Vita!
. . Az El. az Igazság és az Elet !

Megáll az agy működése, elhal a szív dobbanata ! Köve
tendő például az emberiség előtt áll: az l't. a melyen a

Megváltó járt Bethlehemtől Oolgotáig: az Igazság, a melv- 
1 vei mért az Istenember egyformán a fejedelmeknek és a 
szegény Lázárnak: az Elet. a mely töviskoronát szerzett az 
Ige hirdetőjének a homlokára.

Oh. mennyi bűn tapad a mi cselekedeteinkhez, égbe
kiáltó hamisság a mi igazságunkhoz, sok vétek a mi éle
tünkhöz!

Pedig megvan az Ige. El még az isteni Szó.
De értjük-e az Igét ?
Vájjon az élet ezer bajában nem fásul-e el érzetünk, a 

mely megértené az Igét. fölfogná az Igazságot?
Kérdések kérdése, — a melyben bent van az emberi

ség iszonyatos tragédiája.
Tragédia, a melyet nem a cselekedetek okoznak, nem 

a félszegségek érlelnek meg. Tragédia, a melynek előidé
zője: az idő.

Az idő a végtelenségével. Az idő azzal az erőtömeggel, 
a mely a pillanatok cziklopszi műhelyéből hömpölyög ki 
erre a földre.

Ez az Idő megőrizte makula nélkül az Igét. Ám ugyanez 
az Idő rétegeket vont föléje, a századok átlátszó rétegét. 
A legcsodálatosabb alkotását annak a cziklopszi műhely
nek. a melyben erőt kap a pillanatok tömege. Az átlátszó 
rétegen át látjuk az Igazságot. tündököl át a pillanatok 
szövevényes fátyolén is.

Tündöklés, a mely távolságot sejtet.
Nem az Ige távolodott a világtól, hanem az emberiség 

az Igétől.
o

. . . Napkelet felöl jövének Bölcsek, hogy Bethlehem 
fölött tündökölt a keleti csillag.

lés most, tizennyolezszáz és egynéhány évvel utána a 
keleti csillag föltűntének, a világ minden tájékáról napkelet 
felé fordul a hívők serege. Sejti a lélek, érzi a szív. hogy 
a Golgotát átszenvedett Istenember az l't. az Igazság, az 
Elet . . . Via. Vcritas et Vita.

I
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Karácsonyest az udvarnál.
zomorúan köszöntött be a karácsony a mi 
jó öreg királyunkhoz. A karácsony estéje, 
a mi étidig kettős örömnek ünnepe volt 

az uralkodó családjában, kétszeresen szomorú 
volt most.

Feledhetlen dicsőült királynénk, Erzsébetnek 
volt a születése napja deczember 24-ike. Ezen 
a szent estén küldte le őt Isten egykoron a 
possenhofeni kastélyba, örömére szülőinek, test
véreinek.

Mintha ezáltal mintegy külsőleg is jelezni 
akarta volna az Úr, hogy ez a kiváltságos, 
nagyra hivatott asszony egy boldogtalan nem
zetnek lesz. őriző angyala megváltója.

A szomorúság, a gyász napjaiban jól esik 
emlékezni a régiekről, régi fényes, boldog kará
csonyi estékről a királyi családban.

Minket magyarokat azok érdekelnek legin
kább, a melyeket (lödöllőn töltött a felséges 
pár és családja. Kedves, idyllikus 
napok voltak azok a régi Grassal- 
kovich kastélyban, a hol egyszerűen, 
családiasai! élt a magyar király sze
retteivel. Az volt az igazi magyar ud
vartartás.

Az udvar ottléte alatt a kastély
nak rendes lakói voltak báré) Nopcsa 
Ferencz, a királyasszony főudvar
mestere, Festetich Mária grófnő, Fe
rencz y Ida, Rónay Jáczint püspök 
és miss Trockmorton, Mária Valéria 
főherczegnő angol nevelőnője.

Márhetekkel karácsony előtt meg
indult a kölcsönös titkolódzás.

A koronás szülők, úgy mint a 
toherczegi gyermekek azon voltak, 
hogy meglepjék egymást és a két 
nagyobb királyi gyermek, Gizella 
főherczegnő és Rudolf trónörökös, 
rendesen sajátkezű munkákkal is 
kedveskedtek a királynak és király
nénak.

Rendesen valami szép kézimunka, 
hímzés, horgolás vagy rajz volt ez, 
különösen Gizella főherczegnő ked
veskedett rajzokkal, a ki pompásan 
kezelte a rajzónt. Egy ízben— meny
asszony volt már akkor — karácsony 
estéjén egy egész albummal lepte 
meg felséges anyját, melybe mind
azokat a helyeket lerajzolta, a me
lyeket ő Gödöllőn a legjobban sze
retett.

Mária Valéria főherczegtlőnek, a 
ki kissé gyönge testalkatú volt, or
vosi tanácsra sokat volt kénytelen 
mozogni. Ezért is egy egész kis 
miniatűré asztalos-műhelyt rendez
tek be neki a kastélyban. Kedves 
ját sz ópajtásával, Auersperg_..Agkája 
he rczegn öv el ebben fúrt, faragott, 
fűrészelt aztán órákig a királyi pár 
kis magyar leánya, s épen egy kará
csonyi alkalommal, pompás kis tuli
pános magyar stílű ládával kedves
kedett királyi édes anyjának.

Rudolf föhcrczeget szülői gyakran pipere
dolgokkal lepték meg karácsonyra. A serdülő 
föherczeg ezeknek rendkívül örült, mert köz
tudomású, hogy szeretett nagyon chic öltözködni.

Abban az időben, mikor még nem volt nagy
korú és nem volt sajtit háztartása, volt is ezért 
néha mit hallgatni felséges atyjától. Így történt, 
hogy egy ízben, mikor Rudolf föherczeg ismét 
egy vadonat új, nagyon fess öltözetben jelent 
meg, a király szemrehányólag mondá neki: 

Hová jutunk, ha ez így megy?
Mindenesetre jellemző mondat Európa egyik 

leggazdagabb uralkodójától ritka fényt vet 
ö felsége puritán szokásaira.

Nagy divatban volt Gödöllőn a hethlehemezes is.
Remek jászolt kaptak a királyi gyermekek, 

benne a Jézuskával. Aranyos koronája volt a 
három szent királynak és a tehénkék lestőiesen 
sorakoztak a jászol előtt.

A hethlehemes énekeket mindig magyarul, jó 
h őre betanulta Mária Valéria föhercz \gnd és 
mikor eljött a szent este és meggvujtották a

bűvös fácska viaszgyertyáit, szépen fölmondta 
felséges szülőinek.

A la alatt és oldalt álltak a hosszú asztalok. 
Óriási garmadákban volt rájuk fölhalmazva a 
temérdek ajándék és a kis 'Jézuska, majdnem 
mindig eltalálta mindenkinek a szive vágyódását.

( )riási mulatságot szerzett a kis főherczegnő- 
nek az is, ha felséges anyja megengedte, hogy 
karácsony estéjén maskará-1 játszhasson.

Nemcsak miss Trockmorton, de a komoly 
Rónay püspök sem tartotta ilyenkor méltóságá
val inkompatíbilisnak, hogy tarkábbnál-tarkább 
jelmezekbe ne bújjon.

De a szegényekről sem feledkezett meg az 
áldott szivű királyi pár, sem a jó kis főherczegnő: 
Mária Valéria.

Mikor közeledett a karácsony, minden dél
után előállt a kis kocsi, remek két ponnyjával 
és miután Mária Valéria főherczegnő és a jó 
Rónay püspök, meg Miss Trockmorton fölültek, 
megkezdődött a falusi körút.

]',i -dö kard cső nykor.

A gödöllői gyermekek jól ismerték ezt a fogatot 
s abból az időből maradt a patriarchalis fölkiáltás: 

Gyün a Valéria! —
Aztán megállt a kis fogat a szerény, szaltna- 

födeles kunyhók előtt és az udvari lakáj kipak- 
kolta a drága sok jót, arany almát, arany diót, 
mézes-mákost és mindenféle drága jót, a mit a 
gödöllői gyerekek csak azokból a mesékből 
ismertek, a melyeket havas, zuzmarás estéken 
mesélt nekik a szüle karácsonyiiáról.

Elmúltak azok a szép idők immár. Csöndes 
a gödöllői királyi lak és kétszerié csöndesebb 
volt az idén, mikor az első karácsony estét tölti 
szeretett királyunk özvegyen, lelke jobb tele, 
magasztos, fenkölt lelkületű királynénk nélkül.

Walseeben állítják föl ez idén a karácsonyfák 
Mária Valéria főherczegnő családi körében. S 
adja az ég, hogy a szent fácska kigyuló fénye 
bekét, enyhülést hozzon királyunknak, s hogy 
unokái vidámsága, gyermekei öröme feledtesse 
vele a rámért sok szenvedést és sorscsapást.

Nvugodjék meg és találjon nagy lelke vigaszt 
az írás szavaiban: .1 túróké a mennyeknek országa.

A kis-kartali kastély.
— /tárd Podmaniczky (ina  és neje Degcnféld-Sebőm- 

burg Berta grófnő. —

őst, mikor a kis-kartali kastélyt és bir
tokosait mutatjuk be olvasóinknak, nem 
lesz érdektelen megemlékezni az ősrégi, 

hírneves Podmaniczky nemzetségről.
A podmanini és aszódi Podmaniczky család 

eredetileg Trcncsén vármegyéből ered s annak 
egyik legtörzsökösebb családja. A család nevét 
Podmanin helységtől veszi, s régi írások szerint, 
a középkorban Podmaniny-nek írta.

A középkorban híres tagja volt a családnak 
Podmaniczky Rafael, a ki a nemzetség törzs
ősének tartatik. A nevezetes családnak máig 
virágzó két ága az 1743 bán elhunyt I. Jánostól 
származik, még pedig 11. Jánostól az idősebb,
I. Sándortól az ifjabb ág.

A Podmaniczkyak neve különösen mint a 
tudományok nagy barátjaié, mint az irodalom 

és művészet páratlanul bőkezű Mae- 
cenásaié szerepel a múlt század 
történetében.

II. Podmaniczky Jánosnak orszá
gos hírű volt remek aszódi könyv
tára. a mely arról is nevezetes, hogy 
gyakran búvárkodott benne FTssler, 
a kitűnő történetíró.

Mikor Fessler még a kapuczinus- 
rendnek volt tagja s mint ilyen, a 
bcsnyői zárdában élt, majdnem min
den héten átment az aszódi kas
télyba, a melynek nagytudományú 
és lelkes urával sok kedves órát 
töltött.

I. Sándor. II. Jánosnak ifjabb 
fivére, a képzőművészetekért rajon
gott s különösen sokat tett Mányoki 
Áilámért, a múlt században élt ki
tűnő' arczképfestőért.

De mind a két Podmaniczky 
fivérnél még fényesebb neve van 
hazai irodalomtörténetünkben Pod
maniczky Anna Máriának, I. János 
lelkes és kiválóan művelt leányá
nak, a ki Beleznay Miklós tábor
nokhoz ment férjhez.

A múlt század végén fényes ház
tartást vitt s a pesti társaságban 
«. / Generálisáé' elnevezés alatt is
merték.

Mikor az arisztokráczia többnyire 
Bécsben élt, Beleznayné inkább a 
nagyon szerény, még nagyon kis- 
városias Pesten telelt, hogy ezáltal 
is mutassa honleányi érzelmeit és 
másoknak is kedvet csináljon a ha
zában való maradásra.

Palotája, in fot o Franciscanorum 
— a mai Athenaeum épület — 
gyűlhelye volt az akkori, nagyon 
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ncn indult ki minden hazafias és 
nemzeti aspiráczió.

Az áldozatkész és lelkes honleány 
tette lehetővé az első magyar folyó

irat, az Vrania- megjelenését, melyet 1794-ben 
Kármán József szerkesztett és Váczon márnia- 
rosi Gottlieb Károly nyomatott.

A Beleznayné szalonjában olvasta föl először 
Kármán halhatatlan * Fanni* -ját, mely ma is 
mértéke szépprózánknak, s itt törekedtek először 
arra. hogy a főváros legyen a magyar irodalom 
középpontja.

A Podmaniczky család, kiváló érdemeiért 
1782-ben bárói czímet nyert s állandó kegyé
ben állt a dynastiának.

Különösen említésre méltó tagja a családnak 
az 1755-ben született s 1823-ban elhunyt báró 
Po d ni a n i ezk y J ózse fi

Lángeszű férfi volt, de testi fogyatkozással, 
púpos xo\ , a mi, különösen ifjú korában több
ször bántotta, úgy hogy nem is alapított családot.

Több ízben viselt nagy hivatalokat és Ferencz 
császár 1815-ben igen fontos küldetéssel Párisba 
küldötte.

Miután igénytelen, púpos termete nem muta
tott semmit s miután tudta, hogy a francziák 
nagyon kapkodnak a léha külsőségek után, hogy
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Könyvtár. *1 kastély.

a monarchiát külsőleg is díszesen reprezentál
hassa, utána járatott, hogy valami rendjelt kap
hasson.

Az okát máig sem tudni miért, a dolog nem 
sikerült és Podmaniczkv József rendjel nélkül 
járta meg Párist.

Ennek daczára azonban, még igénytelen kis 
termete mellett is, a legfényesebb gavallérokat 
is háttérbe szorította Podmaniczkv József, min
den rendjelnél és külsőségeknél tündöklők!) 
lángeszével.

A szalonokban rajongtak a szellemes magyar 
főárért, a diplomácziai testületben pedig minden
kit bámulatba ejtett tudásával, körültekintésével.

Miután hazajött, hosszabb ideig volt Bács- 
Bodroghmegyének a főispánja, de családja 
tradiczióihoz híven sokat áldozott művészi és 
hazafias czelokra is. Szalonjában a gyermek 
Liszt Ferencz több ízben játszott, és Podma- 
niczkv József anyagilag is segítette művészi 
pályáján.

A huszas években l'erencz császár a Lipót- 
rend nagykeresztjével kínálta meg Podmaniczkv 
Józsefet, de a báró most már nem fogadta el 
a kitüntetést.

Személyes hiúság nem bántotta s párisi kül
detése alkalmával csak az általa képviselt biro
dalom külső fényét akarta volna valami rend
jellel emelni.

Mikor a Lipót-rend visszautasítása miatt kér
dést intéztek hozzá barátai, így felelt:

Most már minek ? Az aszódi béreseknek 
talán ? Ezek úgyis tudják, ki vagyok.

Az aszódi kastély utolsó tulajdonosa a család
ból báró Podmaniczkv Ármin volt, a ki ott 
nejével, gróf Kcglevich Emmával az ötvenes és 
hatvanas években valósággal fejedelmi háztar
tást vitt. Estélvek, tánczmulatságok, műkedvelői 
előadások váltották föl egymást, és a bárói

családnak egyenruházott, külön udvari zenekara 
volt, az aszódi Lajos-c, a mely később Pestre 
kerülvén, Berkes banda név alatt ismeretes s 
máig kedvencz czigánya a főrangú világnak.

Á báró Podmaniczkv család máig élő jeles

f  ’ \

C sillanda.

tagja, (iéza báró, már nem Aszódon, de a kies 
fekvésű Kartalon alapította meg családi tűzhelyét.

Podmaniczkv ( iéza 1839-ben született es atyja, 
báró Podmaniczkv András, anyja losonczi 
(íyürky Terézia, (iyütky Pálnak és ludánvi Bay 
Francziskának volt a leánya.

Ritka, nemes lelki tukajdonságokkal tölruházc>tt

úrasszony, a ki egyetlen iiát a legnagyobb sze- 
retetben, kiváló gonddal nevelte.

(iéza báré* ifjúsága az 50-es évekre, a 60-as 
évek elejére esett, mikor jó magyar hazafi nem 
vállalt közhivatalt, s ezért is inkább a sport 
terén találkoztunk nevével.

A szép ifjú elkényeztetett gavallérja volt a 
főrangú köröknek, híres bálrendező, kitűnő 
lovas, a kiért mindenütt rajongtak a lányok és 
asszonyok.

Annyi bilit't-donx-i kapott Podmaniczkv (iéza, 
hogy ezekről nótát is csináltak a 60-as évek
ben, és őszülő hajú, nagymamának készülő 
asszonyok még most is el-eldudolják néha a 
nótát, hogy:

Kis-kartali báró levelet kapott . . .
Ebben a nótában két vetélytársának a nevé

ből volt rendkívül ügyes szójáték csinálva, a 
kiket természetesen legyőzött, mert diadalma
san fejezte be a nóta:

Kar la t nincs veszélybe, hii szív cserébe . . .
Fényes legénység után, 1868-ban nősült meg 

Podmaniczkv (iéza báró, nőül vevén a dúsgaz
dag gróf 1 legenfeld-Schomburg Imre és neje 
Beck Paulina leányát, Tisza Kálmán sógornő
jét. 1 )egenfeld-Schomburg Berta grófnőt.

(irof Degenfelcl Imréné, az angyali jóságú 
úrasszony ritka házias, gondos nevelésben része
sítette leányait, úgy hogy az aristokráczia háza
suló ifjai előtt, mindig valóságos mintaképekül 
állították a rendkívül nemesi- lkü, művelt, e 
mellett szerény és házias Degenlcld leányokat.

Ilyen igazi Dciycnjcld leány Podmaniczkv 
( iézáné is, a kit áldva áld mindeni, a ki csak 
közelében élt valamikor.

I lázának igazi őrangyala, ősi protestáns hité
nek- méltó dísze és oszlopos támasza Degenfeld 
Berta grófnő, a ki elvonulva kartali kastélyának

fídrd Podmaniczky Géza k iskar fa li kastélyéból.
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csöndjét®, áldoz a Larescknck és a tudo
mánynak.
“ Az általa nagy gonddal és költséggel lölállí- 
t'ott csillagvizsgák) már Kurópaszerte {ismeretes, 
és a szerény kis faluban akárhány nagyhírű 
tudós megfordult, hogy megtekintse a modern 
szakszerűséggel berendezett observatoriumot.

Podmaniczky Gézáné valóban követi a kál
vinista hit szent könyvét, a bibliái, a mely azt 
rendeli, hogy a balkéz ne tudja, a mit a jobb 
cselekszik.

Rendes házi szegényein kívül tömérdek az 
úgynevezett sscméniies-sacgciiy, a kiket istápol. 
gyámolít, még pedig oly nobilis, oly igazán 
lelkileg előkelő modorban, hogy sohasem sérti 
a megajándékozottat.

Nagy lelkek tulajdonsága, a hála is elsőrendű 
szerepet játszik a ritka, nemcsszivü főúri asz- 
szonynál.

Erre vall az is, hogy anyjának egyik jó barát
nője családjáról sohasem feledkezett meg, s a 
szomorú viszonyok közé jutott hajdani kedves 
barátokat az élet minden körülményeiben, párt
fogásával és tettel is támogatta.

Ikt aztán azok hálálkodtak, rendesen így 
vágott közbe:

- Hallgassatok, még mindig én vagyok adós, 
hiszen jó anyátok annyi szívességet tett az én 
feledhetlen anyámnak, a kit utolsó lehelletéig 
oly önfeláldozón ápolt . . .

Annál figyelemreméltóbb ez a ritka szép 
vonás, mert manapság még a személyes szol
gálatokat is elfelejtik, nemhogy egy másik gene- 
ráczióra is átvinnék a háladatosságot.

Podmaniczky Géza báró, a kit ő felsége a 
valóságos belső titkos tanácsosi czímmel tünte
tett ki, mióta megszületett az alkotmányos aera, 
a közéletben is tevékeny részt vett, s a főrendi
házban a liberális oldalon ül, mint többnyire a 
hazafias, fölvilágosodott protestáns mágnások, 
aristokrácziánknakaz a része, mely az ősi magyar 
hit mellett, mindenha lelkesen ápolta a magyar 
nyelvet és a hazafias aspirácziókat.

megsokasítja. Tagadhatatlan, ez is eredmény. 
Dicséretre méltó summája a képzőművészet alko
tásainak még akkor is, ha a művészet plátói 
szerelmeseit a közoktatásügyi miniszter poétikus 
levegőjű bürójából kikerülő rendeletekkel és 
leiratokkal is szerzik. Két örvendetes fejlődési 
menetről tesznek ugyanis tanúságot ezek a ren
deletek. Először arról, hogy a magyar művészet 
ma már olyan, hogy bátran lehet a művészi 
szépet az ö _ alkotásai révén a fiatal szivekbe 
csöpögtetni. Es másodsorban arról, hogy a ma
gyar kormány nem csupán a költségvetés rubri
káit töltögeti ki, hanem a lélek táplálékairól 
is gondoskodik, szóval foglalkozik olyan politi
kaival is, a melynek nincs ellenzéke, nincs 
obstrukeziója. *

Van egy Méltóságos Gr Bohémiában, a 
kivel meggyűlik az ember baja, ha véletlenül 
megméltóságolja. Még a báró megszólítást tűri 
valahogyan, de c helyett is jobb szereti, ha a 
foglalkozása után czímezik. Mégsem a demok- 
ráczia nevében, hanem a nagy művészetének 
hatalmas produktuma miatt szólunk legelsőben 
báró Mednyánszky Lászlóról. Tizenhárom táj
kép van az első teremben, de bizony jó ideig 
az ember csak Mednyánszky Alkony diját látja. 
Az ecsetnek ezt a költeményét költő tolla is 
alig ecsetelhetne. Nézzük, nézzük az alkonyat 
nak ezt a dalba öntött epopeját, nézzük . . . .  
és valami azt kérdezi : — Hogyan keletkezett 
ez} A magyar mükritika leghivatottabb mű-

A teli mű tárlat.
Budapest, deczcmbcr 29.

Hegyvercsörgés. ágyúszó, értsd : egész 
irk firka segítségével adott jelt magáról 
az utóbbi hetekben a magyar művészet. 

Nem volt afféle szeczesszió keletkezőben, a 
nagybányaiaknak testületi kivonulásukban aligha 
akadnak egyhamar bajtársaik. Ismételjük: a tes- 
tilleti kivonulásban. Mert a nagybányaiak új 
atelierjét, a szabad természetet, nagyon sokan 
fölkeresték az iskola (a nagybányaiakban tudva
levőleg nincs semmi iskola) hívei közül is. lanu 
rá a Képzőművészeti Társulat téli műtárlata.

A fűszag, a napsugár, meg a sás suhogása 
korántsem szól olyan erősen az érzékeinkhez, 
mint sző} a nag-y-bá-nytárlatán., de valami:., 
vei kevesebb a portáiüvegek közé szorított élet, 
a kasírozott természet, mint ezelőtt szokott 
len* i Szinte jókedve támad a teli vér fővárosinak, 
a ki csak 1 '̂st szomszédos nyaralóiban szokta 
alkonyaikor a por elszálltával ikletségét kiönteni. 
Szép vagy, óh, dicső természet . . .  a mikor 
végigsétál a műcsarnok termeiben. Megtapasz
tal egy kis őszinte organizmust, egy csomó 
szénaillatú levegőt, és egv pár föstetlen hajú, 
ép fogú, köszvénvtől és idegességtől mentes 
némbert. Ennyi jó, ennyi szép, és még hozzá 
zene is, — hát kicsoda az, a ki nem dob a 
haza oltárára egy ezüst koronát ?

A mi térségünk elenyészően csekély ahhoz, 
hogy a tárlatnak csak a jobb alkotásaival is egyen
ként bővebben foglalkozzunk. Annyi ugyanis jobb 
terméke ezúttal a magyar művészetnek, hogy 
szinte bőbeszédűnek szeretnénk lenni, a mikor 
kevés szóval kell beszámolnunk a műcsarnok
falak ékességeiről. Sok a foka — így áll most 
a dolog — és kevés az eszkimó. Mert Wam- 
peticsek, a kik az államra hezitálnak egy képért, 
kevesen vannak, holmi Wampctics-epigonok 
sem túlságos sokan. Hacsak az idei tárlat nem 
szaporítja meg a képvásárié) műbarátokat, a mű
vészet plátói szerelmeseit minden bizonynyal

(Író i Serényi Béla.

velője Lyka Károly, ím, így felel megtalálóan 
erre a kérdésre: Mednyánszky szereti az olyan 
helyeket, a hova nem hatol be a divat-újság 

_és az ember egészen magának festhet, Ugyanily 
okokból gyakorta Tölcsatolta váífára a vászon- 
zsákot, festékkel meg vászonnal jól megrakva 
s elbandukolt egyszer a Kárpátok közé, másszor 
valahová Gömörbe, aztán meg friss folyók köze
lébe, ott olykor egy erdőkerülőnél vonta meg 
magát, avagy valamely elhagyott sttázsa kuny
hóban. Ilyen dolgokat pedig azért mívelt, mert 
látni akarta, s nem bírt ellenni e nélkül, hogy 
miképen szűrődik át reggelente a köd egy folt 
fenyvesen, hogyan viszi a boróka sárga himpo- 
rát a szellő a mohára és minő opálszinekben 
csillognak a nagy hegyek egymásra által, midőn 
lebuvik ;i nap a Kriván mögé !»

Kacziány Zárdaromjában van hangulat és a 
Kivitel is szép. Sz lányi tájképénél nemkülön
ben. László Külöp nyolez képpel rukkolt ki, 
mindannyi tisztességes munka. Mannheinier a 
Caprii asszonyára/ remekelt. Spányi Kálvária- 
hegyén az igazság hat. Kaujmaiin a legsötétebb 
Má ram áros alakjait festette meg sok rutinnal és 
kedvességgel. Benczúr két portraitja mesteri 
alkotás. Rippl-Rónai mintha valamivel alábbha
gyott volna az extravagancziával. Ipoly Sándor 
gyermekalakjai jók. Margitay Tihamér tősgyö
keres magyar genreval bizonyította be, hogy 
nem hiába szeretik a reprodukezióit. Spányik 
Kornél Mézcshetekjében mind i új, a hang, a 
tárgy, a levegő és minden pompás. Aranyossy

Ákos korai elhunytál! bízvást kesereghet a mű
vészet, a képei nagy jövőt jósoltak neki. Töl- 
gyessy esti tájképe semmivel sem marad előbbi 
alkotásai mögött. Ballá Ede két arczképében 
élet lüktet. The in és Klein a külföldön tett ha
ladásukról számolnak be képeikkel. Bihari át- 
érezte azt, a mit föstött. Kezdi Kovács László 
két tájképe csupa igazság. Goldreich szomorú 
kompozicziója kiváló munka Telepi vásznáról 
az őszinteség beszél, lidvi Illés ízléses akvarellt 
állított ki. Ráczka alumínium metszete nem 
marad a felesége művészete mögött. Fényes 
Zrínyi Miklósában gyönyörűen érvényesül az 
egyéniség. Kernstock képein észrevehető a ta
lentum. Schlezinger Magda tanulmányfeje dicsé
retet érdemel, l'ornay Gyula gitározó alakja 
sikerült alkotás. Jmiocént Vasárnap reggelje szív
hez szól. Kiinfy Lajos Breton leánykája azt 
beszéli, hogy a művész nagyot haladt és sokat 
változott Párisban. Aggházy alakjai élnek.

A szobrászok közt Róna József vezet. Szinte 
hihetetlen, hogy a miskolezi Kossuth szobor 
alkotójának a vésője hogyan remekelhet ilyen 
nagy mértékben a klasszikus világból vett té
mák földolgozásánál is. Róna Zene le ekéje csoda
szép. Nincs egy vonás mesterkéltség sem az ő 
Pátijában, a ki sípolni tanítja a Nimfát. Ez a 
szobor csupa költészet

Ligethy, Holló, Kiss és Nagy szobrai szintén 
említést érdemelnek.

Hajdú Miklós.

A putnoki kastély.
— Gróf Serényi Béla. —

r , fkis-serényi Serényi grófi családot, Pál ma 
Specimen Heraldikája szerint, Ottó király 
1310-ben nemesítette meg, és első ismert 

őse Imre volt. Dotninicus Franciscus Colin de 
Marienberg a « Gloriosa Tama Familiae Serinh 
czímű munkájában, mely a XVII. század végén 
jelent meg, a család származását egy Tenne- 
vitus nevű, és sarmata származású férfiág viszi, 
a ki 965 körül vette föl a keresztséget és Seren- 
nus nevet kapván, ettől erednek a Setényiek.

Ezt a nem egészen hiteles nemzedékrendet, 
melyet Nagy Iván és Thaly is czáfolnak, mel
lőzve, csak azt közöljük a mi a történelem ítélő
széke előtt is kiállja a próbát.

A XVI. században 11. Lajos alatt élt kisserényi 
Serényi Ferencz, literatus, a ki mint alkincstár- 
nok 1518-ban, testvéreivel együtt nemeslevelet 
nyert a királytól, még pedig ab hujus sui igno- 
bilitatis statu e tiniéiül unt duitnus etc., a hogy az 
eredeti diploma szövege mondja

Mint ezt Engel Monumenta Unga?'ica-)Ában 
olvassuk, ez a Ferencz literatus volt az, a ki a 
mohácsi csata előtt 1526. Csongrád, Szabolcs, 
Csanád és több vármegyékbe királyi levelekkel 
küldetett. Istvánffy Históriája Ferencz fiáról, 
Miklósról emlékezik, a ki 1566-ban Gyula várá-
nak_véfle 1 lilében j/ett részt. Lrhoczkv szerint a 
báróságot Serényi Mihály kapta, a ki előbb 
200 huszárnak kapitánya, majd füleld, szendrei 
és hatvani kapitány volt. Serényi Mihály, mint 
ezt családi okmányokon látjuk, nevét Seryéni- 
nek írja, és így írja ezt, végrendeletében férjéről 
emlékezve, hitvestársa Tliornalylay Anna is.

Ugyancsak emlékszik egy Seryeni Gáborról
Tardy Györgynek 1588-ban kelt históriás éneke, 
még pedig így :

Szöndöröi, magyar, német vitézek 
Ők is forgódának mint jó vitézük 
Kapitányuk Sörényt Gábor nekiük . . .

A XVIII. században a y betű mindinkább 
kikopott a Serényick nevéből, s lön belőlük 
apránként Serényi.

A családna k hajdan az alvideken is voltak 
nagy birtokai, Így nevezetesen Csanádban, a 
honnan aztán a felvidékre, nevezetesen Gömör- 
és Borsodba szakadtak.

A grófságot 1658-ban, Serényi Gábor kapta, 
a kinek első szülött fiától — ismét Gábor — 
és neje Poppel Lobkovitz Benignától ered a 
máig virágzó család.

A nagy vagyon megalapítója Serényi András, 
ő szerezte meg a család mai székhelyét Putno- 
kot is, még pedig részben neje, báró Orlay 
Borbála után, részben meg hogy sógorának, a
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kuruczczá lett Orlay Miklósnak részét, a kama
rától 4000 forint váltságdíjban, átvette. Mindez 
az 1687. deczember hó 27-én Pozsonyban kelt, 
és máig is meglévő elismervényen látható.

hatnék- a Serényi ( iábornak Ló'wenstein lírnes- 
tina Boristól származott fia János Károly altábor
nagy volt, a kinek egyetlen leánya, SchalTgotsch 
János Antal gróf neje, élete virágában hunyt el.

A családnak jelen századból való nemzedék 
rende Nép. Jánossal kezdődik, a ki 1776-ban 
született, s a közpályán is működve, cs. kir. 
kamarai és bányatanácsos volt. .Morvaországban 
bírta Luhasowitzot, valamint a morvaországi 
pénzbeli hitbizományt is használta. Magyar- 
országon Zábláth és Putnok uradalmai voltak, 
mely utóbbit, báró Eötvös Alojziától származó 
tíz gyermeke László gróf, a mostani tulajdonos
nak édesatyja örökölte

A család már a XVII. századtól kezdve 
Ausztria felé gravitált, s azért is sógorodása 
mindinkább idegen neveket mutat föl.

Serényi László gróf, nejével Bubna-Lititz 
Ludmilla grófnővel, a legboldogabb családi

Serényi grófné szelíden, de egy igazi dáma 
allűrjeivel nézett körül, mintha keresné, ki az 
a Ludmilla, aztán így szólt:

Seit wann denn Ludmilla, und nicht 
( i r a  f i ú  ?

Abrahámy megzavarodott, ezerszer bocsá
natot kért, a mit Serényi grófné Absolvc est 
szavakkal, tréfás mozdulatot téve kezével, meg is 
adott az öreg úrnak.

Szülőinek erényeit mindenben örökölte méltó 
fiúk, gróf Serényi Béla, Putnok jelenlegi ura.

Putnok jelenlegi tulajdonosa Serényi Béla 
gróf, tanulmányait a Theresianumban végezte 
és Budapesten tett doktorátust. Csakhamar a 
politikai pályára lépett, miután census alapján 
úgyis tagja volt a főrendiháznak, s 1892-ben 
szabadelvű programmal a déclesi kerület válasz
totta képviselőjévé.

Serényi Béla azonkívül, hogy 1892 óta folyton 
tevékeny tagja a parlamentnek, a szabadelvű 
mozgalmak alkalmával kivált a pártból és az 
alkotmányos szabadelvű párthoz csatlakozott.

Kitűnő gazda, s elméleti tapasztalatait leg-

(iergely óta magyar drámaírónak még nem volt 
része. Thury hatalmas talentuma előtt a kritika 
is meghajolt. Ks méltán. A Katonák' csupa 
igazság, csupa élet. Bánja a kő ezek után, ha a 
dráma műszabályai itt-ott kevésbbé érvénvesül- 
nek. Egyébként az apró teknikai hibák'meg
magyarázhatók. Thury minden egyes sorában, 
minden szavában lüktet az én, eh* azért még
sem tombol hatásvadászó eredetieskedés. A Ka
tonák komoly gondolkodó fő őszinte terméke. 
Őszinte és nem epés. Szúrni, vágni nem akar 
egyetlen egy szavával sem, hanem odaállítja a 
nyomorúságot a művészi szép leplébe burkolt 
meztelenségében. Malicziát, izgató tendencziát 
ne keressen senki ebben a darabban, mert akkor 
rossz helyütt tapogatódzik,

Thury Zoltán sokkal, nagyon sokkal adósa 
még a magyar drámairodalomnak. Az ő szen- 
zácziós sikere adóslevél, a melynek rövid a 
lejárata. Legalább mi szegény megsanyargatott 
színházi publikum, úgy kívánjuk, hogy rövid 
legyen. Ks attól a zseniális, nagyszívű Írótól, a 
ki a Katonákat megírta, méltán is kívánhatjuk.

életet élte. A grófnő egy rendkívül fenkölt lelkű, 
művelt, nemes gondolkozásé asszony volt, a ki 
különösen a jótékonyság terén működött.

Meglehetősen visszavonultan éltek, s a menve- 
beliek közül szorosabb barátságot csak báró 
May Alajosokkal tartottak, a kik a szomszéd 
Bánrévén laktak.

Midőn 1863-ban, a nagy szárazság után éhín
ség pusztított Magyarországon, a Serényi László 
es Vay Alajos családjai vették kezükbe a 
Putnok cs vidéke nyomor enyhítését.

Az Ínségesek javára gróf Serényi Lászlóné 
a putnoki várban nagy hangversenyt rendezett, 
melynek egyik legkimagaslóbb pontja madárkar 
volt ; ugyanis minden hangszeren játszó vala
melyik madarat, fülemüle, pacsirta, kakuk, stb. 
imitálta.

Ott történt, hogy az angyali jó, de minden 
ízében aristokrata Ludmilla grófnőt, az üreg 
Abrahámy ezredes, egy nyugalmazott hadastyán, 
mint a vidék jótevő angyalát köszöntötte föl

Aztán, szóval is gratulálva neki, széles jó 
kedveben egyszerűen keresztnevén szólította.

inkább Angliából hozta a hol hosszabb időt 
töltött és putnoki uradalma valóban mintaszerű
iig kezelt gazdaság. Rendkívül jószivű ember, 
a kit jótékonyságáért rendkívül szeret az ottani 
nép, kedves társalgó és nagy barátja a férfias 
sportoknak.

Rendesen részt vesz a gömörmegyei híres 
bet lóri vadászatokon es kedves vadászczimbo- 
rája az Andrássy grófoknak.

Színház.
— Krónika.

Budapest, dcczcmbcr hónap.

H sok mesterségesen szított szenzáczió kö
zepette végre egy esemény. És nem olyan 
esemény, a melyet épen csak a kassza 

érez, — irodalmi eseményről van szó. A Vígszín
ház előadta Thury Zoltán Katonák czímű három - 
felvonásos színmüvét, magyar író becsületes mun
káját. A közönség jól kritizált. A szerzőt a siker 
annyi sok jelével clhalmozta, a mennyiben Csiky

A nagy szivével talán bennünket is megsajnál 
es zsenialitásának újabb termékével újra föl 
lógja üdíteni azt a kopárságot, a melyet néme
lyek magyar drámairodalomnak neveznek.

*

hs most már betarthatjuk a kronológiai rendet, a 
Katonákon kívül nincs semmi, a mi ezt megakadályozná. 
A múltkori krónikánk ott szakadt félbe, hogv búcsúzik 
IL'yyi Aranka a Népszínháztól . . . 19búcsúzott utoljára 
október 1 1-én. . Ks visszaszerzüdött újból a Népszínházhoz 
október 12-én . . .  Ne tessék bosszankodni Nem komédia 
volt ez, hanem Porzsoltnak egy késön támadt üzleti 
eszméje. Utolsó nap rájött az igazgató, hogy a Népszín
háznak kell Hegyi Aranka, kell és megajánlotta a 
művésznőnek azt a szerződést, a mit kívánt. Szent lett 
a béke a Nemzeti Színház tájékán is. L jházi  Kde vissza
tért a régi hajlékába.

A ki olyan hosszú ideig pihentette a pennáját, Heré ik  
Árpád, K isfa ludy  Sándort vitte be a Xcmzcti Színház 
játékszínére. A Ilim íy  da la i, ez az előjátékkal megtoldott 
háromfölvonásos vígjáték, kis magyaros hangulatot esem-
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A fM noki kastélyból. Ebédlő. A putnoki kastélyból. Jdtszdttrem.

Ilészett he nemcsak a színpadra, hanem a századvégi 
kozmopolitikus érzésű szivekbe is. Nem papirmaséból 
készült magyarok vannak a Bérezik darabjában, hanem 
tőrülmetszett magyar alakok, magyar karakterek. A siker
nek ez volt a főrugója.

Nem sok vizet zavart az Operában Goud/ncl A király 
mondta czímű víg dalműve, a melyhez Delibcs Leó írt 
zenét. Mintha bizony a barokvilág a végét járná már a 
színpadon is. A hol a pajkos művészetnek van az ott
hona, a pápaszemes kritikus urak tettek látogatást. Janc 
Hading, a Batignollcs kis konzcrvatoristájából világhírre 
vergődött primadonna lépett föl a Somossy Mn/alo-hwn. 
Az Avcnlurierhcw és ( 'ne visitc de noccbixw ragyogtatta 
többek között briliáns művészetét. Vöröses szőke hajával, 
hideg, kegyetlen nézésével sok
szor olyan volt, mint egy vad 
I.orelev, a ki férfi sziveket mar- 
czangol és máskor meg az 
összetört szivéből vér csöpö
gött a lelki metamorfózis Kál
váriájára. Afféle tuczatdarab a 
Magyar Szinti az Corignanék 
milópőre. Rolle és Gascognc 
hamarjában fabrikálhatták, nem 
is kaphattak érte sok tantiemet.

Október 25-ikén Kövesi Al
bert, ez a neves komikus, di
rektor lett és megnyitotta a 
Kisfaludy Színházat. Szer
vezett jó társulatot, bemuta
tott jó darabokat, jó előadás
ban, de mi haszna? O-Buda 
nem jár színházba. Egyszer- 
másszor van ugyan telt ház, 
de akkor mindig Best liferálja 
a közönséget. Márkus József 
egy ifjúkori darabjának, az Öld 
meg!-nck volt a bemutató elő
adása többek között Ó-Budán.
Ez a darab húsz évvel ezelőtt 
íródott. Boldog Isten, ha az 
Öld meg ! akkor a Nemzetiben 
színre kerül, és kicsi híja 
volt — akkor Márkus Józsefet 
nemcsak az operett fogadta volna kegyeibe!

Október végén vonult be egy estén Hracco és Dumas 
a Nemzetibe, amaz a Don Pietro Carusowú, emez a 
Biinhödesse], Mind a két darab olyan, hogy műsoron 
marad. Végre is. manapság ez a siker.. Mert lám, a 
Ír. ev, a melyet Laezkó Andor huszonhárom évével

követett cl, csak alig, hogy a kijáró három előadást 
is kibírta a Magyar Színházban. Ebből azonban semmi 
sem következik. A fiz  ev szerzője alkothat még műsoron 

. maradó darabol is. Csak türelem! God nőd már sokkal 
szerencsésebb ficzkó, az ö Pauszt'ja háromszázadszor 
került színre az Operában.

Kassza-darabhoz jutott a Népszínház A bibliás asszony- 
nyal. Royer bájos melódiáinak, Mars és Flenneqttin paj
zán szövegének megvolt a hatása, a melyben sok része 
volt Bárdi es Kűri less trikóinak és az új balletkarnak.

A Gésák, a Magyar Színháznak ez az örökélctü ope
rettje, új vonzóerőt nyert. Milliósát Miss Mary Halton 
énekelte és Budapest Halton-lázba esett . . .  A Garasos 
kisasszony már kisebb cmócziót csinált a Magyar Szinhdz- 
ban. Rlanquctle itten messze elmaradt a Rip van Winkle 
Planqucttjc mögött. Ifjabb Bokor József nemkülönben a 
Bokor József mögött, a ki a Télen-1 írta. Az édes czímű 
népszínművével mintha csak azt akarta volna Bokor 
bebizonyítani, hogy hiába játszik Blaha Lujza mellett 
Blatia Sárika is a Népszínházban, — nincs már létjoga 
a népszínműnek. Pedig ilyesfélét bizonyítgatni — veszedel
mes vállalkozás . . .

*
Jókai-premier volt november 25-ikén a Nemzeti Szín

házban! Szinte mellékes följegyzeni, hogy a Pekele vért

adták, elég annyi, hogy Jókai a közönség tüntető tap
saira húszszor odaállt a lámpák elé és meghajolt . . . 
Nevezetes dátum a november 25-ike. A költőkirály várta 
ezen a napon a közönség ítéletét. És a közönség, amely 
imádva szereti Jókait, ítélkezett. Tapsolt, tapsolt . . .

GandUtol urat pedig a prüdéria szent nevében disz- 
kvalifikálták, hanem azért ügyes ember kell ahhoz, hogy 
jegyet kaparintson a Vígszínházba, a mikor A leknös- 
béka adódik. Mert hiába ágált a morál, a prüdéria. A 
teknősbéka műsoron van állandóan. Persze fiatal leány
káknak nem ajánlatos a végigélvezése. l-'iatal leánykák 
inkább menjenek a f  ővárosi Gyermek Színházba, a me
lyet 1-eld híven a tradicziókhoz, megint megnyitott a 
a Kottcnbiller-utczai új lövöldében. (H—u.)

I) i v a t.
’V t ’Í hangverseny-saison teljes virágzásában van. Egyik 
feH í zcnccstély a másikat éri és nagyhírű művészek 
■ ' váltják föl egymást, hogy a főváros zeneértő és 

egyúttal legelegánsabb közönségét ritka műélvezetekben 
részesítsék.

A hangversenytermek most azok a helyek, a hol a leg
újabb divat fényes képei tárulnak elénk. Míg a nappali öltö
zékek a posztó és bársony vegyítését tünteti föl, addig 
az estélyekre való toilcttc-ken a crepc de chinc részesül 
előnyben, a mely lágyan omló tunika alakjábau borul a 
bársony alapra.

Rendkívül divatos az idén, hogy a ruhákat nemcsak 
drága gombok, de különféle újdivatú, hatásos ékszerek 

is díszítik. Utczai ruhákra leg
kedveltebb színek a dohány
szín, ibolyaszín, szürkés-zöld, 
sőt a vörös is. Nagyon kedvelik 
a fekete posztót, vörös bársony 
összeállítással, melyből a váll
rész, mellényrész, hajtókák és 
ujj díszek készülnek. Az öv a 
ruha színét viseli, a hímzés pe
dig a dísznek felel meg.

Gyönyörű bordás szövetek
ből készültek mostanában ru
hák Klotild főhcrczegnő és 
leányai számára (a kik a tél 
egy részét Fiúméban töltik), 
ráncznélküli angol szabásúak 
ezek, s az újdivatú, nagyvizit 
moirc blúzok, gazdaghímzésü 
rcvcrsckkcl vannak díszítve.

Rendkívül szépek a szőrme- 
bélésű, három galléros, drapp- 
szinü köpenyek, melyek kizá
rólag színházba járásra alkal
masak-

A mi a mai öltözeteknek 
rendkívül előkelő színezetet 
kölcsönöz, az új nyakcsokor, 
mely erre a czélra, szövött tüll- 
bül készül, természetes vagy 
csinált virágokkal kombinálva. 

Mondanunk sem kell, hogy a művirágok alkalmazása 
tartósabb és praktikusabb az élő virágokénál.

Míg eddig a lóhere volt a divatos, most teljesen 
kiszorította a régi, dédelgetett kcdvcnczct a vadgesz
tenyefa széprajzú levele.

Ezt alkalmazzák most névjegy és pénztárczákra, az 
ékszereken, kézelő gombokon, nyakkendő tűkön, aranyból 
és drágakövekből összeállítva s ez jelenik meg divatos 
motívum gyanánt az estélyi és báli ruhák hímzésein. 
Mivel a vadgesztenyefa levele sokkal stylszertíbb és hálá
sai)!), alkalmasint még a négylevelű lóherénél is hosszabb 
élet van számára biztosítva a divat szeszélyes terén.

Daczára, hogy még jóformán a téli felöltőre sem 
került sor, mégis bizakodva, hogy deczcmber apó meg
embereli magát, hozván zúzót, és fagyot, itt adjuk egy 
rendkívül elegáns korcsolya-öltözet leírását.
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Tcngcrcszkék posztóból készül, s a rövid, elül zárt, 
és testhez simuló ruha keskeny, sárgás gui pűr betéttel 
bír, s asztrakán ujjakkal és ugyanilyen kabátkával égé- 
szít ódik ki. A magas, álló gallért fekete bársony csokor 
díszíti, szép agraffal, a bársony kalapkán kreosen szárny 
és bársony csokor.

Házi ruhának igen kedves fekete vagy más szinti alj 
s hozzá vörös selyemblúz, melynek szegélyei zsinórbctéttel 
vannak letüzdelvc s középen a gombolást fedik. Hasonló 
szegélydísz van a bluzujjak kézelőin, az álló galléron, 
melyből fehér vászonsáv látszik ki, és elől fekete nyak
csokor zárja.

Téli felöltőkben a fekete bársony a legdivatosabb, 
szkunksz szőrmével díszítve, a testhez álló kabát elől 
kerek szabású, háttal valamivel hosszabb, s minél több 
prém van rajta, annál szebb.

A gallérok, mint nem praktikus viselet, kezdenek 
mindinkább háttérbe szorulni. Számukkal bizonyára apadni 
fog a meghűlések száma is, mert a hideg, nedves szeles 
időben ugyan nem adtak semmi oltalmat.

Miután az utczai ruhák többnyire nagyon egysze
rűek. mindenféle aprólékosságokkal igyekszenek emelni a 
külső díszt.

A kalapok formája majdnem meghatározhatatlan. 
Mindenki olyat visel, a mi ízlésének legjobban megfelel, 
s ami arczáhóz legjobban illik. A díszítéshez leginkább 
tollat, bársonyt, selymet használnak, melyekből igen szép 
redőzetek készülnek.

A férfiak divatja alapjában keveset változott. Nagyon 
chic utczai öltözetekhez a puha. flanell mellény, leginkább 
dohánybarna, diszkrét színű koczkákkal.

Némelyek viselik a csupán kötésig érő mellényeket, 
mint a hogy 1839-ben divatoztak, s a mely nagyon hasonlít 
női corsagehoz.

Jó ízlésű ember, kivált főúri körökben, különben kerül 
minden úgynevezett g/gerliskedés/, nehogy hasonlóvá 
váljon a koronaherczegutczai sétálók tuczat alakjaihoz.

Aus den Karpathen.
cbirgstourcn in dic Alpon bedürfen schliesslich 
keincr allzu grossen Vorbcrcitungcn: mán fiihrt 
mit dér Bálin zum Fuss des Gcbirgcs, findet Wa- 

gen, Reitzcug, Gcpackstrager und Führcr und selbst 
droben mi Bercich dér Bergricscn annchmbares Nacht- 
quartier und nötige Kost. Ganz anders aber ist es in

strebt dér Kamin. Von dem « Bárcnplatz* erblickt mán 
in wciter Férné cinen gleissenden Wasscrfall. Hier schon 
lagern Schneedecken. Kin kleiner Regenschauer, er ver- 
mag dem Touristen wctler die Fauné noch den Műt 
zu rauben. Die Pfade werden schmaler. Geröll bedeckt 
dic Wege. Dann und wann kollcrn Steine in die Tiefc. 
Nacli kurzor Kast wird wieder aufgebrochen; jeder ist 
beladen mit l’elzdecken, Csutoras, Fourage. Kine köst- 
liclic Luft atlnnet die Lungc nacli elem Regen. Von 
Blatt und Halni und Stcin glánzen im Sonnenlicht dic 
grossen Tropfcn. Plötzlicn endet der Wald; rcchts und 
links streben gigantische Fclsen empor, schroff und 
nackt in graubrauncr Farbe. Unwcit rauscht in tollon 
Cascaden der Bullca-Wasscrfall; dahinter ziehen sicli 
Gratc inul 1 lángé himmelwárts, die Schneefelder rosig 
von der sinkenden Somié beleuchtet. Hier wird iiber- 
nachtet. Máchtigc Feuer lodern auf, von stattlichen 
Taiincnstclmmcn genahrt. Es wird gckocht.

Filter dunkclblauem Morgenhimmel marschicrcn wir 
unserem Ziel zu. Wir durchwandcrn Parthicen, die in 
Wahrheit mit schweizcrischcn an Pracht wetteifern, sic 
jcdocli an Jungfriiuliclikeit übertrefTcn. Ks gclit dem 
Wasscrfall ont gégén Gut _0 Motor breit, stürzt er von

Blaskovich Elemér nézni/ ménese.

Ilyenek a lánczok, melyek több sorosan vannak a 
nyak köré csavarva s úgy amethvstből mint kristály- 
szemekből nagyon kedveltek.

Erre függesztik a hosszú nyelű lorgnont, a nagy, arany 
vagy ezüst szivet, s egy csomó más csiribiri apróságot, 
melyet hölgyeink egy idő óta annyira fölkaptak.

A virágok közül nagyon divatos az orchidia és a 
pármai ibolya.

Mint művirág is kedvelt, s mint ilyen az az előnye 
van a természetes fölött, hogy nem hervad el.

A műibolyákat oly remekül utánozzák, hogy ha egy 
kis ibolya-illattal megpermetezik, a legvalódiabbal is 
kiállja a versenyt. Az ilyen virág, ha szép, elegendő 
drága is, de azért mégis hasonlítohatatlanabbul olcsóbb, 
mintha naponta friss virágra költünk.

A báli ruhákra XV. Lajos korabeli csokrocskákat 
készítenek, ami, kivált fiatal lányoknál, rendkívül bájo
san fest.

Az aljra apróbb, a derékra nagyobb csokrok jönnek, 
s hol egy csipkefodrot tartanak fel, hol egy moussclinc 
redőzetet tartanak fel,

A ruhák alja még mindig hosszú, a mi tagadhatatlanul 
előnyös és szép viselet a szalonokban és olyan hölgvck- 
nél, a kik kocsin járnak, de az utczára meglehetősen im- 
praktikus.

Sicbenbürgcn, im llochland der Karpathen. In dem 
Augcnblick, da der Tourist das letzte Dorf vcrlásst, 
nimmt er auch Abschicd von jeglichcr Cultur; er ist so 
zicmlicn vollstándig auf sich angewicscn. Solchc Unzu- 
lánglicnkcitcn wird der naturfrohc Wandercr gerne in 
Kauf nchmen, wenn er ciné neuc, eine cigenartigc Berg- 
landscnaft keimen zu lemen Gclcgcnheit hat. Und uns, 
die wir jedes Malis in der Schwciz, jeden Weg in Tyrol 
keimen, wird ciné freinde Welt voll wildcn Zaubers 
ofTenbart, die keine Bcschwerdc aufkommcn lásst, weil 
sic immer und übcrall wcchsclndc Rcizcn zcigt . . .

Durcli dic thaufrischc Ebcnc rollte unser Wagcn von 
Hcrmannstadt an scchs Stunden bis zum Meckcn Frcck. 
In einsamer Majcstát dehnt sich der ganze Wall dós 
Hochgebirges vor uns aus. Mán möchte glauben, es mit 
der lland erh.aschen, es mit cinem Sprung errcichcn zu 
können; aber Stunden vergehen, bis mán droben auf 
dem glitzernden Schnccfeld aufragender Firnc stcht.

Durch lcuchtende Buchenwáldcr fiihrt der Weg hinan. 
Übcr stcil ansteigendc Bcrglehncn geht er wciter. Bald 
ist jono Zone erkloinmen, wo das diistere Nadelholz das 
hellere Laubholz zu verdrángen beginnt. Durch die ver- 
einzeltcn Lichtungen schaut mán ins Bullcathal. Drüben 
rcckt sich der kcckc Gipfel des zcrklüftctcn Piszku Bulli. 
Ks ist wic cin Bild aus dem Salzkammcrgut Aufwárts

eincr Höhe von 80 Metern tosend nieder. Das wirbclt 
und scháuint und giihrt! Vöm Thal herauf, durch Tan
úén und Buciién, grüsst die Hochcbcnc, dic der silberne 
Alt durchcilt. Wciter drunten wogen zwischen grünen 
Wiesen goldenc l elder und winken dic kicinen Dörfcr. 
Von gegeniiber grüssen die trotzigen, nebeluinhüllten 
grösseren Bergricscn. Auf der anderen Seite schiessen 
die Steilwánde des külinen Vunctarc (2510 Mtr.) auf. 
Schroffe Gipfel lagern um ihn heruni. Die Schncedeckc 
bőrt nicht mchr auf. Ilicr und dórt prangen ganze Beete 
lcuchtendcr Alpenrosen. Ah, es wandert sich herrlich 
des Morgcns in erhaliencr Bergwelt! Noch eine Terrassc 
in üss genommen werden und dann noch ciné, die letzte. 
Ininier grandioser ist die Landschaft geworden. Und 
endlich — das Ziel, der blauc Bullcascc, ist erreicht. 
ílber 2000 Mtr. lioch liegt er. Er ist eincr der schönsten 
im Karpathengebiet. Wie viele solcher «Mecraugen* 
giebt es doch dórt r ! Wohl jeder bedeutende Fclscn- 
kessel triigt in seinein Schosse solch stillcn Alpensec. 
Ks ist, als wohnc da das heilige Schweigcn und Triiumenr

I c lc l6 s  s z e r k e s z tő :  Holló T ivadar.
K iadóiuUj ionos: M agyarország cs a Nagyvilág lap v á lla la t. 

XI. és XII. »zAm.

Hornyáns/kv Viktor cs. m  kir. u,Ivari könyvnyomdája Budapesten.
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