
V. évfolyam Budapest, 1900. Február. 2S.

F L Ö F I Z  FT  ÉS I Á R :
p„ész évié . knr Negyedévre . . á -  Vor. 
l'VIévre . . 10 - Egyes stnin urn 1 80 ..

A B O N N E M E N T S P a y s  f a l s s a n t  p a r i i é  tle  l 'u n l o n p o s t a l e
I n an . •J4.— franes 1 Trois uiois . 0. - frnnes 

mois . . llí. „ ! I.o numéro . g.BO
A B 0 N N E M E N T S -P R E 1 S E  für O e s t e r r e i c h - U n g a r u :
tian/jáhrig . . Kr. 20.— Vierteljttlirig . Kr. B.— 
HalhjiUirig . . 10— Einzelne Xuimner . 1.80

SUBSCRI PTI ON RATES:
Hungary . . . .  . . . . .  10.— fis. 
Foteign counlries . . . . . . .  12 — fis

SZKKKHSZTÖSIíf. IS KIADÓIIIVATAl.:
Budapest, V i l i . Klsfalud.v-uteza 9.

B U R K A U X I
Budapest, VIII., K lsfaludy-utcza 9.

HKDACTION UND ADMINISTRATION :
Budapest, VIII., Kisfaludy-uteza 9.

K DI T Ok  1 A 1. I< O O M S :
Budapest, VIII., K isfaludy-uteza 9.

Megjelenik havonként egyszer. Farait une fois pár mois. Erschcint monatlich einmal. Evcry month a number.

«JŐ]Jön cl a Te országod.*

0,1,ION H mielőbb úgy. a hogy 
■ ó J  elmondotta az ezredéves ünnep 

nagy miséjén, a mikor szavát 
-jft) áhiíallal hallgatta a koronás 
W király, a királyi udvar és lelkes, 

' h f  ünneplő szívvel az egész magyar 
nemzet. Azt a beszédet már- 
vánvkőhe kell vésőim, arany
nyal kirakni, mert ez a magvar 
nemzol élj ezredévének a fun
damentuma.

Szent István koronájának is 
legszebb dísze a kereszt, s 
Magyarország éísi ezímerében 
a tél mező a kellős kereszté, 
mely a koronával együtt áll 
a hármas halom legmagasabb 
csáesán.

Xines ország, nincs nemzet, 
melylyel oly annyira össze
lőni volna a kereszt, mint a 
magyarral. A koronái is esak 
akkor viselte joggal a király, 
ha a herezegprimás tette a 
lejére a nemzet nevében, s a 
herezegprimási szék betöltése 
képezi a Felség legszebb kegy
úri. a hogy a hagyomány 
mondja - apostoli jogál.

Minden időkben szilárd 
meggyőződéssel élt a ludat a 
korona viselőiben, hogy az 
ország ezímerébe vésett' ket
tős kérésziéi olv kezekre bíz
zak, melyek azl emelni és 
megvédeni elég erősek, mert 
r;'/.el szilárdították a írón biz
tonságát. szolgálták a nemzet 

ugalmál.
Nehoz, válságos időkben 

'• in volt szabad meginognia 
'•mák a kérészinek. Nagy lé- 

h. nemes szív. erős kar. vol- 
k hivatva mindig e kereszt 

• eiül. és a választás sokszor okozott 
111 hez gondol a koronának. Aggódó 

gyelemmel kísérte a nemzet a jelölé
sekéi. de ritkán fogadta a választást 
Áv lelkes megnyugvással, mint a mikor

a felség Vas/aríj Kolos pannonhalmi 
apát személyében állapodott meg.

Kevés embernek adatott meg. hogy 
élete ezélját, működése programmját 
oly jelentős alkalommal mondhassa 
el. mint Vaszary Kolos. légy nemzet

történetének ezeréves forduló pontján, 
pompa és ünneplés közepette, sajat 
templomának szószékén allva. mely
nek minden zugát a nemzet színc-java 
töltötte meg. szemtől-szemben a koro

nás királyi párral, rajzolta meg a jövő 
képét és mondotta el mindazt, a mit 
tennie kell azoknak, kik e nemzet 
sorsát intézik.

És ez a beszéd méltó volt a nagy- 
alkalomhoz. Mintha színarany hullott 

volna hófehér karrarai már
ványra, minden szó. minden 
mondás évezredekre szóló 
igazság volt. Rómában a fó
rumon esett ily szó hajdan.

Szebb formában, magya- 
rabb érzéssel, apostolibb ihlet
tel még nem szóltak Magyar- 
országon. még nem nyilatko
zott meg a nemzet ős ereje 
a Habsburgok előtt.

A felséges Ur lehajtotta a 
fejét, mintha mondotta volna: 
Úgy legyen!

Ez a klasszikus remeke a 
szónoklásnak ezerszeresen 

visszaverődő viszhangot kel
tett a nemzetben.

Imádság helyett olvasták az 
emberek.

Akkor történt, hogy az ez
redik év szereplő embereinek 
nézetét, hangját a modern 
halhatatlanság eszközeivel is 
igyekeztek megőrizni s egy 
fonográf gyűjteményben el
helyezni az utókor számára.

lé gyűjteménybe foglalták 
Vaszary Kolos ’ e monumen
tális beszédét is. .lászav Marit, 
a nemzeti színház művésznő 
jét kérték fel. hogy mondaná 
be a fonográfba. A művésznő 
szívesen vállalkozott és leg
jobb tudásával kezdte sza
valni. Eleinte tisztán, esengő 
érezes hangon, melyen át rez

geti a bánatos honszerelem mélabús 
érzése. - azután mind fátyolosabban 
és végül -  ott ahol a legtisztább érez- 
ezel kellett volna hangzania,zokogásba 
fűlt minden szava.
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A kik köriikillluk. önludatlamil is 
könnyel törültünk szemeinkből és a 
fonografgép mestere megindullan telte 
léire az elrontotl viaszhengert. hogy 
elölről kezdje a felvételt.

Es - ime másodszor megismét
lődött az előbbi jelenés, Az a nagy 
művésznő, a ki évek során megtanul! 
bánni a szóval, a hanggal, a ki a sajál 
érzéseit mindig alá tudja rendelni, az 
eléje telt idegen érzelemnek, most 
szemlesütve vallotta be, hogy szónoki 
remekmű belső melege alól nem tudja 
felszabadítani szivét, lelkét, és oly
annyira a hatása alatt áll, hogy önkén
telenül törnek elő könnyei és fojtják 
el szavát.

^ > ö rl* -k lu b  é$ a r?ői <̂35310 0 .

milleniumi kiállítás előtt egy évvel 
miit mos ti Park-klub.

A nemes ízlés, a lény, es műve
lj. s z í becs egymással párosulva olyan 
jytársaságos gyülekezőt alkotnak itt, 

• a mely valóban ritkítja párját.
Atzél Béla báró igazi önfeláldozó 

buzgalommal állott a klub élére, a melyet sike
rült is nemcsak mintaszerűvé, de immár európai 
hírűvé is tenni.

Az igazgatóság minden törekvése odairányult, 
hogy a főváros rideg kőhalmazától, portengeré
től mentői távolabb legyen a klub-épület, s azért is 
a Városliget egyik legkiesebb pontján, a Stefániá
ikon rendezkedtek be.

Az emeletes, tündér-szép palotát díszes park 
veszi körül. Remek virággruppok váltakoznak

Iveit, s felejthetetlen volt az az estélye, a melyi
ken a főrangú társaság tagjai élő képeket mutat
tak be.

Gyönyörűek voltak különösen, Tlwiulora bi- 
xanexi csiisxiiniS búcsúja, és Botticelli Mim r- 
Vti/'ii, előbbit gróf Andrássy Tivadarné Zichy 
Kleonora grófnő, utóbbit pedig Széchenyi I latina 
grófnő ábrázolta.

A kép, a melyet bemutatunk, egy ilyen estély 
alkalmával készült, s fool dressben mutatja he 
a társaságot.

Délszaki növények keretében, vakító fényt vet
nek a villamos reflectorok, és a velenezci tük
rökben százszorosán verődik vissza a gyémánt 
és drágakő ékszerek vakító fénye. A disztinkezió 
parfumja leng mindenen, suhog a selyem és 
illltsio.

Ugyancsak tíz Atzél Béla báró tervei szerint 
létesült tíz ( Irszágos Kaszinó az fi páratlanul 
kedves, kedélyes női kasxiuójtiral. légy kis sxe-

Shelisky finykepe ultin. Estély ti Park-klubban,

A Vaszary beszédének ez volt a 
tűzpi'óbája.

Ezt a beszédet esalc azon a helyen 
és csak 0  tudta elmondani.

Mindezeket pedig elmondottuk abból 
az alkalomból, hogy Vaszarv Kolos 
Magyarország herezegprimása betöl
tötte (i8 ik évét. üde lélekkel, ép egész
ségben. egy ország szereidétől, őszinte 
ragaszkodásától kisérve. nap-nap illán, 
az idő ösvényén, melyen előljár fényes 
alakja, kettős dicsfénynyel. melynek 
egyikét a hit, másikát honszerelme 
fonták köréje.

Az ösvénynek egyhamar ne szakadjon 
vege. magasra emelje elöltünk az ország 
ezimerének kettős keresztjét.

csobogó szökőkutakkal, a mely képet este varázs
latos káprázattal von be a villamos lény.

Tudvalevőleg czélja a park-klubnak az volt, 
hogy a műveltebb társadalmi elemek tagjait, 
különösen a nőket, közelebb hozza egymáshoz. 
Hogy ezélját mindjobban megközelíti, mutatja 
az is, hogy immár több tagja van ezernél, még 
pedig az eddigi kaszinók szokásaitól eltéröleg 
nők is.

A klub helyiségei folyton nyitva állanak a 
tagoknak, de a rendes összejöveteleken kívül, 
bálokat, estélveket, társasjátékokat es vacsorákat 
is rendez a klub igazgatósága. Ilyenkor még 
pazarabb a helyiségek pompája. Atzél Béla bánj 
ilyen ünnepies alkalmakra a régi kor ama ked
ves szokását, hogy a termeket élővilágokkal 
díszítették, ismét divatba hozta, a mi általános 
tetszésre talál.

Számos fejedelmi vendége is volt mar a park
klubnak, így Vilmos német császár, Stefánia 
özvegy trónörökösné, Carmen Svlva, a románok 
költő-királynéja, s legutóbb Kerencz-Kerdinánd 
föherczeg, a kinek tiszteletére a magyar minisz
terelnök, Széli Kálmán adott fejedelmi vacsorát.

A Miiba válók köve is rendesen itt tartja esté-

ezesszió ez a park-klubbal szemben, s ezt majdnem 
teljesen gentryasszonvok uralják.

Különben a gentry-szú nagyon téves. Az ős
anyák abroszairól nehéz ezüsttel evő Kendek 
magyar nemes urak és asszonyságok. A gentry 
Angliában gyalog-árendást jelent, es ha valaki 
kimondotta volna a magyar ember typusa, öreg 
Recsky Bandy előtt ezt a szót, ugyan lehur
rogta volna érte.

De hát átalánosságban használják, sőt ma
guk a nemesek is, így maradjunk a rossz itzus 
mellett.

Az országos kaszinó berendezése is Atzél 
Béla bán> nemes ízlésére vall.

A termek mindenfelé ragyognak, a millieuk 
Ízléses remekek, de ragyog a szép magyar-nemes 
asszonyok esprit-jétöl, csillogó szemétől is, mikor 
délutánonként ott adnak egymásnak találkozót.

Az országos kaszinónak idei évadja is nagyon 
eleven volt. Hangverseny, kalikóbál, jelmez-estély. 
A női kaszinó letiiliny lady-jei, a szép karcsú 
Kicklné Veszprémi Susanne, Ordódy Baltié 
és még egynéhányat! nem panaszkodhatnak.

A hangverseny-programmokon Lossonczs An- 
talné, Kakovszky Antal, Bakonyi Károly sze-
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repül tek , Rakovszky Antal mint műkedvelő is 
nagvon ügyesnek bizonyult.

Kemles látogatója a női kaszinónak még egy 
, _ (,iiió szép asszony, a mulatságokon egy

,niii szép lány is, és Hatnia Marczi ugyancsak 
vantázhatja a vonóját, mert ilyenkor végé-hossza 
i.ics az ujrá-n.ak.

\ kalikó pompás sikeréről hetekig beszéltek 
:: budapesti társaságok-ban, s maholnap már oly 
, ép szerű lesz az országos kaszinó, hogy a youro- 
kat is egészen kiszorítja.

Kgvszerűbb háztartással híró, vagy olyan ne
mesi "családokra, a kik csupán egy-két hónapra 
jönnek föl átéli saisonban, valóságos jótétemény 
a női kaszinó.

Az enyhe, kellcmctes termekben találkoznak 
a ,-égi jó ismerősök. A valódi karaván-thea illata 
összevegyül az orosz czigaretta-illattal s a H or- 
kavnék csevegése madárcsicsergéshez hasonlóan 
tavaszt varázsol a télbe.

Nem kell a cselédekkel vesződni, a szobából 
minduntalan kiszaladni, hogy korrekt legyen a 
tive o elock. Az országos kaszinó női kaszi
nójában. a hölgyek teljes nyugalommal átad
hatják magukat a szórakozásnak.

B áró Kemény Kálmán.

Aztán nincs háziasszony nincs kiadás. 
Mindenki a saját zsebére szórakozik, mint a 
l"’gv ez szokás Európa-szerlc a nagy női klub 
bókban.

Klcintc sokan nem rokonszenveztek a női 
kaszinóval. A gentry-asszonyok egy része úgy 
gondolkozott, hogy a túlságos lény, a nemesi 
osztály vagyonát meghaladó igények, nemcsak 
hogy javulást idéznének elő a jövőben, de csak 
nr g inkább anyagi romlásba vezetnek.

I la utánozni akarja a gentrv-asszony ottho- 
1 111 mindazt, a mit a kaszinóban lát, tönkre

A , ha pedig nem teszi, kiállhatatlanul sivár
találja majd egyszerűbb otthonát, 

lost mar ezek a vélekedések megszűntek, 
aszinó nem otthon ezért is nem kö- 
" . hog\ X-né vacsoráján olyan serv ice legyen, 

a minőről a kaszinóban vacsoráit Y-ékkal.
' asszony azt is belátja, hogy ha közepes 
una van, úgy nem rendezkedhetni be mint 
országos egyesület, a melynek gazdag alap 

■ rendelkezésére.
ry aztán úgy lógja föl ma már mindenki a 
kaszinó intcnczióét, a Itogy azt létesítői ter- 
s I lerendezését, pompáját nem állítják, de 

kollemetesnek találjak biten retiro-nak, a 
a házi gondok után kissé enyhülni s ked- 
haratnékkal szórakozni lehet.

1 avas/. leié megcsappan a női kaszinó for
galma. Evek óta divatos már a kikeld elébe 
utazni.

Attól az időitől kezdve, hogy az özvegy trón
örökösné úgy megszerette Abbáziát, arisztokra- 
czianknal általános lett a február végén, már- 
cziusban oda való rándulás.

Csoportosan lepik el azóta a kies üdülőhelyet, 
a melynek közelében valóságos villa város épült, 
mert ma már lka, l.ovrana és Colosén is meg
teltek téli üdülést kereső, előkelő közönséggel.

Babérligetek enyhe árnya, czitromfák illata és 
ajlantosz lomb búja zöldje fogadja az érkezőt 
s a langyos napsugár tavaszt hazudik a tél sivár
ságából menekülőknek.

Il.ven és még távolabbi, rivierai olaszországi 
utazásokat terveznek most a budapesti előkelő 
társaságokban és mind gyakrabban idézik Be- 
ranger álmodozó sorait.

I’l est bien oux, le ciel d’Italie. . . .

Déc5Í u>ár.
Báró Kemény Kálmán és neje báró liánffy Polixéna

gyerő-monostori Kemény család, a 
mely grófi és bárói ágra szakadt, 
egyik legrégibb családja Erdélynek. 
Xagyszámú jeles hőst, államférfit 
s tudóst adott a hazának.

Az első a X V . században élt 
Péter volt, a ki a Kemény nevet viselő 

külön családot alapította. Xoha a nemzedék
rendi táblákon nem lehet a teljes összefüggést 
megállapítani, valószínűleg ennek a Péternek volt 
testvére Simon, aki 1440-ben a szentimrei csatá
ban hősi halált halt.

Azután is mindig vitéz katonák voltak és fé
nyes tisztségeket viseltek a Kemények, sőt János, 
e néven IV. Erdély fejedelme is volt. Kemény 
László báró, kormányzó és ennek neje Pekri 
Annától származik az az ágazat, a melyet egyik 
birtokáról rvc.ó-agnak is szokás nevezni:

Ebből az ágazatból származott Kemény István 
báró, a ki igazi typusa volt a tiszteletreméltó 
erdélyi arisztokrácziának.

Hazánk Királyhágón túli része mindenkor 
menedékhelye volt a magyarságnak, a nemzeti 
aspiráczióknak. Magyar volt főnemességének 
nyelve, magyarok voltak szokásaik akkor is, 
mikor a nagy Magyarországon német volt 
a inóili, német a tónus. Idegen után nem kap
kodva, idegent nem majmolva, magyar maradt 
az erdélyi arisztokráczia, a mely annyi kiváló 
liat adott a hazának.

Kemény István 1834-ben fejtett ki különösen 
nagv politikai tevékenységet. Wesselényi Miklós, 
Szász Károly, Kemény Dénes is több lelkes 
hazafihoz csatlakozva, egyike volt a hazafias 
ellenzék legkiválóbb tagjainak. Az 1848 49-iki 
vészteljcs években Alsó-Fchérmegye főispánja 
volt; s rettcnthetlcn bátorságot tanúsított Xagy- 
Knycd elpusztulása alkalmával. Mint igazi hős 
tört át a dúló oláhok bősz tömegén, s több 
magyarnak az életét mentette meg. Későbben 
../■\k,le kiinvv" cz.ínuí munkájában ő .maga írta 
le nagyon érdekesen az oláhok viselt dolgait, 
azokat gúnyosan mindenütt rómaiaknak nevezve. 
A rómaiaknak megbocsátani sohasem tudott, 
noha másképen maga volt a megtestesült jóság 
és emberszeretet. A politikai szereplés mellett 
kitűnő mezei gazda is volt, a ki nagy áldozattal 
és gonddal ültetett szőlőtelepein a világhírű 
csombordi bort termelte.

Istvánnak öcscsc volt báró Kemény György, 
Torda-Aranyosmegye főispánja. Tőle és nejétől 
Bethlen Mária grófnőtől származik a Simon-féle 
ágazat.

Báró Kemény Kálmán, a regényes pompás 
vidéken, hegyoldalban épült maros-vécsi kastély 
jelenlegi ura, 18:18 június 17-én született, Ko
lozsvárit. Tanulmányait a bécsi és berlini egye
temeken végezte s 1805 óta szakadatlanul tevé
keny részt vett a politikai életben. A fúzióhoz 
csatlakozva, egyik oszlopos tagja lett a régi kor
m ain- vagyis szabadelvű pártnak s nagy befo
lyása volt minden téren. Számos kitüntetés érte,

így elnyerte a cs. és kir. kamarásságot, majd 
v. b. t. tanácsos lett.

Xeje báró Bánffy Polixéna, Bánffy János és 
hadadi Wesselényi Jozefa bárónő leánya, egyike 
a bérezés haza legműveltebb hölgyeinek. Rendes 
látogatója volt az irodalmi és tudományos fölol
vasásoknak, s férjével együtt pártolója minden 
nemes intézetnek.

A vécsi vár, a mely Maros-Tordamegve egyik 
legregényesebb pontján, a marosparti magas
laton emelkedik, szomszédságában van Szászré- 
gennek és a hajdani görgényi várnak.

Egyike Erdély legrégibb városainak, s az 
eredeti római Caslntin romjaiból, a melynek 
omladékái ma is látszanak, a XIII. században 
a német lovagrend építette.

Századok dúló viharai alatt több ostromot 
is kiált I Vés, pusztította töröktatár s utoljára 
1848 49-ben dúlták fel az oláhok.

Az ostromok és rombolás azonban sohasem  
ártottak a v écsi kastélynak, mert az ősi falakhoz 
ragaszkodó tulajdonosok mindig újra építették. 
Természetesen rendesen a kor ízlése és igényei 
szerint. Magyarország és Erdély históriájában 
szerepet játszó családok bírták mindenha ezt a

Báró Kemény Kálmánná.

remek várat, így a Kenely, Verbőczy és a 
Rákóezy családok. A jelenlegi birtokos magyar- 
gyerő-monostori Kemény család, Rákóezy hagyo- 
mányaképen bírja Maros-Vécset. Egyik Rákóezy 

Erdély fejedelme -adom ányozza ezt Kemény 
Jánosnak, a ki után máig bírja ez illustris 
családnak Kemény János fejedelemtől származó 
vonala.

A vécsi vár történelmi emlékű tárgyai a párisi 
kiállításon ki is lesznek állítva, így Kemény Já
nos fejedelem arczképe is. Ez eredetileg ugyan 
Kemény Kálmán bárónak egy másik várában 
volt de miután néhány év előtt restauráltatta 
Maros-Vécset, ide hozatta.

A kastély nemcsak ódonszerű voltával lesz 
meg, de remek belső termeinek modern beren
dezésével is. Xegyven szoba van a várban, ti 
melybe pompás híd vezet, a mely az egykori 
felvonó híd helyén épült; úgy hogy Vées a csa
lád fejedelmi ágának máig fejedelmi szépségű, 
pazar pompájú székhelye.

Kemény Kálmán báró testvéröcscse Kemény 
Endre, a ki nemcsak pártolója, buzditója volt az 
irodalmi ezéloknak, de maga is egyike jónevű 
íróinknak. Mármint zsenge ifjú kezdett el a szép- 
irodalommal foglalkozni és 1868-bati jelent meg 
első szépirodalmi műve. De nemcsak verseket, 
elbeszéléseket irt Kemény Endre, hanem színdarab-
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rással is foglalkozott, még pedig sikerrel. A 
kolozsvári nemzeti színházban több tragédiája 
került színre, így a Tenger liai, Törvénytelen és 
Nagv Napok-bóí czímííek. Nejétől Barcsny Irmá
tól több gyermeke, köztük egy fiú is van, a kik 
eddig közpályán még nem szerepeltek.

Kemény Kálmán és György bárók nővére 
volt néhai Kemény Mária bárónő, BánITy Dezső 
báró, a volt miniszterelnök felesége is, a ki 1884- 
ben, Apa-Nagyfaluban hunyt el.

A maros-vécsei ágból származott báró Kemé
nyeken kívül még kimagasló tagjai voltak a csa
ládnak : Kemény Zsigmond, a nagy író, kitűnő 
publiczista és kitűnő hazafi. Az erdélyrészi ev. 
ref. vallásúak ősi kollégiumában, Nagy-Enyeden 
nevelkedve, egyik legkitűnőbb tanítványa volt 
idősb Szász Károlynak, mostani superintenden- 
silnk édes atyjának.

Kemény Zsigmond volt ugyan patvarián, de 
mór akkor elhatározta, hogy élete munkásságát 
a magyar irodalomnak fogja szentelni.

ben a pesti Lipótváros országgyűlési képviselő
jének is választotta.

Számtalan kedélyes adoma maradt fel ebből 
az időből a nagy politikus és Íróról.

Többek közt, toilettc dolgában meglehetősen 
hanyag volt a garzon életet élő báró. Ezt felfog
ták az ellenpárton, és csipkedték pártját, hogy 
miképen állhatnak olyan ember mellé, a kinek 
még egy jól szabott kabátja sincs.

Ekkor termett aztán az ismert nóta:
Ha poros is a kabátja 
Deák I'eronez a barátja.

Olyan jó szíve volt Kemény Zsigmondnak, 
hogy mesében sincs talán ilyen. Szerette a jó  
szivart, erős dohányos is volt, és íróasztalán 
folyton nyitva állt a havannával telt ládikó.

Egyszer aztán észrevette, hogy inasa nagyon 
dézsmálja a finom portékát. Nem volt képes, 
hogy a fiút összeszidja, de kicserélte a sziva
rokat. Alulra tette a jobbik fajtát, a felső réteget 
pedig olcsóbb minőségűvel cserélte ki.

$3 CldJer köréből.
felséges úrnak szomorú a farsangja. 
Mialatt a burgban fejedelmi pompával 
szórakoznak, ő maga, mintha a kálvá
riát járna, látogatásokat tesz azoknál 
az udvarhölgyeknél, kik a genfi gyász
napot megelőzőleg a királyasszony 
legszűkebb környezetében éltek.

Meglátogatta Harrach Mária Terézia grófnőt 
Erzsébet királyné utolsó tőudvarmesternőjét és 
Sztáray grófnőt, volt udvarhölgyét. Másnapon 
ismét Festetich Mária grófnő volt udvarhölgynél 
tett látogatást, a hol a Koppay festett életnagy
ságú képet is megnézte, mely a királyasszonyt 
ábrázolja. Elsötétített szobában, hirtelen támadó 
villamos fény mellett megkapó a kép hatása, 
E benyomások alatt gyalogsétált át a király 
Ferenezy Ida úrnőhöz a királyasszony volt kétí
ves felolvasónőjéhez.

Védi vár.

Mint joggyakornok irta Martiuuzzi czímű re
gényét, melyet azonban sohasem fejezett be, de 
belőle 1840-ben már nagyon figyelemreméltó 
mutatványokat közölt az akkori A/lwitűiititi. 
1841-ben Kovács Lajossal az erdélyi ellenzék 
lapját, a Híradói szerkesztette, de emellett ak
tív részt is vett a folyton hullámosabbá váló 
politikai életben. 18-l(í-ban Pestre ment lakni s 
itt még nagyobb tér nyílt a kiváló férfiúnak.

848-ban kitűnő publiczistánk Cscngerv Antallal 
cgwHt szerkesztette a Pesti Hirlap-oi, melyben 
vezérczikkei óriási szenzácziót keltettek.

\ forradalom után sokáig lappangott a nemes 
báró, de az ötvenes években már ismét a Pesti 
.\apló elén látjuk, a mely akkor legtartalmasabb, 
legkeresettebb lapja volt az országnak. Mint es- 

1 ma is legjobb talán Kemény Zsigmond 
egész irodalmunkban. Történeti regényei a kor
festést illetőleg az egész világirodalomban párat
lanul állnak.

Mint Deák Ferencz jobb kezének, hatalmas 
részé volt a kiegyezés megteremtésében, s 1807 -

A gyermekeknek kiváló kedvelője volt, ked
ves helye volt a városligeti Pávaszigel, s ha 
gyermekekkel találkozott, süteményt, ezukorkákat 
osztogatott el köztük, és órákig hallgatta együ
gyű csevegésüket.

Életének utolsó éveit kiválóan gyöngéd fivére, 
Kemény János báró enyhítette, mert a nagy 
férfi a sok munkától kimerült, agylágyulást 
kapott és mar élve halottá lett a világnak.

Megemlítjük még Kemény Domokos bárót, a 
ki tevékeny részt vett a politikai életben, vala
mint Kemény Gábort, a néhai földmívelésügyi 
minisztert. 1878-tól 82-ig volt miniszter Kemény 
Gnibor s minisztersége idejére számos üdvös 
reform és haladás esik. Mint iró is sokat foglalatos
kodott, az erdélyi református egyházkerületnek fő- 
tanácsi elnökségét tizenhat éven keresztül viselte.

Hazáért, királyért, és tiszta evangéliumi hit
vallásért mindig áldozatkészen szállt síkra min
den Kemény, s a család neve eltöriilhetetlen 
betűkkel van bevésve hazánk aranyköuyvébni.

G ró f

Kálvária ez, melynek megjárásához oly erős 
lélek, erős szív kell, mint a mi felséges kirá
lyunké, a ki most a farsang egy részét itt tölti 
Budapesten. Alig jött meg, már is sietett meg
nézni Zala műtermében a magyar nők koronáját, 
mely a királyasszony sírhelyének legszebb dísze 
lesz. Könnyes szemmel nézegette és dicsérte érte 
a művészt. Az volt az aggodalma, hogy nem 
fér majd el hitvese és egyetlen fia koporsói kö
zött, de ez iránt is megnyugtatta őt a pontos 
méretek után dolgozó szobrász.

Életének e két hatásköre: Erzsébet és Rudolf. 
A nehéz napok vigasztalója, a hű hitves és szü
löttje, a nagyreményű trónörökös.

Ma sem tudja senki, hogy ki lép a helyére. 
Nem is oly régen volt, hogy királyi ajkáról olyan 
szó esett, mintha oszágainak koronáit Ottó l’ő- 
herczeg fia Károly Frivn, - .hizsrf örökölné, a 
ki ma tizenhárom éves.

Történt volna mindez azért, mert Ferencz Frr- 
diiuíihl főherczeg nőül óhajtja venni < 'holck 
Zsófia grófnőt, a mely hírt azonban a főherczeg
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. , ,vezető a lctíhntározottabban megczálblt. Nem 
kuhI le « trónhoz való jogáról, sőt erősen 
• ül n kormányzás nagy föladatára. Ilire járt 
,l; is, hogy idegenkedik n magyaroktól, ho- 
, írnek épen ellenkezőjét tapasztalták azok, 

,k érintkezhettek vele. Morfinban igen szn-c- 
iilőzőtt egy magyar Gr házában és behatóan 

■ kiötlőit minőén iránt, a mi magyar. Magyar 
kel kívánt, magyar bort és merengve dúdolva 
.■itta a magyar dalt. Beszéli a nyelvünket, 
,'rja magyar, Olvas magyar lapokat és Puszta- 
,.ii minden magyar emberrel szívesen szóba 
ii Elragadtatással beszél a magyar rónaság- 

, lel éjszakákon elhallgatta a ezigány édes- 
I us nótáit.

,.\ trónöröklés kérdésénél most egy ideig erő
kben foglalkoztatta az udvart Slrfánia özvegy 

trónörökösné férjhezmcnctele Lányit)’ Elemér 
grófhoz. Sok hir szállt erről világgá csak azért, 
lj(,ey másnap megczdlóltassék. Az ügy teljesen 
tisztázva, el van intézve, de módozatait teljes

sorozhatok azok mellé, melyek még Erzsébet 
királyné életében rondeztettek.

Az idei udvari bálon, mely jan. 0-én volt, 
három főherczegnöt mutattak be: Erzsébetet, 
Mária Annát, a ki Frigyes l'őherczeg leánya és 
Margitul, a toskánai löherezognőt. A király a 
Tini eumberlandi herezegnövel lépett a terembe 
s a tanezot Szrclirnyi Péter gróf lovastestőrségi 
lóhadnagy nyitotta meg Maria Aunnuciáta lő- 
herczegnővcl. A második pár Erzsébet főher- 
ezegnó suli Kinslti Kerdinánd gróffal. Az első 
négyes után bemutatták Mária Jozefa főherczeg- 
nönek azokat a fiatal arisztokrata hölgyeket, a 
kik ez alkalommal először voltak az udvarnál.

A király gyönyörűséggel telten nézte uno
kája bájos tánczát, mely általánosan feltűnt, úgy 
mint Stefánia főherczegnő ezüstszövetű fényes 
toilletja.

Tizenegy órakor véget ért az udvari bál, me
lyet e hónap elején követett a bál az udvarnál.

Ez az udvar fesztelenebb bálja. Kevesebben is

0ero3eti M 53ÍOÓ.

sajtóban egy idő óta meg-megkon- 
dítják a vészharangot.

Azt olvassuk vezérczikkekben, hí
rekben is, hogy az új áramlat re- 
trogra dirányú, szenved alatta a libe
ralizmus, hogy újra knezérkodnak a 
rendiséggel, és antiszemita árnyala

tok tűnnek föl.
Talán van is valami a dologban. Már évek 

óta tart az arisztokráczia meg a nemességnek 
ez a szeparálása. Eszreveszszük ezt leginkább, 
különben meglehetősen pangó társadalmi életün
kön, a hol külön mulatnak a főurak, a nemesek, 
meg a lipótvárosi pénzarisztokráczia.

A különválást, a rendiséghez való hajtást, a 
régi, nemességi czafrangok után való kapadozást 
kolportálja a sajtó azonban az ok okozatját 
soha, senki egy szóval sem említi.

Versi vdr udvara.

' bán tartják a beavatottak. Felséges apósa 
\ ionban vett számára pompás kastélyt, ő maga 

uswinkelben DoblholT báró kastélyát vette 
Baden mellett. De készen áll már a l.ó- 

1 ak olaszi-i kastélya is, a hol 32 szoba áll 
k antik bútorral berendezve, melyek egv 
t Rómában vásárolta Lónyay gróf.

’küvö után tehát már lesz hely, a hová el- 
ulhatnak, de, hogy az esküvő mikor és hol 

erre nézve mindenki csak a kombináczió 
a jár. Mondják, hogy Londonban esküsznek
v Miramaréban.
Dánia kir. herezegnő leányát ErzscMcl már 
látták, az idei udvari bálon s ezzel az utolsó 

óv is elgördült a házasság elől, síit az ha
ladó főherczegnöt hosszabb időre Bozcnbe

farsang végét be sem várva Ferdinánd Ká- 
< t Utó főherczegck egv hónapi időre Egyip- 

r a utaztak.
<üg a farsang erősen járja a bécsi hurghan, 

ár e bálok se fényben, se jókedvben nem

vannak, s ez adja meg szintén jellegét. Ezen 
Stefánia főherczegnő nem vett részt, mert bete
gen feküdt. Mária Valéria főherczegnő, a ki most 
Bécshen van, szintén nem vett részt e mulatsá
gon. Annál többet tánezolt Erzsclvl főherczegnő, 
a ki kedves feltűnést keltett pompásan illő rózsa
szín ruhájával. Nem nagy díszben, hanem csak 
egyszerű ulánus ezredesi egyenruhában jelent 
ineg a király is, hogy gyönyörködjék unokája 
szórakozásában"

Azóta csendesebb a búr#, elment a császár, 
Itogv király legyen a budai várban.

Elritry marki.

Most az Egan-tlgy alkalmával egy kicsit meg
bolygatták, néhány ellenzéki lap czikkezik is sok- 
mindenről, a mi az okozatot magyarázza, de 
aztán elcsöndesednek a hullámok és minden a 
rendes mederbe tér.

Mert liberalisságának, demokratikus felfogásai
nak renomméját senki sem teszi szívesen koezkára.

így van ez a főrend meg a nemesi osztály- 
szidásával is. A fn ro r  radicalis ennek az osz
tálynak minden hibáját kétszeresen, háromszoro. 
san rójja fel - jó oldalaikról alig vesz tudomást- 

Ez volt nagyrészben oka, hogy kivált a főúri 
osztály mindegyre inkább visszavonul a közélettől, 
s a ki telietséget érez is magában, nem lép vele 
a nyilvánosság elé.

I ’r vayy —  szamár rayy —  többé-kevésbbé 
ez az elv gyökeresedett meg irodalomban, tudo
mányos pályákon, s a főrangú íróban, tudósban, 
a czctiMifk mindig a dilettánst látják. Ha pedig 
mégis kénytelenek beismerni, hogy szorgalmatos, 
hogy komolyan hivatásának él, fejéhez vágják 
hogy: tönkrement mágnás.
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I ’ccsi vár déli oldata.

Bizony kérem szívesen, a gazdagnak nem is 
lehet kedve olyan pályákra lépni, a hol a klikkek 
miatt alig érvényesülhet, a hol a ezéhbeliek búsás 
honoráriuma mellett, az ő fáradságos munkájá
nak dija nem sokkal több, mint az alamizsna- 
Iillér. De tekintsünk a múltba, régi időkbe vissza. 
Nem-e találjuk ott gróf Zrínyi Miklóst, a szi
geti veszedelem dalnokát, Balassa Bálint bárót, 
a l 1 rágén ekek édes szavú troubadourját legjobb 
litterátoraink sorában. Hát Orczy Lörincz báró, 
Gvadányi József gróf, Dessewfly József gróf, a 
kik mind tollal is szolgálták hazájukat, nem vol
tuk-e mind nagynevű főúri családok sarjai.

Kazinczy Ferencz, nyelvünk nagy reformátora, 
nem származott-e ősnemesi családból, nem-e 
Szemere Pál, Fáy András, a két Kisfaludy, Ber
zsenyi, Kölcsey, később báró Jósika Miklós, 
Kemény Zsigmond, Eötvös József?

Végigmenve a múlt század irodalmi és köz
életének történetén, nem-e látjuk mindenütt a 
hazai nyelv- és litteratura, kultúránk és a reform- 
eszmék zászlóvivői gyanánt a nemességet, fő
urainkat.

Nem-e forgatta a tollat maga Széchenyi István 
is, a ki a nemzeti kaszinót alapította. Azt a nem
zeti kaszinót, a hol egy szót nem ejthetnek, egy 
lépést nem tehetnek ma, hogy azt a liberális 
túltengésben szenvedők ne gáncsolnák, nevetsé
gessé ne tennék. Azt a kaszinót, mely látszóla
gos arisztokratikus színezete daczára osztály és 
párt különbség nélkül veszi föl tagjait.

.I\'i:miirelödés, közhasznú eszmecsere és kelte- 
meles társalgás ezéijóiból** alkotta ezt az egye
sületet Széchenyi István, mint ahogy ez egy 
13-7. április ‘27-én kelt tervezetben olvasható.

Hogy mennyire számolt Széchenyi a lateine- 
rekre. akkori jelesebb Írókra, mutatja, hogy az 
elsők közt Döbrentey Gáborral közöite a kaszinó 
alakulására irányuló eszmeit.

Az eszme annyira tetszett, hogy rövid pár nap 
alatt ISo tag jelentkezett, s az alakuló gyűlést 
1S‘2, június 10-én meg is tartották. Az elnök
lésre Széchenyi Brudern József bárót kérte föl, 
mig a jegyzői tisztet Döbrentey Gábor viselte.

A kaszinó első helyisége a Eógel-házban (jelen
leg Dorottya-utcza f>. szám) volt, s 1830-ig, már 
3 ”>2-re emelkedett tagjainak száma.

'Fisztesség, műveltség, fcddhetlen jellem s ön
állóság voltak a felvételi szabályok akkor is 
azok ma is. Hogy túlnyomó számban vannak 
a mágnások nos hát, ez egyebet épen nem 
jelent, minthogy olyan egyénék, a kiket a rokon
ság, gyermekkori barátság, ezer más közös érdek 
fűz együvé, szívesen jönnek egy és ugyanazon 
helyre, vagy talált még valaki azon megütközni 
valót, hogy a szabadelvű klubban legtöbb a kép
viselő, a dob-utezai kávéházakban meg a eigéez.

Hosszú, hat évtizednél régibb múltja óta azon
ban a nemzeti kaszinó nevéhez méltón mindig 
hű őre volt a nemzeti és hazafias aspiráczióknak, 
és ha közezélok gyámolitásáról volt szó, nem 
fukarkodott filléreivel.

Érdekes felemlíteni, hogy az 1X4X IB-iki sza- 
hadsághurcz is a nemzeti törekvések pártja mel
lett találta a kaszinót. Noha Széchenyi látnoki 
lelke megérezte, hogy a túlzók zátonyra fogják 
juttatni a kormányhajót, ő is csatlakozott a test
vériség-egyenlőség zászlajához es a kaszinó 
nemcsak saját házára szánt 20 ,000  forintját, de 
összes arany- és ezüstneműit is nemzeti ezélokra 
áldozta.

így nem is költözhetett saját hazába a nem
zeti kaszinó csak 1X71-ben, midőn Szapáry Antal 
gróf igazgatóságának idejében, jelenlegi palotáját 
megvásárolta.

Az új palotával, új korszak vette kezdetét. 
A fejedelmi fény nyel berendezett termek, az egész 
berendezés számolt a modern igényekkel. Nincs 
a kontinensen klub, még a híres párisi ('eret 
Novai sem, a mely több kényelmet nyújtana 
látogatóinak, mint a nemzeti kaszinó.

Olvasótermeiben kétszáznál több bel- es kül
földi lapot, valamint könyvtára is dúsgazdag, s 
alapítása óta 170,000 forinton felül áldozott rá 
az egyesület.

A negyvenes években Szekrényessé József 
volt a nemzeti kaszinó könyvtárnoku es gazdája. 
Érdemei cléviilhetlcnek, mert rendkívüli agilitása,

örökös újításaival nagy mozgalmat, lendületet 
szerzett es soha több jótékony ezélú mulatságot 
nem rendezett a kaszinó, mint épen az ő gazda- 
ságának idejében. Az IX4()-ben, pesti és budai 
előkelő hölgyek által Liszt Ferencz tiszteletére 
rendezett hires bib<>rka-estély is erre az időre esik.

A hazai sport már a hires csákói agará- 
szatok idejétől kezdve meleg pártolásra talált 
a kaszinó urainál. Lótenyésztésünk emelkedése, 
de gazdasági reformjainknak nagy része is innen 
indult ki.

A ki azonban azt hinné, hogy csak a ló meg 
a kártya érdekli a kaszinó urait, az épen hát 
csak azokból a lölületes bírálatukból ítéli meg a 
nemzeti kaszinót, a melyet róla kolportálni szokás.

Az igazi magyar érzület, a magyarság aspi- 
rácziói ma talán sehol sincsenek inkább otthon, 
mint épen a lőréiül, a nemesség körében,

Sok mulasztást, tévedést erezve, szívben, lélek
ben, de nyelvben is megmagyarosodott a honi 
arisztokráczia. Ma mar csak a mnll satyrája az 
alfele ( ierleház\ Arabella-féle kotyvalék beszéd.

Nemcsak szóban, de írásban is kiállja már a 
versenyt a magyar úr lateinereinkkel.

Nemrégen volt alkalmam olvasni Eszterhazy 
Ferencz grófnak, egy magyar regényíró munká
ján'] írt bírálatát. Nemcsak a fején találta a szö
get ez a bírálat, de minden izében magyaros, 
talpraesett volt. Bedig hát épen nem szánta azt 
nyilvánosság elé a nemes gróf, nem is ért rá 
nagyon kiczirkalmazni az írását.

Hogy kezembe jutott, mégis örülök neki. Olyan 
szív, olyan lelek tükröződött vissza azokból a 
sorokból, hogyha véletlenül Petöli el még es 
olvashatja, ez a legnagyobb demokrata bizonyara 
így kiállt vala fel: Ejnye be kár, hogy g ró j!

En nem szóltam igv. Ámde őszintén kívántam, 
hogy minden grófunk ilyen legyen. Es milyen 
talpig magyar nagyitr Károlyi István gróf, a ki 
legjobban közrenumkált azon, hogy székhelyén 
szelíd lantosunk es kitűnő szónokunk Kölcsey 
érezalakja álljon. Méltó követői az Andrássvak, 
Széchenyiek, köztük különösen Széchenyi Imre 
gróf, ez a kiváló képzettségű mágnásunk. Nein-
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||; a letiiia/iyoN’ nia.iiyar novet, ilo tettorojót, 
t'oiucS leiket is örökölte Széchenyi Imre, az idei 
s/cehenyi lakoma ünnepi szónoka. Nagyszabású 

■széliében rámutatott önző korunk, a mai tár
latom legnagyobb bűnére, az önzésre, szivére 
tvu urainknak az altruizmust, a mely már tel- 
an kihaló télben van a X X . század embereinél, 
jelszót, ti melyet Széchenyi Imre kiadott, vajha 

. betel nélkül követné a magyar társadalom, s 
mielőbb bekövetkeznék a jobb kor, az, a 

álkor a jövő ünnepi szónoka elmondhatná, hogy:
,■ ./,/og u magyar.

Ks másként is követendő példa Széchenyi 
kaié gróf, kora ifjúságától kezdve tanulmányok
u l ,  komoly törekvéseknek élt, bejárta Amerikát 
.. ,éviké legképzettebb gazdáinknak is. Még felc- 
. , uét is egyik Icgtözsgyökeresebb mágnás csalá
dijukból választott, nőül véve Andrássy Aladár 
arof és VVenekheim Antónie grófnő leányát, a 
szép és nagy műveltségű Andrássy Máriát, a 
kj\ el a legboldogabb házasságban é l ! Nemkülön
ben díszére van főrangú világunknak ifjabb vér
ségi', Gyula, László, Mihály és Imre grófok.

Mányim forgatják a kaszinó urai közül ügye
sen a tollat, azt megmutatták Andrássy Gyula, 
Szemere Miklós, hogy ne említsem Zichy Jenő 
es Géza grófokat, a kiket a czélibeliek is majd
nem maguk formájúnak ismernek cl már.

Szemere Miklós, az ősrégi de göncre 1 inba 
nemzetségből különben is tvpusa a magyar úrnak.

Ápolva a tradicziókat, teljesen modern ember, 
igazi magyar zamattal beszédeiben, írásaiban.
’ Ki ne emlékeznék még az újvilág-utezai Sas 
fogadóra. Keglevich meg Józsa Gyuri duhaj 
tanyája egykor, de erős vára a magyarságnak, 
hazaliúi törekvéseknek az elnyomatás szomorú 
éveiben.

Ez az egyetlen vendéglő volt akkor Pesten, 
a hol nem járt spiezli. a hol szőtték fonták a 
kalandosabbnál kalandosabb, hazánk felszabadí
tására czelzó terveket, inig halkan csendült föl 
a nóta azokról a bizonyos puskákról, a melyeket 
Tiirr Pisla hoz majd. . . .

Elbontotta a tót csákánya már ezt a régi fész

ket. Le mikor arra került a sor, hogy a búto
rokat, azokat a melyhez annyi vértanú, annyi 
nagy emberünk emléke fűződött, elkótyavetyéljék, 
kapta magát Szemere Miklós és a: összes/ nn\i‘rette.
, A régi módi bútoroknak lakást is fogadott 

Karolyi l.aszlo gróf egyik házában, a hol ren
desen takarítják, gondozzák a fotelt, melyben 
egykor tálán Keglevich Miklós, a hevesmegyei 
híres ellenzéki vezér ült, meg az asztalt, a mely
nél Sarosi Gyula talán épen azt a híres versét 
írta, a melyért elcsukták.

Ilyen furcsa passziói vannak azoknak a kaszinói 
uraknak, a kiket azzal vádolnak, hogv nem lel
kesülnek csak a lovakért, színésznőkért. Es 
bizony ha nem is hirdetik de soha még 
magyar írót, magyar művészt üres kézzel el nem 
bocsátották. A sok közül csak egy példa.

Régi nemes család sarja, tehetséges festőmű
vész volt. Nehezen boldogult, talán épen azért, 
mert neve elé predikátumot is írhatott.

Elpusztul — hallatszott mindenfelől, de 
épen csakhogy momllák. Ekkor Szemere Miklós 
előállt és festetett a művészszel egy képet. A  
kaszinónak vagy tiz gavallérja volt ezen a képen 

úgy, hogy valamennyi kiilöu is megfestette 
magának.

A képek tetszettek. Egyik megrendelés a má
sikat érte és miután a publikum figyelme reá 
fordult a művészre, sikere és kenyere biztos lön.

I logy most már talán ezek az urak inkább 
segítik a saját vérükből való művészt, egyéb 
tudományos pályára lépőt -  vessen rájuk az 
követ, a ki részrehajlatlanul osztja jótékony ado
mányait.

Ilyen tapasztalataink azonban nincsenek.
Saját külön jótékonysága van a Lipótvárosnak, 

saját külön protekeziója a maguk embereinek 
az elővitelében és erősen felekezeli színű az is 
minden vonalon. Meg aztán a paritás kedvéért 
is így lenne ez helyes. Ha a furor radikálisnak 
elve, hogy, a ki űr —  az szamár, legalább a 
gazdag mágnások támogassák azokat a bukóit 
mágnásokat, a kik talán mégsem föltétlenül sza
marak, dolgozni akarnak és tudnak is.

$  tá rsságb ó l.

sörög még a Karnevál herczeg sip
kája, járja a farsang s a társaság 
sem tud szabadulni a tél e megszo
kott rendjétől és tánczol, vadászik 
és —- temet.

Szomorú szó farsang idején, de 
olyan az élet rendje, hogy a czigány- 

zenébe bele búg a harang kongása, a mint tom
pán kiséri utolsó útjára a víg czimborát, vagy az 
otthon feledt öreget.

Hol a harangkongás zúgja túl a zenét, hol a 
klarinét sivítja túl a harangszót.

Az udvar körünkben van, a farsang egy részét 
itt tölti s itt van a társaság szine-java. A höl
gyek nagyrésze mint patronessz áll az elitbálok 
élén, sőt a fiumei kormányzó bálján megjelent 
József Ágost kir. herczeg is nejével, Auguszta 
kir. herczegnővel. Öt év óta nem volt bál a 
fiumei kormányzó palotájában, be kellett pótolni 
a mulasztást.

Pozsonyban is emelte az ott telelő arisztokra
ták bálját Frigyes főherczeg és neje, a kik elhoz
ták leányaikat: Krisztinát és Mariánt.

Budapesten az Országos Kaszinó Kalikó-bálja 
volt, kedves mulatság, melyen a hölgyek kivétel 
nélkül fekete maszkkal és rózsaszínű dominóban 
jelentek meg. Ennek a mulatságnak is volt feje
delmi vendége: Milán, a ki Atzél Béla báró és 
Zichy Jenő gróf vendége volt.

A creche-bálon gróf Károlyi Istvánná, gróf 
Károlyi Yiktorné, gróf Károlyi Lászlóné és gróf 
Zselénszky Kóbertné vitték a bálanyák tisztjét; 
— az Athléta-bálon gróf Andrássy Gézáné és gróf 
Károlyi Lászlóné, a protestáns-bálon gróf W al- 
deck kamélia, báró Podmaniczky Gyuláné és Hege
dűs Sándorné jártak elől a lady patronesszek 
sorában és váltak ki gyönyörű toiletjeikkel.

Mint minden évben, most is ez időre esett a 
Nemzeti Kaszinó és Országos Kaszinó közgyű
lése, melyek mindig élénkséget visznek a társa
ság életébe.

r
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A  Nemzeti Kaszinó három igazgatója. Andrássy 
Aladár gróf, Eszterházy Mihály gróf és Beöthy 
Ákos lemondott öt évi működés után. de a ta
nok impozáns módén megnyilatkozó szeretető 
es ragaszkodása ismét arra bírta őket. hogy 
igazgatói tisztjeiket újból megtartsák. A délelőtti 
közgvűlest délután a Széchenyi lakoma fejezte 
be, melynek ünnepi szónoka Széchenyi Imre 
gróf volt. Nagyszabású beszéde kihatott az egesz 
ország közvéleményére es mintegy a jövő pro
gram iját adta meg.

Sajnálatos, hogy az Országos Kaszinó igaz
gatói tisztjéről Atzel Béla báró lemondott es a 
tagok lelkes ünneplése daczara sem volt hajlandó 
azt újból elfogadni.

Nagy feltűnést keltett Pallavicini Ede őrgróf 
lemondása is. a ki ezzel megvált a Magyar Alt. 
Hitelbank vezérigazgatói állasától, melyet csak
nem egy negyedszázad óta tölt he. Személyes 
okok kedvetlenítettek el. a mi abból is kitűnik, 
hogy több pénzintézetnél es vállalatnál bírt igaz
gatói állasait megtartotta.

Annál örvendetesebben hatott a társaságra az. 
a hir, hogy a váczi püspöki székbe C sakv 
Káról) gróf. esztergomi kanonokot lógják ki
nevezni.

De mintha a farsangi jókedvet jött volna ron
tani a sors, oly rideg kézzel markolt bele több 
család életébe, általános részvétet keltt é a 
társaság körében.

A Terézköniton gyász borult a Bat
thyány palotába, a hol (><:.) gróf hunyta 
le váratlanul szemeit hatvankét eves korá
ban. Polgárdin a családi sírboltban helyez
ték örök nyugalomra.

Egy régebbi szerencsétlenség áldozata 
lett Becsben Dr.iskon'ch Károly gróf, a ki 
vadászat közben sebesült meg, s bár azt 
hitték, hogy megmenthető, az. orvosi tudo
mány mégis tehetetlenül állott meg halotti 
ágyánál.

Szerencsétlenség érte a Pallavicini csala
dot is. melynek kedvelt fiatal tagja. I’.ill.i- 
ricini K.iroly őrgróf követsegi attasé egy 
angol parforce-vadászaton lebukott a lóról 
es eszméletét vesztette. Hiába operálták, 
mert a műtét után meghalt Meltenben, a 
hová szülei a halálhírére elutaztak.

Hosszú szenvedés vitte sírba Ks:t,'rh.i:r 
Jsli'.in grófot, a ki 78 eves korában elhunyt 
Pozsonyban. Ő is vitéz, katonája volt a sza
badságharcznak, mint haj társa licthl.n .Mik
lós gróf. a ki január 20-án halt meg Buda
pesten.

Érdekes, de kUlönczködő természetű em
ber fejezte be érdekes életet S:irm,iv Alfréd 
grófban, a kit kereszttianak fogadott a ki
rály, egy véletlen következtében. A felség 
tisztelgésére jött forró nyárban lóháton Al
fréd gróf atyja Tamás s a király elé érve 
szivszéhfldés érte es holtan bukott le lová
ról. Néhány nappal előbb született kis fia 
Alfréd gróf, s a király keresztfiának fogadta, 
hogy ezzel a családot ért gyászt enyhítse. Daliás 
szép férfiúvá fejlődött a gyermek, de visszavonult 
a világtól es neje halála után embergyúlölii lett, 
a ki egyedül csendes paszszióinak élt.

. . .  Es a tompa harangzúgás így kong bele a 
farsang vidám zajába, megállítva a vigadókat egy
ez) ríjon hantolt sírnál.

borp«c5Í |*s 51 c I y.
ózv. gróf Sztvhonyi Inuvnc.

U r o f  S z é c h e n y i  l U i u >  es  ne je .

M haldokló század utolsó napjaiban, a 
X IX . szazad legnagyobb szellemé
hez. gró/' S:,:,h.'iivi IsIr.iiiliiK for
dul a magvar. Legnagyobb ember, 
legnagyobb magyar, legnagyobb lé- 

-  lek, hazájának tántonthatlan híve. 
I la szelleme velünk lesz, az esztendők összessége 
új szazadra válik, es újra magyarra lesz a magyar.

A sárvári es felsővidéki Széchenyi grófi család 
regi történeti szerepet vivő famíliája hazánknak, s 
a /cga./gi'.<bb »/iígá'iir-on kívül is számtalan ki
váló honfiút adtak az országnak.

A régebbi időket leszámítva, első sorban all 
Széchenyi Eerenez gróf, a Nemzeti Múzeum nagy
lelkű alapitója. A nemes gróf közpályáját mint 
l.iM.ii .issrssor Kőszegen kezdte meg. a melyet 
csakhamar a rohamos emelkedések egesz soro
zata követett. II. József császár idejében azon
ban, miután a germanizaló tcndeneziaval nem 
értett egyet, leköszönt fényes tisztségéiről, a me
lyekbe aztán az 1790 Pl-iki tti.t.i helyezte 
vissza.

Széchenyi Eerenez gróf volt az. a ki II. I.eo- 
pold magyar király es a nemzet képviseletében 
a nápolyi udvarhoz küldetett, hogy a nápolyi 
királynak a koronázási emlékérmet átadja. Erről 
igy emlékezik a Görög- es Kerekes-féle 
Hírmondó:

Január 22-én, 1792-ben, két udvari 
hat-hailovas hintót küldött a király Széchenyi 
gróf es neje. született Festetieh Julianna gróf
nőért. Herczeg Kiario es Macedonio főnemesek 
mentek a megtisztelt grófi párért. Elöl egy osz
tály lovas-katonaság, aztán herczeg Kiario es 
Macedonio cselédei, továbbá gróf Széchenyi inasai 
es huszárjai haladtak gyalog.

Ezután következett a tollbokrétás, hatlovas 
hintő, melyben Széchenyi gróf ült. Sopron var
megye forma ruhájában. Kétfelöl a hintó mellett 
udvari lakájok gyalogoltak, kiket kc\ slr.r.s.wit sh r 
követett lóháton, kivont karddal.

A második hatlovas hintóbán ült Tibolth, az 
itju Széchenyi Lajos gróf nevelője, a kit a gróf 
titoknoki minőségben vitt magával. Tibolth vitte 
két kis bársony ládában az érmeket, melyeket 
II. I.eopold ajándékba küldött a nápolyi királynak.

A nápolyi király az úgynevezett n ,g  r e.i/, i ái
ban fogadta gróf Széchény i Ferenczet. a ki há
romszor melyen meghajolva, olasz nyelven, rövid 
beszédben előadta küldetésének okát, mire a ki

nti) nagyon kegyesen válaszolt. A királytól 
királynéhoz ment a gróf, a kit anyanyelvén, a 
németen üdvözölt.

Alig távozott azonban a királyi palotából a 
követ, midőn egy nemes gavallér újra hir.its.ii;,* 
/va:, /g,7is-re hívta o felségeikhez. Es valóban a 
felségek a legnyájasabban társalogtak a magyar 
gróffal es grófnővel. Díszruháját látva ti király, 
így szolt: ...Xih in is m i i  ,'nn ImsoiiIó forma 
riili.iiii, mint ,i g r ó f  úri'". Aztán egy lakájjal 
behozatta a kurta világos veres mentét, sötétkék 
pnli.l, rt, kócsagtollas kalpagot, és tarsolyt: „Föl is 
veszem es majd magyar mulatságra hívom a gróf 
urat", mondotta a király.

A mit valóban meg is tett.
A mulatságra hivatalosak a gróf nejével es 

leányával, valamint Zichy István gróf is, a ki 
még előbb, Eerenez föherezegné szerencsés szü
léséről vitt hirt Nápolyba.

Ezen a bálon a magyar uraságok mind nem
zeti díszruháikban jelentek meg, a termeket 
díszítő emblémákon a magyar czímer es a ma
gyar színek uralkodtak, egy magyar főrangú ifjú 
pedig a lol'or:ót is bemutatta."

A dicső atyának meg dicsőbb fia volt István, 
a ki Pál es Lajos fivéreivel alapította aztán a 
Széchenyi-vsalád máig virágzó három ágazatát.

Eerenez gróf elsöszülott fia, Lajos 1 781-ben 
született és két ízben nősült. Első neje gróf 
Clamm-Gallas Alojza, a második W urm- 
brand-Stuppaeh Kraneziska volt, a kiktől 
nyolez. gyermeke származott.

Közülök a hetedik. Széchenyi Imre gróf 
játszotta a legnagyobb szerepet, a k i 1S27S. 
február 1 .Vén Becsben született, a hol atyja, 
Lajos gróf akkoriban Zsófia fölierczegnőnek 
volt a fi'udvarmestere.

Tanulmányait a szülői háznál végezte, de 
vizsgáit mindig Pozsonyban tette le. Isko
lait elvégezve a diplomácziai pályára lépett, 
s első állomása 1845-hen Kóma volt, a hol 
mint követsegi attaché kezdte működését.

Nagy szerepe jutott itt nemsokára alig 
egy év múlva Pilis papa megválasztásának 
hírét, különös futári minőségben Széchenyi 
Imre gróf vitte meg. 1818-ban követsegi 
titkári ranggal, ügyvivői minőségben Stock
holmba helyezték át, majd hasonló minőség
ben Frankfurtba került, a német szövetségi 
követséghez, a hol Bismarckkal, akkori po
rosz követtel kötött bizalmas barátságot.

Később Szent-I’étervárott működött, majd 
Nápolyban volt hosszabb ideig követ, mind
addig, míg a nápolyi trón romba nem dőlt, 
és Eerenez király kénytelen volt odahagyni 
székhelyet.

Ezután rövid ideire a magánéletbe vonult 
vissza, s erre az évekre esik nősiilése is.

Neje. Sztaray -Szirmay Alexandrina grt>fn<'. 
Sztaray Ferdinánd gróf és neje, Klobusiczky 
Mathild leánya. Sztaray Alexandráiét már 
zsenge korában adoptálta gróf Szirmay 

Sándor, s ezért v iseli mindkét család nevet es 
czimerét.

A rendkívül szellemes, magas mtvehségű grófné 
egyik első vezetője volt mindig azoknak a lény es 
társaságoknak, a mely úgy szólván Európa összes 
ariszlokrácziajat egyesítette Széchényi gróf ter
meiben.

Mert nem sokáig tartott a gróf pihenése. Már 
1878-batl, hogy gróf Karolyi Alajost londoni nagy 
követté nevezték ki, Széchenyi ment helyébe 
Berlinbe.

ott rendkívül nagy szerepet játszott Széchenyi, 
s rendkívül sokat tett a magyarság érdekeiért is. 
Így védnöké Ifin a magyar egyesületnek, es elén 
állott a szegedi árvízkárosultak javára alakult 
segélyező bizottságnak. O alatta létesült az európai 
fontosságú hármas szövetség, s berlini követségé 
idejére esnek legnagyobb kitüntetései. 1889-ben 
a Szent István-rcnd nagykeresztjét, 1891-ben pedig 
az arany gy apjas-rendet kapta. 1802-ben v issza
vonult s az ev egy részét budapesti, Eütvös- 
utczai palotájában, egy részét pedig horpácsi, 
birtokán töltötte, a hol meglátogatta a német 
császár is.

l'gy  a szép horpácsi kastélyban, de leginkább 
a budapesti palotában rendkívül élénk életet foly
tatott a grófi család. Gróf Széchenyi Imre nem
csak rendkívül szerette a zenét, de maga is sok-
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,! felül iillt a dilettáns zeneszerzők nívóján, 
nntalan szép knmpoziczió maradt utána, s 

,,„kívül huny komponált, a más zenejátékát, 
naorát, éneket is őrömmel hallgatta. 
Ismeretesek voltak pesti pnlotájának intim 
leestélyei, a melyeket többnyire Agsházy Károly, 
< kompozitörünk rendezett, A fővárosi arisz- 

, i'iiezia találkát adott itt egymásnak, s rende- 
: ezeken mutatták be a zeneszerző házigazda 
műveit is,

Széchényi Imréné, mint a park-klub egyik 
ke nagv tevékenységet fejtett ki a társas 

mozgaimakban, és a pompás berendezésű 
mulatóhely számtalan érdekes összejövetele 
dik az ö működéséhez.

A eróli pár házasságából négy tiii származott, 
. , -uik a legidősebb Dénes, a ki atyja nyomdo- 
, :u lépve, a diplomáeziai pályát választotta.

I lenes gróf drezdai követségünknél követségi 
tanácsos.

Az ottani társaságban nejével együtt igen elő- 
;elő szerepet játszik, azonban évenként egyszer 
rendesen hazajaba jő a gróf, es estiládjáva! az 
.,,i horpáesi kastélyban tölt pár hetet.

Széchényi Dénes gróf neje, Kmilia a Kiquet 
de l'himax -Garaman csalódból származik, lennek 
a családnak alapitója, l’éter-l’ál volt tíz. a ki 
a.,iát költségén építtette a ( \imil dn Miiii-i, a

Hagyjatok el monda erre Sándor Móricz 
a házasság a legjobb magyarositól 

l-.s valóban igaznak bizonyult mondása. Látjuk 
ezt a fentebb idézetteknél, igv Széchenyi Dénes 
gróf nejénél.

A /eemj.eroW' itnifíuir famíliájából eredő vér 
nem válik vízzé. A magyar névnek dicsőséget 
szerez. Széchenyi Dénes a külföldön is, es ma
gyar nőve lesz bármely idegen nemzet leánya, 
a ki a nagy név egy örökösével egyesül.

G róf  r.iv SiíiiJor.

Crdély külöoejei.
c'l)ze 1 jenek önök egy országot, 

melynek történelme azon kezdő- 
dik, hogy c/ajáudckocctik a hon- 
szerző’ Árpiid adta Tuhutumnak); 
egy országot, melyet a magyar 
kiráh «>k alatt vajd.ik kormányoz- 
nak, s azok úgy gazdálkodnak, 

mint valamely távoleső birtokocskában jó de- 
putátum mellett elhelyezett jószágigazgatók, 
kikből rövid időn oly nagy urak válnak, hogy 
végre tulajdon gazdájuk sem bír velük. Apor

De lejártak a régi idők, nemzete* Bonn vnssca 
Anna is meghalt, s ő nagysága a fejedelem  
nem írja béres konvencziójához hasonló nyol- 
czadrét hajtott papirkára a fiat» szót. A  feje
delmek ezüst billikomai azonban, melyekről 
azt hihetne az ember, hogy rég kivándoroltak 
az országból, teljes számmal maradtak fönn er
délyi családok birtokában. Nem hiszem, hogy 
Krisztus Urunkról több ereklyét mutogatnának 
Jeruzsálemben, mint a hány Apaffv Mihály-féle 
kelyhet, tálat és ábrámkupát láthatunk Erdély
ben. Ha a háziasszony meg akar tisztelni: 
Apafi)’ poharát helyezi mosdóasztalodra; ha 
régi félfontos, kopottnyelíi kést és villát raknak 
eléd. biztos lehetsz benne, hogy hajdan Apafly 
Mihály evett vele, vagy legalább is a Bor
nemissza Annáé volt. Az ember csupa kegye
letté válik tőle.

Erdély az emlékek hazája, a kegyeletcs meg
emlékezés országa.

.Mindenki tudja ott nemcsak a fejedelmek 
történetét, hanem ismeri saját és mások nem
zetségfáját is: hogy kinek mint hívták nagy
apja dédat\ját, felesége nagynéniének szülő- 
nagyanyját és sógora testverhuga férje nagy
bátyjának hetedik ősapját; ki mikor nyerte 
nemeslevelét s honnan Íratja magát.

Vannak Erdélyben megyék, hol a megélhc-

mert XIV. Lajos franczia király l(HHi-ban a 
B nrepos bárói czimet adta neki, s a csatornát 

hiibcrbcn kapta. A csalad egyik tagja később 
spanyol örökösödési háborúban a Toulouse 
elében fekvő Gununun grófságot szerezte 

\ iktor-Mőrioz Ganunan grófja, altábornagy 
>Oben nőül vett egy Chimay herczegnőt s 
-y- legidősebb fia, Karoly, emigrált a Bour- 
Aaal. Később azonban visszatért a esalad, 
erenez-Jozsef-Külőp IS'.M-ben Ghimav her

éé lett.
lelenlegi Oaraman-t'hitnay herezegné máso- 

canyat is magyar mágnás, meg pedig Hu- 
,v József gróf, Hunyady Imre elsos/ailött Ha
miül.

- henyi grófné, a ki már régebben van férj- 
mint buga, nemcsak, hogy kis gyermekeit,
■ e~ Alexandráit teljesen magyar szellem
neveli, hanem ő maga is iparkodik magyar 
"Amva válni. Epén ügy. mint megszerették 
i hazáját, nyelvet gróf AndrAssj Gézáné,

■ i Albertné, úgy járt Széchenyi Dénesné 
’ erről eszünkbe jut egy régi kitűnő kis

r gróf Sándor Móricz, a híres sportsman
■ i .'Metternich l.contine herczegnőt, magyar

barátai közül sok difliknltalta, hogy nemet 
es epeit az oly népszerűtlen Metternich

at vette nőül.

László már annyira megy, hogy a magyar 
szent koronát zárja vasládába Gyula-Fcjcrvártt, 
s kezeiből jó  ideig ki sem adja. A  tartományt 
a magyar főhatalomtól majdnem függetlenül 
kormányozza, s megnyeri a székelyek szabad 
iöldjét.

A Magyarországtól elszakadt kis haza azon
ban gyászos özvegységre is jutott, s az özvegy
ség szomorú állapot; de tudjuk, hogy száz 
Özvegy közül kilcnez.venkilcilcz nem esik két
ségbe, s így Erdély is élelmes özvegy 
módjára vigasztalta magát, a mint lehetett. 
Török iga alatt, hol szabadabban, hol szorul
tabban íelekzve, mindig talpon, éberen, körül
tekintve, politizálva, fondorkodva az *athnámé»-k 
elnyerése körül, hol ismét sántikálva, a fényes 
portához engetlelmesseggel s a romai császárral 
és Magyarországgal ts jó szomszédságban el, 
tnfgnem (>'i .eg r barát a toulai országgyűlésen 
e szavakkal szintoly eredetileg, mint röviden 
vél véget vetni e komédiának: «Nolentes vo- 
lentes protegit vos Sun Majestas .

Nemzeti fejedelmeinket Kelemen nem emlői 
martvrologiumában, pedig bizony megérdemel
tek volna, mert másfél század alatt huszon
három fejedelem es tejedelmi jelölt volt, s 
minden természetes halállal kimúlt tejedelemre 
city legyilkolt, egy elbujdosott s egy csatatéren 
maradt fejedelem jut.

tésre okvetlenül szükséges, hogy Péterrel vagy 
Pállal rokonsági összeköttetést mutathass ki, 
vagy ha ez teljes lehetetlen volna, bármi más 
úton magadnak lekötelezd, különben elvesztél!

Ezek a pár «e.\cellence> tekintélyek.
— Xe beszéljetek nekem arról a Tormás, 

Kozmás, Véres vármegyéről ? —  kiáltott fel 
egykor egy főúr, s ezzel emberemlékezet óta 
a legvakmerőbb szót ejté ki Dobokamcgve 
irányában, hol a Torma, Kozma és Yeér csa
ládok dominálnak. Szerencséjére gazdag ember 
lévén, senkire sem szorult.

Egy igen elmés úr ekként jellemző hazáját:
< Vannak Erdélyben méltóságos, méltsás és 
mlts urak!»

Ez utóbbi összevont rövid szótag kiejtése 
éles, csattanó, majdnem a fttrj pitypalattyálioz 
hasonló, s csakis így jellemző ; tollal nem lehet 
megmagyarázni. Xegyvennyolcz előtt az erdélyi 
urak még teljes gyakorlatában voltak a saját
ságos nyclvcsattogtatással kifejezhető titulusnak. 
A z illető, ki ekként czímzett, nagyon ügyelt, 
nehogy nyelve megsikamoljék; s az illető, a 
kit ekként czimeztek, mindig attól remegett, 
nehogy hosszabbra nyújtsák a madárhangot, 
mert az őt már meg nem illető titulust csúf
ságnak vette volna.

Erdélyi főúr amaz időkben nem kis király 
volt birtokán, hanem oly bálvány, kit ha térden
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állva nem imádtak, leginkább vidor kedélyének 
lehetett tulajdonítani, mely arra Ösztönözte, 
hogy alsóbb rangúakkal is érintkezzék, mihelyt 
azok képesek voltak öt mulattatni. De e le
ereszkedések szeszélyét mindig mérsékelte a 
nagyúri büszkeség, mely gyakran mókás czél- 
zatokban nyilatkozott.

Ilyen hunnak egy négy szilvaias nemes em
ber kedveskedni akarván, bizonyos alkalommal 
két kopót küldött és szolgálatkész buzgalmában 
e küldeményhez egy mérő kukoricza-lisztet is 
mellékelt az ebek eledeléül. A  fó'úr pedig 
szót lan mosolvlyal fogadta e sajátságos külde
ményt, de másnap virradóra egy csízét fogat
ván, azt kalitkába záratta, s húsz zsák kender
mag tetejére kötöztetve, egy szekéren küldő 
viszonzásul -nemzetes uramnak». A  csíznek 
önként érthetőleg volt bővön mit ennie, s még 
maradt is annyi, a mivel urambátvám akár 
egész birtokát bevethette kendermaggal.

Kz alkalommal megismertetek néhány erdélyi 
különezöt, persze csak á inával. Lesznek, a kik 
így is rájuk ismernek. Az elsőséget adom 
gróf /7~/-nek. Azok, kik csodálkoznak, miként 
születhetett Vcnus tengerhalban, kétszeresen 
fognak bámulni, ha elmondom, hogy volt egy
szer Erdélyben egy úr, ki egész életét fürdő
kádban, illetőleg vízben töltötte, habár koron
ként —  ritka félbeszakasztással onnan ki is 
szállt, például vacsora és ebéd idején. A derék 
úr, nevezhetjük bátran gróf Vízinek 
reggel beült fürdőkádjába, melyet fehér lepe
dővel gondosan bevontak, s ott elmélkedett, 
ott gondolkodott, míg inasának csöngetve ebédre 
felöltözködék. Az inas föltárta előtte az ajtót, 
mit ha valamikép elmulasztott s a gróf szóra
kozottságból maga nyúlt a kilincshez, rögtön 
visszasietett fürdőjébe Ez az ember, kinek gon
dolatai, eszméi különben korántsem valónak 
vizenyősek, egészen kétségbeejté ama barátjuk, 
ismerőseit, kiket ebédre meghívott, mert daczára 
annak, hogy a gróf igen barátságos ember volt 
s kitűnő konyhát tartott, Lucullus maga is in
kább lemondott volna a colchisi fáczánokról s 
gyöngyökkel kirakott osztriágokról, semhogy 
étvágyát oly bizonytalan időhöz alkalmazza, 
mint a minő gróf Vízinél napirenden volt. Mert 
az étkezés végbemehetett ugyan déli két és 
három közt, de elmaradhatott esteli öt-hat 
óráig, sőt éjfélig is, a szerint, a hányszor érintő 
vagy nem érintő kezével a gróf a kilincset. 
Különben maga a fürdőkád vize is oly vonz
erőt gyakorolt a derék úrra, hogy vendégeinek 
egy része ezt tudva, a kitűzött ebéd idejénél 
mindig néhány órával később jelentek meg, de 
még ekkor is igen korán, s azért voltak, kik 
az ebédet hallgatag iróniával egyszer-minden- 
korra vacsorának magyarázták s ezek valóban 
a legildomosabban cselekedtek. Igaz, hogy a 
gróf kifogyhatlan volt az engedelemkérésben,

valahányszor vendégeit megvárakoztatta, sőt 
inasai jó előre jelentették is, hogy ö méltósága 
nyomban itt lesz; de a vendégek egy része 
még csak erre széledt el igazában; az egyik- 
rokonait látogatta meg, a másik kikocsizott a 
zöldbe, a harmadik pedig tarokkozni ment, s 
mire visszatértek, a gróf is megjelent ebédre, 
azon frissen a zuhany alól.

Vannak, kik elkártyázzák, mások, kik el- 
tivornyázzák vagyonukat, a gróf cljüniöttc; 
a mi érthetővé lesz, ha elgondoljuk, hogy egész 
napon át a vízben lévén, semmi dolga után 
nem láthatott, s cselédsége szépen kizsákmá
nyolhatta a szárazon.

Eredeti alak volt az a hölgy is, a kit elne
vezhetünk gróf Szőlőhegyi ne-nek. Férjétől elvált 
vagyis férje vált el tőle, a mi azonban teljes
séggel nem csökkenthété e nő példátlan sze- 
retetét és gyöngédségét a gróf iránt. Egész 
életén át egy szőlőhegyen lakott, s onnan kül
dözte évi jövedelmét férjének távol országokba, 
szüntelen magasztalva annak erényeit, szép tu
lajdonságait, melyekkel ez teljességgel nem birt. 
A grófné föltette magában, hogy áldozatkész, 
gyöngéden gondoskodó és jó lesz, s csupa 
következetességből egész életén át az is maradt. 
Ha egyszer kimondott valamit, attól soha el 
nem állt, sőt makacsul ragaszkodott vélemé
nyéhez. A  legjobb testvér volt s nővérével 
mégis folyton vitatkoztak, nem haragosan, igaz, 
de oly s z ív ó s  kitartással, hogy a hallgató is 
belefáradt. Ma nővére például a kék színt di
csérte, ő azonnal a zöldet vette pártfogása alá, 
összeszedve minden leleményességét annak ki
mutatására, hogy a zöld tulajdonképen mégis 
csak szebb. A z estenként félbeszakított viták, 
olykor másnap is folytatódtak, sőt néha az ág\ ból 
is érkezett egy-egv üzenet, mely ezt vagy azt 
az állítást czáfolta. A grófné nővére mindenki 
iránt jó  volt, mindenkit szeretett, csak a pénz
től iszonyodott, s ha csak tehette, sem bankó
hoz, sem érezpénzhez nem nyúlt, s fizetni valóit 
mások által végeztette.

Érdekes alak volt íitestvér*>k is. Szenvedé
lyesen csibukozott, otthon, a kaszinóban vagy 
ha Pestre feljött, a nádor-utezai «Tigris» szál
lodában. Amaz emberek egyike volt, kik csibuk 
nélkül nem is képzelhetők. Mint Xeptunnak a 
három-ágú villa, az ő attribútuma a meggyfaszár 
volt. Sokat olvasott, de nem beszélt. Életében 
mondhatni csak kétszer szólalt meg: midőn 
nővére adósságait kifizette s midőn az akadémia 
palotájára tízezer forintot adományozott. Nem 
tudom igaz-e, de adomaként elbeszélek róla 
egy esetet. Volt Pesten egy szegény gavallér, 
ki mindenét elköltvén, ismerőseinél kéregetett, 
de csillagzata oly szerencsétlenül vezérelte, hogy 
végzetszerúleg mindig rosszkor ment. Egy 
rokonához például épp aznap folyamodott, 
midőn az csődöt jelentett be; egy másikhoz

akkor lépett be, midőn haszonbérlője meg
tagadta tőle a fizetést; s ha valaki kártyán 
tetemes összeget veszített, biztos lehetett benne, 
hogy másnap a «pechvogel* tőle fog pénzt 
kérni. A gróf szobájába pedig akkor lépett be. 
midőn az éppen Hugó Viktor Nyomorultak* 
czínu'í regényének legérdekesebb részét feszült 
figyelemmel olvasta. Ebben a fejezetben volt 
szó Valjean János elfogatásáról. «Várd meg 

szólt a gróf míg fölakasztják, vagy sza
bad lábra helyezik!» S életében először ekkor 
tagadta meg a segélyt.

Báró Kártyás! sem volt az utolsó példány. 
Papucskormány alatt állott, a mi akárhányszor 
előfordul; de ő kivitte, a mi talán egy papucs
férjnek sem sikerül: a formák szigorú megtar
tása mellett teljes életében ídump» maradt, s 
ezt oly ügyesen vitte, hogy neje sohasem 
kapta rajta. A  hatvan éves kis ember ugyan 
azon általános férfi-erényeknél fogva, melyek 
kivált v korban kétségtelen érvényre jutnak 
sem kicsapongó, sem mások csöndes házi bé
kéjét földuló ember nem volt. de egy nagy 
szenvedélynek hódolt: a kártyának. Arról azon
ban, hogy piramidális termetű nejétől távol, 
idegen háznál, kártyaasztal mellett virraszthas- 
son, szó sem lehetett. Ily körülmények közt 
arra az ötletre jött, hogy barátjait falusi kas
télyába hívja meg, hol aztán rövid félbeszakí
tásokkal egész napon át kártyázhattak, neje 
jelenlétében ártatlan tarokkot, távollétében pedig 
bármi hazárdjátékot. A  játszó kompánia évek 
hosszú során át háborít lan nyugalomban élvezte 
perczeit. A  báró tudta, hogy neje mikor alszik, 
mikor fűzi magát és mikor eteti ölebecskéit, 
kanáriit Egy nyári délután, azon délutánok 
egyikén, mikor valószínű volt, hogy neje a 
hőségtől cllankadva aludni fog, a báró előrakta 
a kártyát, s a kedélyes ferbli megkezdődik. A 
báró három filkót kap és hullanak az erősek 
a száz forint visszavágásba. Hullanak, midőn 
egyszer csak a vér jéggé dermed a báró erei
ben, mert az ajtón hatalmas termetű neje lép 
be! A kártyákat asztal alá dobni már nincs idő, 
s kezében a három filkó és a makk-hetes. A 
bán mé férjéhez lép és nyomatékos hangon 
kérdi:

—  Minő játék ez r
A játék . . a játék ? . . . iárokkfcrá/i% 

kedvesem!
No, csak folytasd! mondó a nő ki- 

engcsztclödve. Reggel tarokk, délután tarokk:
csoda, hogy bele nem fáradnak az urak.

Ezzel a báróné kiment s férje nagyot lélck- 
zett. mert sorsa el volt döntve. Jövőre is ferbliz- 
hetett a tarokk védpajzsa alatt, miután ez az 
ártatlan játék neje okoskodása szerint 
valami veszélyes következményt nem vonhatott 
maga után.

Siculits.

Horpdi./ kastély.
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A h o r fd a i kastély nagy tenne.

^ V e r r > ié r e k .

7) ét jó név került össze a szinlapon: 
Rákosi Viktor és (iutlii Soma.

A humor inycnczei a nyelvük
kel esettentettek. Rákosi Viktor a 
budapesti Hírlap Sipuhisza, (iutlii 
viszont a Pesti Hírlap (íuliitsa\ 

, Sipulusz a magyar Mark Twain,
Ciiitius a magyar.........  mindegy ha

nem is jut az eszembe, hogv mi, mert úgy sem 
igaz. Rákosi Viktor legkevésbbé sem amerikai, 
liánéin tisztán magyar humorista, a mit (íuthi- 
t'ol marnehezebh ily határozott formában kijelenteni.

A siker tehát előre biztosítva volt. A két 
napilap szívesen előlegezte a reklámot s a két 
in* hívei régebbi sikereiket ez alkalommal hono
rálták tapssal.

Mert a A «//><»/,•«*// ücsrut ezimen a Vigszinház- 
*5an "^"íre került bohózat nem vált be. Nem 

"■n. hog} megbukott, mert a Rákosi Vik- 
'leve es humora egymagában is képes k<V- 

'••useget biztosítani néhány estére, de ez a da- 
1 1 '̂ semmi esetre sem lehet tartós életű.

• irtaimat elmondandó így kezdhetem: 
oulisset ur . . .  . stb.“ mert a két mese egé- 

■ egy esapáson jár.

no|\- szándékkal, nagy irói vénával, mikrosz- 
" megfigyelő képeséggel lépett a Xem- 

' ' /-mliaz közönsége ele egy új ember, Malo-
iJczső.

I.vbcn tanult magyarul, Parisban tanult 
i " h o n  alkot. Mint tárezairót régen szereti 

■ közönség, vau regénye is, a mi már na- 
konezepezio s most Fclrnibrirk ezimen 

‘ dini színművet írt.
1 a langesz munkája ez, mely készen pat- 
■‘gyvelcjébiil, hanem a szorgalmas, sokat 
"kát tanuló íróé, a kié darabjában is azt 
a, hogy most tanul darabot írni. Ks jól 
\ \ izsga kitünően sikerült. I la elké szül a 

^ xal, jo szinműiro lesz, a ki evenkint egy

két jó darabbal gyarapítja majd a színműirodal- 
mat és tisztességes sikert fog elérni.

A Felentberek is csupa szili, árnyalat, tónus, 
de a szerző még nem tudja, hogy a nézőtér és 
színpad távolságában mindezek hogy hatnak. 
Sok helyen gyönge, elmosódott. A télemberek 
fél érzelmeit rajzolja és nem meri megnyomni 
az ecsetet, nehogy a féltónusok a félerőnél job
ban hassanak. Gondosan irt, gondosan kompo
nált darab ez. mozaikszerű aprólékossággal 
állítva össze, a mi kedvesen hat a közelről 
szemlélőre.

A tönk szélére jutott ügyvéd, a ki feleségét 
sem szereti már egészen, de mást sem mer sze
retni egészen. a házi barát, a ki szereti egy 
kissé az asszonyt, de nem meri követelni, s 
a két asszony, a ki sejtve; harczol egymás ellen, 
de csak félig meri fegyvereit használni, elég 
híven rajzolja az életet, a hol az egész embert 
annyira lekötik a konvencziók, etikettek, szoká
sok, illemszabályok, hogv örülhet az, a ki leg
alább félig fel tudja szabadítani önmagát ezek alól.

A bemutató előadásnak nem volt valami 
nagy sikere, de elég melegen fogadta a kö
zönség.

Igénytelen, egv napos pille a Népszínház új
donsága, a KaJcIkisasszmiY, mely azonban szin
ten nagy igényekkel jött. Angol stilű operett ez, 
kevés mesével, sok muzsikával, tánezezal es fel
vonulással. Tulajdonképen csakis egy újabb Kiirv 
változat, a ki ebben i>. csak úgy mint a többi
ben mosolvog, kaezag, énekel, tanezol es öltöz
ködik.

Ez alkalommal véletlenül kadétnek.
Az újdonság azért jött nagy igényekkel, mert 

zenéjét Madrr Raul, az operaház karmestere irta, a 
ki szép sikereket aratott a Piros ezipővel es She-vel.

A darab muzsikája sikert is aratott, habar nem 
olyat, a minőit vártak. Kárára volt a hiányos 
szöveg. Egy angol kereskedő Kiirv Klára nevű 
leányát egy vén kapitánynak szánta, a leány 
pedig az ifjú hadnagyot szereti. A kereskedő egy 
szép indusleányt szeret, de ez meg a kereskedő fiat

szereti. Ez a darab szövege és benne a legfőbb 
hogy Klárika feszesen illő kadétruhába öltözik és 
dús formáit kellően kidomborítja.

Ügyes újságíró, mint a minőnek Pásztor Ár
pád urat, a szerzőt is tartjuk, minden éjjel meg
tud írni legalább egy ilyen librettót, csak Ma
derek kellenek hozzá, hogy megzenésítsék.

A honi ipart ezzel kimerítettük volna és most 
lássuk az importot.

A Nemzeti Színház Labich és Dclaconr víg
játékát, Az cp madarai ezimen mutatta be.

Labichnek gyöngébb darabjai közül való ez, 
de azért pompás jó humorral Írott vígjáték, mely 
két testvérben szembe állítja egymással a két 
tételt: Nyitva tartani a szemet és csukva a 
kasszát, vagy fordítva csukott szemmel, nyi
tott kasszával élni.

A darab meséje nem bonyodalmas, de annyi 
benne a jóizű figura, hogy így is kellemesen be
tölt egy estét.

. -*
Az Operaházban Wagner Richárd fiának, 

S-igfricJtu-k operáját a McJvcbörös ezimen.
A zeneszerző nagy talentumot örökölt atyjá

tól, habár nem az ő nyomdokain jár. Telve van 
grácziával és iideséggel.

A z opera meséje valóságos gyermekmese, a 
mi most erősen dívik a németeknél. Kraft Hans 
fűti a poklot bérért és leül koczkázni Szent 
Péterrel, a ki elnyeri tőle az. elkárhozott lelkeket. 
Büntetésből Kraftnak három évig medvebőrben 
kell járnia, a míg lél nem szabadítja őt e varázs 
alól >i szerelem.

Az opera nagy tudással és bámulatos virtouzi- 
tással van hangszerelve.

A Magyar Színház két újdonságot is adott 
már ez évben.

A Xcrlrh'ii lí’t't’li'k olyan kikapós palikárius- 
féle darab sok ügyes ötlettel bazar fordulattal, 
kaczagtató, bohókás jelenettel. A főhős például, 

a kit egy kalandja alkalmával mint gordonka
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művészt mutatnak he, s a ki végül kénytelen 
goriionkázni, holott ehhez egy cseppet sem ért. 
Két egészen új tigura n kalapos és a házmester, 
a kik ti névtelen leveleket Írogatják s ezen ti 
czítnen sok kalapot adnak el és sok borravalót 
kapnak.

Végig kaezagja tíz estét, a ki megnézi a darabot.
A másik újdonság a „AVtarork szépe" volt, 

mely alapos reklámhoz jutott már előzőleg, mert 
e darab miatt vált meg a színháztól Beöthy I.ászló 
igazgató.

A fényes kiállítás itt is megmentette ti gyönge, 
de szépreményű darabot, melynek meséje az, 
hogy egy kitagadott milliomos fiú beleszeret az 
üdv hadseregének egyik káplárjába, a ki gyönyörű 
leány és Newyork szépe néven ismerik. Ez ki
békíti a haragos apát is.

Amerikai ízű, tarka-barka operettek, melyet a 
szép kiállítás és kedves zene miatt sokan meg
néznek.

hol kigyullad, mindég ott, a hol legkevésbhé vár
ták. Szerencsére mindig aktul kéznél vizes lepedő 
s estik ügyesen rá kell borítani, hogy ne imho- 
lyogjon tovább politikai életünk ingoványos talaján.

Ezt ti talajt kellene megszilárdítani ti törvény, 
jog, igazság kövezetével, de nemcsak úgy, a 
hogy falun csinálják a gázlót Ilid helyett és 
ilgves ember legyen, a ki kőről-kőre lépve, szá
raz lábbal kerül a túlsó partra.

Egan Ede is azt hitte, hogy biztos kövön áll, 
és lám, az ár kisodorta alóla a követ s most fi 
gázol abban a sárban, melyből a ruthéncket 
akarta kivezetni. Ha sárban jár is, eb>1 jár. I hátha 
mégis szárazabb helyre jut.

A ki darázsfészekbe nyúl, készüljön el rá, 
hogy megcsípik a darazsak.

ilyen darázsfészeknek képzelték sokan a katlio- 
liktis autonómia kérdését, mely több mint kétévi 
szünet után január 31-én ült össze. A tanács
kozások parlamenti színvonalon állottak és nagy

fog férni végre egy olyan óra, a ki, ha nem is 
üt, de oly hangosan szól, hogy még a süket is 
meghallja, már tudniillik, a minőt a város tervez 
a Gellérthegyére, a hol délben Uehatius ágyúval 
fogják csillagászati pontossággal kilőni, illetve 
ellőni a delet.

A Turul madár kezdi nálunk érvényesíteni 
ezeréves jogait. Kiöntötték érezbe és valahol 
Bánhidán felállították. Ez a világ legnagyobb 
madara. A legkisebb pedig az új postabélyegen 
látható, a mint elszáll a magyar róna felett. 
Kár, hogy csak nagyító-üveggel látható.

Ez az új postabélyeg már fillérekben van 
nyomtatva, s a legnagyobb baja az, hogy drá
gább a réginél. Már, hogy fölemelték a postai 
szállítás dijait.

Mintha a koronaszámítással a várt olcsóság 
helyett általános drágulás jött volna, a minek 
bizonyára nem a korona az oka, hanem ezek

<4
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iltséges esztendő lesz ez a jubi
láns esztendő, mert a közös- 
költségvetéssel kezdődött és a 
mi saját költségvetésünkkel foly
tatódik, ki tudja meddig, ki tudja 
hogyan.

Bécsben a magyar delegáezió 
nem tudott meg semmit, de megszavazott min
dent, az osztrákok pedig tudnak mindent, de 
nem engednek semmiben.

Csehek es németek verekedés közben ráérnek 
bennünket n ni két oldalról, é> nincs kilátás 
be a , mert .1 cseheknek nem imponál már a 
C". - .r tekintélye sem, a kivel saját házában 
feleselt a híres cseh fiskális, Stranaki úr.

Politikai érettségre nem lehet senkit kioktatni, 
de illemet tanulhatna minden ember, meg ha cseh 
képviselő i-v

Az illem szigorú korlátái közt, szítjuk mi itthon 
az intrikák apró lidércz-tüzeit, mely hol kialszik,

elökészültségröl, tanulmányról, nemes lelki föl- 
buzdulásról tettek tanulságot.

A sok oldalról várt darazsak helyett önérzetes, 
vallásos, művelt férfiakat látott itt egy begyül ni a 
világ, a kik között létre is lóg jönni a nemes 
liarcz után az áldásos béke.

Nehéz csapás érte a politikát is, a tudományt 
is Schvarcz (lyuka halálával, a ki azok közé tar
tozott, a kiket elismert a külföld és szaktudásuk 
terén vezérnek vallott. Öt nyelven irta tudomá
nyos műveit, s az ókori história homályba bo
rult mezőin oly biztonsággal járt, mint senki más 
ö előtte.

Az ő tudása oly nagy volt, hogy ellenfeleit 
csak leczáfolta. s azok nem vitatkoztak vele, 
mint a hogy Hermáim Ottó teszi a „magyar 
ház" ügyében, erős személyeskedést vive a 
harezba, s a megtorlásnál fehér szakállat emle
getve.

Í gy látszik még a tudósaink sem tudják min
dig, hogy hányat ütött az óra s így nagyon el

a szerencsétlen gazdasági viszonyok, melyek mil
liós ezégeket visznek a bukásba, mint a milyen 
volt Weiszenbacher úr es vállalkozó társai.

Kiment Amerikába, hogy kipihenje a bukás 
fáradalmait,holott Amerika megszűnt már a kiván
dorlók Kldorádója lenni.

Intelligensebb emberek most Afrikába mennek, 
a hol ára van az embernek, akár angolnak all, 
akár búrnak.

A békekongresszus hiábavalóságát semmi sem 
demonstrálhatta igazabban, mint ez a háború, 
melynek két csatájában több ember pusztult el, 
mint az egész spanyol-amerikai háború alatt. 
Az angolok meg sem tudnak boldogulni s a vége 
az lesz, hogy Délafrikáhól egészen kiverik őket 
a húrok.

Pedig nagy érdeke Angliának, hogy felszaba
duljon hadereje mielőbb. Perzsiában, az afghan 
határon már ötvenezer katonát állított az orosz 
s az angolok egy szép napon arra ébredhetnek, 
hogy diadalmas előnyomulás közben, kell elsz.o- 
litaniok Robcrts lordot Afrikából, hogy régi dicső-
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színterére, A'felinnisxtrmfon menjen, me«- 
v, joni az angol érdekeket.

I,t, nemcsak itt, hanem Kinaban is ellenük 
,1 minden. Az idegeneket gyűlölő régens 
i né. detronizálta a kínai császári, a ki ön-

Ö /w  Teleki Sámlorne.

gyilkossá lett es üldözi a reformátorokat, nyíltan 
hadat üzenve mindennek a mi idegen.

A keresztényüldözés most ott napirenden van, 
akar csak a vén Európában, a hol szerencsére 
nem húzzak őket nyársra.

I ^ ő k é p 3 Ő - e g y e 5 Ü l e t .

_  irály ő felsége ez alkalmi budapesti
0  A "  tartózkodása alatt elment Zala 
K  A ' . ' mester műtermébe s megtekintette 
^  azt a síremléket, a melyet a ma

gyar nők csináltattak megdicsőült 
királyasszonyunknak. .

Rendkívül érdekes és megható 
alkotás ez.

Miller Do/nrnsit, egy kereszt fölé 
hajolva, a mely előtt tövis korona van. A kereszten 
In memóriám sempitenuim felírás olvasható, az 
imazs-imoly padjanak felső lapjára pedig a Mi- 
ntyánk teljes szövege van bevésve. A föfelirás a 
következő:

A M AGYAR HAZA LEÁNYAI 
A MAC.VAR HAZA ÉDESANYJÁNAK.

I’ őalakja

Rendkívül meghatottsággal szemlélte a király 
* emlékművet, a melyet az idei tavaszon he* 

^znek majd el a kapuczinus-rend bécsi kriptá
éban.

H"cv majdnem készen van mar a pompás 
•műi, helyén valónak találjuk keletkezéséről 

1 cgemlékezni.
mint a fölirás is mutatja, lelkes magyar 
nívóké volt a rendkívüli gvöngéd, linóm

1 lolat.
1 lelöki Sándorné, Rudnay Józsefi lé, Emich 

- és Csikv Kálniánné, .1/  országos n<>- 
cgyesiílet vezetosege propagálta kezdetben 
bb a tervet, a mely országszerte lelkes 
■ngot keltett.
rl >s lett a megalakult nagybizottság el- 

vefJ> gróf Teleki Sándorné szül. Teleki 
• a művészbizottságé pedig emőkei Emich 

avné.
s“ rban tehát gróf Teleki Sandornét illeti 
l- a kiről mint a magyar nőnevelés egyik 
;-i zászlóvivőjéről is emlékezünk.

'  grófné .1 horogszeghi Szilágyi, un
káit nemzetségből közöm ősrégi Teleki 
ev. rel. ágazatából szármázik.

Azokból a telekiekből, a kik mindenha hívei 
voltak királyuknak, egyházuknak és valódi osz- 
lopai, gyamolítoi a magyar tudománvosságnak, 
litteraturának.

Micsoda dicső emlékezet a 'Teleki László háza, 
a melynek termei mindig nyitva álltak íróknak, 
tudósoknak. A házigazda itt nemcsak rangban 
volt előkelő, de szellemben, tudásban is. Egyik 
legbuzgobb apostola az akadémia eszméjének, 
maga köré gyűjtötte annak a kornak historiku
sait, nyelvészeit, költőit. Horváth István, az új 
nyomon járó geniális történetíró, a vidor kedélyű, 
nyájas Szemere Pál, Táv András nagy és heves 
vitákat folytattak ott, melyben részt vett már 
néha a házi ur serdülő fia, József, a később 
megalakult magyar tudományos akadémia első 
elnöke.

De jeles ember volt gróf'Teleki Domokos, Teleki 
Jozefin grófnő édes atyja is. Zsenge ifjúságában 
mar baratsagara méltatta őt a nagy Széchenyi, 
a harminczas évek végén pedig egyike volt a 
leglelkesebb ránJor-pálrioták-mik. Ezeknek a 
vezérük Wesselényi Miklós gróf volt, s nevüket 
onnan vették, hogy minden vármegye gyűlésére 
elmentek, a hol birtokaik voltak. Mint író is jeles 
volt Teleki Domokos, és legnevezetesebb mun
kai a Hén\i-lánnenlás és a Székely lutlárörség 
története.

Ilyen család sarja valóban csak lelkesedhet a 
tudományok iránt, s nem csodálkozunk, hogy 
gróf 'Teleki Sándorné nagy buzgalommal és oda
adással segítette a hazai magasabb nőnevelés 
eszméjét.

Három tizede múlt annak, hogy egy nem ke- 
vésbbé ősi, a tudományokat szintén kedvelő csa
lád sarja, Beniczky l lermin - farádi Veres Pálné, 
a mostani nőképző-egvesület magvát elvetette. 
Törhetetlen lelkesedése, organizátori talentuma 
csakhamar óriási vívmányokat hozott létre úgy, 
hogy a ki látta a kezdet kezdetét, az csak mély 
tisztelettel, áhítattal említheti ez immár az árnyak 
birodalmába tért nagy női alakunkat.

A most palotával, fényes internátussal rendel
kező) intézet mint zsellér, egyetlen egy szűk szo
bában kezdte meg működését. Ezt az egy szobát 
is egy meleglelkületű magyar írónő, Vackot Sán
dorné Csapó Mária Petőfi halhatatlan Eleiké
in ek  nővére engedte át az úgynevezett Zrinyi- 
ház-beli lakáson.

Az első hét növendék : Papos Aranka, Ereund 
Vilma, Karner Vilma, Székely Ilona, néhai kitűnő 
zeneszerzőnk, Székely Imre leánya, Wilzingcr 
Sarolta es Herezog Sarolta voltak.

Az elsői félévi vizsga után növendéket hoztak, 
még pedig vidékről. Nagy esemény volt ez, és 
mutatta, hogy Veresné eszméi gyökeret vertek 
már előkelő nemességünknél.

Xagyréthi Darvas Ágnes hozta föl Kiss Etelka 
nevű unokahugát, a kit azonban a vezetőség 
részben gyöngének, részben nagyon fiatalnak 
talált még a magasabb kiképzésre.

A leányka, a ki tele volt tudományszomjjal, 
elmebeli tehetsége meg épen eminens, sírva fakadt 
erre a kijelentésre. Erre Veresné megindulta!! si
mogatta meg a lányka szőke fejecskéjét nyájasán 
rendezve:

1 lát csakugyan olyan nagyon szeret itt lenni ?
Miután a kis lány igeu-i intett, s mellette 

Vachotné is szót emelt, Veresné engedett s a 
lánykát ott is tartották. Jellemezte ez a tett Veres 
Pálné t, a ki mindig inkább szivére, mint csak a 
merev paragrafusokra hallgatott; a mi épen pre- 
destinálta a nőnek nemcsak szellemi, de lelki ki
művelésére is. Komolyan, komoly pedagógusok 
írtak már eleget .1 nőképző-egyesület iskolájáról. 
Xehanv jóízű apróságot akarok én csak fölemlí
teni, abból a naplóból, melyet egy roll növendék 
bocsátott rendelkezésemre, s a melynek szép, 
hosszúkás betűiből a bakfiss üdesége, pajkos jó 
kedve árad felém.

Midőn az intézet már tágasabb, az Orszag-űt 
12 . szám alatti házban lévő helyiségébe költö
zik t, történt, hogy egy ízben megbetegedett a 
nőképző-egyesület jegyzője.

Epén a magyar nyelvtant adta elő Csikv Kál
mán. midőn belép az osztályba Vachotné, s őt 
szólítja föl erre a megtisztelő, funkezióra. Csikv 
hálásan is fogadta a folszúlitást, de egészen a 
haja tövéig pirult, midőn Vachotné utána tette:

Azért gondoltuk, hogy önt kérjük föl, mert 
tanár ur a legfiatalabb a professori karban.

Ez a leleplezés főleg azért bántotta a rend
kívül buzgó tanárt, mert attól tartott, hogy most 
már a sok serdülő kisasszony előtt nem tarthatja 
meg a kellő auktoritást. Ebből kifolyólag aztán, 
ha a többi tanár egykor-máskor kedélyeskedett 
is a növendékekkel, Csiky mindig szigorú és 
komoly maradt, hogy így ellensúlyozza fiatal
ságát.

Az ()rszág-úton lévő intézet vizsgája alkalmá
ból történt az is, hogy Gyulai Pál egy alkalom
mal épen a legkésőbb érkező növendékhez for
dulva, a lyrai költészet mivoltát kérdezte. A lányka 
nemcsak nagy buzgalommal felelt, de még idő
sebb társaitól hallott példákkal is illustrálta elő
adását. így egyszerre csak közbeszavalja Kisfaludy 
Sándor „A hegyeknek oldalában1‘ és „a bereknek 
gyors kitszási" kezdetű strófát. Mikor odaért, 
hogy : „ . . . és feleltünk és bennünk is a menny 
roll szivünkben szent tiiz lángolt . . .  " ,  egy 
jelenlévő úrnő, Jankovichné, elkezdett tapsolni, 
de kaczagtak is, mert a lelkesen szavalt szerelmi 
versek ellenállhatatlanul komikusán hangzottak a 
kis, vézna leányka szájából, a ki maga legke- 
vésbbé érthette azoknak az értelmét. Hogy későn 
jött, persze csak találomra kezdett czitálni, a 
nagyobb leányoktól hallott versekből, a mint ez 
aztán ki is derült.

Ugyancsak ezen a vizsgán történt, hogy egy 
rendkivül szép, s rendkívül jól tanuló -növendék 
nem találta meg azonnal a feleletet. A helyett 
azonban galambszemeivel mintegy megbűvölten 
tapadt az ajtóra. Némasága, halálos sápadtsága 
mindenkit megdöbbentett, a hallgatóságban pedig 
két kis fiú Gyulai Kálmán és Rudnay Józsi 

gyerekes pajkossággal súgták egymás fülébe: 
Mégis csuk bélésűit a szoknyás-diák . . .

Mígnem utóbb kiderült, hogy nem a nemtudás 
volt a szép leány hallgatásának oka, de egy ötét 
nagyon érdeklő ifjú lépett épen akkor a terembe, 
mikor a tanár felelésre hívta föl. Az illető leányka 
nem is jött vissza többé az intézetbe, hanem az 
élet nagy iskoláját kezdte meg á* vizsga meg
zavartjának oldala mellett.

Gyulai Pállal, mostanában annyit emlegetett 
nagy kritikusunkkal történt a Dorottya-casns is. 
Neki ugyanis az volt a szokása, hogy az órák 
alatt, csendesen füllolvasott egyik-másik ismer
tebb magyar remekíróból. A könyvet aztán ott 
hagyta a következő óráig, hogy a növendékek

h'ttdmiy Józse f né erczképe /Sjj-böl).

maguk is gyönyörködhessenek költői szépsé
gükben.

Egyik órán Csokonai Dóróllyá-\ábó\ olvasott 
föl épen, de óra után ezt a könyvet nem hagyta 
ott, hanem aggodalmasan zsebre téve, magával 
vitte. A következő irodalmi órákon is így járt el.
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valahányszor csak Dorollvá-bó 1 magyarázott nö
vendékeinek.

A  leánykákat szörnyen gyötörte a kíváncsiság, 
mért tehet kivételt épen a jó Vitéz eme vcrscze- 
tével tíz ö tudós professoruk. Egy-kettő a bát
rabbik közül kérdést is intézett Gyulai Pálhoz, 
de ö mindig kitérőkig felelt, hogy ezért vagy 
amazért van szüksége az említett költeményre.

Az intézet kél rendkívül eleven növendéke, 
Pauer Mariska és Krizbay Mariska azonban egy
szer a szó teljes értelmében közre fogtak, s el
kezdtek faggatni, mért viszi el mindig Dorottyái-!. 
Gyulai végre kijött a flegmából s ráförmedve 
Krizbay Mariskára, már távozóban, odakiáltotta: 

Mert . . , mert maga valóságos Dorottya.

tok, Jókai egyre a jó gozdasszonyokat dicsérte, 
mintha ezzel csak a tudós nőké', ergo önöket 
akarta volna ütni!

Veresné kissé megdöbbent, de belátta, hogy a 
nagy kritikusnak igaza van, belátta azt maga 
koszorúsunk is később, a ki egy más alkalom
mal revocálta azt a bizonyos fölolvasást.

Volt az intézetnek egy geniális, de rendkívül 
ideges tanára, ti korán elhunyt Dapsy László. 
Arról volt hites ez a tanár, hogy egy ízben, mikor 
egyik növendéke ezoruzáját az asztalra ejtette, 
a fecskék és baglyokról magyarázva épen, úgy 
megzavarodott, hogy azt m ondta: „a freskó 
linhoy".

Egy alkalommal a hallásról magyarázott épen,

Xinrs ill wri; eyy kijárat. Eli ugyan a 
Herkó /‘átérnék se rá rom he, mii; risszajönnek /

Hodoly Katinka, egyik növendék aztán az 
igazgatóm') lakásán keresztül szerencsésen ki is 
kalauzolta Dapsyt, ti ki a lépest in >1 visszakiáltott: 

A hallásról legközelebb még beszélni fogok, 
mert ti mit ma beszéltem, azt sem nem tudom 
sem nem Iliül ottani.

Az intézetnek egyik záróvizsgáját meglátogatta 
az aggastyán író, Táncsics Mihály is.

Midőn vége t olt az ünnepségnek, karjait áldó- 
lag terjesztve ki, Veresné felé fordulván, így szólt 
;t veterán :

Nagyon szép minden. Sok mindent tanul
tak, IJe a fő. hogy nemzeti irányban vezessék a

S hrlisky unykij-r uhui.

Nagy sietségében azonban ott felejtette séta
botját s v isszamenve az osztályba, a hol Krizbay 
Mariska Csokonai hűsítőjeként opportunusnak tar
totta elájulni, nagy fejetlenséget talált. A kitűnő 
férfiú azonban, semhogy a dámák szer epeit a 
valóságban is átélje talán, botját is otthagyva 
diskrétül visszavonult.

cyulai bál órái különben a legérdekesebbek 
voltak. Ezekre maga Veres Pálné is gyakran el
járt. f.gy ilyen órán történt az is, hogy Gyulai, 
Jókainak, egv a nőképző-ogyesülel javara rende- 

tngversenyén felolvasott Nők ii tfnluiy 
k<>riil ezimű rajzát hozta szóba.

\ eres Paine persze lelkesedett a nagy Íróért, 
a tololvasast égig magasztalta, míg csak < • villái 
Pál epésen közbe nem vágott:

N " hiszen nagyra lehetnek vele Xagvsad-

•V;aAv/ </ nii i-.i.i :/n, iutn.

midőn egy esőméi borsodmegyei úrasszony, földijei 
a szinten borsodmegv ei születésű tímárnak, érke
zett az intézet megtekintésére. Midéin beléptek a 
hölgyek az osztályba, nagy örvendezve, more 
patrio kiáltották el magukat:

Nini fhipsy Lae\i . .
Aztán pedig helyet foglaltak, hogy hallgassák 

egy kissé az előadást.
Ámde a kö:l\ s:<>/ás annyira megzavarta a ner- 

vozus tanárt, hogy a szó teljes értelmében tücs
köt - bogár 11 összebeszélt.

Szerencsére a jó gentry-asszonyok a nagy lel
kesedéstől semmi hiányosságot sem vettek észre, 
és a legnagyobb megelégedéssel mentek át egy 
másik osztályba.

Alig tűnt el azonban a / utolsó széles, fekete 
selyemszoknya, Dapsy idegesen ugrott fel:

lánykákat: mert mint feleségek, mint anyak, ok 
a jövő Magyarország alapjai.

Ettől fogva Veresné, a ki hazáját maga is 
lángolón szerette, még inkább lelkére kötötte a 
tanári karnak a nemzeti irány ápolását.

Ez az irány ma is dominál, mert épen úgy. 
mint a hajdani kis intézetben, a nőképző-egye 
sülét iskolájának pompás zöldfa-utczai palotájá
ban is első sorban nniyutr lányi, magyar házi
asszonyt es családanyát nevelnek. Ezt mutatja 
a királyné emlékezetet megörökítő mauzóleum 
is, a melynek eszméje ennek az igazan lelkes 
magyar egyesület igazán lelkes magyar asszonyai
nak szivében termett.

p'ArhiyUíW.
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;m annyim a színpadon, mint in
kább a kulisszák mögött készülnek 
most a színházi szenzácziók és az 
a dicséretes buzgalom, melylyel a 
közönség ezeket kíséri, nem any- 

) '™  nviru a művészetnek szól, mint a 
személyeknek.

ogvéni kultusz bevitele ily mértékben csak 
niűvészelnek, mert ha nem is igen tudjuk 

a művészetet elválasztani a művésztől, 
a szerződéses viszonyai, sértett hiúsága, 

megengedjük ti színház vezetőjének 
intézkedése, az egyes műintézetek helső 
képezi s nem alkalmas a nyilvános per-

traktálásra. ......................
Vannak új darabjaink, melyekről mar meg is 

feledkeztünk, de éles világításban állanak még a 
lászaí eset, Beöthy megválása, vagy valamely

árt
ma
am
vat
tév
üg

a Nemzeti Színház minden szemetjét igazgatója 
arezába vágja, lehetetlenné teszi utódát és meg
nehezíti az intendáns működését, a kinek ezélja 
az, hogy e szinész-penzionátust ismét modern 
színházzá tegye. Elvégre is minden mozog, csak 
épen a Nemzeti Színháznak kell húsz év előtti 
nívóján megállania ?

I liba volt Festetich gróf részéről ebbe a hír
lapi polémiába magát beleártania, mert csak 
megalázkodott, a nélkül, hogy megalázott volna 
mást. Mert ha csak Jászai asszony tagadja meg 
tőle a kollegialitást, ez még mindig nem azt 
jele,,ti, hogy a színművészet is megtagadja őt. 
Hagyta volna, hogy intézze el a vaskezű inten
dáns ezt az ügyet a saját legjobb belátása sze
rint. A legszomorúbb ez ügyben az, hogy a 
lékezhetlen természetű művésznő nem vette észre, 
hogy e szereplésével eszköznek adta oda magát, 
mély nagyon alkalmas régebben táplált szemé
lyes gyűlölködésből származó hosszú kielégíté
sére. keglevich grófnak vannak ellenségei, oly

a mi föltétlenül dicsérendő önbizalom, de -  a 
közönség egy nagy részének mégis az a v éle
ménye, hogy most megszűnik majd ez a színház 
egy másodrendű szinésziskola nyilvános vizsgázó 
intézete lenni, mint a hogy eddig volt. A z elő
kelő közönséget ebbe a színházba szoktatni ő 
sem volt képes.

A színházak iránti beteges érdeklődést jel
lemzi, hogy a fővárosi középosztály mily lázasan 
ünnepelte zsúrjainak egyik kedvenezét, a ki a 
Népszínházban próbált szerencsét a külső 
siker látszatával. Mert kedves gondolat az na
gyon, megszökni egyszer a teacsésze mellől és 
maga után bolonditani néhány száz embert, a 
ki szintén nagyon örül annak, hogy nem mindig 
állig begombolva látja a szép asszonyt, a ki 
csak most vált el az urától, hanem úgy, a hogy 
szép nők a színpadon aratják sikereiket, teljes 
világításban, de nem teljes öltözetben. Ez a gon
dolat megtetszett Baligovieh Bojár Terka asszony
nak is és föllépett a Bibliás asszony Thea sze-

Étícrcm az országos kaszinóban. Slrelteky jenvkepe után.

"~i beauté színpadi kísérlete körül folyó
intrikák.

A.....  szerencsétlenségek ezek, melyek beteges
’ terelik a művészet iránt való szeretetün- 

kv \ közönség gyermekes mohósággal lesi 
keresi bennük a pikantériákat, mint a 

! >cgnézi a Szeezessziót, mert híre jár, hogy 
rab csak férfiaknak íródott, 

m személyeskedés oly sok salakot vet 
. hogy jó ízlésű ember sajnálattal teszi 
sagot, mely készségesen nyit tért e szél

ien "pküdűsnck.
úgy'elemmel kisérte Jászai Mari asszony 
. kell hogy tisztán látta azt az igaztalan 
ot, melyen a művésznő áll intendánsa 
dójával szemben. Az egyik eltelógytáig 

olezezer forintos szerződést ajánl lel neki, 
tekintve a művésznő korát biztos 

Vi ' ilan megélhetést biztosit neki holta nap
os Jászai úrnő még az ajánlat átvétele 

u ' érződön más színházba, de búcsúzásul

időből, a mikor más színházat vezetett s a gyű- 
lülség kelcvénye most kifakadt.

A közönség pedig tetszelegve nézi, hogy a 
kelevény gém edd vére miképen mocskolja he a 
művészet fehér leplét, lelőtte tohik a hatez, a 
pletyka, a megszülés egészen addig, a hol már 
magánlevelek kerülnek nyilvánosságra a levélíró 
tudta es beleegyezése nélkül.

És ez a komédia még mindig nem ért veget, 
a függöny még most sem gördült le, mert 
oly sokan fogják a függöny zsinórját, nehogy 
valamiképen lehullani találjon.

A Jászai-iigv pátidánja volt Beöthy l.aszlu 
esete, ö  mint a Magyar Színház igazgatója érvé
in esitette szerződését a részvénytársasággal szem
ben minden különösebb skandalum nélkül is, 
mert végre is a színház a részvénytársaságé s 
a művésztársasagot is úgy vette at készen előd
jétől Beöthy úr. Lehet neki magánmeggyozodese. 
hogy az o vezetése alatt a színház jobban ment, 
mint a hogy ment volna másnak a keze alatt,

repében. Nem félt attól, hogy megkövezik, 
sőt rózsákat aratott.

Ennek is van pándánja: a Hugmayer Steti 
úrnő fellépése egy Hubay hangversenyen, és 
sürgették is, hogy azonnal szerződtessék az 
operához.

Csakhogy ennek mind nagyon kevés köze van 
a művészethez.

Még Dóri Margit kisasszony vendégszereplése 
a Magyar Színház Asszonyregeinentjében is in
kább csak plasztikai mutatvány.

Én azt hiszem, hogy a szeczessziós irány 
ezekben a kísérletekben nyilvánul a színpadon, 
mert a mit S&ctvsszió-nak mond a Vígszínház 
s a mely darab Xomww  . / ,»  czimen l’árísból 
került hozzánk, az már minden egyéb, csak 
szeezesszió nem.

Vannak darabok, a melyeket a Vígszínházban 
elő lehet adni, de e lapban Írni róluk tilos!

I . ü .
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intha várnánk valamit, mintha ké
szülnénk valamire.

Szervezkedünk s inkább esak 
külső formáiban él az irodalom. 
Jelentősebb könyv az egész télen 
át alig jelent meg. Mint eseményt 

hirdettek, hogy Baksav Sándor már az Iliász 
vegét fordítja az ö jeles tollával, magyar techni
kájával. Az első kötet már kész es lehet, hogy 
őszre megjelenik a második kötet is.

Legtöbb élet lüktet most a Kistáludy-társaság- 
ban, a hol a leköszönt (iyulai bal hely ere Beöthy 
Zsoltot választották meg elnöknek, l'j  tagokat is 
választott a Társaság: Riedl Frigyest es Benedek 
l'deket. Megjutalmazták pályadijjal Soinlo Sándor 
költeményét: Egy király leány története, és 
Sdrossv Bella tanulmányát, mely Balassa Bálint 
életrajzát tartalmazza.

Teljes fegyverzetben áll a Társaság, készen a 
harezra, de bar felolvasó ülései élvezetes szóra
kozást nyújtanak a közönségnek, tagjai alig sza
porítják a könyvpiaez termékeit.

El-elvétve jön csak Ilire egy új könyvnek s a 
termelés a múlttal nem áll arányban.

Néhány érdekes kísérlet mégis lekötötte az 
irodalmi körök ügyeimet. Ilyenek voltak az l'j 
Magyar Szemle es a Fehér könyv. Mindkettő 
revue. Az előbbit Blaskovieh Sándor szerkeszti s 
az első szám után Ítélve, a külföldi revük ma
gaslatára törekszik. Blaskovieh különben nem 
itthon kezdte irodalmi pályafutását, hanem Páris
iim, a hol egy színművét adták elő.

A Fehér könyv Bródy Sándor revüje, melyet 
elejétől végig ő maga ír meg. Sajnálatos, hogy 
ide is elhozta jó ereje mellett azt a gyöngéjét 
is. mely irodalmi körökben megszerezte neki a 
dajkák Zolája nevet. A ki csak ezt a két füze
tet olvasta, azt kell, hogy higyje, hogy ennek a 
szépfejű, realista írónak egyéb thémája nincs is, 
mint a dajkák egyhangú históriája.

E kísérletezés közben mintegy pihenő pont az 
Orczy Tekla bárónő imádságos könyve, melynek 
szövegét Lévav Mihály írta. Jótékony őzéit is 
szolgál ez a díszes kiállítású imakönyv, mert a 
csángó-iskolák es a szegény templomok alapját 
gazdagítja.

Malonyay Dezső könyve és Szabó Endre for
dítása az orosz költőkből hamar bezárja a sort.

Szinte jól esik hallani, hogy a Királyhágón 
túl, az erdélyi irodalmi társaság kezd elevenebb 
életet élni. Januárban volt ez idén első felolvasó 
ülése, a melyen Szász Géni, Éjszakv Károly, 
Bölönyi József és Versényi György olvastak fel. 
Wrsényilöl csak a közelmúltban vaskos verskötet 
jelent meg, mely e szorgalmas poéta nagy és 
erős scénája mellett bizonyít. Egyszerű dalok 
ezek, tiszta magyarsággal írva, csendes, borongó 
érzelemtől születve.

Kellemes izgalomra adott okot egy franczia 
iró eljárása, a ki azt hitte, hogy Magyarország 
túl van az Grálon és poétái e barbár nyelven 
kívül nem értenek és nem olvasnak mást. Mert 
esak igy magyarázható, hogy Bon Grivot de 
Grandcourt úr Gárdonyi Géza egy poétikus apró
ságát lefordította alighanem németből és 
pályázott vele a doninál czimű párisi újság 
árczapályázntára.

Gárdonyit dicséri, hogy meg is nyerte. Am 
Malonyay Dezső, a ki párisi tartózkodása óta 
ügyelemmel kiséri az ottani irodalmat s főleg az 
ilyen pályadíjnyertes munkákat, hamar rájött a 
turpisságra es kegyetlenül leleplezte az irodalmi 
szarkát. Annyival elkésett, hogy Bon Grivot de 
irandeourt úr már felvette volt az ezer frankot 

és azzal nyomtalanul eltűnt.
így aratja számunkra a dicsőséget az egri 

poéta. Gárdonyi Géza Parisban.
Ennél komikusabb Asbóth János esete, a kinek 

Boszniáról írott könyvét esak épen új czimlappal 
atiu el egy cseh úr es igy akarta megszerezni 
maganak a lipcsei egyetemen a doktorátust.

' saklmgy a németet nehezebb becsapni, mint 
i francziát, aztán meg engedelmet kérek 

>  nemetek is vagyunk, s épen ezért nehéz itt 
a kalózkodás.

Ftnekir.
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arman valónak együtt: Hollögy 
Kornélia, Kelen Ida es Kém Margit.

Feláldozva saját műveszi egyéni
ségüknek külön-kiilön való érvénye- 
sülését, lemondva a s:áló-szere/'lés 
dicsőségéről, babérjairól, hármas- 
szövetséggé alakult a három önzet

len magyar lány, hogy a két zongorán való 
együttjátszás mesteri tökéletességével elismerést 
szerezzenek a hazai zeneművészetnek.

Hárman valamik egv Ml . . . (lobbi Henrik 
volt az ö gondozójuk, vezetőjük, mindenük, 
elejétől fogva. Ennek a kiváló mesternek, a kinek 
tulajdonképen ma is ott volna a méltó helye, 
a hóimét a rágalmak olyan hamarosan kiűzték:
( )rs:ág<>s Zeneakadémiánkban, megbecsülhetetlen 
érdemei vannak a talentumos lányok kiképeztetése 
körül. Az ő buzgalma példaadás mindazokra 
nézve, a kik a zcncpaedagogia hálátlan pályáján 
keresnek boldogulást.

Hárman Villának együtt. .  . De eljött a levél
hullás, és a kegyetlen kaszás kiragadta körükből 
az egyiket: a üligrán, okos szemű Kém Margitul, 
a miskolezi református papnak lelki szépségek
ben dúsan ékeskedő leányát. Lesújtó volt ez a 
hármas-csillagzatra, de még ennél is lesujtóbb a 
magyar művészetre nézve, a mely amúgy is 
érzékenyen sínyli az igazi tehetségek hiányát.

Most már magukra maradtak : Flollósy Kornélia 
és Kelen Ida.

Az elhunyt társnő örökségén is osztozkodva, 
immár esak kelten istápolják lankadatlan szorga
lommal azokat a becses művészi alkotásokat, a 
melyeket a (lobbi Henrik avatott tolla formált 
át két zongorára, rengeteg tudásával.

Es az ambicziózus, erős tettvágyaktól sarkalt 
két művésznő fölött ott őrködik szüntelenül a 
S:échcnyi Hanna grófnő) gyöngéd gondoskodása, 
a nagy Széchenyi István unokájának nemes lelke. 
A mikor még Alice grófnő az apai házban élte 
gondtalan leányéveit, a két bájos testvér együttes 
buzgalommal propagálta a hármas csillagzat mű
vészi szereplését. ( )k jártak elöl, mint egy
általán minden olyan mozgalomban, a hol a 
szépnek, a nemesnek felkarolásáról volt szó, 
a Hollósy-Kclcn művészi produkeziójának lelkes 
pártolásában is s nyomukat követte a magyar 
arisztokráezia szine-java. Es a hogy Alice grófnő 
Teleki Tiborné lett s boldog családi élete leány
kori rajongásaitól elvonta, Hanna grófnő egyedül 
maradt az immár kettőre árvult művésznőivel, de 
lelkesedése s érdeklődése szereplesük iránt tán 
még az eddiginél is nagyobb lett.

Márczins (i-ám ott latjuk majd a Royal fogadó 
vörös kárpitos pódiumán a két hatalmas Ibise n- 
dorfert s az első sorokban Hollósv és Kelen Ida 
sok-sok előkelő jóakaróját, a kiket ezúttal is a 
Hanna grófnő páratlan agilitása gyűjt a dobogó 
köré. Es a gyöngéd, apró tenyerek tapsolni 
fognak annak a két magyar leánynak, a kik 
fittyet hányva az olcsó hatásoknak, fiatalságuk 
egész rajongásával élnek annak a művészi czél- 
nak, a melyet pályájuk kezdetétől fogva maguk 
elé kitűztek. M.rhlcr Aiulnr.
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ég havas a pálya s már mintha 
szólna a start csöngctyűje, oly 
lázas izgalommal készül minden 

\ az induló sportesztendönek.
A magyar jockey-clnb néhány 

fontos változtatást tett versenv- 
IVAltételein, melyek közül sajnál.it

tál hallja majd a közönség azt, mely kizárja a 
budapesti gyepről a gát versenyeket, még a Sándor- 
díj is ez idén mar sikverseny lesz. < trvendetes 
azonban, hogy a belföldi lovasok számára kiirt 
versenyek számát szaporították.

Érdekes, hogy a budapesti 32 versenynapon 
akiosztott dijak összege 110D koronával nagyobb,

mint Becs Bő versenynapján, holott Béesben 
2 0 0 ,0 0 0  koronánál nagyobb összeggel járulnak 
a versenydijakhoz az istálló-tulajdonosok, mint 
nálunk.

Az idei klasszikus versenyeink nevezési ered
ménye a következő: Trial-stakes 133 ló, osztrák 
derby 10Ö, osztrák kanczadij 1 IS, magyarkancza- 
dij 102, Nemzeti-I lazali dij ILI, alagi díj 104 
és a St. Legerre 104 ló van nevezve.

Az érlovasok szövetkezeié elhatározta, hogy 
versenyeiben a három első helyezett úrlovas 
arany emlékérmet kap, a mi növelni fogja az 
úrlovasok szamát. Ez érmek 3 0 ,0 0 0  koronába 
kerülnek. A 24 versenynapra 300 ,000 korona 
versenydijat irányoztak elő, holott 10 évvel ez
előtt 2 versenynapon ()2 .”>0 forint dij volt összesen.

A siófoki versenyteret átalakíttatja a szövetke
zet és új tribünt is építtet.

Az iigclü sport érdekében is üdvös mozgalom 
indult meg, mely az összes illetékes faktorokat 
bevonja e sportág föl lendítését ezélzó munkála
tokba. A tavaszszal 3 napos meeting lesz ismét 
Budapesten.

Az egyes istállókról sok érdekes hír jár száj- 
ról-szájra sportkörökben, igy:

Batthyányi Elemér gróf a jockcy-eluh elnöke 
sokat var Remete F. (Matehbox-Eed Hot) nevű 
kétévesétől, mert származása a legjobb. Már most 
jelölik a jövő évi Derby re.

S.emere Miklós, a legáldozatkészebb sports- 
mann egész sereg derby-lóval áll készen, melyek 
közül az istálló Snbril, a közönség Topsomcnd 
fogadja. De ott van meg Stembusk, Isaszeg, 
Cinquevallo es Melütano is. Kétéveséi a lehető 
legjobbak es egy-kettő) kivételével Mathbox csi
kók : Periasz, Béra, Gilead, Ponyvássy, Tartom, 
Kalaposinas es Beray.

Az Andrássy-Szláray istálló sok szép ese
ménynyel indul neki az ez évi mérkőzésnek, 
mert a Nemzeti Hazafi dijat Böhőtól aligha vi
tatja el más es Cid a Király-dijban szintén okoz
hat meglepetést.

Mr. I I> W  (Luczenbacher Miklós) szintén tar
togat meglepetést a Derby re. Az ö krekje Dunán- 
léd (Dunure-Peeres), mely a Szent István-díjban 
is indul. Az istállót ez évi sikereire Ferdinándy 
Béla vezette, a ki most megvált Mr. Woód-tól.

Meg jubileum is jutott ez idén a sportnak, a 
mennyiben K. < 'sászár Ferencz megülte 2ő-ik 
évfordulóját annak, hogy a lélelö-1 (totalizatőr) 
behozta. Jubiláns lakomát is ültek tisztelői.

A Irén ingleiepeken is erősen mozgolódnak az 
angolok.

Tatán Milne lovai szépen fejlődnek és Davens- 
berget készítik elő a Trial-stakesre, Niekerlt pedig 
a Psedevit-re. Itt készíti elő Herbert tréner Erb- 
prinzet es Bokharát, melyek Parisba mennek.

(lödön I lesp E. tréner .72 lovat idomít, köztük 
21 Luezenbacheré, 7 Blaskoviehé. Kétévesei 
kitűnőek.

.Magon az úrlovasoknak van új trénerjük, a 
volt akadályzsoké (Icoglugan személyében, a ki 
átvette Recvestöl a Jankovich-Bésán Gyula lovait 
is, köztük Annuskát, a Psedzvit számottevő je
löltjét. Rlanner vette át a Sehossberger-lovak 
gondozását és Kartallal a Derby re spekulál.
Az öreg Reeves rendületlenül bízik a tavalyi sze
rencséjében es Filáhist biztos nyerőnek mondja 
a Derby ben.

A fogadási listán elsői helyen áll AU Ha, a 
Fcstetich gróf derhy-krekje, melyről váltakozó 
hírek érkeznek ugyan, de egyike azoknak, mely 
mar tavaly megmutatta nagy formáját és fejlődő 
képességét.

Az oroszok itt, mi Oroszországban értünk el 
sikert tenyésztésünkkel, mert az orosz ezár igen 
meg van elégedve Dory Józseftől vásárolt két 
négyes fogattal es a két hátas lóval.

A mi lovaink aránylag mégis nagyon olcsók 
ahhoz az árhoz, melyet Flyiny-Fo.\-é\[t a tavalyi 
derby-nyerőért, kínál egy sportsman az elhunyt 
westminsteri herczeg örököseinek. HatszázeZöf 
koronát. A teliver ezt még versenydijakban is 
behozhatja. Az idei derby-lavorit Forj'arshirc, 
méh megközelíti Elving-Koxot.

A i irmán.

l'eld.'S szerkesztő: Holló Tivndnr.
Kia.l"iulrtjil" i - Mauvarorszai: ót* a Nagyvilág lapviUUlat.

Horiiyanszky Viktor cs és kir. udvari kövyvnyonidájn, l'udapcst.
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