
elhatározását nem nyűgözik az 

élelmezéstől függő utasitások. 

E réven érhető el a ha-

gyako Hatoknak háboruszerü le

folyása, 

A csapat megszokja, várni 

az élelmezési vonatot; az élel

mezési tiszt, hogy törődjék vele 

s hogy a strategico-taktikai 

utón bekövetkezett helyzethez 

hozzá szabja magát. A parancs-

osztás és a hir-szolgálat moz

galmassága mind ama nehéz

ségek között fejlődik, melyek 

csaknem közel érik a valóságot. 

Az osztrák-magyar fegyve

res erőnek ezen nagyszabású 

hadműveletei oly mértékben 

vonták magukra a katonai világ 

figyelmét, mint amilyenben egy

kor, a harminczas években, a 

K a d e t z k y • olasz hadserege*. 

A különféle hatalmasságok 

katonai felhatalmazottjai ehez 

képest állandó vendégei is, akik 

mellé fölváltva vezérkari tisz

teket rendelnek. 

Az idegenek, ugy egészében 

mint részleteiben, nagy érdek

lődéssel kisérik a müveletek 

folyamatát, nemzetiségűk sajá-

TATAJ HADGYAKOR
LATOK; ITALMÉRÖ-
SATOR A PÁLYAHÁZ
HOZ VEZETŐ LTON. 

tossága s a saját vérmérsékletük szerint nyilvánítván részvételöket s elisme

résüket, ha valamely takaros gyalogsági támadásnak, vagy amolvan 

• schneidig* lovassági rohamnak, vagy pedig valamely tüzértümeg sikerült 

felrugtatásának lehettek tanúi. 

Egyik elragadtatással nézi, a másik rideg számítással vonja le 

küvetkeztetéseit. Ha egyszer valami nem sikerül, ha p. o. valamely 

hadtest az egyik szárnya fűlületes biztosításának megadja az árát s 

összegabolvodik, ami harcz-szerü s előre meg nem szabott műveletnél 

egyszer-másszor bizony megesik: titokban ugyan, de fölötte nagyon 

ürvendenek rajta. 

Ez az enyhe kárürüm oly általánosan emberi vonás, hogy még 

szüvetségeseknél is megbocsátható. 

Misem hasonulható ahhoz az érdeklődéshez, melyet idegen 

csapatok föllépése gerjeszt a szakértő szemlélőben. A saját hadseregi 

viszonyaival való egybevetés föl világosítást nyújt mind a két hadseregre 

nézve. Megismeri a saját gyöngéit, de becsét is. Rendszerint élesen s 

eszesen itélő szemlélőket küldenek ki, akik aztán nem csupán a 

másoknak megismerésére, de, mint finom megfigyelők, a maguk had

seregére nézve is hasznot tehetnek. 

Amit utóbb az osztrák-magyar hadseregről, a nagy hadmüveletek 

alapján szerzett megfigyelések tekintetében, idegen szak-folyóiratok 

közöltek: e nyilvánítások nem csupán udvariasságokat foglalnak ma

gukban, de határozottan kedvező véleményt is. 

Legtübb tetszést arat a mi nagy had-müveleteinknek módszere. 

Minden fegyvernem részesül e szigorú birák kegyében. Legmelegebben 

azok a tudósítások beszélnek, melyek a mi királyunknak főképen idegen 

vendégeivel szemben használt szives, ugy szólván bajtársi hangjáról emlé

keznek meg. Ez ugyan nem uj dolog; de idegen szájból is jólesik hallani. 

TATAI HADGYAKOR
LATOK : KÉZI-MÁL
HA KISZÁLLÍTÁSA. 

Azelőtt A l b r e c h t kir. herczeg volt, mintegy a fólség képviseletében, a hadsereg főparancsnokságában az ily müveletek 

fövezetője. 

A fővezetőségtől külön állott az udvar tartózkodására szánt helyiség; nem ugyanazon a téren, de annak közelében. 

A király mint szemle-vizsgáló vett részt a müveletekben. A kir. herczeg halála óta Ő felsége maga vezeti azokat. Kezére 

jár a vezérkari főnök egy vezérkari osztaggal. 

Magától értetődik, hogy az ily nagy hadmüveletek jól meggondolt előkészületre szorulnak. Kieszelt, de valószínű, vagy 

már valójában előfordult hadi helyzetnek köll megfelelnie s oly terepen folynia, amely tanulságos ütközetekre alkalmas. A szemle 

vizsgálónak látnia s néznie is lehessen az ütközetet, tehát messzelátó pontokat kell találnia. A vidék legyen egészséges, különben 

a csapatok néhány ezer hideglelős legénnyel térnek haza; s megfelelő hajlékot is kell nyújtania a fővezetőség s számos köze 

geinek részére. 

A müveletek olykép állapitandók meg, hogy valamelvik fél parancsnokának logikai elhatározása, a maga részét kivül ne 

helvezhesse a kitűzött irány-vonalon. A felek gyülekezése a legcsekélyebb vasúti költségekből teljék, s bizonyos sorrend tartandó meg 

az országok s hadtest-kerületek kiválasztásában, hogy ez a hatalmas kiművelő szer apránkint minden hadtestnek váljon javára. 

Ebből megérthető, hogy megválasztás és tervezés a törzskarnak fontos és nehéz munkáját jelenti. 

A javaslatok természetesen a király elé terjesztetnek. 

Midőn a felség a hadmüvelet terén megjelen, mindenek előtt a hivatalos fogadtatások következnek. 

A hatóságok elöljárói, a papság, nemesi küldöttségek, községi képviseletek s mindenféle testületek járulnak a király szine elé. 

Az alkalomnak katonai jelleme csak ezután lép előtérbe. így történt ez a tatai hadgyakorlatok alatt is 1897-ben. 

Altalán véve: a király megérkezése Magyarországon mindig népünnep-számba megy, a szó legnemesebb értelmében. 

El nem szabad felejteni, hogy ó felsége ilyenkor oly részeibe is kerül birodalmának, ahol ennek urát sokan ismerik ugyan 

a pénzekről és levél-bélyegről, ót magát azonban soha szemmel nem látták. Már a kíváncsiság is, látni az ország legfőbb urát, sok 

embert csődítene elejébe. De annak lőrére, hogy »jön a király!* — üröm is gerjed a nép szivében. Mert szereti. Aki valaha látója és hallója 



SZEKEREK TETEJÉN. 

volt az ily fogadta tusoknak, az megérti s megérzi, hogy ez az 

öröm, ez a szeretet szivszerint való. Nem fűtött érzelmek azok. 

(ínként, saját melegükkel fakadnak ez egyszerű emberek 

lelkéből. 

1897-ben Tatának is jutott a király-látás ünnepébűi. 

Eredeti s kedves volt Tata-Tóváros ötlete: a vasúttól a 

királyi fő-hadiszállásig terjedő hosszú utat tele hinté babér

levéllel, agy a mi királyunk mint a német császár érkezésekor. 

* T " V '5?? " ' ' r " v 1 A hadgyakorlatok egész ideje alatt a nehéz, fűszeres illat ott 

• "/,". <í T ' lengett a városka s környéke fölött. 

í, . . . j Még jóval a fölség érkezése előtt már ünnepi hangulatot 

'vUr ** - ' A w ó ^ T / w - ^ V \ $ T&W*' váltott a helység. 

Végeláthatatlan kettős sorban zászlós árboczok szegték be 

a fö-utvonalat. 

ünneplőbe öltözködött polgárok s szántóvetők hullámzottak 

rajta. A megye falusi küldöttségei zászlósán föllobogózott fakó 

szekerén, kocsin érkeztek. 

Amott jöttek a felsö-gyallai bányászok ódonas jelmezükben. Felgyülemlett az egész vármegye tűzoltósága s a rend fenn

tartására felajálta nagyobb fegyelmezettségét. 

Majd apró zászlóival felvonul a tatai polgári leányiskola s halad a vasút felé. Bájos köszöntök. Az érkezési útvonalra tehát 

minden díszét akasztotta, teregette ki a lakosság; mert a bimbó-korát élő női virágság, a kís lányok fogadása a legked

vesebb üdvözlés. 

Hogy azonban fokozódjék, teljesre nyilt leány-rózsák is vonultak eléje a szeretett királynak: fehér-ruhás, fekete prus/.Üs fid

serdült hajadonok, tizenhat-tizennyolez évesek. Elragadó látvány. Szikrázó) szemek, szép, kifejező arezok, idomos, karcsú termetek. 

Ehez fogható) diadalmi ut, melynek két szélén ilyen élő sövény virul, nem sok országban található. Legszebb hatású ebben a 

boldogan pihegő, kigyúlt arczu sorfalban a pezsgő lelkesedés volt. S hogy megjött a várva várt : a fojtogatott érzelem boldogan 

csattant ki az arezokon s a keblekből. 

Most meg a bandérium viharzott elő. 

Virított, lobogott a szélben a borjuszájas ingujj, ragyogott a píros mellény, harsogott az éljen s igv vágtatott a vasúti 

állomás felé, várni és fogadni a királyt. 

Végül kiivetkeztek a sokféle küldöttségek: egyletek, dalárdák stb. bőven fellobogózva. 

A sorfalak mögött hullámzott a népsokaság. 

A magyar ember vérmesebb, tüzesebb, hát bizony szomjasabb is. Hűtötte is forró vérét az italos sátrakban, melyek ott 

voltak felütve a szabad ég alatt. 

Ilyen volt a kép, midőn a felség megérkezett. Természetes, hogy magas vendégének, az érkező német császárnak, maga 

ment elejébe. Körülte mindenféle méltóságok sereglettek össze; V i l m o s császár részére felvonult a disz-szolgálat is. J e n ő és 

R a í n e r kir. berezegek porosz egyenruhában jelentek meg. 

Előtte való éjjel esett az eső. Szeptember 12-én délelőtt még duzzogott az idő, délfelé azonban diadalmaskodott a nap, 

erősen tűzött le s fénye elömlött a szines, bájos képen, a gazdag díszben pompázó) utczákra, a diadal-ivekre, zászlókra és lobogókra 

s a nyüzsgő sokaságra. 

- I I 



BECK TÁBORSZERNAGY KÍSÉRETTEL A TATAI 
HADGYAKORLAT MENETÉT SZEMLÉLI. • 

szövetségnek, mely a két fejedelmet 

Budapestről külön vonatok érkeztek. 

Négy órakor robogott be az udvari vonat. 

V i l m o s császár osztrák-magyar lovassági tábornok egyenruhájában jelent meg. 

A fölségek szíves barátsággal üdvözölték egymást, kifejezésekép annak a szoros 

és népeit egymáshoz füzí. 

A kocsisor megindult, élén a bandériummal; e mögött, mintegy kalauzi tisztet végezve, a városka birája, majd a főispán. 

Ezek nyomában jöttek a fölségek, utánuk a királyi herczegek s a kiséret. Négy óra 30 perczkor az udvar tartózkodási 

helyén, az E s t e r h á z y gróf kastélyában voltak, ahol nem csak a német császár szállt meg, de ahol lakást lelt minden 

idegen tiszt is. 

A nagy terjedelmű park különösen kedvessé tette az itten való időzést. 

1 övezett, árokkal befoglalt régi várban, a hadműveleti fővezetóség irodái, A kastélyhoz közel, a básty 

szolgálat s a fővezetóség közegei 

jutottak födél alá. 

A német császár fogadá

sára kirendelt disz-század a 34. 

számú gyalogsági ezredből vétetett, 

melynek II. Vilmos a tulajdonosa. 

Estí 7 órakor udvari ebéd 

a tóparti királyi sátorban. A ven

dégek egy része a kastély lovar

dájában ebédelt, melyet téli kertté 

alakítottak át. Ebéd alatt katona

zene játszott. 

A király napi munkája a 

nagy hadgyakorlatokon változó. Az 

ütközetek tartama s a megteendő 

utak kütönfélekép folynak be az idő

beosztásra. 

A király egyedül reggeliz. 

Délben és este udvari ebéd. Tatában, 

mint emlitve volt s minden egyebütt, 

ahol a körülmények azt megen

gedik, az ebédet a királyi sátorban 

szolgálják fel, amely végre az 

van használatban, amely ezelőtt 

A l b r e c h t kir. herczegé volt, most 
TATAI HADGYAKORLATOK: ANGOL ÉS 1-RANCZIA KATONAI AITACHÉ. * 

. Gróf LrAnctloinky JA» 
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TATAI HADGYAKORLATOK: 09RU0BBV, 
AZ OROSZ VEZÉRKAR FŐNÖKE. 

azonban F r i g y e s királyi herczeg birtokában van. Azóta a király saját magának csináltatott sátrat. Az asztali fölszerelés tábori 

czéloknak szolgál, az A l b r e c h t királyi herczegének mintája szerint készült s merőben uj. 

A dél-ebéd 2 órakor tartatik. Az asztalra csak afféle polgári, egyszerű ételek kerülnek. 

Nem mondhatni, hogy az étkezés amolyan >tábori', mert a táborban jól főznek. Az étel csak meneteléskor gvarló; az 

• operatív likőrnek' régóta van rossz hire, aminek a király asztalánál persze semmi nyoma. Ide a »béke-ökrök' legizesebb falatai kerülnek. 

Tudvalevő, hogy a király gyorsan és keveset eszik. A nagy hadmüveletek idején s ezek mozgalmas voltának üditő 

behatása alatt azonban, sebes és tartós lovaglás után, e részt örvendetes különbséget tapasztaltak. Az ebéd ilyenkor nem mellékes 

foglalkozás rá nézve, mint székes-fővárosainak noha gazdagabb, de merev asztalánál. Az ital csupán pilseni sörbül, könnvü fehér 

és vörös borokból telik. 

Még a német császárnak jelenvolta sem változtatott ezen. Nem volt pezsgő. A tábori egyszerűséget mindvégig fenntartották. 

A dél-ebéd gyors lefolyású; a vacsora azonban, melynek időtartama 7 órától g-ig terjed, kényelmesebb, .jobb izü-. 

A király élénk részt vészen abban a taglalásban, mely a nap hadi műveleteihez fűződik hozzá. Az asztal hosszának közepén foglal 

helyet, vele szemben a vezérkari főnök. A többi részvevők fesztelen sorrendben ülnek s ebédközben érkeznek még maradozők is, 

akiknek a gyakorlói-térnek valamely messze pontján volt dolguk. Ezek oda ékelődnek be, ahol éppen helvét találnak. Jelentést 

tesznek, vagy a király egyes részletek iránt tudakozódik nálok. 

A legnagyobb, legünnepiesebb udvari ebéd minden-ragyogásostul nem vetekedhetik e katonásan egvszerü ebédek otthonias, 

érdekes benyomásával. 

Végezetül következik a tactico-strategiai csemege. 

A vezérkar főnöke felolvassa a kíséretet, különösen a fövezetés közegeit valamint a döntő birákat stbit illető, másnapra szóló 

napi parancsot; aztán felolvastatnak a kölcsönös intézkedések, melyek ez idő szerint már meg is vannak állapítva s kiosztják a 

kölcsönös éjjeli nyugvó állások térkép-vázlatait. A döntő bírák is kapnak ilyeneket s eszerint mindenki tisztában van a két fél állása 

s az ellenséges parancsnokok szándékai iránt. A térképen bekanyaritható az a hely, melyen a következő napok fölvett időpontjában 

jelen meg, vagy tartózkodik valamely rész; megérthető belőle, a két akarat hol lóg összecsapni, eszerint: hol fog megesni az ütközet, 

hova kell tehát lovagolni ezeknek, hogy lássanak és — amazoknak, hogy mint döntő birák vezessék a csata sorsát. 

A fövezetőség vezérkari osztályának munkája fáradságos és sietős. 

Minden hadtest- és hadosztály-parancsnoksághoz törzskari tisztek vannak beosztva, akiknek nincs egyéb tenni valójuk, mint 

azokat a mozzanatokat, melyeknek tanúi, közölni a fő vezetőséggel, persze nem mint leselkedő kémek, hanem mint az illető parancs

nokok alantasai. 

J 4 8 



TATAI HADGYAKORLATOK : A DÖNTŐ BÍRÁK. * 

Ezek a tudósítók teszik lehetővé, a szakértő megfigyelőnek bámulatát keltő gyors nyilvántartást, a két fél s szándékainak 

áttekintését már az ütközet napját megelőző este. 

Néhány órahosszat természetesen a fövezetóségi irodánál sürü a küldönczi közlekedés. Kívülről hozzák neki a nyers anyagot 

melyet átnézetekké ró egybe. Táborban az ilyen áttekintések persze csak a saját fél számára szerezhetők meg. Ha az ellenség, 

számára is meg volnának szerezhetők, akkor a hadvezéri szolgálat könnyű volna; mind a mellett az ilyen tevékenység kitűnő gyakorlat 

hasonló szolgálatokra háború esetén. 

Sok hadjárat azért dőlt dugába, mivel a főhadi-szállás és a csapatok közötti összeköttetés laza volt és tökéletlen. 

A hadi sikerekre annyira szükséges ilyen és hozzá hasonló technikai segéd-eszközök ápolása, a vezérkarnak már emiitett 

gyakorlati irányba vali» terelésének köszönhető. Nem kérdezik már, mint hajdan: >MeIy elveket követ ez vagy az a stratégiai müvelet?* 

hanem: * Hogyan csináljuk meg?* 

Az első kérdés a hadvezérnek szól, aki az eszmét nagyjában fogalmazza meg; utóbbi ahhoz a tömeghez fordul, aki végre

hajtja; és a király parancsára kiadott .szabványok* megjelenéséig nem létezett szolgálati segéd-eszköz az operatív ügvesség kifejtésére, 

míg a hadi irodalom száz kötetet szentelt olyan tudományosságnak, melynek voltaképen senki sem vette hasznát. 

A király rendesen lóháton megy a gyülekező helyre. A katonai nyelvszokás » rendez-vous *-nak nevezi. 

Ha nagy a távolság, könnyű hintón kocsiz oda; vele van egy főhadsegéd s egy szolgálattevő szárnysegéd. 

Tatában a német császárral ült egy kocsiban, míg a másikon a legszűkebb kiséret következett. 

A király közvetlen kíséretéhez csatlakozik még a katonai iroda s a fővezetőség egy-egy tisztje s két lovas testőr, akik 

a királvt mindenüvé követik, míg a nagyobb kiséret távolabb állapodik meg, mivel különben megakadályoznák a fólség szabad mozgását. 

A gvülekezó helyről a király élénk ügetéssel lovagol a kilátási ponthoz, melyről a csapat-oszlopok előnyomulása 

áttekinthető. 

Órákba telik néha, mig a tömeg a menet-formából az ütközet-formába vonul össze a teljes kifejlődésig. A távcsöveket feszült 

figyelemmel fordítják ama pontok felé, ahol a csapat-oszlop élének meg köll jelennie, ha a beküldött intézkedés akadály nélkül 

hajtatik végre; valamint vizsgálják azokat az oszlopokat is, melyek már a taktikai czél felé igyekeznek. 

* 1. Gcorfi I r . i \ . • -•<<•'• 
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TATA : A KIRÁLY F.S II. VILMOS NE
MEI CSÁSZÁR A HADGYAKORLATON. 





A király nagy buzgalommal vesz részt a megfigyelésben ; észre

vételeket vált a fóvezetőség tisztjeivel, s a vezérkari főnökkel megbeszéli 

a látottakból levonható következtetéseket. 

Közben ujabb hadtest nyomul elő - messziről legalább annak 

látszik s számra nézve annak is tartható. 

Ez a hadtest a nézők oszlopából áll. 

Nagy hadgyakorlatok mindig élénk érdeklődést gerjesztenek. Az 

ágyuk dörgő zenéje mindig vonzotta a kíváncsiakat a gyakorlatok felé 

s a lovassági roham, a modern hadi-képnek egyetlen festői, regényes 

része, mindannyiszor elragadja a szemlélőt. Mióta azonban hatásával 

átjárja a népnek minden osztályát, az érdeklődés még jsak fokozódott. 

A nézők soraiban sok a régi katona is. Ezer és ezernek van 

hozzátartozóija a hadseregben; sok más meg előtte áll a katonasornak, 

vagy liát, öcssét kell majd átszolgáltatnia annak kötelékébe, s igy tehát 

valamennyien törődnek hadi dolgokkal. Nép és hadsereg közelebb férkőzött 

egymáshoz. Mikor azonban a király is vele van az ő katonáival, a nézők 

tömegesen tódulnak a tábor felé. 

A kilátási dombon áll a már messzünnen látható nagy kiséret. 

Oda lovagol a környékbeli birtokosság, részben hölgyeivel. S jönnek 

mindenféle járművön, a vadász-kocsitód, -szandlófertól* egész a fakó> 

szekérig, sót a gyalogszerrel érkezőkig s mindnyája kisebb méretű 

ütközeti képet nyújtva - az egy központ, a -királydomb* köré gyüle

kezik, melynek tetejéről a folség tekint szét a csapatokon. 

Körülzárják, ostromolják a királvt. 

így történt ez különösen a -kocsi csata* napján, szept. 14-én. 

Eleinte szép távolban állott a polgári sokaság. A király s a kiséret 

jelenvolta tompitá a beszélgetés hangját. 

A parasztság, sürü csoportokba verődve, az ütközeti téren 

történteket épp oly buzgó figyelemmel kisérte, akár maga a fóvezetőség, 

s megjegyzéseket is fűzött hozzájok. A katonaviselt emberek előadást 

tartottak, magyarázgatva ennek s annak a jelentését, hogy voltaképen hogyan és 1 

hibázhatatlan fölfogása szerint. 

A királv több uri hölgyet vesz észre, aki lóháton közeledik. Néhány kegyes szóval köszönti őket. Aztán elnéző mosolygással 

veszi, hogv az elkerülhetetlen fotográfusok csekélv távolból feléje szögezik békés csöveiket. A hosszú várakozás, kémlelődés végre 

kiváltotta a nézők természetes élénkségét. 

A beszélgetés hangja észrevétlen fokozódott. 

A sokaság mind közelebb és közelebb tolult a törzskar néző-pontjához, mint ahogy rendesen történik, ha melegebb vérű 

néptömeget bocsátanak szabadjára. 

Egy rövid parancs elég volt, hogv háromszáz lépésnvire szoruljon vissza; csakis az újságíróknak volt megengedve, hogy 

a kilátási ponton megmaradhassanak. A vezérkari főnök adta meg nekik ezt a kedvezést. 

Ezalatt közeledtek egymáshoz a két félnek csapat-oszlopai. 

i.oBKownz I M ; K L / ] ( ; I A H O K S Z L R N A G Y . 

nkép köllene gL-jUmi. laikusi taktika 

TATAI IIAI.GYAKORLATOK : TÁUOROZÖ I'ÁLINKA-MÉRÖK. 
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TATAI HADGYAKORI-ATOK l PIHENŐ HONVF.D-GYALOGSAC. 

Az ütközeti tér távul pontjain ropog a rajok össztüze s a gyors tüzelés. Az előtér megelevenedik. Küldönczök nyarga

lásznak szanaszerte. Néhánya a kísérethez tapad. Tán a hadtest parancsnokához küldték őket s azt tudják, a tisztek nagy raja is 

oda tartozik. A király egyikétől-másikától átveszi ugyan a czédulát, elolvassa s aztán útba igazítja mindegyiket a maga nyelvén. 

Ha a két ellenfél erői a sakk-tábla közepe felé közelednek s megerednek azok az egyes harczok, melyeknek összességéből 

áll a csata: a király egy időre távozik figyelő pontjáról, otthagyva a fővezetöség néhány közegét, hogy legyen, aki a jelentéseket 

átvegye és összegyűjtse, s aztán a csapatok felé vágtat. így történt p. o. szeptember 14-én is, midőn egy rég várt hadosztály, éjjeli 

menet után, d. e. 10 órakor, előbb semmint várható volt, a harcz-körletbe megérkezett. 

A király csakis négy lovas-testőr kíséretében közeledett. 

Fontosnak bizonyult megismerni, mennyire volt még használható ez a csapat a nagy erőíogyasztás után; s így vizsgáltatnak 

meg egyes részletek, melyekből megmérhető a csapatok és kiképeztetésök értéke: a tüzér-tömegek felvonulása, a közös és hon

védség! lovasság állapota és viselkedése, különösen ezé, melynek minden eddigi tapasztalat vagy vélemény ellenére amellett köll 

bi/.onyitania, hogy a lovas két év alatt is harczképessé nevelhető. A nagy hadgyakorlatokon ennek a túros nvereg-nvomásból s 

mindenekelőtt a csapat magatartásából, szolgálatából kell kiviláglania. 

Ilyes alkalommal a király az egyes csapat-oszlopok parancsnokai elé szokott lovagolni. 

Érdekes megfigyelni a parancsnokot föladatának megoldása-közben. Később, a megbeszélés alatt, a parancsnok gyakran 

egészen mássá lett, mint amilyen volt azelőtt a nyomasztó bizonytalanság, vagy az izgató ütközet sulva alatt. Kitetszik, hogy 

siker esetén önkezével szakitotta-e a babért s befejezésig valódi feje volt-e hadtestének, vagy sem; nvugodt s a mellett mozgékony 

maradt-e a maga idején s a maga helyén; vagy hogy a rajvonalban valamely őrvezető állásában adta-e homeri, azaz a kissé avultas 

módon elöl küzdő vitézt. 

Minden eszköz, mely alapos fölismerésére vezet a felsőbb parancsnok s a felsőbb parancsnokságra áhitozók tulajdonainak, 

aranyat ér. 

Ha tehát a király a hadgyakorlatok alatt élénk figyelemmel fordul egy-egy ütközeti részlet felé és vizsgál csapatot és 

parancsnokot: megvannak rá nyomós okai. Komoly ütközet esetén mint főparancsnok természetesen megállaná helyét, amely úgy

szólván egy legfelsőbb ütközeti hatóság s amelynek szüksége van egy szilárd, mindig meglelhető — mondjuk: hivatali székhelyre, 

hogy a főt s a tagokat összekapcsoló szellemi kötelék szakadatlanul fenntartható legyen. 
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RÖGTÖNZÖTT TÉRZENE TÓVAROSBAN A GYAKORLATOK BEFEJEZTÉVEL. 

A hadgyakorlat fővezetöségének más a czélja s ez okból másmilyen is annak a maga miheztartása. 

A tatai gyakorlatok alatt a német császár gyakran csatlakozott a mi királyunk lovaglásaihoz. Mind a két uralkodó, vág

tatás közben is élénken beszélgetve, fejtegeté a vett benyomásokat. V i l m o s császár sürü taglejtéseivel mutatá, hogy fölötte nagy 

érdeklődéssel vett részt a gyakorlatokon s nem csupán mint néző, de mint biráló is. Még ebéd fölött is folytatták ezeket a kritikai 

megjegyzéseket. Egész családias volt a hang és modor, mint ahogy ez a szoros szövetség viszonyának meg is felel. A gondolkodó 

szemlélő el nem utasithatá magától annak tudatát, hogy korban annyira különböző, munkabírásban annyira hasonló e két ural

kodóban, mekkora fegyverhatalom, a szövetségnek mekkora ereje van megtestesítve. 

A fóküzdelmet, a gyalogsági tömegek által való döntést, a két uralkodói ismét a kilátási pontról nézte. 

Ebben a támadásban egyre fokozódó drámai hatás rejlik. A tüzelésnek apránkint való növekedése, mig végül a döntő 

távolságon a >Mannlicherek« irtózatos ropogása ered meg, még a laikusra nézve is igazi döntés hatásával van; a rajvonal szókkenő 

közeledése, a tartalékok bevonulása ugy, hogy utóbb minden rendelkezhető erő, mint a hajdani vonal-taktika csatáiban csoportosul 

össze; két egymás ellen szorosan álló, bárha szabálytalan vonalakba zsúfolt embertömeg, amely még egyszer folyamodik tűzfegyve

réhez; s végül, órák hosszán, a modern harczi eszközök agyafúrt alkalmazásával, technikailag s lélektanilag kieszelt mozdulatok 

és cselek után, visszatér az ősnépek nyers erőszakához - a meztelen kardhoz. A közeledés egész folyamatát a fegyelem nemesiti; 

se hang, se szó> más, mint a szabatos parancs; egy jel, egy fütty elég a had-tömegek vezetésére. Csak legvégül, midőn a vezetés 

befejeződik, ha kétfelöl az ütközetképes maradéknak legényei szemtól-szembe hadakoznak, vadul neki a fegyelmezett harezos és 

ordítja hogy: >Rajta!< 

Az ütközetnek különösen ebben a válságos mozzanatában lépnek működésbe a döntő birák. 
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Legtöbbször valamely rohamnak, tá

madásnak sorsa könnyen felismerhetön a 

viszonyokban rejlik benne. Ha p. o. az 

ezred kellő felvilágosítás nélkül nyomul 

előre s több oldal felől tetemes erők gyors 

tüze lepi meg:- minden néző érzi, hogy 

hátrálnia kell. 

De a helyzet nem mindig ilven 

tiszta. 

Innen és túlfelől egyforma óvatos

sággal s alapossággal dolgoznak. Hiszen 

ez rendén is van, csakhogy nagyon is 

megneheziti a döntő bíró tisztét. Telhető 

figyeléssel kutatja ilyenkor a talaj és fódözet 

előnyeit és hátrányait, az apró elvetéseket 

s a hatásos ütegek és fegyverek viszonyát. 

Latra veti a harcz helyzetét, mindenekelőtt 

azonban az egyik vagy másik fél ütközet

vezetésének jó vagy rossz voltát mérlegeli, 

s végül a sikert az egyiknek Ítéli oda. 

Komoly harezban ezt leginkább a golyó

zápor cselekszi. A nagy hadgyakorlatokban 

a sors a tábornokok és törzstisztek ke

zében van. 

Egyszer Tatánál, szeptember 14-én, 

egy hosszabbra nyújtott, halogató harc/ 

alatt nagy tömegekben alkalmazták a gya

logsági ásót. 

Ez a hadí-eszköz, mely a gyors tüzű 

puskával egyazon időben került világgá, 

hihetetlen módon gyámolítja a szívós passiv 

védelmet s háborúban csökkenti az ember

veszteségek számát. 

Vigasztaló, dicső benyomással van 

ránk az összes monarchia minden gyalog

ezredének egyenértékű volta s azonos 

érzülete. 

Vagy husz év óta ez az Ítélet kiterjeszthető a magyar és osztrák honvéd-seregre is. Hosszabb szolgálati idő e benyomásnak 

még szilárdabb alapot fog adni. 

Mihelyest az ütküzet közel van a döntéshez, a király egy jellel megakasztja azt. 

A merev parancs megrögzíti a had-oszlopokat. Mindegyiknek lába ott ver gyökeret, ahol áll. 

A döntŐ-birák bíráskodnak; a határvonalat megszabják s a két fél parancsnokaival s a bírákkal közlik. 

Minden ütközetnél az egyik félnek hátrálnia kell s a másik, a győzedelmes, üldözi, amennyiben van még hozzávaló ereje 

és akarata. 

A határvonalat olykép jelölik meg, mint ahogy az ütközet napjának végén a két fél között valójában mutatkozna az. 

Többé-kevésbé messze mozog az a legyőzöttnek harezvonala mögött. Ez pedig küzdve s rendben fog a meghúzott határ mögé igye

kezni; az üldöző tartozik megállni előtte ugy, hogy rá vagy át sem léphetnek rajta még a hadtest leghegyén lévő elócsapatok sem. 

Ujabb jelre azután ismét megered a küzdelem s végül harcz-szerüen félbeszakittatik. 

A csapatok táborukba vonulnak s az ellenfelek őrsöket állitanak. 

A király nézi az üldözési ütközetet, aztán haza lovagol, vagy legszűkebb kiséretével a készen álló kocsiba száll. 

Ama határvonal nyilvánvalóképen nem hadszerü, hanem békés valami. Az erőket kimélni kell s ezzel gátat emelnek a 

tettvágy elé; különben sűrűn fordulnának elő éjjeli támadások. 

De különben estek Tatánál béke-jelenetek is. 

A szept. 13-Íki döntő ütközet alatt egy drága csikó-falkát kellett a karám felé visszaterelni, majd egy megbőszült bikát 

megregulázni s egy, Hba-sercget elhessegetni, mely okból a támadás egy perezre megakadt. 
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flKSB. '™jfr' TATAI HADGYAKORI.ATOK: ELŐKELŐ NÉZŐK. 

Bizonyos pálinkamérők sem igen voltak az ütközeti vonalba valók s 

visszahessegették ezeket is, mig a markotányos-szekér még a háborús 

esetekre is jól szervezett, bevált s kedves intézmény. 

Mint kiérdemesült, régi altisztek magán-vállalata lép a hadsereg 

élelmezésének szolgálatába, egy kis változatosságot hozván a rendes élel

mezésnek unott egyformaságába. 

A harmadnapi ütközet befejeztével történt a megbeszélés. 

Egy adott jelre a fölségnél gyülekeztek össze a hadtest-, a hadosztály- s dandár-parancsnokok, a fövezetőség közegei, 

a dontő-birák es az ó segédeik. 

A király azokat a pontokat, melyeket a hadi müvelet egészében s részleteiben különösen megfigyelt, bírálat tárgyává tette. 

Kifejezte a két félnek megelégedését az ütközet folyamata, valamennyi tábornok czéltudatos vezérlése, a jól mutató csapatol; helyes 

kiképzése fölött, s hogy honvédeink az utolsó hadgyakorlatok óta nagy haladást tanúsítottak. Ezután köszönetet mondott a döntó-

birák buzgó szolgálatáért, a vezérkari főnöknek a gyakorlatok rendkívül tanulságos tervezetéért s a német császárhoz fordulva, 

szavait igy fejezé be: 

• Legfőbb igyekezetem, a hadsereg s vezetőinek olyan kiképzése és oktatása, mely képesekké tegye komoly esetben minden 

követelésnek megfelelni'. 

V i l m o s császár ezt válaszolá: 

• örömömre szolgált, hogy e fölötte érdekes hadgyakorlatoknak szemlélője lehettem. Csak azt kívánhatom, hogy a vitéz 

osztrák-magyar hadsereg az ó legfelsőbb hadurát még számos évek során át láthassa a maga élén!* 

Másnap a király jelenlétében ment végbe a vezérkari főnöknek a müveleteket illető beható, úgyszólván iskolaikig oktatói 

megbeszélése. A két fél parancsnokai s részben az al-parancsnokok alkalmat leltek ezúttal, niaguktartását magyarázni s inditó 

okaikat kifejteni. 

A tatai hadgyakorlatok alkalmával szóba került az osztrák-magyar s a német hadgyakorlatok közötti nagy különbség is. 

A mi csapataink — irták bizonyos lapok — nagyobb távolságokban kezdik a harczot s minden előre teendő lépést 

a tüzeléssel alaposan indítanak meg. 

A német csapatok ellenben gyorsan vonulnak előre, levágódnak, ismét előbbre tolulnak s csakhamar a szuronyos 

támadáshoz fognak. 

Homburgnál a német támadások négy órába teltek, a tataí fótámadás hat órába került. 

Ezt az ellentétet azok a lapok, amelyek szóvá tették, túlhajtották. 

A német csapatok gyakorlatainál meggyőző, jól meg hányt-vetett rendszabályokhoz vagyunk hozzászokva. 

Ha gyorsabban előrenvomuló ütközetre szorítják őket: ez a komoly ütközetben, midőn az ellenséges tüzelés úgyis 

megakasztja a mozgást, jó hatással is járhat; a mi nagyobb megfontolásunk, az előre törésnek mindenkori előkészitése ágyúval és 

apró tűzzel, mindenesetre megnyugtató, mivel egyáltalán nincsen híjával a szívós előretörésnek s pazar ember-áldozatok nélkül 

járó sikerrel biztat. Jelen való módszerünk legyőzte az ideges, elhamarkodott harczvezetést, hozzá szoktatta a vezetőket a fegyvernemek 
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TATA: A KIRÁLY ÉS II. VILMOS NÉ
MET CSÁSZÁR A TALÁLKOZÓ-HELYEN. 

TATAI HADGYAKORLATOK; KÍSÉRET A TALÁLKOZÓ HELYEN VÁRJA A FÖLSÉGEKE1'. 
I. GalROUy Antal. IBi.níy : : Knrjli.imr: 
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TATAI HADGYAKORLATOK: HURKA-ÁRULÓK S MARKOTAXYOS.SZKKKRI'K. 

Összevágó működésihez S a taktikai actio egyszerűségének a biztossággal való egyesítéséhez. Tehát a királynak fontos reformjai és 

alkotásai e taktikai haladás nélkül nem válhatnának be teljes értékök szerint. 

A napi-actio befejeztével tehát, amelv jobbára délutáni két órára esett, a csapatok lak-táborukba vonultak s csak ezután 

gondolhattak az élelmezésre. 

jóllehet az élelmi szekerek megrakodva hússal s egyébbel az ütközeti vonatba beszorítva s eszerint kéznél voltak: előbb 

mégis a tüzhelveket köllött megszerkeszteni, fát szerezni s főzni. Várták a tiszti málnával megrakodott kocsikat s közben, időtöltésül, 

aludtak egv sort, kettőt is. Alvást könnyebb a koplalás és a harezosnak jólesik, ha legalább álmában jut neki pirosra sült, 

ropogós malacz-pecsenye. 

Amoda a tiszti-szakács forgolódik a tiszti konyhában; ez is uj alkotás. A hadsereg ért diadalmakat s nagy hadi dicsőséget 

a tisztek saját külön konyhája nélkül is; régebben egyazon bográcsból! meregettek a legénységgel; tovább is fenntarthatták volna ezt 

a régi kedves szokást, mell vei ugvan nem esik csorba a fegyelmen, sem a följebbvaló tekintélyén, méltóságán. Hanem hát, ha már 

megvan, bizony mégis csak jó az. 

Míg a csapatok pihennek, vacsoráig Íróasztalánál dolgozik a király. 

A futár-tarsoly, mely napról-napra tudja, hol éri a fólséget, fáradhatatlan s kérlelhetetlen. Nem enged az ural

kodónak szünetet. 

Szeptember 15-én mindennek vége volt. Délután a király Mohácsra utazott s utána negyedórával a német császár, kinek 

tiszteletére a béllyei pompás vadasokban rendeztek vadászatot. 

Még csak egyszer zendült fel a tóvárosi térzene, vagy harsogott a kocsmák s tábori lakok előtt, ahol a két hadtest tisztjei 

dicsőséges befejezését ülték meg a békés hadjáratnak, jó-bajtársi érintkezésben iszogatva, hogy aztán különféle helyőrségeikre 

visszatérjenek. 

Még egy kis ideig lázas kerülés-fordulás a vidék pályaházainál — a nagy hadgyakorlatokat most a vasúti szállitő-vezetöség 

folytatja — s kevés-vártatva visszatér a szokott rend és csend a különféle helységekbe. 

Tatában is kidöntik a zászló-rudakat s fosztják meg díszeiktől a házakat; a főúton az avarrá lett fűszeres babérlomb 

kiadja illatának végső leheletét. 

Csakhamar utolsó nyoma is eltűnt a mozgalmas játék szines jeleneteinek, s az emberek soká fogják emlegetni, hogy 

minden milyen szép volt. 

A csapatokban pedig fennmaradnak, mind tovább hatnak s gyümölcsözni fognak a vett benyomások. 

Az ilven emlékekből s benyomásokból, a sikerültnek s elhibázottnak, a dicséret s megrovás összetételéből áll a magasabb 

katonai nevelés. 
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Amit a mi királyunk fegyveres hatalmára nézve e helyt láttunk, megfigyeltünk és tárgyaltunk; ez az uj világ, mely 

I-sö F e r e n c z J ó z s e f uralkodása alatt kelt a régi, avultas állapotok romjaiból; s látván azt is, megalkotója mily viszonyban áll 

hozzá mint annak fenntartója, rendezője, vezetője s vizsgálója; mennyire szereti, becsüli, hogy túlfelől a szárazföldi és tengeri 

hatalomnak minden egyes vitéze becsületes, lelkesedett, hálás és tettekben nyilatkozó szeretettel ragaszkodik az ö legfelsőbb had

urához — mind-ennek olyan föltétele van, amelyről még bővebben kell szólanunk: ez a hivatásos tiszt nevelése. 

Keretét s alapzatát szolgáltatja ez a hadsereg nagy épületének. 

Ez a tiszt-nevelés az uj alkotások fő-oszloptartója, amely az ö példájával a hadköteleseknek évről-évre változó tömegeit 

izmosítja és nemesíti. Nem csak afféle jó nevelésen, hanem jó k a t o n a i nevelésen fordul meg az egész; katonai oktatáson s nem 

általán jó oktatáson; mert a katonai rendnek megvannak a maga külön feltételei. Ha ezeknek ebben a keretben a hadsereg támaszai 

nem felelnének meg teljes mértékben, az épület híjával volna az összetartó kapocsnak; a fegyveres nép-összességnek polgári 

elemei az összetartózandóságnak csak laza érzetével gyülemlenének föl s minden komoly, megrendítő próba nem sziklakemény 

védfalakat, csak omladékot találna. 

Paragrafusokból nem telik szervezés; a szervezéshez olyan emberek szükségesek, akik a paragrafus s z e l l e m é h e z képest 

viselkednek. Rendszabályzattal pedig, legyen az bármily szabatosan megszerkesztve, ellenséget megverni nem tehet. Derék férfiak 

teszik a derék hadsereget, akik a rendszabályzat keretében válnak be; s ezeket már ifjú korukban köll erre nevelni, mivel az ifjúkori 

benvomások adják meg az életnek tartalmát s irányát. 

Az egészséges polgári életnek alapja a szerzés, a családi érzet s a jog; a katonai élet alapját az egész iránt való föltétlen 

odaadás és a fegyelem veti meg. 

A katona sokról mond le, ami nélkül a polgár el nem lehet s olyan dolgok elérése végett hevül, melyeket a polgár 

többnyire nem sokra tart. S ezt a sajátosságot, bár a hadsereg hivatásos tisztjei fönntartják s ápolják is, külön katonai képző-

s nevelő-intézetekben köll elültetni és gondozni. 

Az aránylag kicsi hadseregnek, melyet az uralkodó 1848-ban talált, könnvü volt a dolga. Ezred-nevelő intézeteivel, 

hadapród-századaival, az »Extracorps• néhány iskolájával — ilyen volt p. o. az utászoké — három akadémiával s hadapród-iskolákkal, 

melyeket végkép, egyöntetű rendeletek nélkül adtak az ezredek szabadjára: csakis a hadsereg tiszti-békeállománvok kiegészítésére 

szolgáltak. A tiszti hadi-állomány szükség-többletéről sehogy sem, vagy legalább nem rendszeresen volt gondoskodva. 

Vezérkari iskola — R a d e t z k y , mint az akkori vezérkar főnöke, sikertelen kísérletet tön vele — csak 1852 óta áll fenn; 

tehát ez is az uralkodó müve. 

A régi idők e fogyatékos intézeteivel szemben, ma, ötvenéves fejlődés után, az iskolák teljes rendszere áll fenn, mely az 

uj hadsereg nagy szükségletéhez képest van szervezve s azt födözi is. 

És mekkora a szellemi és fizikai fennállásnak egvmástót való távolsága a mai és az akkori nevelő intézetekben! 

Az akadémiák ugyan már akkor is nagyobb szabásuak voltak; de vajmi keveset járultak hozzá, szám tekintetében, a 

tisztikar kiegészítéséhez! 

TATAI HADGYAKORLATOK: NÉZŐ PARASZTOK. 

TATAI HADGYAKORLATOK: KROPATSCHEK ALTÁBORNAGY. A 13-IK HADTEST TÜZÉRSÉGI EZREDÉNEK FELVONULÁSA. 
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Az czrt-d-neveli")házak feladata csupán az altisztek nevelése volt; de sokja apránként tisztté lett mégis, hadi készülődések 

idején csaknem mindnyája; a tiszti kinevezés még akkor nem függött a hadapródsági rendfokozattól. 

Aki az ötvenes évek elején részese volt az iskola-század oktatásainak —• ezeket az intézeteket azóta rég pótolták külön

bekkel - az együtt volt a régi ezred-nevelőházak növendékeivel s hallotta ifjúi sorsuk leírását. Sorsuk különféleségét helye válogatta. 

Némely városban, p. o. a Duna melletti Linzben, a polgárság bőven ajándékozott elemózsiát. Ezek voltak a >jó< intézetek. 

Más apróbb helységekben, p. o. Cosmanosban, Jung-Iiunzlau mellett, ahol ezek az adományok vékonyabban futották; 

a tisztnek, akire az ö gyerek-csordájának nemcsak tanítása, de élelmezése is bízva volt, ugyancsak nehezére esett, azzal a kicsi áta

lánnyal még csak éhességét is csillapítani a nagy-ehető kis liuknak. 

A türt vagy megengedett burgonya- s répa-szerzés nem egyszer segített Cosmanosban. 

Másutt vagy jobb volt, vagy rosszabb; kit ahogy ért, ki ahogy érte. 

Túlságosan zord katonai regula, itt-amott nagy lelki durvaság, melyet a >katonás viselkedés- fogalmával tévesztettek össze; 

vesszöcsapások valóságos zápora; a tudományos kiképzés teljes elhanyagolása; tanterv, mely a >kimustrálás« előtt már évekkel ki volt 

merítve — s ezen hátrányokkal szemben »szépirás>, melyet a nagyon régi katona még ma is szerfölött magaszta! s melynek eltűnését a 

hadseregből panaszosan emliti: Íme, ezek voltak a tanterv, a taneszközök, a tanítási módszer s a tan-eredmények azokban az intézetekben. 

TATAI HADGYAKORLATOK: PODGYASZ-KOCSUÍ. 

A régi »ezrednövendék« praehistoricus fogalommá lett. 

Volt köztük sok jóravaló ember. Lángelme s véletlen közülök sokat magas állásba is emelt, sőt nagv szerepet juttatott 

nekik; de legtöbbjét az akkoron a rajzoltuk, iskolából s nevelésből kikerült, tisztségbe előmozdított katonáknak, a mai tisztikar fejcsóválva 

fogadná s megbámulná, mint paleozoicus alakzatokból származott erraticus tömböt. 

Az ezred-hadapró>d-iskolákban nem volt rendszer. 

Az ezredesek belátásától s felfogásától függőitek s czél, módszer s eredmény szerint váltakoztak. 

Hogv az ífju hadapróddá lett s csak ezután részesült katonai kiművelésben, ellenkezik a mai rendszerrel, mely szerint 

a hadapródi fokot, ha egyébként is méltónak mutatkozik rá, csak tanulmányok árán lehet megszerezni. 

A hadapród-századok tüntetik fel a hadapródság egyenletes szabályozásának kísérletét. 

Az ezred-hadaprőd-iskolák mellett állottak fenn s ugyan-egy volt a czéljok; a tanerők s a tanfolyamok állandósága 

magyarázza különb voltukat. 

A hadsereg, a honvédség s hadi tengerészetünk megbövitett művelő-intézeteire a modern kultúrának egész áradata omlott rá. 

Föl nem tűnő, mert apránkint fejlődő, de mélyre járó szellemi reform minta-intézetekké avatta ezeket. 
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A parancsnokok s tanítók megválasztásán múlik, hogy a legjobb eredményeket mutathassák fel. A tanterv az egész keret 

minden követelménynek megfelel. 

Kár, hogy e tárgvba nem bocsátkozhatunk mélyebbre. Ama katonai iskolák művelődés-történelmi vázlata, amely iskolákat 

I-ső F e r e n c z J ó z s e f részint mellőzte, részint megváltoztatta, részint meg újjá teremtette és fejlesztette: jellemezné összes 

reformjainak szellemét, zsinórmértékét szolgáltatva egyúttal az eszmék lendületes változásának. 

Kivilágolna belőle, hogy a tisztnek ugy állását mint méltóságát s evvel együtt szellemi követeléseit mennyivel többre 

becsülik most, mínt ezelőtt; s különösen megismernék a képző-intézetek tanítási czéljaínak magasabb voltából, a nevelésnek 

emberbaráti eszközeiből s a tanításnak átszellemült módszeréből. 

Ez az ítélet nem csupán az ifjakat képző intézeteknek: a katonai alsó és felső reál-iskoláknak s a tiszti árvaháznak SZÓI, 

hanem érinti a tisztképző-íntézeteket, az akadémiákat, a hadapród-iskoIákat, valamint illeti a tudományos czélok s a módszer 

tekintetében a magasabb szakiskolákat és az utóbbi harmincz év alatt nagy tekintélyre emelkedett hadí-iskolát, a vezérkar s minden 

egyéb magasabb tanfolyamok csemete-kertjét is. 

A királynak kitűnő az emlékező tehetsége. Ha valamely intézetet megvizsgál, annak nem csupán jelenvaló, egyszerű, 

de finomított, czélirányos kiállítását látja meg, okos határokba szorított kényelmét, asztalnak és fekvő-helynek tisztességes voltát; 

nem csupán a növendéknek uri, úgyszólván tisztszerü magatartását s viselkedését nézi s a bőséges taneszközöket; nem csupán a 

jól megszabott tantervet téteti a jelentésben próbára; de mindaz, ami egykor volt, amit lépésről-lépésre alakíttatott át, egvazon 

időben juthat emlékezetébe s kell, hogy ilyenkor nagy, meleg öröm dagassza szívét; mert nincs becsesebb ajándék az erkölcsinél 

és szelleminél. Amit az ifjúságra nézve magasabb művelődés tekintetében hozzáférhetővé tesznek, az megbecsülhetetlen; s ha a királv 

látja ezeket az izmos, jól táplált, lelkileg-testileg iskolázott fiukat: eszébe juthat az is, hogy a sors kedvezéséből, közvetve s 

közvetlenül mennyi jót sikerült felidéznie s jobbnak az útját egyengetnie; ez pedig nemes érzésű emberekre nézve a földi örömök 

egyik legnagyobbika. 

Minden ilyen vizsgálata a királynak eseményszámba megy az ifjaknál, melynek benyomása emlék gvanánt kiséri őket 

későbbi életükön át. Csak mérjük fel, mit jelent az, ha a király lép közíbéje a fiatalságnak, melynek az intézetben folytatott életét, 

munkáját s szórakozásait szemléli, hogy képességéről, habár csak egyes kutató-próbákkal is, meggyőződést szerezzen magának. 

Akit a király megszólított, az nevezetes személlyé lett. Valamennyien kérdezgetik. Valamennyinek el köll beszélnie, hogv volt, mint 

volt? Mit mondott a király? Hogyan bocsátotta el megint? S örömmel is beszéli el. örömmel, boldogan és büszkén. Aki közülök 

jól állta meg a vizsgálatot, annak feje fölött az egész iskola barátsága lebeg. Mert a becsületökre vált; rokonérzö hálával fognak róla 

TATAI VASAR. 
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megemlékezni mindig; mig az a szerencsétlen fráter, akinek nagy elfogódásában nem jutott eszébe, hány évig is tartott a har-

minczéves vagy a hétéves háború; vagy bárki más, aki intézeti életének egész ideje alatt csak egyetlen egyszer bukott le a lórul 

• - akkor t. i., midőn épp a király szeme előtt folyt a vizsgálat az azután bus elhagyatottságban jár körül. Nincs neki barátja 

sem az égben, sem a fold szinén. 

A királynak a katonai nevelő-intézetekben tett sürü látogatásai is vallanak ama meleg érdeklődés mellett, amellyel a hadügyek 

ezen ága iránt viseltetik ö felsége. Egyesekről a következőkben szólunk: 

Az 1891-ik év június 5-ik napján vizsgálta meg ő felsége a bécs-ujhelyi akadémiát. (Még akkor annak hivték; ma 

császári és királvi T h e r e s i a n a katonai akadémia a neve). Reggeli 6 óra 22 perczkor érkezett oda Hetzendorfról és udvari 

hintón kocsizott az akadémiába. Kiséretében a közös hadügy-miniszter s a minisztérium tanítási osztályának elüljámi voltak. 

A Terézia-téren a növendék-zászlóalj disz-fnlállitásban. J ó z s e f és P é t e r kir. herczegek, mint akkori növendékek, szintén sort 

álltak. Először szemle alá került a zászlóalj, majd a tanítói testületet mutatta be az akadémiai parancsnok. A fölséges ur közülök többeket 

megszólított. Erre aztán gyakorlatokat végzett a zászlóalj, majd a legfelsőbb osztály egyik növendéke vezényleti néhány 

század-gvakorlatot; végül dísz-menetben vonultak el. Következett a legfelsőbb osztálynak torna- és lovaglási vizsgálata. Minden 

kitűnően ment. Rettenetes is lett volna az ellenkezője. Válogatott, gymnastikus tekintetben jól iskolázott, 17—20 éves ifjak 

próbatételén, akiknek mindegyike akar — belülről kifelé, lelkesedéssel, erősen akar — nem is az ő, hanem inkább a tanítók és 

a parancsnok próbatételéről van szó. Ha az ilyen legényeket jól tanitják, megy is a dolog. A király nagyon meg volt elégedve s 

9 óra 30 perczkor a vizsgálatnak ez a gymnastico-taktikai része szerencsésen el is mult. Ezután a növendékség vívott a nagy 

vívó-teremben; onnan a tantermekbe vonultak, ahol az elméleti vizsgálatnak ejtették sorát. Az ily alkalommal persze sző sem lehet a 

tudományos tárgyakból való kimentő vizsgálatról. Egy hétig tartó vizsgálat pedig — s rövidebb ídÓ alatt ugy a tanitókrul 

mint a tanulókrul teljes Ítéletet szerezni nem is lehet - az uralkodó idejéből nem telik. Ennek gondja a katonai nevelő- s képző

intézetek fő-fel ügyelője re néz, akinek, valamint mind a többi felügyelőnek, az a föladata: az ügy követelményeit a közigazgatás akadá

lyaival szemben képviselni. A kezelés mindenkor ezt hangoztatja: -csak olcsóm!* A fő-felügyelő meg ezt mondja: »csak jól!« A 

középen aztán elégedetlenül találkoznak. A király, akinek mind a két dolog, a takarékos és rendes kezelés, valamint maga az 

ügy is a szivén fekszik, gyors betekintéssel megérti, a két tényező miként működött, az intézet vírágzik-e vagy sem; mert a gyakor

lott szem apró jelekből és a külszinröl is felismeri a fődolog fogyatkozásait, mig jól vezetett intézet félreismerhetetlen bizonyságát 

szolgáltatja előnyeinek, mint ahogy a jó színben levő ember arczárói is legott leolvasni az egészséget. 

így, vagy ehhez hasonlóan esik meg a királynak minden látogatása a katonai képző-intézetekben. Olyanokban, ahol még 

egész fiatalok nevelődnek, a király különösen kitünteti atyai jóságát. Midőn p. o. 1896 október 5-én a szt.-pölteni katonai alreál-

iskolában jelent meg, az elméleti vizsgálat után meglátogatta a beteg és gyöngélkedő növendékeket az intézeti kórházban. Mind

egyik kis szenvedőhöz intézett néhány vigasztaló) nyájas szót. De különben is, az éppen megvizsgáltnak lényéhez alkalmazkodik 

nyilatkozataiban. Mig felnőtt akadémikust ugy szólít meg mint meglett katonát: Szt.-Pöltenben, miután a fél növendék-zászlótalj a 

zuhogó esőben keménven végezte a gyakorlatot, így kiáltott a fiuk felé: »Derekasan volt! Ezt jól csináltátok! Tanuljatok szorgal

masan, hogy derék tisztek váljanak belöletek!* S azután 400 frtot szánt a fiuk mulatságára. Lehetett volna az ilyen megszólí

tásokra más, tündöklő alakot is választani; de a gyerekekre nem hatott volna. Épp e nyilatkozatok egyszerűségében, melyek mindig 

a lényegest foglalják magukban, sohasem a fölöslegest; ebben rejlik a hatás, mint ahogy erről más alkalommal már tettünk 

emlitést. Ott Szt.-Pöltenben erős nyoma is volt a király kegyes intésének, biztatásának. Teljes fölismerésére is jutottak, midőn a 

mulatságon jóízűen lakoztak a fiuk, mint a király >meghivottai«. 

A király 1877-ben katonai árvaházat alapíttatott s azt Iíécs-Ujhely közelébe, Fischauba helyeztette, melyből iHgi-ben 

keletkezett a most fennálló »Nevelő-intézet 150 tiszti árvafiu számára*, pótolni igyekezvén 7 —14 éves tiszti árváknak a szülei házat, 

ahol a katonai alreál- vagy hadapn'vd-iskola részére nyerik a szükséges előképzést. Ha van 

hely üres, más katona-személyek árváit is befogadják. Ez intézet alapszabályzatát olvasni, 

igazi öröm. >Az osztálvtanitó az ö növendékeinek tanácsadóija minden szolgálati és magán

ügyben, s közvetitő tag a szülei ház és az iskola között. O kezeli a zsebpénzt és ügyel 

föl a növendékek levelezésére, anélkül azonban, hogy a legközelebbi rokonhoz írott levél 

foglalatáról tudomást szerezne, vagy czenzura alá fogná*. Ez a pont tanúskodik az 

egésznek szelleméről: a leszüródött, emberszerető pedagógiáról, melyet évtizedek óta a 

közös hadügy-minisztérium tanítási osztálya s magas műveltségű elöljárók ültettek a régi 

>komisz szellem* helyébe. 

Aki vagy negyvenöt évvel ezelőtt lépett ki a katonai nevelő-intézetből: az 

mérheti meg teljes valója szerint a hajdan s a jelen közötti különbséget; s aki szívből 

szereti az ifjúságot s van részvéte az elhomályosított, megkeserített fiatal évek iránt; 

aki megérti, hány nemes csira fult oda a zord tömeg-pedagogíába s hogy mekkora 

bánatot okozott a rideg modor nem egy finom érzésű növendék szivének: annak lelkében 

hála gerjedez az ő felsége uralkodása alatt megnemesült s meglinomodott katona-nevelési 

ügv iránt. 

TATAI HADOVAKOR-
LATOK: AZ Ott-
NE-.I'SEGKK VÉGE. 
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A EISUHAU TÓ ÉS A KATONAI ÁRVAHÁZ NÖVENDÉKEINEK ÚSZÓISKOLÁJA. 

A királv báron) ízben tette különös ügyeimé tárgyává ezt az ö alkotását. 1879-nek április 24-én, a királyi pár ezüst-

menvegzöje alkalmából, az árvatiuk küldöttsége is részesült fogadtatásban. Egy növendék hódolati költeményt szavalt. 1879-ki június 

lO-én s 1885-ki május 27-én a király meglátogatta a lischaui intézetet. A vizsgálat ugy folyt mint minden hasonló vizsgálat; 

először az iskolai tanítás került sorba, azután a torna. Ő felsége apróra megnézett mindent, igy szerezve magának meggyőződést 

a növendékek jó ápolása s testi épsége helves föltételei felöl. Mind a két izben karének is volt. Végül egy kis gyakorlat s aztán 

elvonulás. Az ének-vizsgálat alatt fölzendülő gvermeki hangokban akkora örömét lette a király, hogy kivánta az ének folytatását, ezzel, 

szokása ellenére, jóval túlhaladva a megszabott időt. Másszor meg a rendesnél hosszabb időt az uszó-iskolában töltött el a nagy tó 

szélén, terebélyes, vén fák hüs, lombos árnyékában. Ott megpihenve a Hécs-Ujhelyt folytatott s az egész délelöttet elfoglaló vizsgálat 

fáradalmai után, hosszan nézte az úszkáló s csolnakázó gyermek-népséget. Az intézet berendezését s vezetését megdicsérte. 

Kevés lehet az olyan árvaház, melyben azt a fájdalmas mellék-gondolatot, hogy hiszen szüleiktől megfosztott, szegény 

árva fiukat nézünk, elűzi ez egészséges, vidám gyermekarezok látása, a növendékek nyilt, bizodalmas viselkedése. 
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A POLAI HADI KIKÖTŐ. 

Két évvel ő felségének trónralépte után tengerés/.etünk hetvennégy mindennemű hajóbul állott, mely között csak kettő 

volt gőzhajó — oly időben, midőn a, persze merészen előre törekvő Francziaország, hadi-hajóinak sorában már tiz gőz

hajót számlált. 

Mint minden ujitás, a gőzhajókkal vívandó) csata is makacs ellenállásra talált. A tengerészeti parancsnok, M i k s a föher-

czeg, később az egész hadihajó-rajba vitte bele a gőzerőt. 

1846-ban tizennyolc/- többé-kevésbé csataképes hadihajó állott rendelkezésére s ezek között fregáta csak három. 1859-ig 

nem is bírtunk >sorhajót«. 

A tengerészet olasz volt; s olasz a szolgálati nyelv, olasz a legénység s tisztek nagyobb részének nemzetisége is. A 

hajóraj 1798-ban a velenczei királysággal jutott hozzánk, 1805-ben Dalmácziával és Velenczével Francziaországhoz, 1814 április 

23-án ismét hozzánk került vissza, most már állandóan. 

A régóta hires velenczei arzenális sok időn át volt mátrixa a mi hajórajunknak. A chioggiai és pelestrinai legények a 

legjobb matrózok hirében állottak, s midőn Velencze 1848-ban az összes flotta-anyaggal a forradalmi párt kezére jutott, 1849-ben 

a város és vár visszavívására nem akadt még csak egy vizi jármű sem. 1859-ben a franczia hajóraj uralkodott az Adrián. 

Mi sincs oly nehéz s mi sem kerül annyi időbe, mint egy flotta megalkotása. Sok, sok pénz kell a hadihajók építésére. 

S szivcis, folytonos fáradsággal jár , e hajók számára teljesen rátermett és megbízható harczosokat találni. 

A mi esetünkben szüksége mutatkozott annak is, ujra megteremteni a központi kikötőt s az anva-arzenálist Velencze 

helyett. A harminczas évek elején, abban a vértelen, hig, prózai korban mondták ki hajórajunkra azt a megsemmisitö szót, hogy: 

tréfának nagyon is drága, komoly esetre pedig hasznavehetetlen. 

Uralkodónk folytonos és következetes fáradozása azonban, mely erős gyámolát lelte M i k s a föherczeg, e lángoló lelkű 

tengerészeti parancsnokban, az utóbbi évtizedekben Polában teremtette meg a monarchia tengerészeti központját. 

Ezen, akkor jelentéktelen láz-fészek szomszédjában keletkezett a világ egyik leghatalmasabb és legszebb hadi-kikötője, 

keletkezett a nagyszerű arzenális és egész sora az erődítéseknek, melyek ugy a szárazföld, mint a tenger felől elégséges 

védelmet nvujtanak. F fáradalmak gyümölcse, a fiumei kitűnő tengerészeti akadémia segitségével, oly tengerész-tiszti kart képezett 

ki, melynek egyenletes, tinóm műveltsége, előkelő tapintata s szaktudományi alapossága közelismerésben részesül; magasra fejlesz

tette a tengerészeti technikai szolgálatot s a hajó-épitést; nevelt oly legénységet, melyet hűséges érzületre s megbízhatóságra semmi

kép nem mul fölül a fegyveres erőnek bármely része. A helgolandi tengeri ütközet s a lissai tengeri csata, különösen ez a mythos-

szerü titáni csata bizonyította, hogy hadi-hajó rajunk megfelel még a legborzalmasabb komolyság eseteiben is. 
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Valami nagyra persze nem növekedett. Hiszen torpedó-naszádok 

— az a könnyű csapat, a tengerészetnek ezen császár-vadászai oltal

mazó, élelemtartó torpedó-hajóival, számosan vannak. A világnak vala

mennyi flottáját röpíthetnék a levegőbe, ha ezek veszteg maradnának; a 

csatahajók azonban elbírnák a létszámuk meghosszabbítását. Szaporításukon 

erös megfontolással, sok lemondással dolgoznak is; a megszavazott költség

vetésből lehetőkép számos, kisebb teherbírású, de annál nagyobb támadás-

képességű hajó épitését akarják foganatba venni, amelyek a szükségletnek 

jobban is felelnek meg, mint azok a szörnyetegek, melyeknek fölépítése 

milliókat nyel el, s persze a harczvonalnak egy bizonyos pontján óriási 

erűt is fejthetnek ki. Ugyanannyi pénzért azonban különféle pontokon 

apróbb hajóik elegendő támadó erőt nyújtanak. 

Ilyen hajó a «Monarch<, amely csak 5000 tonna vizet szőrit ki 

helyéből, de gyorsaságával s ágyu-folszerelésével sikeres támadásokra képes. 

A polai hadi-kikötőben 1895 május 9-én avatták föl s lendítették 

vízre. A király jelen volt ez ünnepen. 

Aki magát e monarchia hü magyar vagy hü osztrák polgárának 

tudja, azt, midőn a polai kikötőbe befordul, kellemes érzés szállja meg. 

Ami itt ez érdekes város festői keretében, a kikötőben, az arze-

nálisban él s mozog, a szemlélőre erös benyomással van. 

A vasmacskától lefogott vértes hajóik, a kérlelhetetlen erő s csodá

latraméltó rend képét tárják elibénk; a komolyan fenyegetőző erődök, a 

legénység magatartása, midőn sokféle foglalkozásaiban megfigyeljük s fölötte 

a büszkén lengő osztrák-magyar lobogó> - - mind ez a ragyogó, déli égbolt 

alatt: oly hangulatot kelt, mint kevés hely ebben a monarchiában. 

1895. május 8-án Pola képe a rendesnél is szebb volt. A nap 

tündökölve sugárzott le rája, midőn a monarchia, a tartomány s város 

lobogóinak diszében virított. 

A királv az ő *Miramare* gyorshajóján (yacht) reggeli 7 órakor 

érkezett meg a Mária Valéria-parknál. K á r o l y L a j o s , estei F e r e n c z F e r d i n á n d , L a j o s V i k t o r s K á r o l y I s t v á n kir. herczegek, 

a helytartó, a tengerészeti parancsnok, a 3-ik hadtest parancsnoka, a kikötő tengernagya, a papság s polgári hatóságok főbbjei fogadták. 

Kocsikon mentek a tengerészeti laktanya mögött lévő gyakorlói térre, ahol a király gyalogszerrel tartotta meg a dísz

szemlét a polai hadihajó-raj partra szálló csapatai fölött. 

Ezután a Madonna del Maré templomot látogatta meg, mely templom fölszentelésének 1891. június 2*-án volt tanúja; 

majd a Verudella vértes toronyhoz hajtatott, melyről 2800 méterről lőttek a czéltáblára, még pedig szép sikerrel. Következett a 

St.-Giovanni-parti üteg vártüzérségének vizsgálata. Itt a tölség gyakorlatot rendelt el, melyet nagyon megdicsért. 

Ezután a tengernagyi épület előtti szabad téren valamennyi istriai községek, számos egylet s szövetkezet küldöttségeit 

fogadta, aminek végeztével cerclet tartott. 

Akkor történt, hogy egy emberséges istrianus a fölség kérdésére így válaszolt: 

hála Istennek földbirtokos vagyok*. A királyt ez az őszinteség fölöttébb mulattatá. 

Midőn ezután az uralkodó csolnakra szállt, hogy *Miramare* yachtjára visszatérjen, a küldöttségek nagy tömege a part 

felé tódult s lelkes >evvivákkal* kisérte. 

Május g-én virradt fel a »Monareh« fölavatása és vizrebocsátása ünnepének napja. 

Az a nagy jelentőség, mely egy uj hadihajónak a tengerészeti állományba való besorozásában foglaltatik, a keresztelés 

és vízre-lendítésben nyilvánul. Megindító s nagyszerű látvány az. Abba a köszöntő felkiáltásba, melv vizre-siklása elé harsog, a 

nézőknek minden jó kívánsága szorul bele a hajó dicsőséges pályafutásáért. 

Napkelte óta a szolgálatba állított hajók mindegyike a nagy, a többiek a kisebb lobogódiszben pompáznak. Az arzenálisban 

sürgés-forgás. A kikötő roppant félköre megelevenedik. A környékbeli, de még a távolabb lakók is ünneplő ruhában hömpölyögnek 

az ünnep szintere felé. 

7 óra s 30 perczkor érkeztek a vendégek, részint az összekötő hidon át, az Olaj-sziget állványa felé tartva, részint giggen 

s tiszti csolnakokon a >Custozza* és •Erundsberg- hajókhoz, amelyeken a nézők részére dobogók voltak felállítva. Különféle pon

tokon zene szólt. Játszott a 97. számú gyalogezred bandája, a tengerészeti s két polgári zenekar. 

Az Olaj-sziget kapuja diadal-ív gyanánt volt ékesítve. 

8 órakor a hajónak első megkereszteltetését a tengerészeti plébános végezte szokásos módon. Úgyszólván családi ünnep 

volt: csakis a tengerészet személvei vettek benne részt. 

IIARÓ STERNECK TENGERNAGY. 

>Sajna, helységemnek polgármestere 
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Közben gyülekeztek a vendégek. Végül sokan jegy nélkül is 

nyertek bebocsáttatást és az összekötő hidat s a kőpartot egy pillanat 

alatt a közönség ezrei lepték el. 

g óra s 14 perczkor dördült el a 'Rudolf* vezérhajórul az 

ágyu-iidvözlés. 

A »Miramare* yachtról jövet disz-csolnakon közeledtek ö felsége 

és a királyi herczegek s az Olaj-szigeten kötöttek ki. 

A hajó-legénység a vitorlafákon s a kötélzet egyes részein sora

kozott. Ez az a raa- vagy reeling-tisztelgés. A nézők lelkesen kiáltoztak; 

mind a négy zenebanda egyszerre hangoztatta a hvmnust. 

Iiáró Sterneck tengernagy a királyt az udvari disz-sátorba vezeté 

s azután kérte a hajó második felavatására a parancsot. 

Közben a munkások eltávolították a támasztékokat, hogy a hajó 

lesiklásának megegyengessék az útját. Ekkor a tengernagy néhány rövid 

szót intézett az uralkodóihoz, aki megadta a parancsot a megkeresztelésre 

s a vízre bocsátásra. 

M á r i a T e r é z i a királyi herczegné megnyomta a -keresztelő 

gombot*, miáltal egy pezsgős üveg lódult meg, melyet egy külön készülék 

olykép irányított, hogy épp a hajó orrán zúzódott szét. 

Miért s mióta keresztelik a hajókat pezsgő borral, nincs egészen 

kiderítve. Nyilván valami régi hajós-szokás, amely még a pezsgöboros 

korszak előtti időkbe nyúl vissza, midőn persze másféle borral s nem is 

villamos készülék segítségével keresztelték meg a hajókat általán, a hadi- '•, \ 

hajókat különösen. Csakhogy borral keresztelik a nagy és örök vizekre ( J ™ 

készülőt, ez a jellemző. Nem akarnak vizzel keresztelni már azért sem, 

mivel az igaz hajós a vizet csak maga alatt türi meg, magában nem. 

A pezsgő ezenkívül még a tajtékzó, hullámokat is példázza. Költői felfo

gásra vall különben, hogy a hajót élő lénynek képzelik. HARŐ SPAUN ALTENGERNAGY. 

A királyi herczegné azután a második gombot is megnyomá. 

A villamos áram félrelökte a gátat s a rengeteg hajó-törzs megmozdult. Felharsant rá a katona-bandák üdvözlő zenéje, 

bjmb'ilte!c a í á / / u k , s a legénység s a tengernyi nézők torkán versengve dörgött kifelé a »hurrá!« 

Ilyen köszöntő harsogás mellett siklott alá a hullámokba az uj hajó. Találkozzék becsüléssel és szerencsével, valamerre 

jár s valahol megjeten. 

A közönség Üdvrivalgása közb;n tért vissza azután a király a »Miramare* fódélzetére. 

A fölség itt-idő/.ise alatt gvült össze Folában a yacht-raj, azaz: a magán-vachtok sokasága. A fölség tiszteletére ugyanis 

regattát rendeztek. Május 9-ének délutánján tartott a király szemlét e gyorshajóik fölött. A »Christa* födélzetéről, melyet a külső 

kikötőben egy bójához (zátony-jelző vasgömbhüz) kötöztek, nézte ő felsége az evező-versenyt. 

Elsőben a dereglvések (barcasse) tizenhatosával, a mellék-csolnakok és kutterek tízesével s tízenkettesével indítottak; 

végül a gigek négy és h tt szíjjal — a tengerész szijat emleget evező-lapát helyett — s azután mindnyájan három harczvonalban 

sarakoztak és gyönyörű távolságát s térközöket tartva, úgyszólván arczmenetben eveztek el a »Christa* előtt. 

• Szijat fel!* hangzott e perczb;n a vezényszó. S evező-lapátjaikat hosszában felkapva, állva s hurrázva nyilaltak el a 

legénvek a fölség előtt. Egy kürtjelre egyazon időben csapódtak le az evezők s ugyanabban a pillanatban derékszög alatt jobbra 

fordulva, a hajó sodrának vonalában, azaz egyik a másik mögött, a »Novara« felé vonultak, ahol a dijosztás ment végbe. 

A jelenet szép volt. Ugy hatott, mint valami derült sport, amint hogy az is volt; egyúttal azonban, mint ahogy ered

ményezte volna holmi unalmas egyes-matróz-vizsgálat: szembeszökő, meggyőző bizonyságot tön afelől, hogy mind e sok száz 

evezős ki van képezve a maga mesterségében, hogy erősek valamennyien s megbízhatók. Csak egy ügyetlen ha akad köztük, meg

bomlik e versengésnek kitűnő rendje és szabatossága. 

Erre a yachtok s az Ausztria-Magyarországon épített vitorlás hajók versenye következett. 

A kikötő s a város káprázatos kivilágítása, a tengerészeti kaszinónak bálja, amelyen a király vártüzérségi ezredének 

egyenruhájában jelent meg, fejezte be a mozgalmakban fölötte gazdag napot. 

Két nappal ezután az uralkodó a gy. sz. gyalogezred tiszti étkezőjében ebédelt. 

Ez rendkívüli kitüntetés volt. 

• Szívesen engedtem a tisztikar meghívásának*, így köszönté fel vitézeit a király, »s örvendek, hogy körében időzhetek. 

Újból ismételem a tapasztalt képességek fölötti elismerésemet. Tudom, hogv erre az ezredre minden körülmény között számithatok. 

Emelem poharamat derék gy-ik ezredemre. Éljen!* 
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HCBER SORHAJÓ-HADXAGY Ö IFLf-ÉGE KATONAI IRCDAjÁBAN. 

Magától értetődik, hogy az ebédre való meghívás csak előleges 

tudakolás után eshetett meg. 

Talán egy fölülről vett jel biztatta is a tiszti-kart. 

A báli ünnepen viselt tüzéri egyenruha s a kegynek ez a ritka 

jele újból bizonyítják a király tinóm tapintatát. 

Polában a tegerészet áll első sorban. A szárazföldi csapatok 

helyőrsége természetszerűen nem játszhat ott első szerepet. 

A Pnlában megejtett szemle az ö nagyszerű, úgyszólván tenge

részeti benvomásai mellett, az ottani gyalogezred és vártüzérség könnyen 

érezhetett valamelyes hátraszorulást, hogy nem részesül tán elégséges 

méltánvláshan. Tiszteknek az ilyesmiben nagyon tinóm az érzékük, egész 

a féltékenységig. 

A király azonban, ennek elejét véve, ezt kiegyenlítette, senki 

bánatára, a két csapat-testnek pedig büszke örömére. 

Május 8-án kezdődtek a hadi-hajóraj gyakorlatai. 7 óra s 

15 perczkor a raj készségben volt. 

A király a -Rudolf" bajóra szállt, mig a többi nagy hajókrul 

számos tábornok nézte a gyakorlatokat. 

A raj osztályokban hagyta el a kikötőt. 

Sík tengeren változásokat mutattak be az irányban, a gyorsa

ságban s az alakulásokban. 

A legnagyobb haladási gyorsaság mellett, a tengernagyi hajón 

adott jelekre a hajó-colossusok biztosan és szabatosan mozogtak. 

A harcz elfogadása után csakhamar kölcsönösségi gyakorlatok 

következtek. Egymás ellen mozgadozó (manövrirozó) osztályok tüzharczot 

vezettek; bele avatkozott a torpedo-hajóraj; egymást érték a meglepő támadások. A torpedo-hajók tizenkét torpedó-naszáddal végül 

támadást jeleztek, melyet a két másik osztály kereszttüze visszautasított. Bár a gyors tüzelést szintén csak jelezték, mégis nagy

hatású volt az. 1 1 órakor megszüntették az ütközetet, a raj a fasanai révbe vonult. 

Délután ó felsége a 'Tegetthoff«-ra vitette magát, amely hajót néhány évvel ezelőtt építették át s szerelték föl ágvuval. 

Ez volt az első hajó, melyen nehéz ágyukat villamos kezelésre rendeztek be. A hajórut azokat az ágyukat és lövegeket, melvek 

1866-tól 1895-ig voltak alkalmazásban, eltávolították. 

Délután a raj a kikötöbül ismét tengerre szállt. A hajókrul menetközben lőttek czélba. A tengerészeti tüzérségnek uj mód

szer alapjára vetett taktikai kiképzése nyilvánvalóképen bevált, mert bámulatra méltó czélponti és czélköri lövések fordultak elő. 

Hogy a hajói-tüzérségnek lövési képességét tüntessék föl, a »Tegetthof*-ról a király a »Mária Terézia császárnő és 

királynő* nevű hajóira ment át, mely a legnagyobb haladási gvorsaság mellett egyik oldalának minden ágyujával gyors tüzelést 

kezdett meg egy ezer méternyire lévő fa-gúla ellen. Aztán a hajóraj ismét Fasanába tért, ahol a király meg is hált. 

Május 11-én fölötte érdekes ütközeti gyakorlat következett, mely a polai erődök ellen intézett küzdelemmel fejeződött be. 

A király a látottakkal nagvon meg volt elégedve. Ügyesen voltak azok tervelve, hatásosan bemutatva s a legnagyobb 

szabatossággal végrehajtva. 

A mi hadihajó-rajunkban gyarapodik minden szolgálati ág. Mi magyarok különös elégtétellel tapasztaljuk, hogv fiumei 

tengerészeti iskolánkat évről-évre mind-sürúbben keresik fel ifjaink, hogy e szép, de fölötte nehéz, különös szorgalmat és képességet, 

szívósságot és erőt követelő pályára lépjenek. S feltűnő, hogy épp az Alföldről választják sokan e pályát. Tán valami sejtelmes vágy 

is ösztönzi épp őket »szállni tengerekre*, mert hogy valamikor hajdanában a mi nagy hazai rónánk, melyen most vetések renge

nek s csikók vágtatnak, tengerfenék volt. A psycho-physiologia ennél még titkosabb ösztönöket derített már ki. De legyen bár 

mikép: örömmel látjuk ifjainkat a hullámok nyergében is. A .tengerre magyar!* váljon egyszer valóra. Már messze éghajlatok 

alatt ismerik hazánk színeit, melyeket ott lenget a szél az árboczok tetején. 

Az osztrák-magyar tengerészet kiképzését, melyet T e g e t t h o f f szellemében báró S t e r n e c k vezetett s utána vezetni fognak 

mások, oly magas fokán látjuk már a fejlettségnek, mellyel immáron méltán sorakozhatik a többiek mellé. Legénysége pedig 

bátran vetélkedhetik a világ legjobb hajósaival. S hogy ez Így van, első sorban szintén a királv müve. 

önérzettel tekinthet ezen müvére is, amely dicsőíti az ö nevét, valameddig fönn fog állani ez a monarchia és az ö ten-

gerészete. A fegyveres erőnek ez az ága szintén az ö kezén lett naggyá. 

Ezt az eredményt a királv csüggedetlen gondozása és az ö kormányzatának lelkes, SZÍVÓS, becsületes munkája szerezte 

L'ERCI.E EGY KATONAI EBÉD UTÁN. 
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Nagyol dobbanhatott a fiatal kir. herczeg. Ferenc/. Józsefnek tizenötéves szive, micön az első zergebakot jutott megejtenie 

a salzkammerguti -Hohe Schrodt* nevü hegynek rovátkos sziklái között, hü kiséröje, üreg Pichler Kupert oldalán, akit vezetőül 

s oltalmazóul adott melléje a szülei gondoskodás. 

Örömtől ragyogó arcczal léphetett akkoron édes atyja, Ferencz Károly kir. herczeg elé, aki a negyvenes évek derekán 

uralkodónk nagybátyjával, Lajos kir. herczeggel együtt volt az idétt gazdája a salzkammerguti vadászatnak, amelyen részt venni 

az ifjú kir. herczegnek meg volt engedve, 

Amaz első vadászati siker s a havasi világ csodái nagyban folyhattak be e császári vadászterületek jövőjébe. 

A természet szeretete, amely őseitől származott rá, az ifjú kir. herczeg szivében is korán ébreszté fői a szép felfold 

a népeinek, az erdő s a vadászat nagy szerelmét. 

Hiszen már 1. Miksa szolgálhatott minden vadászok mintaképéül, aki a szó legigazabb értelmében volt helyes vadász 

az L*r szine előtt. 

Nem a vad mennyisége, mely a XV. században, I. Miksa korában, népesítette be a fenséges hegyvidéket, csábította 

cserkészetre ezt a fejedelmet; inkább a népe s gyönyörű hazája irányában táplált vonzalom űzte ki öt a bérezek világába, a 

rengetegek sűrűjébe. 

Sok vadat elejteni szinte lehetetlen volt abban a korban. 

Amidőn I. Miksa 1493. zergevadászat közben a tiroli Martinswand nevü sziklafalig tévedt el és, mint »titkos vadászati 

könyvében* maga beszéli el, két nap, két éjjel onnan el sem mozdulhatott: a vadász csak kézijat használt, amellyel czélt találni 

nem igen biztosan lehetett. 

A krónika azonban tud felöle, hogy az uralkodó ugy tudott bánni e szerszámmal s annyi vadat ejtett el vele, mint sok 

vadász az ö golyós puskájával sem. 

I. Miksa nem csupán kitűnő lövő, de párját ritkító hegymászó s vadász, különösen pedig a természet kedvelője is volt. 

limlitett naplójában I. Miksa tanácssal is szolgál vadásztársainak: miképen szereljék fii] magukat, hogyan védekezzenek 

a veszély ellen s viselkedjenek vadászaton, egyszerű életmódra törekedvén. 

K vadászati könyvből legott megérzi mindenki, hogy I. Miksa a vadászatot mint ember ethikai, mint vadász vadászati 

és lovagias szempontból fogta föl és Ítélte meg helyesen. Nem csuda tehát, hogy János kir. herczeg, mid'm e század elején 
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Brandhofban a hegvi vadászatnak vetette meg alapját, I. Miksát tűzte maga elé követendő példakép, akit egyszerűségben még 

fölül is mult. 

Mindkettőnek képe azonban visszatükröződik királyunknak vadászi életében. 

Ifióta Ferenc/. József uralkodásra lépte után a reichenaui, neubergi, mürzstegi, eisenerzi s salzkammerguti területekre 

kimondotta, hogv azok *az én v a d á s z a t o m * — csak azóta jutott érvényre s indult virágzásnak a hegyháti vadászat. A király 

érdeme a mostani vad-állomány, az ő müve a vadászati örömök élvezetének egyszerű volta, az ö alkotásai a vadászlakok és menedék

házak, az ő érdeme a mindenütt uralkodó rend s nevelése kitűnő hegyi vadászok magvas osztályának, mely legfelsőbb vadász-urában 

ismeri el mesterét. 

Eleinte a fiatal uralkodó beérte a legszerényebb födéllel, amolyan vadász- vagy havasi kunyhóval. Még ez idő szerint is 

előkelő bár, de teljesen vadászias szint mutatnak ezek. 

Nem ismert testi fáradságot az ifjú fejedelem, ha szarvas-cserkészetről volt szó, vagy hajtó vadászat ró] zergékre. S még 

a jelenben is játszva győzi le ö felsége a három vagy több órahosszig tartó hegymászást a vadász-állások magasára. 

Az ember szinte azt hinné ilyenkor, hogy az ötvenéves vadászélet minden uralkodói gond mellett sem hagyott 

nyomokat ö felségén. 

Persze, hogy idők jártával megőszült a feje, és az első cserkésznapjaiban még nem is ütköző bajusz és szakáll megderesedett, 

az éles vadászi szem meggyöngült. 

Am azért nem egy fiatal 

vadász marad el szégyenkezve 

mögötte, midőn vendégei élén 

hág fel a hegyi vadon ormaira. 

Olyan eset nem fordult elő, 

hogy az uralkodói, mint akárcsak 

fiatal éveiben, golyós puskáját ne 

maga emelte volna fölfelé, mig 

akárhány ifjabb hegyi vadász 

a szolga nyakába akasztja fegy

verét. 

Mint őse I. Miksa és János 

nagybátyja, I. Ferencz József is 

épp oly szerény és önzetlen. Szí

vesen adja át a legkényelmesebb 

s legjobb leshelyet vendégei egyi

kének, mindig azon lévén, hogy 

nekik v a d á s z ö r ö m ö t szerezzen 

s ne sokat követeljen az ő lelki 

erejüktől. 

Tudvalevő, hogy ö felsége 

MCRZSTEG: A VADASZ-KASTÉLY. • P^dája segítette ismét régi 

tekintélyére a hegyi vadászatot, 

s szintén az ö nagy érdeme, hogy ez azzá lett, aminek lennie kell: s z ó r a k o z t a t ó ü d ü l é s s é a t e l j e s í t e t t k ö t e 

l e s s é g u t á n . 

Királyunknak őszintén megcsodált lelki és testi rugékonysága s épsége, fáradtságot nem ismerő munkaereje, fogékonysága 

minden szép és nemes iránt s végtelen szivjósága: az ifjú kora óta folytatott edző vadászatok alatt szerzett önuralomra s a hegyvilág 

és rengetegeinek tisztító lenének befolyására s ezek fönséges magányában szerzett megismerésre vezethető vissza. Az ö felemelő 

példájának köszönhető igenis a hegyi vadászat föllendülése, melynek nemzetgazdasági jelentőségét senki sem tagadhatja, aki 

csak valamelyest is ösmeri és méltányló szemlélődései körébe vonja a népnek a vadászatból fakadó keresetforrásait és ezek 

ethikai értékét. 

A fölséges urnák bőséges s kényelmes vadászat kínálkozik nagy birodalma mindkét székvárosának közelében. De aki egy

szer fölismerő a bérezés világ varázsát, az kerüli a síkot és, ha lehet, a várost is. Az eget vivó magas ormok teljes pompájukban s 

fenségükben ragyognak le ránk ugy a Tátrában, mint Stiriában, Tirolban s a Lajthán tul levő havasi világ egyéb tetőiről. 

Sajnálni való, hogy a zergés Kárpátok dus vadállománya felé a törvényhozás nem egyengette még meg az utat királyunk 

számára, mint ahogy nyitott vadászati szenvedélyének nagy teret a güdöllei korona-uradalom hullámos roppant területének szakállas 

hegyein és berkeiben. Különösen a Gümörnek északi részét s Erdélynek északkeleti sürü vadonait bömbölve járó medve s a ravaszul 

lappangó hiúz - a bölény kipusztulása óta legnagyobb s legérdekesebb vadjai Magjarországnak — melyek vadászatára Görgénvben 

indult ki az üdvezült trónörökös, Rudolf kir. berezeg is: erősen vonzanák a fölséges urat honunk e tájára, hogv az apa, fölemelve a fia 

tttti: i- IJDAI hátat nemet. 
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MÜRZSTEG: AZ URALKODÓ MEGBÍZÁSOKAT KÖZÖL A FÖKOMORSY1KKAL * 

kezéből kihullott fegyvert, vigasztaló gyönyörét lelné a vadászat e hősi nemében itt is. És ragyognak a mi bérczeink ölén is azok 

a mélységes, tiszta hegyi-tavak, s fenyvesek s tölgyesek itt is ontják fűszeres lehöket. 

Mély költészet rejlik a hegyi vadász életében; s aki ezt a költői vonást a vadászattal egyesíteni tudja, fokozott élvet talál 

benne. Árnyas erdő, zöld gyopár, a hegyek csúcsán tündöklő hó, melynek alsó szélén már kezdődik a vadászterület — mily 

boldogító e jelenet! 

A vadász sas-szemében megvillan a vadászi örömének sugara, midőn hirül veszi, hogy: j ö n a f e l s é g e s u r ! S örven

deznek az emberséges hajtók. Ott állanak fölszerelve: talpuk alatt a szöges patkó, kezökben a hegyi bot. így kapaszkodnak fel a 

szikla-falakon, hogy a vadat a lövő elé tereljék. Minden cserkészö-uton, a hajtóvadászat minden állásán, a természet képei környezik 

a vadászt, melyek bőven jutalmazzák meg a vadászat mesterségével járó fáradalmat. S ha aztán még vad is látszik s eldörren az 

első lövés; ha a meredekről alágörgŐ nehéz kő s szétzúzott apró törmelék dübörgése tölti el a levegőt: felharsan egy-egy hajtónak 

ujjongó) kiáltása, ha az uralkodó lövésére a szakadék felé zuhan alá a szarvas vagy őzbak. Ilyenkor még a legvénebb vadászt is 

megszállja az a boldog izgalom, amelyet csak a vérszerinti vadász érez és ért meg. 
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Reichenau, a Bécsből legkönnyebben elérhető e pagony, régebben sürü látogatásnak örvendett. Bizonyos, hogy ö felsége 

ott már 1 8 5 0 . lőtt két fajd- s egy nyir-kakast. A következő években már öt-hat kakast teritett le, 1 8 6 0 . pedig már a tizenkét 

darabig jutott. 

Reichenaut akkoriban 'kakas-pagonynak- is tekintették, de Neuberg csakhamar túlszárnyald. 

Annyi bizonyos, hogy a kakasok hamarább dörögnek ott, mint a magasabb fekvésű Neubergben; s aki tudja, a vadász 

mennyire vágyódik tavasszal az első szalonka s az első fajd-kakas felé, a maga értéke szerint fogja megbecsülni a reichenaut 

korai dürgést. 

Az ötvenes években a felséges ur gyakran érkezett meg oda éjféli i-kor, rövid ideig megpihent a Thalhofban s hajnali 

2 órakor, lámpások világa mellett hágott fel a dürgés helyére, korán került meg onnan s már reggeli 6— 7 é>ra között visszatért Bécsbe. 

Derült égnél s csöndes levegőben ez persze merő gyönyörűség; de mi gyakran kénytelen a vadász vészben, hóviharban 

hatolni a dürgés helye felé, hogy onnan, anélkül hogy csak egy hangot hallott volna is, ismét a völgybe szálljon le. 

Ilyen zivataros időt ért ott a fölség 1 8 6 1 . áprilisének 1 . , 6 . és I I . a vörösfenyvesben Prein mellett. 

De meg nem csüggedve, április 1 5 . ismét fölkeresi. Az ég felhős volt s az éj koromsötét. A »Grashüttl« mellett, a 

rözse-vesszővel födött gyepágyon megpihent s jóizüen szivarozott. A lámpás, melynek a felhágáskor kellett világítania, még égett, 

gyéres fényét ráhintve a vén fenyőkre s egy, vagy hat lépésnyire levő bükkfára. 

Ezen a fán mintha nem minden lett volna rendjén, mert onnan a csószlegény már többször hallott valami neszt, amely 

nagyon hasonlított a lepergő hulladékhoz. 

>Nem tudom mi pörög itt alá egyre U 

monda. 

A bükk terebélye alá állott s maga 

fölött, a lámpás fényénél, sötét testet vesz 

észre. 

Ekkor a fölséges ur maga lép a bükk 

alá s fölismeri a kakast. 

A lámpást gyorsan kioltják s a még 

álomban ringatódzó madarat a fogyatékos vi

lágítás mellett is a jód czélozott lövés lehozza. 

Nagyobb vonzó-erővel dicsekedett már 

sokkal előbb Mürzsteg; mert gyakran reg

geli cserkészetben Reichenauból lóháton 

ment a fölség Ameiskoglon vagy Gschaidon 

át Steinalpra, melynek teteje alatt ö felsége 

az ö hűséges vadász-társával, a toscanai 

nagyherczeggel 1 8 G 8 . augusztus 6-án ütött 

éjjeli tanyát. 

A néhány fenyü-deszkaszálból nagyolva 

összerótt bútordarab még ma is megvan s 

bizonyitja, hogy királyunk vadászaton is, 

sőt itt leginkább, milyen kevéssel éri be. 

Steinalpl gyönyörű hely vadász-ember 

számára. Lenn a völgyben a buján zöldelö 

rét, köröskörül tűlevelű fák sűrűje, melyek 

fölé hátul az 1 8 7 8 m. magasságú havas 

emelkedik »Schusterstuhl* és .\Vindberg« 

csúcsaival. 

Ott fenn van az uralkodó állása is 

zerge-vadászat alkalmával. 

Akkor is ott esett a vadászat. A föl

séges ur Öt zergét ejtett el; a nagyherczeg-

nek is ritka vadász-szerencse kedvezett, mert 

az az öt zerge, melyet teritékre hozott, az 

elsők voltak, melyeket valaha lőtt. Mi ter

mészetesebb, mint hogy a favágó legénvek 

vityillójában elköltött reggeli kitűnően Ízlett 

a nagyúri vadászoknak. 
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P1CHI .ER I T J V A K I IANACSOS. 

KUNDRAT JÓZSEF. 

Ez idö szerint a vadászat már csekélyebb erőfeszítéssel jár , mint 

j á r t akkor; mert amióta Mürzstegböl Scheiterbodenen át utat építettek, a 

fölséges ur Nasskührbe kocsiz, ahonnan azonban még mindig három órai 

hágással érheti csak el állóhelyét. 

Steinalpl azelőtt csak gyalogösvénnyel volt kapcsolatban a kül

világgal . 

Jelenleg az összeköttetés kényelmesebb. 

Neubergig vasút viszen s onnan a >todte Weib* hegyen jókarban 

tartott ut vezet Mürzstegen és Freinon át Steinalplra. 

Még 1883-ban csupán gyalog szerrel lehetett a tajtékozó Mürz-folyó. 

mentén a .todte \Veib<-hoz eljutni. Csak a fölséges asszony vállalkozott rá, 

hogy több izben lóháton menjen végig ezen a keskeny ösvényen. 

Ott a zugó viz-esés közelében, hol a Mürz keskeny sziklavölgyön 

feszül át, egy tábla van a sziklafalba illesztve Szt.-György képével, mely 

alatt Mária Valéria kír. herczegnének az előző lapon olvasható német 

versikéje áll, mely magyar forditásban így szól: 

Oh lovag, Szent-György vitéz, 

Pajzs, ha ránk sujt bármi vész, 

Hányszor óvtad meg anyámat, 

Hol már emberkéz lebágyad! — 

Szivem tőled egyet esd 

S ezt a kérést meg ne vesd: 

Légy eztán is égi őre, 

Vigyázz mindig jó szülőmre! 

Emlékül i 8 S j , augusztus 26-ára. M á r i a V a l é r i a . 

Itt járt Erzsébet királyasszonyunk, aki lóháton ment át a >todte 

Weib* hegyen s kevésbe múlt, hogy szerencsétlenül nem járt . A Mürz-folvón 

átszolgáló keskeny dobogó, melyen a felséges asszony át akart haladni, 

a ló patái alatt letörött; az okos állat azonban meg nem mocczant, mig 

egy véletlenül arra menő favágó-szolga ő felségét kí nem szabadította a 

veszedelmes helyzetből. 

A neuberg-mürzstegi vadászterület a vadásznak ideálja. Ilus erdőségü 

magaslatok váltakoznak itt meredek sziklás bérczekkel s kiváló tartózkodási 

helyet nyújtanak a fövad, a zerge s a fajdok számára. 

Európában tán Neubergnek van a legjobb fajd-vadászata. 

A lelőtt vadak sorozata visszavezet egész 1852 -be , midőn a fiatal 

Utalkodó Glockriegelen lőtte az első fajd-kakast a neubergi udvari vadász

kerületben. Abban az esztendőben maga ó felsége lőtt tizet. 

Érdekes, Neubergben mennyire szaporodott el azóta a fajd. 

Mig 1852-ben mindössze tíz fajd- s három nyirfajd-kakast ejtettek 

el, az i 8 g 7 - i k i vadászat már 1 7 7 amolyan, 1 4 7 emilyen darabot mutat fel. 

Eajd-kakas Nyirfajd-k. 

1 8 5 2 — 1 8 6 7 - i g 2 2 9 5 db. 5 6 1 db. 

Ezekből esik ö felségére 1 8 5 2 - 1 8 8 9 - i g . . . . 4 0 6 » 4 3 • 

A legtöbb fajd-kakast a fölséges ur 1864 -ben és 1883 -ban ejtette 

el, mindegyik évben 22-öt. 

Amilyen gazdag Neuberg a fajdban, épp oly gazdagok a mürzstegi 

és freíni pagonyok fövadban és zergében. Eleinte a vadászati időben ó 

felsége szintén a mürzstegi erdészlakban tanyázott, mig vendégei egy közel 

fogadóban háltak meg. A vendégek száma azonban mindinkább felszaporodott 

s már nem tértek a meglevő helyiségekbe. 

Ekkor a király elhatározta egy külön vadászlak építését, melyre alkal

mas tér a Mürz partján ott kínálkozott, ahol a szem a Veltsch-havasra esik. 

A vadászlak építését megkezdték i 86g -ben s kilenc/, év után mellék

épülettel bővítették, mig 1878 -ban mostani alakjában fejezték be. 
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A vadászluk kicsi parkban áll. A katonai- és kabinet-iroda 

tagjainak szánt helyiségeken kivül még tizennyolcz szobát foglal 

magában, melyekből egy dolgozó- s hálóiszobát a felséges ur foglal 

el, egy szalon s hálószoba pedig Albert szász király s királyunk 

veje, Lipót herczeg számára, szintén két szoba van fentartva. 

Ha a német császár vészen részt a vadászatban, az ő 

kedveért királyunk lemond a maga két szobájáról. 

A vadászlak belseje előkelő, de egyszerű. A benyíló csar

nokot s a lépcsőházat vadászi trófeák s vadászati képek ékesítik. 

A szobák disze Alt s egyéb művészek kitűnő aquarell-festmenyei 

s néhány olajfestmény. 

A bútorzat szerényes bár, de kiválóképen kényelmes. Igazi 

vadász-otthon. 

A király hálószobájában keretben s üveg alatt látható Mária 

Valéria kir. herczegasszonynak egy kedves karácsonyi költeménye, 

mely fölött gyöngéd kéztől lestett angyal lebeg a kis Jézussal. 

Alatta látszik a possenhofeni kastély rajza. 

A mürzstegi és freini vadászat nem túlságosan fáradságos. 

Midőn a magas hegységet régóta fedi már vastag hó, a 

mürzstegi ormok még hozzáférhetők s lehetővé teszik a téli 

vadászatot. Különösen a cserkészet szép ott a szarvasok üzeke-

dése idején. 

Alig festi bíborosra az eget a kora pirkadás, a szarvasbika 

máris eltölti szerelmes bögésével a hegv-vólgyes pagonyt. 
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Mt'RZSTEO A MEGSEB
ZETT VAD FÜLKERESÉSE. 

w 

ódon akarja a másikat kitúrni: 

A vadász-embert sajátságos 

érzés lepi meg ilyenkor, midőn a 

bika bőgését hallja. 

Szemét fülét élesitve, tovább 

cserkész a keskeny uton, melyet 

a láb gépiesen követ, mig a tekin

tet figyelve messze csapong. 

Egyszerre ropogóst hall 

Agak recsegnek s egy vad szök

ken el mellette. Tán a suta 

megszimatolta s most elárulja a 

vadászt ? 

Nem ! Ismét csendbe hanyat

lik minden s szótalan halad előbbre 

a cserkésző, hogy a bőgő szar

vast megközelítse. 

Már látja szarvának ágbogait, 

de messzelátójával felismeri, hogy 

csak gyenge nyolczas, amolyan 

kivert bika, aki mint vetélkedő 

társ követi az öregebb vitézt s 

ennek hivó szavát félénken, de 

irigyen utánozza. 

Az öregebb s erősebb szarvas 

az ó kiválasztott sutái fölött 

zsarnoki hatalommal uralkodik • 

sem az elvert bikát nem bocsátja 

a maga közelébe, sem nem tűri, 

hogy sutáinak egyike is csak 

harmincz lépésnyire távozzon el 

mellöle. Legott visszaűzi a csür-

hébe vagy üzekedéseinek terére. 

A kitúrt bikatársnak csak elvétve 

ha sikerül megcsalni a morcsos 

öreget s közéje rontani a féltett 

háremnek. Jaj neki azonban, ha 

az öreg rajt éri a betolakodót, 

ha ez nem elég gyorsan igyekezett 

odébb állní ! Folytonos féltésben 

szemmel tartva sutáit, az öreg 

szarvas még legelni is elfelejt s 

csak ritkán engedi meg magának a 

dogonyában való hütö hempergést. 

öreg szarvast megkapja a harczi Ha valamely versenytárs ravasz vagy erőszakos 

vágy s égve-forrva a féltéstől, áll elejébe a vetélytársnak. 

Ha ez nem vonul vissza, a harcz oly hévvel gyul ki, hogy rendesen a küzdő felek egyikének életébe kerül az. Földre 

szegett agancsaikkal rontanak egymásra s csudálatraméltó ügyességgel támadnak és védekeznek. Messze csattog az agancsok ütközése. 

Szorítják egymást s dobog alattok a iöld. Jaj annak a küzdőnek, amelyik — akár gyöngeségböl, akár vigyázatlanságból — rést 

enged az ellenfélnek; mert ez bizonyosan legott fölhasználja s szarvának legifjabb hegyes hajtását, a szem-ágat, mélyen döfi bele 

a másik lágyékába. 

Ilyen csatát szemlélni és hallani, a vadász-életnek egyik legérdekesebb s legizgatóbb jelenete. 

Bizonyos, hogy cserkészése közben a mi királyunk is nem egyszer volt tanuja az ilyen dulakodásnak. Ki is a meg

mondhatója annak, váljon annak a szarvasnak az agancs-törzse, amelyet a király megejtett, egy másiknak az agancs-törzsét nem-é 

roncsolta meg annyira, hogy ez soha ki nem hajthatott többé? 

A királynak a mürzstegi vadászterületen folytatott cserkészetei szép sikereket mutatnak tel. 

282 

mm 

Mt'RZSTEG; INDULÁS A 
NASSKÖRI VADÁSZATRA. 
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1881. október 2-án ó 

felsége tizennyolezast lött. Ezt 

követé 1889. október 5-én egy 

tizenhatos és 180,2. szeptember 

30-án megint egy tizenhatos. 

Bö teritéket szolgáltat

nak e vadász-terület hajtó-vadá-

szatai fövadban és zergében is. 

Legnagyobb sikerrel a burgi hajtó-

vadászatok jártak, az erdöszélen. 

Ott a növényzet már elsatnyul a 

várfal gyanánt fülmeredő álláson, 

ahol 66 fővad és zerge esett el. 

Hogy királyunk k i t ű n ő 

v a d á s z , aki hosszú gyakorlattal s 

ügyességgel szerzett sikereit önma

gának köszönheti, általánosan 

tudvalevő. De a fölséges ur épp 

olyan jeles c z é l l Ö v Ő is. Husz 

kilőtt golvótöltésnek rendesen husz 

darab vad is az eredménye. S 

tiz megejtett zerge közt legalább 

nvolcz bak kerül teritékre. Alii 

India, adott körülmények között 

sokszor mily nehéz megkülön

böztetni zerge-bakot a zerge-kecs-

kétől, vadász-kalapját meg fogja 

emelni az ilyen vadászi tudás 

előtt. A király vadászi zsákmánva 

aránylag ritkán mutatja föl a leg

több darabot; annyi azonban bizo

nyos, hogy teritékre csak >jó« vad 

került. Mert a király i g a z i vadász. 

A mürzstegi területnek 
J854-ig visszanyulé> tabelláris ki

mutatása a következő eredmé

nyeket mutatja fel: 

1854 — i8rj6-ig elterült 

3466 fővad, 2467 zerge s 62 őz. 

Ezekből jut ó felségére 502 fővad 

s so~ zerge. Az 502 darab fővad 

közt van 160 szarvasbika, 407 

darab zerge közt 320 bak. 

A reichenaui és mürzstegi területnél sokkal nagyobbszerü és dúsabb az e i s e n e r z i , a tenger fölé 1800 m. magasra nyúló 

Pfaffen- és Reiehenstein, a Kaiserschild és a seemauerni hegyek gyűrűjében. Továbbá R a d n i e r , mögötte a Lugauer ormával, mely 

valamennyi társa fölé emelkedik. 

Ez a valódi magas hegység, a fővadak igazi tanyája. 

A völgy fenekén s az előhegyeken fenyvesek boronganak; fölöttük s alattuk, csaknem a völgyfenékig lehúzódva, éles 

mészhegyek meredő falai, rovátkái s a hógörgetegtől vájt szakadékos utak. Ósrégi, viharedzett fenyöszálak, hol egyesen hol 

csoportosan, vagy csúszó görbe fenyő, mely megbízható állást s oltalmat szolgáltat a vadnak — ezek nyújtják az egyetlen válto

zatosságot a kőhalmazok és törmelékek ez útvesztőjében. Itt egyazon födél alatt tanyáz a fővad a zergével. 

A vadász alíg láthat szebb képet Seeaunál. Mélyen alant a sürü, sötét rengeteg, fönn a meredező sziklafalak. Innen 

rajtok a Seemauer szirtes hegye tükröződik a leopoldsteini tóban, túlfelől a Pfatfenstein csűcsa ágaskodik a vadon fölé. Tiszta 

vadász-levegő lengi itt körül az embert. Keble tágul s ragadja magával a vágy, végig nyomozni e hegyek torkolatait és 

vivni magasait. 

MCRZSTEG 1 A TODTE WEIU HEGY BEJÁRÓJA. 
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Fönn a Raucheck ormán a király számára 1896-ban uj állást szerkesztettek. De a felséges ur nem jelent meg a 

vadászaton, minek következtében Lipót bajor herczeg használta, azt legottan öt szarvasbikának, egy sutának s öt zergebaknak 

tetemeivel avatván fel. Ezenkivül Seeau, Gerhartsbach és Haselwitzing a fölséges urnák szintén kedvelt területei, ahol rendesen 

50 darab fövadat és zergét ejtenek el. Vadászat befejeztével a vadász-kunvhóban reggeli következik, utána visszatérés Eisenerzbe, 

ahol a régi »Kammerhof« kényelmes szállást nyújt a királynak és vendégeinek. 

A szép Seeaunál tán még szebb a Kaiserschild s a Lugauer hegyek közé vetett erdős radmerthali völgy. A Radmer an 

der Stubc nevü falu közelében áll a vadász-lak, melyből a szem az egész völgy felett héjáz el s messzelátóval fölismeri az 

irtványok közt legelésző, vagy a tar sziklákon felkapaszkodó vadat. A Radmer-völgy legvadabb mellék-völgye a vveissenbachli. Ez 

egy szoros hegytorkolat, két oldalt alászakadó sziklaiakkal, melyeken tajtékozva csörtet keresztül a patak. Itt-ott a szirtfalak egyes 

réseiben egy kis bumus gyülemlett meg, melyben ősrégi vörösfenyük vetették meg lábukat. Keskeny gyalog-Ösvény vezet a falakon 

s mélységeken át az állásokhoz. A király állásából áttekinthetők a torkolat két oldala s a hajtőktől felabajgatott zergék. Vadászok 

és hajtók, akik már éjjel kerekedtek föl s nyomulnak a magasba, a vett parancs értelmében a megszabott órában kezdik a hajtást. 

S alig kezdődött meg ez Schmalgrat, Kaiserschild, Hühnernest, Weitschütt s Rauchfang felöl, már is hallani a legördülő kövek 

dübörgését, melyeket egy vén bak lódított meg, vagy egy zerge-falka elnyilalása az etetőn át. S nem sok időbe telik, midőn 

eldörren az első lövés. Ennél a vadászatnál, ha kedvez jó Szt.-Hubert, ezernél több a zerge, melyekből, ha szolgál a szerencse, 

hetven esik el. A fölséges ur 1871-ben a vveissenbachli hajtásban egy állásból 27 zergét lőtt, ezek közt 18 bakot. 

Az eisenerzi vadászatok eredményeinek följegyzése 1862-be nyúlik vissza; ám abból a 34 esztendöbül, mely azóta lefolyt, 

hiányzik 13 évfolyam. Ennélfogva ama följegyzések az 1862-töt iSgö-ig terjedő időszaknak csak 21 évéről számolhatnak be. 

Zerge 

. 750 4S9 

. 180 157 

; szarvasbika, 157 

Fővad 

Egészben elejtetett 

Ezekből ö felségére esik . . . . 

1S0 darab fövad között esett el 

között 107 bak. 

Mühlbacher József fövadász, aki a lövési táblázatok veze

tésével volt megbízva, nem igen fényeskedett mint irö, ellenben 

i8g2-ben bekövetkezett haláláig annál körültekintőbb, szorgal

masabb és kiválóképen jeles vadász volt, akinek ö felsége nem 

egv vadászi sikerét köszöni. 

Királyunk, megemlékezve őse, I. Miksa vadászati szabá

lyairól, itt is, mint egyéb hegyi vadászterületein, az évszakhoz 

képest korán indul neki, még sötéttel kapaszkodik fölfelé, hogy 

napkelte előtt már ott legyen állásán. 

S ekkor mindjárt meg is ered a hajtás, mely rendesen 

három, néha négy, sőt hat óra hosszat is eltart. Ha az idő szép, 

csakis a nap szerezhet kényelmetlenséget a vadásznak. Ha azon

ban esős, zivataros idő j á r : egy csöppet sem kellemetes állapot 

ám ott leselkedni az álláson, mely rendszerint a legcsekélyebb 

oltalmat sem nyújtja. 

A vadászatot megelőző este ő felsége elé terjesztik az idő

beosztást mutató táblázatot az állások vázlatával együtt, melyekbe 

a király sajátkezüleg szokta a lövészek nevét bejegyezni. P. o.: 

Az i8g4. szeptember 26-án tartandó 

s o r r e n d j e . 

Cs. és kir. udvari vadász-kerület Eiset 

terület: Weissenbachl 

Elindulás Radmerböl 

Kocsin a W'eissenbachl-patak hídjáig . . 

Ut az állásokhoz 

Hajtás kezdete 

Hajtás tartama 

Hajtás vége 

Leszállás és hazatérés 

udvar vadászat 

. — Vadász-

eggeli 6 órakor. 

. . ' / 4 óra, 

. . * v < < 

d. e. 8V2 órakor. 

. . 6 óra. 

d. u. 2 ' / j órakor. 

. . I V j ó V B . 

Megérkezés Radmerben d. u. 4 órakor. 
Mt'RZSTEO: EMLÉKTÁBLA 
A TODTE VVEIB MELLETT. 
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A lajtántuli vadászterületek gyöngye ellenvetés nélkül E b e n s e e - I s c h I , ott Salzkammergutnak szépséges Traun-vülgyében. 

Ó felségeik, a király s a királyné, a nyár néhány hónapját Ischlben töltik el s e szerint természetes, hogy az uralkodó 

a megtett munka után örömest vadászgat e gyönyörű tartomány hegyeiben s erdőiben. 

Az ö felsége számára fentartott külön vadászterület Goiserntöl lefelé a Traun-folyó mindkét partján, egyrészt a Traunstein-

hegyen át, másrészt egészen a Hüllengebirg-hegylánczon tul terjed. 

Ifjabb éveiben s később féríikorában s erejének teljében a fölséges ur kiválóképen ezen a hegyvidéken, ennek párkányain, 

zugó vizeinek szélén, fennsíkjain s mélységes erdeiben szeretett vadászni, ahol többnyire az éjszakát is ott töltötte a különféle 

vadász-kunyhóban s ahol, bár fogyatékosan voltak berendezve, a fárasztó szarvas- és zerge-cserkészetek után olyan jólesik az álom. 

A spitzahni és kranabethsatteli vadász-kunyhók tanús

kodnak mellette, mily kevéssel érte be a király. Ez idöszerint 

azokból a vadászokból, akik ott fenn az ormokon látták ö 

felségét a vadászat nemes mesterségének gyakorlásában s vele 

osztozhattak annak fáradalmaiban és örömeiben, már alig van 

meg egynehány. Aki azonban e kevesek egyikét hallgatja, 

mikor amaz emlékezetes, dicső vadászati napokat emlegeti: 

annak a lelkében pompás életkép ragyog fel. 

A vadász-kunyhóbul a szemlélő tekintete havasi legelő

nek tündöklő zöldjére esik. Gvalogfenvü foglalja be, melyből 

estenden kilép a vad s kora hajnalban oda ismét visszatér. 

A vad csaknem a kunyhói ajtajáig közeledik s üzekedés idején 

egész közel bőg a szerelmes szarvasbika. Vadásznak már nem 

lehet nagyobb gyönyörűsége, mint ilyenkor figyelni meg a 

vadat s cserkészve megejteni. 

Höllengebirg hegysége oly nagyszerű s annyira meg

bűvölő, hogy a vadász s a természet barátja csak nehéz 

szivvel válik meg tőle. Milyen hivólag ragyog fel hozzánk a 

két Langbath-tó! 

^ Az innenső tó legszélén áll a vadász-lak. Szobája 

y tizenhét, valamennyi vadászias egyszerűséggel bútorozva s 

berendezve. A lépcsőházban itt is találkozni a vadásznak 

^ szokásos diadalmi jeleivel, meg néhány vadászati festménnyel s 

a szobákban egy-egy rézmetszettel. 

Ami azonban legott szembe tűnik, az Kriehubernek 

egy aquarellje a király háló-szobájában 1864-ből, mely Lemmer 

Mátvást, a -FischerhiasI* néven ismert vadászt ábrázolja, 

típusát a töröl metszett hegyi vadásznak, aki gyakran 

kisérte el a fölséges urat, midőn szarvasra vagy zergére 

cserkészett. 

A király háló-szobájában keretben, üveg alatt láthatói 

az egyik tó aquarell-vázlata, a következő költeménnyel: 
Mt'HLBACHER FÖVADÁSZ. 

Egy tó van a völgyben, zug körülötte 

Az erdős hegyvidék. 

Rejtőzik a parton az egyszerű hajlék -

Ezt áldja meg az Ég! 

Itt 

Vili 

Ha 

Én fáradt, jó atya 

tiyhet, az isteni csöndben 

után, 

íja terhe legyötré, 

Itt elveti gondját, nincs dolga egyéb, 

Csak üz nemes vadat; 

Uj, ifjú erőt itt ád nekí Isten 

E kék menybolt alatt. 

Ezért ezerszer áldjon Ég 

Te kedves, csöndes, szép vidék! 

1884 augusztus 18-án. M á r i a V a l é r i a . 
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V 

VADÁSZATI SORREND, A KIRÁI.Y-
NAK SAJÁTKEZŰ ELŐJEGYZÉSEIVEL. 

A hátulsó Langbath-tó is 

érdemes a fólemlitésre. Békésen 

terül el a sürü erdő ölén. Hátul 

tornyosodnok Höllengebirg gör

getegei s a királyunk kedvelt va-

dászó-helyei: rlírseblucken, Roth-

graben, Sandgraben s a magas 

Spielberg. 

S ott is esett meg 1867-ben, 

hogy j 6 darab vadkeeskét (a kőszáli 

kecske korcsait), melyeket Salz

burg melletti Hellbrunnböl hozat

tak, a langbathseei vadász-lak 

mellett a király és vadász-vendégei 

jelenvoltában eresztettek szabadon. 

A nemsokára lehullott sürü 

hó azonban arra birta e félvad, 

elcsüggedt állatokat, hogy a va

dász-lakhoz visszatérjenek, s mig 

„ a tél tartott, ólban is etették őket. 

A kővetkező tavasszal még 

14 darab maradt fenn közülök, 

melyeket Höllengebirgébcn újból 

szabadon bocsátottak. 

Egy álló esztendeig a vadá

szok színüket sem látták, mig 

l86g-ben, zerge-vadászat alkal

mával, egy csapat vadkecske a 

hajtók lánczán visszafelé tört 

keresztül. Az állatok a legnagyobb 

mértékben voltak elvadulva. 

Későbbi vadászatkor ismét 

hajtás elé került egy vadkecske-

falka, melyből kettőt a toscanai 

nagyherczeg ejtett el. 1876-ban 

egy meglehetősen elgémberedett, 

satnya kecskét Lipót bajor herczeg 

lőtt le. Ez idő óta nem láttak 

több kőszáli vadat ottan, s ugy 

látszik, Höllengebirge hegyeiben 

nem is tarthatta fenn magát. 

Elhagyjuk a bájos Langbath-

tavát, hogy a Traunvölgynek 

jobbik oldalára, az offenseei terü

letbevessünk egy pillantást. 

Ebenseeből a régi offenseei 

uton kivül a rinnbachi s egyéb 

amely okból ez a havas ujabb idők óta a 

;al nem csupán szarvas-cserkészetre 

vad hegytorkolaton átvonuló ujon épült eschbachi ut is vezet föl a fahrnaui havasra 

fölséges ur és vendégeinek gyakori találkozásának színhelye. Mert innen nem igen nagy fáradsáj 

lehet vállalkozni, de az egyes hajtások idején az állások is könnyen elérhetők. 

Steineck-Fahmauban 1895-ben egy hajtó-vadászat alkalmával 19 szarvasbika került a fölséges ur elé. A királynak 

ritka vadász-szerencse kedvezett, mert . 17 bikát ejthetett el, melyeknek agancsai a természetes nagyság ' /« méretében vannak itt 

feltüntetve. 

Nyár derekán sürün fordul elő, sót szokott renddé lett, hogy a király, Ischlböl jövet, még napkölte előtt érkezik meg 

a kitűzött helyen s a lövésnek kedvező világosság derengésekor állását el is foglalja már. 
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A két-három óráig eltartó hajtás legott meg is kezdődik s délelőtt 8 óra-tájt ó felsége ismét Ischlben van már, hogy 

iró-asztálához üljön s napi munkáját folytassa. 

Az offenseei pagony fő-ékessége maga a tág völgykatlan, melynek közepén ragyog a kicsi tó. 

A népköltészet a vadász ideálja gyanánt emlegeti. 

S méltán. A hatalmas hegylánczolat (Eibenberg, Hohe Tenn, Sulzkogel, Himmelstein s Wildenkogel) nagy vadállomány

nak nvujt oltalmat: fenn, ahol már fa sem terem, a zergék — s mélyebben lenn, ahol sürü fenyves foglalja be a tág völgykatlant 

és tavat, a fövad számára. 

A tó mellett buja növényzetű rét terül el, melyen a tó vízfolyása kígyózik át. 

A lefolvás bal partján, hegynek a szelid lankáján, homlokzatával az Eibenberg, Steineck s Langwand hegyei felé fordulva, 

áll az offenseei vadász-lak. 

Kirakunk lépéseinek olvasatlan ezrei vannak itt eltemetve az offenseei pagony fönséges hegyeiben és erdőiben; s mennyi, 

de mennyi fiatalkori emléke fűződik e csodás vadász-otthonhoz! 

Régebben jellemző tornyocskával ékesített szerény vadászlak állt ott, melynek az épület későbbi kibővítésekor áldozatul 

köllött esnie. 

A bejáró fölött ez a mondás olvasható: 

Es ist alle Tage Jagdtag, 

Aber nicht alle Tage Eangtag. 

(Minden nap lehet vadász-nap, 

Csak hogy nem mindig fogás-nap.) 

S a csarnokban ez van felírva: 

Zu erquicken traurigen Muth, 

Dazu ist Jagen Nutz und Gut. 

(Búbánatot eloszlatni, 

J ó és hasznos a vadászat.) 

KAUMLK VADÁSZKASTÉLY. 

ML'KZSTEG: A/. ELEJTETT VADAK 
MIX.TEKINI ÉSE FÁKLYA VILÁGNÁL 
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Igenis, ugy is van! Nincs, ahol sziv és elme ugy megépülne, mint istennek szabad természetében. 

Ez a vadász-lak is hasonlókép van berendezve mint a többi s 17 szobát foglal magában. 

Közel oda egy ócska kápolna s az u. n. »Almhaus« áll, vadászat idején az udvari vadászat-vezető s a vadászati 

személyzet szállása. 

A háziak közül föl kell emlitenünk a hűséges iGretW-t. Ez, sietünk megjegyezni, nem emberi teremtés. Egy havasi 

asszony 1882-ben a hegység mélyeiben, Zwieslalmon akadt rája, árva szarvas-borjucskára. De egyszer jött ám a gonosz vadász 

s az asszonytól elvitte a üre t l t ; és nem is kárára a bájos állatkának, melyet aztán ott neveltek az ohenseei tó partján. Lett is 

belőle szép szarvas-üsző s teljes szabadságot élvezve tetszése szerint legelészett s járt-kelt a vadász-lak körül. Három esztendős 

korában már anyai öröm jutott neki, helyes kis szarvasbikának adva életet, aki sok ideig hű fiu gyanánt maradt meg oldala 

mellett s még hatos létére is eljárt a téli etetésekre s kezes létére nyugodtan szedegette ki a gesztenyét a vadász markából. De 

nyolczas agancs-diszt rakva, sajna, könnyelműen a vadász-sor elé került, ahol egy golyó leterité. 

A Gretl már hat borját ellett, melyek azonban szülőföldjükhöz nem ragaszkodtak oly hiven mint az anyjok, aki elkalandoz 

Grünauig és Rinnbachig, napokig elmarad, de megint csak visszatér a vadász-lakhoz. 

A Traunsteinról is essék említés, erről a hatalmasan elöretolukó szikla-óriásról. Meredek falai, melyeknek képe a 

Traun-tóbul verődik vissza, Leinaustiege mellett mélyen be vannak hasogatva. Ott köt ki a gőzös, mely hozza a vadász

társaságot. A vadászat rendesen jól sül el. Sokszor 50 darab zerge is kerül teritékre. A király legkedveltebb vadászatai közé 

tartozik a traunsteini. 

Az udvari vadászatokon a salzkammerguti területeken elejtett vadak táblázata a következő eredményeket mutatja fel: 

Eövad Zerge ó z 

1856—1896-ig 2561 4576 44 
Ezekből ő felségére esik 561 1166 g 

561 darab fővad között volt 412 szarvasbika, 1166 zerge között 556 bak. 

z g 1 



A *GRETLi 

Az udvari hegyi pagonyokban Ó felsége lőtt: 

Fajdot Fövadat Zergét Özet 

1 8 5 2 - - 1 8 9 7 Neuberg . . 4 0 6 — — — 
1 8 5 4 - - 1 8 9 6 Mürzsteg . . — 5 0 2 4 0 7 ? 

1 8 6 2 - 1 8 9 6 Eisenerz — 1 8 0 ' 5 7 6 

1 8 5 6 1 Nyö Salzkammergut 5 6 1 1 1 6 6 9 
Összesen 4 0 6 1 2 4 3 ' 7 3 0 •5 

Nem fejezhetjük be leírásunkat anélkül, hogy meg ne emlitenők azokat a férfiakat, kik e hosszú időtartam alatt a felséges 

ur vadászati szolgálatában állva, megnyerték a legfelsőbb urvadász kegyét. 

Miután 1868-ban az egyes területek jogi és közigazgatási viszonyaiban oly változások történtek, melyek a vadászatra 

nézve szükségessé tették a hozzájok való alkalmazkodást: ő felsége a magán- és családi javak legfőbb igazgatóját, freudenthali 

Wrbna Rudolf gróf titkos tanácsost bizta meg a közigazgatási szolgálat rendezésével. 

Ez a választás a képzelhető legszerencsésebb volt. 

Wrbna gróf, a szó legnemesebb értelmében gavallér s emellett fölséges urának legodaadóbb szolgája: jóakaratával, előkelő 

önzetlenségével s igazságos voltával csakhamar megnyerte magának az összes vadászati személyzet határtalan tiszteletét. Midőn 

1883-ban meghalt, mély gyász borult a magas hegység vadász-lakaira és kunyhóira, ahol az ö emléke maiglan is él. 

A Wrbna gróf kibocsátotta szabályrendelethez képest a fölség hegyi vadászterülete udvari vadászvezetési kerületekre van 

osztva, melyeknek élén, udvari vadászat-vezető gyanánt, egy-egy erdész áll. 

A salzkammerguti első fö-vadászvezető az ebenseei Cirill János vadász-mester volt. Ott is leljük öt a Kriehuber képén (>Offensee 

1 8 6 4 « ) az öreg Loidl József fövadász és Neubacher János erdő-csősz társaságában, akik mind a ketten mint hegvi vadászok jeleskedtek. 

Az öreg Grill mellé helytartó-segédül adták már 1862-ben Pichler Keresztélv cs. és kir. erdő-mestert, az ischli erdő-mester, 

l'ichler Rupertnek fiát. 
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vettetett ki cs. és kir. fö-erdómesterré, íí.v vei utána a nyugalomba Miután Pichler 1873-ban Salzkammergutba 

vonult Grill vadász-mesternek lett hivatalbeli utódja. 

1862—1877 közötti években jutott Pichlernek az a szerencse és kitüntetés, hogy a felséget az ö salzkammerguti 

vadászataiban csaknem mindig ő vezette állásra. 1878-ban cs. és kir. udvari tanácsossá s a magán- és családi javak igazgatóságának 

elöljárója lett s 1883-ban, Wrbna Rudolf gróf halála után, az udvari vadászat kezelésével is megbízatott. 

Az 1894 óta nyugdijas Pichler Keresztély tennenbergi lovag, mídön a magánéletbe vonult vissza, fölemelő, drága emlékeket 

vitt magával. 

Végül még egy férfiú érdemli meg, hogy külön emlékezzünk meg róla. 

Ritka ügyességgel értett hozzá, a vadász-lakokban, de főképen a fogyatékos berendezésű kalvibákban megszerezni fölséges 

ura részére a lehető legnagyobb kényelmet. Ez a királynak első komornyikja, Kundrat József volt. Jó és értelmes vadász, s mindig 

kész, a vadászat érdekeit előmozdítani. 

A vadászat kedveért nagy felelőséggel járó szolgálatának minden nehézségeit könnyen és szivesen viselte el. 

Kundrat fáradhatatlansága, kivált a hatvanas években s a hetvenesek elején, sokszor heteken át tartó, vagy megszakítás 

nélkül folyt idózése a vadász-lakokban, bámulatot gerjeszt. 

Mikor aludt voltaképen, azt senkisem tudta. 

Hajnalban, vagy akár éjfél utáni 1 vagy 2 órakor már készen állott a' vadászatra s elsÖ volt a kitűzött helyen; s midőn 

késő este már minden részvevő nyugalomra tért: csak ilyenkor lelt időt, hogy az öt személyesen illető előkészületeket a következő 

napra megtegye. S e mellett, ő felségének egyszer-mindenkorra megadott engedélye következtében, részese volt minden vadászatnak. 

Csak egy órával a fölséges ur távozta után indult útjára Kundrat ur, a pagonyok alapos ismerője. Sem vadászra, sem 

fegyver- vagy podgyász-hordozóra nem volt szüksége. Kiváló tájékozási képességénél fogva magától akadt rá a helyes állásra, 

amelyről, szükség szerint, mindenkor ugy távozott el, hogy a vadászatot meg nem zavarta. S ha azután a király, vendégeinek 

élén gyors lépésben sietett a vadász-lakhoz vagy kalyibához, az öreg Kundrat bácsi teljes szolgálati készségben fölséges urát 

már ott várta, hogy kezéből a golyós-puskát s a hegyi botot elvegye. 

Nyomban utána arra irányult gondja, körülnézni, váljon 

a fáradtan hazaérkező vadász-társaság jóvoltáért tett rendelkezéseit 

foganatositották-e ? A vadász-világnak méltán van oka, hogy 

derék öreget szives emlékezetébe foglalja. 

EBENSEE: A KIRÁLY A EAHRNAL'l VADÁSZLAK LLÓTT KISLIlti TERITEKET SZEMLÉL MEG. 
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A hegyi vadászatok mellett, amely vállalkozások a leg

nagyobb szívósságot követelik, a király kiválókép szeret Gödöllő 

messzeterjedő pagonyaiban cserkészni. 

Régebben sürün esett meg, hogy ö felsége Oculi táján szállott 

alá e rengeteg vadászterület mocsaras lápjaiba, hogy körületökben 

biztos puskájával néhány hosszúlábú s csőrü szalonkát röptében 

leszedjen. Evek óta azonban nagyobb kedve telik benne, eléje állani 

I hatalmas szarvasbikának vagy leteríteni a borzas vadkant. 

Egy napon a gödöllői kastély nagy hivatali szobájának AlíC-korongján a tű egyszerre csak kezd körül

szökelleni, mint őralapján a másodpercz-mutatö, hogy csak azoknál a betűknél pihenjen meg, amelyeknek összerovásából 

egy legfelsőbb vadászati parancs derül ki. Alig érkezett le a meghagvás Budából Gödöllőre, amidőn a kastély körül lába kel 

még a rögnek is. 

A lakó-szobák mindig rendben vannak, de készületlen ám a vadas. Hogy rendben legyen ez is, hogy a király hivására 

talpra ugorjon minden legény: erről E e t t e r a ur, a fővadász-vezetó gondoskodik, az ő felséges urának leghivebb szolgája, aki, 

mint alább ki fog tűnni, csupán egvetlen egvszer ingott meg. 

Csak a békességesen legelésző fóvad nem sejti, mi vár ja ; csak a busafejü sörtevad nem gyanitja az ő közel végét. Mert 

legföképen ez a bozontos ficzkö az, akiben kedve telik a királynak. 

Lipót bajor herczeg nagy mértékben s méltán dicsekedhetik fölséges ipájának kedvező kegyével, mint akinek legkedvesebb 

vadásztársa is, mert ügyes, SZÍVÓS és bátor. 

De már a vadkanokat mégis sajnálja tőle a király, sajnálja voltaképen mindenkitől. 

Tán még csak a nyirfajd megejtése nyújt akkora Örömöt s igazi vadász-elégtételt a legfelsőbb urvadásznak, mint 

amekkorát olyankor érez, midőn sikerült neki leteríteni a vadkant. 

Ifjúi mozgékonysággal, meg sem érezve a fáradtságot, indul kí ellene; az átrontás közelében visszafojtja lélegzetét, 

izmainak nyugalmat parancsol s csak szive dobog az örvendő várakozásban. 

Bár mennyiszer nyilatkoztatta is ki a fenséges vő azt a forró vágyát, hogy sörtevadra szeretne vadászni: a király 

mindig vidám duzzogással felelt, mely mind a mellett komoly tiltakozást foglalt magában. 

• Hát még mit? Ott a szarvas, ott az óz! Van annyi, amennyi szemednek-szádnak tetszik. Azokra rápörkölhetsz, vala

hányszor csak kedved tartja. De a vaddisznómat nem adom!' 

É s mégis megesett egy izben, hogy az állhatatos vadász-vezető a herczeg szorító kérelmének nem birt ellenállni. Nagy 

aggódva és >szurkolva« vezette hát az ostromlói férfiút a fölötte kapó:; vad nvomára. 

AH a király és figyel. Mi volt ez? A távolban tompa lövések. . . . 

• Mondja csak I'ettera,- kérdé egy órával később, -mi volt az? Hallotta? Vagv is inkább: kivel vadászott arra Babath felé?« 

Pettera ur bűnbánó vallomást tett. 
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• Felség . . . ó kir. fenségével, Lipót herczeggel. De ő fensége 

csak süldőt, jóformán csak malaczot lőtt . . .« 

• Ugyan ugy-e?« feleié gúnyosan a király. .Malacz volt csak? No, 

szeretném látni azt a »malaczot*. . . .« 

Mit volt mit tenni? A megszontyolodott Fettera bácsi a kastély 

udvarába vezeti a fölséges urat . . s ott, az aranysárga homokon hatal

mas vadkan nyúlt el, melynek lapoczkájából még akkor is szivárgott a 

fekete vér. 

Csak szeretett leányának, Gizellának sikerült a király rossz kedvét 

megengesztelt mosolygásra váltani. 

1867 márczius 21. igtattatott törvénybe a gödöllei korona-ura-

' •h&'ii "" dalom, s tiz nappal később már ott vadászott a király szalonkára, a 

mártonberki pusztán, Ez volt első vadászata az uj roppant uradalomban. 

Kíséretében voltak A n d r á s s y Gyula gróf, W e n c k h e i m Iiéla báró, 

W a l d s t e i n gróf és I v á n k a Imre. 

Néhánv év előtt, beszéli Ripka ur, egy erdőkerülő ritka vadászati 

zsákmányhoz juttatá a királyt. 

A babathi erdőben hatalmas kanról tudtak. Régóta csörtet arra ki 

s be és túrja a fák tövét; de annyira vad, hogy meg sem lehet közeliteni. 

Haj, haj! Az lesz aztán a cserkészet, amely ezt a legényt fogja 

vaczkából kicsalni! 

Az ifjú erdőkerülő el is határozza magában, hogy megismerkedik 

ö kelmével; sőt még meg is barátkozik vele, ha ugyan hajlandó egy 

í™*yC^** vadkan az ilyen gyöngédebb érzelmekre. 

C P A V * Í = - Egy szürke reggelen végre fölfedezi. 

Ott szántott orjával mély barázdákat a ft'tldbe a farkasvégi erdő-

szélen. Majd leült kunkoros farkának a bojtjára s jóízűen csámcsogott 

Dele a kelő hajnalba. Az erdőkerülő megszerkeszti a maga hadjárati 

menet a gubája ujjából el is hullatja a kövér kukoricza-szemeket. Aztán szép-csöndesen egy sürü tervét, vig nótát fütyörész 

mogyoró bokor mögött lapul meg s lesi az eredményt. 

Váljon, megérzi-e a csemegét? gondolja magában a babathi gyerek. 

Csakugyan! Megszimatolta. Már koczog is át a zsombékon, miután óvatosan és ravaszul körültekintett előbb. Megindul 

a nyomon, egyenkint fülkapdossa az izes szemeket, magnak Sem hagy belőlük. 

Másnap ugyanez a játék foly. 
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GKILI. VADÁSZMESTER A HAJTÓKKAL. 

Nótáját fütyörészve jön a kerülő s az aranv szemeket bőven pörögteti alá. A borzas kan már tudta, mit jelent a fütyülés. 

Ez az a kedves kukoricza-dal, amelyet ö annyira szeret. 

Persze, hogy csakis akkor bujt elő rejtekéből, midőn a süvítés messze hallatszott s körül minden csöndes volt már. De 

ekkor azután annál gyorsabban lökte ki nagy fejét a cserjés ágbogából, oda sandalitott apró szemeivel az ígéretes aranysárga 

fonálra s azt egész hosszában magába is motollálta — már hogy egyenkint szedegette föl a szemeket. 

A kerülő gondoskodott róla, hogy halandói lélek még a tájára se jusson az ő kosztosának. S ilymód teljesen sikerült 

neki, ha már szoros barátságot nem szőni is, de ugy ahogy megismerkedni vele. 

így tartott ez a hosszú nyáron át. Alig jött a kerülő s fütyörészte bele nótáját az üde reggelbe: katlanában a négy 

körmére is szökkent már az agyaras, aki a szokatlan jótartástól ugyancsak meggyarapodott. Megjött tehát az ideje, jelentést tenni 

a felséges urnák erről a hatalmas kanról. A királv ki is tűzte a vadászat napját s egyedül, a kerülőnek vezetése mellett, hatolt 

be a farkasvégi sünibe. 

Körül mély csönd a vadonban. Csak nehánv varjú károg, lomhán szálldosva el a fák sudarain. Kedvező szél az útból 

félresöpri az avar lombot, a lépések nem okoznak zajt. Szolgája oldalán lépked a király, akin kellemesen borzong végig a vadász-láz. 

Ekkor ezt suttogja a babathi fiu: .Fölséges uram! Ha jelt adok, méztasson elmarannyi és ott annál a cserjésnél megánvi. Nékem 

előre muszáj mennyi, hogy a disznó meg ne gyanhjon.* Erre a kerülő rázendíti a füttyös nótáját, azt a nótát, amelyre a pintyőke 

és a rigó megadja a kedves választ. S a válogatott arany kukoricza-szemek oly bőségben omlanak, mint eddig soha még. A kitűzött 

perczben a kerülő megadja a jelt. A király a bokor mögé siklik. A dal lassan elmosódik a távolban. A fölséges vadásznak zöld 

hajtókás szürke zekéje alatt megdobban a szív a vadász-gyönyörtől. Egyedül áll ott a hatalmas ur a vadon magányában. Most ! . . . 

a nagy némaságban egyszerre csörtetés hallatszik és fúvás. 

Jön! S alig múlik el öt perez — az ilyen helyzetben megannyi örökkévalóság — már a kan meg is jelen a tisztáson. 

Idomtalan nehéz fejét fölüti, belehunyorgat a világosságba, majd leszegi fejét . . . ott ragyognak elébe a sűrűn elhintett arany 

szemek s mohón rohan feléjük. És ugyan-ebben a pillanatban nesztelen emelkedik föl egy halálhozó cső. A vadkan még le sem 

nyelte az első falatot, midőn eldördül a lövés, melvet súlyos zuhanás követ 

A lövés zugó morajlással verődik vissza az erdő felől, megriadt madarak nyilainak át az ágakon s még róka koma is 

ajánlatosnak véli bátorságosabb helyre vinni el az Ö lombos farkát. 

Ott fekszik a királyi vadász lábainál a rengeteg agyaras. 

A kerülő, aki az izgató, gyönyörű jelenetnek messziről volt szemlélője, ügetve közeledett s örvendezve kívánt szerencsét 

a remek lövéshez. A király megdicsérte a fiút, meg is köszönte neki a szerzett vadászi élvezetet s bőséges jutalomban részesité. 
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EBENSEE: A KIRÁLY KEZÉTŐL ELESETT HÉT SZAR VASBIKA AGANCSAI A STEINECKKAHRNALT VADÁSZATBÓL. 

Magától értetődik, hogy ö felségének minden sikeres lövését fóljegyzik. 

i8g6. p. o., K a l l i n a magyar királyi főerdésznek kimutatása szerint, ő felsége a gödöllei vadasokban lőtt három szarvast, 

két vadkant, egy őz-sutát, huszonkét nyulat, egy túzokot s több apró madarat: összesen 249 darabot. 

A kastély lépcsőházában és csarnokának falain sürün sorakoznak a vadász-diszek: a tizennyolczas agancsok s vadkanok 

agvarai — jobbára a király remeklő lövéseinek hirdetői. 

Kedves erdei idyll az, midőn a legfelsőbb urvadász és vadász-társai fesztelenül s vidám beszélgetés közt falatoznak, s 

maga a felséges ur is fölforditott kosárnak a fenekén, vagy afféle piktor-boton ül. Ilyenkor ki van zárva minden udvari feszesség 

s czeremónia. Rövid reggeli után újból megzendül a kürt és hopp hopp . . . t rara! . . . tovább foly a vadászat. 

Hegyi vadászataihoz a király kiválóképen azt a Lancaster-puskát (Express rifle) használja, melyet fölséges neje ajándékozott neki. 

A gödüllei vadász-terület, beleértve Gödöllőt és Mácsát, maga 28,000 hold. Régi birtokosa, Grassalkovich herczeg halála 

s későbbi tulajdonosa, a belga bank gazdálkodása óta, meglehetősen el volt hanyagolva. Nem azért mert megkevesbedett, sőt 

inkább azért, mivel vad-állománya nagyon is felszaporodott. Jóllehet róka, hiúz, nádi farkas és vad-orzó tizedelte: sörtevad s egyéb 

kártékony állat oly mértékben gyülemlett meg ott, hogy a szomszédos gazdák már védekezésből is vadorzókká lettek. Ott még 

csirázö mag-korában túrta ki a vaddisznó a kukoriczát; vetés alig szökkenhetett kalászba s egyéb ültetéseket is megdézsmált az 

ott kedvére pusztitó négylábú rablóbanda. 

Az időtől fogva azonban, hogy Gödüllő korona-uradalommá lett, okos és erős kéz üdvös változást létesitett ott : a szinte 

nvugat-amerikai vadonba rendet vitt be és szabályt. A vadat gondozzák, a szántóföldeket védik és oltalmazzák, a kastély kibővült 

s megszépült és kertje diszesre vált. 

Messze földein hiresek a gödöllei róka-vadászatok is, melyek néha egész Vácz vagy Budapest alá sodorják a vadász

társaságot s akárhányszor le, csaknem a róna szélére. Csaliton, nádason keresztül törtet a vörös kabátos uri sereg s ádázul kergeti 

a drága ebfalka Renardus mestert. Nem csak tartalomra, de festőiségre is, ezek a Pascal-malom kürül kigyúlt s messze gyűrűkben 

folytatódó vadászatok nem csak tartalmasságban, de a táj és jelenet festóiségében is messze fölülmúlják az angolországiakat. És 

amikor még maga is részt vehetett bennük a mi királynénk: olyan lovarnőt jutott látnunk, akihez foghatót bátorságban és bájban 

nem ismerünk. 

GODOLLÓ: HEGGKLI A S/ABADBAN. 





ISCHLBEN 
MoFFAftMlN 

Ezt a kies nyaraló városkát Salzkammergut gyöngye

ként szeretik emlegetni. Az idegen sokszor kérdi: miért? 

Rendesen valamely helység magában nem igen járul hozzá 

a körnvéke szépítéséhez. A természet sokkalta többet tett 

önmagáért s miérettünk, mint tehet az ember az ó kedveért. 

A természeti szépség növelését czélzó művészet mesterkedéssé 

fajul. A mezei, erdei s vizi istenségek épp oly mértékben 

kerülik a retouchet, mint amilyen mértékben a többé vagy 

kevésbé csinos nők folyamodnak hozzá. Ha I s c h l jelentősége 

mellett csakis a tájkép jönne tekintetbe, az a szűkebb föld-falat, 

melyet a helység betölt: a látszólagos rejtély még mind nem 

volna megoldva. Salzkammergut, forrás-bölcseje az ezüst fodro-

zatu, halas, jégtiszta Traun-folyónak, nem csupán egy, hanem 

számos gyöngyszemet foglal magában, gazdag füzérét az ilven 

kincseknek. Mindenki előtt az a magaslat, amelyen az ö háza épült, 

a ^legszebbik pont* ; s legbájosabb az a völgy, melv állandó, 

vagy ideig való tűzhelyét oltalmazza. Ha azonban az idegen 

még folyton tudakolná Ischl kedveltségénck okát: ekkor elvezetik 

néhány lépésnyire a folyó mentén, meg tovább hegy iránt, 

s oda mutatnak a sötét fa-sudarak fölött egy tündöklő pont 

felé. Ott rejtőzik, gyöpnek bársonyában, zöld párnák ölén az 

igazi gyöngyszem: a király nyaralója. 

A villa, mely két szárnynak hozzácsatolásával kastély

hoz lett hasonlóvá, abban az időben, hogv uralkodónk édes 

anyja, Z s ó f i a kir. herczegné Eltv dr.-tól magához váltotta, 

igen szerényke épület volt. Az uraság részére alig akadt, a 

cselédség számára meg éppenséggel nem jutott benne helv. 

De az egyszerűségre amúgy is hajló uralkodó család beérte 

a kevéssel, cselédség tekintetében a legszükségesebbre szorít

kozván. Itt élte F e r e n c / . J ó z s e f kir. herczeg legboldogabb 

fiu-korát, e helyhez fűződnek első vadász-örömei s czéllövö-

diadalai, hogy ugyan-itt, néhány évvel később, midőn bár még 

fiatalon, de mégis mint uralkodó, fenséges anyjának tett édes 

vallomás után így kiáltson fel: »Ez az én életemnek legbol

dogabb napja!« Mert Ischlben látta meg először E r z s é b e t e t . 

Hiszen husz éves fiatal kebelből könnyen fakad ki ez 

a •legboldogabb nap*, erős reményében annak, hogy ezt 



ISCHI. ES A 
KIRÁLYI NYARI-
LAK LATÓKEHE-

a legboldogabb napot még boldogabb is követi. A király lelkében bizonyára sürün rajzottak fel amaz ifjúkori emlékek, midőn később 

legkisebb leányát, M á r i a V a l é r i a kir. herczegnőt kisérte oltárhoz, hogy ott gyöngéd atyai karjaiból a férj karjaiba bocsássa. S akkor 

nyáron, hogy a pusztító árvízzel nyomor és ínség nehezedett rá Ischl lakóira s a fölséges ur segítve, mentve, biztatva tűnt fel 

itt is ott is az elöntött utezákon és hajlékokban : valljon nem érezte-é ott és akkor, midőn múlóban volt a veszély s az ó jósága 

megenyhité a természeti vad erő kegyetlenségeit — nem érezte-é a legszebb, a legboldogitőbb pillanatot, melyet valaha Ischlben 

töltött? Mivelhogy nincs boldogitóbb érzés annál, mint midőn másokat boldogíthatunk. Sok és drága szál köti tehát a mi királvunkat 

Ischlhez is. 

Hogv a fölséges urnák milyen finom a stíl-érzéke s művészi ízlése: bizonyítja a villának belsó és külső elrendezése. Terem, 

szoba, fülke s erkély dísze mind abból a talajból tellett, amelyen a nyaraló) áll. Amit művészet és ipar alkotott itten, az mind tőrül 

metszett eredetiség, s teljesen hozzá illeszkedik ahhoz, amiből, s amely czélra készült. Minden végtelen egyszerű itt s végtelen előkelő. 

Minden apró részletén meglátszik, hogy olyan valaki lakja és használja, aki keveset akar, mivel mindene van. ó, a gazdag, csak 

azt a fénvüzést engedi meg magának, amelyet a falu legszegényebb zsöllére is megszerezhet: levegőt, világosságot s tért, hogv 

tekintete szabadon csaponghasson el mindenfelé. Ebből aztán bőségesen is jutott a fólség ischli nyaralójának. A fogadó terem 

erkélvéröl elragadó kilátás nyílik az. ischli hegységre, el a stájer ormokig. Minden ablakból csupán park- s erdő-részleteket látni; 
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vagy a virágos földszintben gyönyörködik a szem ott a terrász tövében, ahol szökellenék a fehér vizek, melyek T i l g n e r jeles 

szobrász-hazánkfiának bájos kut-alakjait locsolgatják. A park mélyében vörös fenyők, ihar- és bükk-törzsek közt kérges tetők alól 

világos falak derengenek át. A cottage az, mely magába foglalja a szűkebb kiséret s a cselédség számára szolgáló pavillonokat. 

S még mélyebben, az erdő rejtekében bujkál az a fa-szálakból összerótt házikó, mellyel a nagyszülék gyöngédsége kedveskedett az 

unokáknak — igazi játékszer, mely telisded-tele van zsúfolva játékkal. Szeretnek is ott a fenséges apróságok, főképen a forró déli s 

délutáni órákban; és alig mulík el nap anélkül, hogy a király néhány pillanatra ott fül ne keresné unokáit, ott abban a házikóiban, 

amelyben nem tartva a vasorrú bábától, játszhatják el Jancsit és Juliskát. 

A villa előtti kert még 1854-ből származik. Amolyan franczia szabású díszkert. St. Cloud és Fontainebleau példájára, 

itt is a heliotrop és geránium, a halványvérü alacsony Malmaison-rózsa s a karcsú törzsű, tea-illatu Maréchal Niel s Gloire de 

Dijon és gladiola szegi a virág-ágyakat. Magasra mered a legyező-pálma s a széleslevelü banánfa. A félig délövi, félig a nyugat

európai enyhe égaljhoz szokott növényvilág átmenete a mi fanyar, zivatar-álló hazai bokrainkhoz és facsoportainkhoz, mig végül 

a Jainzen erdejébe vész -— kitűnően van megoldva. Az üvegházi virágtól a Jainzen oldalában vadon termo hegyi fűig szeszélyesen 

tekergőző számtalan csínált ut és taposott gyalog ösvény kanyarog ide-oda az erdóben. Az utak aranysárga fövénnyel vannak behintve. 

Midőn a fólségek unokái takaros pony-fogataikon vágtatnak keresztül-kasul a vörös-fenyők naptól fényes törzsei a latt: 

a lovacskák patkói s a gyorsan pörgő kerekek alól csakúgy sziporkázik szerte a ragyogó homok. Szinte a mesevilágba merengünk 

vissza, midőn aranyfűrtüs királyfiak s királykisasszonyok a fehér pávával, ezüst halacskával beszélgettek s tanultak a pásztoríiutól 

füzfasipon sipolni. Ezek az idők persze elmultak. Aki azonban látja G i z e l l a és M á r i a V a l é r i a kir. herczegasszonyokat, sok 

polgár asszonyénál egyszerűbb ruhában, gyermekeikkel a fürdői közönség soraiban sétálni: az ugy találja, hogv a királvlánvok 

mosolygása most sem kevésbé szíves és bájos, mint volt az aranyos mesevilág korában. A fenséges asszonvok ezzel az Ő szerény 

megjelenésükkel s egyszerű voltukkal többször hoztak már zavarba egy-egy polgári nőt. S nem is rég történt, hogv a pénzvilág 

egyik hölgyének ugyancsak kellett röstelkednie. Ez két kicsi leányával a >Sophienblick« nevü kilátási pontnak egv padján ült. 

Nyájas köszönéssel egy fiatal nő a gyermekeivel foglalt mellette helyet s tarsolyából előszedte kézimunkáját. Két anya közütt, 

főkép ha gyermekek is vannak jelen, gyorsan ered meg a beszélgetés. »Ki varrja az ün kicsinyeinek ruháit?* kérdezé a fiatal nő; 

az aki később érkezett. A gazdag hülgy elsőrendű czéget emiitett s félre sem magyarázható oldalpillantással szomszédja ültüzetére, 

hozzá tette még: .Hanem hát az a maison H. nagyon drága, s árait nem mindenki győzi.- .Bizonyára,* mosolvgá a fiatal 

asszony, »s épp ez okból magam készitem gyermekeim ruhácskáit.* S ezt mondván, egy kedves himzett ruhácskát lobogtatott 

meg a bankámé előtt. .Gratulálok,* feleié ez. »De hát az efféle foglalkozásokra magamféle hölgynek, akit társadalmi kötelezett

ségek annyi felé szólítanak el, nem is igen telik az idejéből. Azt a házi ruhavarrást már inkább csak az olyan körükben szokták . . . » 

• Amely kürükhüz magam is tartozom, nagyságos asszonyom,* monda vigan a fiatal nő s ültéből fölemelkedett, ö t percczel 

később, nagy rémületére, a bankár neje megtudta, hogy Mária Valéria kir. herczegné volt az, aki őt ebben a kis leczkében részelteté. 

Aki belölrül nézegeti a nyaralót, az csaknem ugyan-ilyen leczkében részésül, ha azt találta hinni, hogy itt majd valami 

szokatlan pompa ragyog elébe. Erdőben épülvén, ez erdei lak legfőbb ékességei ennek a faunájából is kerültek. Alpesi országban 

5. Graí Pi.r EJe tov. Ilb. ÍOhídMitíJ; ,. CtyiW h.jot 

M-tóiMoma; 7. Dr. Báio Wldtrhofn Himun. udv. iinlnni 
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aligha akad még ritka s szép agancsok érdekesebb s gazdagabb gyűjteménye, mint aminővel itten találkozunk; amely gyűjteménynek 

becsét nem kevéssé növeli az, hogy ez agancsos diszek egykori viselőinek mindegyikét maga ó felsége teritette le. Főképen a 

folyosók s az uralkodó) magán lakosztályába vezető átjáró szobák szinte apró természetrajzi múzeum-számba mennek. Minden 

darab: ugy a kikészített állatfejek, mint a szarv- és agancs-diszek, származásuk helvének nevével s keltök napjával vannak megjelölve. 

Kezdve a »Hohe Schrott* hegyen lőtt fehér zerge fejétől a gödöllei szarvasbikák harczában szorosan egymásba fonódott agancsokig; 

a mürzstegi hatalmas tizennyolczastód a magyar és stájer pagonyok hőseinek homlok-diszéig: mind valamennyi vadászati diadaljel. 

Az agancsos ékességek mellé fából faragott vadász-jelenetek sorakoznak. A falak burkolatát illatos fenyü-deszkák szolgáltatják ugy az 

ebédlőben, mint a fogadó-termekben. Az ebédlő mellett lévő u. n. »Credenz-szobában« régi s fölötte értékés meisseni service 

látható: az egyetlen házi készség, mely nagy becsével kiválik. 

Hár mily csöndesen, szabályosan és, a vadászatnak szánt napokon kivül, szoros munkában telnek is a fölséges urnák ischli 

napjai; s környezete minden tekintetben bár mennyire szerény is: az uralkodó s udvarának idózése valamely helyen, erre mindig 

erős befolyással van. Maga a király beéri az egyszerű és kevés étellel; de hát az udvari konyha végre is önállóan működő 

hivatal, mely nem zavartatja meg magát tisztje teljesítésében, melyet etiquette s régi szokásrend róttak rá. Napról-napra süti, 

főzi, párolja, fagyasztja az ö remekeit: javát a régi szakács-mesterségnek, gyöngyeit az uj konyha-müvészetnek. Minden hors 

d' oeuvre egy filharmonikus benyitó, minden sült egy-egy tökéletes mcstermú. Az ily alkotások a java-anyagot követelik, mégpedig 

nagy mennyiségben. Ennek nagy részét az ischli vadasok, a hegyi és tavi pisztrángok halasai adják. Ahol ilyen példával 

járnak elől, a követés el nem maradhat. Az ischli vendéglök is e nyomon haladnak; konyhájok szerencsés vegyületben műveli 

a magyar, osztrák, cseh, olasz és franczia iskolát, s jeles voltát még eddig minden idegen elismerte. 

Ischl nem csupán culinaris dolgokban különbözik Salzkammergut egyéb nyaraló helyeitől. Társadalmi külseje is más, 

melyet szintén csak az uralkodónak ottan való tartózkodása magyaráz meg. Sokan s a közönséges nyaraló felektől különböző 

nagyvárosiak választanak olyan helyet, ahol egy uralkodó tartózkodik. A fölséges ur, aki maga is keresi a nvugalmat: anélkül, 

hogy maga érezné, vonzó pezsgést kelt a nyaraló-helyben. Az állami ügyek szorító szükségessége szakadatlan Írásbeli és 

személyes közlekedésbe vonja a királyt a hivatalokkal és minisztériumokkal, a hadserereg s a nép képviselőivel. Naponkint, 

a meghatározott órában, jönnek-fordulnak a kabinet-futárok, fogadja a fólség a vezető osztálv-fónökök szóibeli tudósításait s 

előterjesztéseit. E főnökök közül sokan szívesen tudják családaikat ott, ahova őket is gyakran szólítja a kötelesség. Ó felsége 

sűrűn lát magánál vendéget: idegen fejedel-

meket és hazai főnemeseket. 

Mely boldogság, egy végben szemlélni 

ezt a kört, s megirigyelni; modorát és szoká

sait elfogadni; toilettejeit utánozni; kocsin, 

gyalog s lóháton ugyan-oda kirándulni s meg

látogatni ugyan-azokat a szini-előadásokat — 

sőt még ugyan-abban a hírlapi tudósításban 

vele együvé kerülni! Ama >körhöz< hozzá

kapcsolódik egy második és harmadik is: 

A KIRÁLYT A VADÁSZAT TALÁLKOZÓ HELYÉN FOOAOJA. 1 

JII • H.-i- r. ur.-! gondnok; 4. Lipol bajor hereiéi 
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s olyanok, akik amazoktól pénzt keresnek, bövitik e sorukat. Minden réven, hasa

dékon átfes/.ülnek, hogy beljebb s valamivel följebb jussanak. Hiúság és divat termé

szetesen szintén beleszól az Ischl felé vonuló útba. S ez magvarázza, hogy a nyári .menetrend hatályba léptétől' kezdve, minden vonat 

zsúfolva van, s az ott előleges jelentkezés nélkül júliusban vagy augusztusban érkezőnek még a födél alatt sem jut egv falatka helv. 

Amennyiben nem tartoznak az udvarhoz, az ischli gyógyvendégek legfőbb mulatsága a délelőtti séta az esplanadeon. 

Jóformán egyesülése ez a séta a szereplő béesi hölgyek valamennyi »jour«-jának; a természet s művészet alkotásaival; szép vidékkel 

s pikáns hölgyekkel ékesített hosszú és széles — »pletyka-sor*. Az az emberszólás és szapulás, amit ott egvetlen déli órában 

komponálnak, terjesztenek, szemtől -szembe, szájról-szájra s házról-házra adnak: elégséges volna valamennyi európai kabinétnek s 

minden ez idő szerint létező törvényes és törvénytelen köteléknek a felrobbantására. Ám az ischli levegőnek van egv jó tulajdonsága: 

a mérget enyhiti, élét veszi a fulánknak, felejt és felejtet. Amint az ebéd-órának vége, már nem is tudják, hánv emberről szedték 

le a keresztvizet, ami pedig ott nem is olyan könnyű dolog; s hány felebarátjokat marczangolták szét. Az ember egvet szundit, 

s aztán erdei séta vagy kirándulás következik valamely uzsonnáló hely, Laufen vagy Stróbl felé . . . s a nagy és kicsi vi lá" tovább 

forog a maga pályáján. A tözsgyökeres ischli vendég az esplanademl még délután sem marad el, sőt az ottani kávéházak csak 

ilyenkor kínálkoznak igazában kedves tarok-tanyákul. Mert ami tarokot Ischlben estis nap, de sőt még a legsugarasabb időben is 

játszanak, azt számokkal hamarjában ki sem lehetne vetni. A zenei és írói világ nagy részét szolgáltatja a tarok hiveinek. Tudva 

levő, hogy S t r a u s s János, az ischli nyári felek leghivebbje, szenvedélyes tarokista. I í r a h m s Johannes, a nagy symphonista, e részt 

nem állt el a bécsi keringók s egyáltalán a vérszerint való bécsi zenének ez elbájoló mesterétől, ü r ü n f e l d Alfrédet, a ragvogó 

zongoraművészt meg vérig sértené, aki ebben a tekintetben csekélyebb véleménnyel volna felöle. Csupán a kerékpározás vont el 

ezektől a zenei kártya-trióktól s négyesektől egy-egy derék játszótársat, a többi között a bécsiek kedvelt komikusát Girardit is. 

Valamint hogy IschI néhány év óta inkább is velodrom már mint egyébb valami. A közel országutak, melyek sima voltuknál 

fogva még a gyöngébb onlovasnak is kedveznek, már szinte félelmesebbek az Abruzzo-hegység utainál. Sőt akad már olyan is, 

aki bevallja, hogy szivesebben találkozik valami útonálló részvényes társasággal, mint az ilyen bicziklista bandával. Amely elkeseredett 

panasz rendesen azzal végződik, hogy sebei gyorsan behegednek, boszulihegve maga is kerékpárra pattan, hogy a következő évben 

válogatás és előítélet nélkül taposson le barátot és ellenséget. 

Ami nappal a séta, a tarok s a kerékpár: azt jelenti este a színház, mely természetesen csak a könnyű víg fajt műveli. 

Komolyabbá csupán akkor válnak előadásai, midőn valami jótékonysági ünnepre gyűjti magába >tout Ischlt«, amely estéken aztán 





megjelen az uralkodó is. A királyi hcrczegnék szintén el-eljárnak ebbe a szinházikóba s jóizüen nevetnek Tewele, Tyrolt vagy 

Ciirardi mókáin. Ez előadásokon kivül, mint minden más furdö-helyen, hangversenvek is járják, kiváló énekesek s egyéb szólisták 

közreműködésével. 

Az ischli saison legcsucsa épp a nyár kellős közepére esik. Ekkor ünneplik ott a fölséges ur születése-napját. Akit augusztus 20-ika 

előtt szólítanak el ügyei Ischlból, azt megsajnálják; aki meg utána érkezik oda, azt nem is tekintik tökéletes ischlinek. Már ilyenkor 

bizony bátran otthon maradhatott volna; a nyárnak még hátralevő részével ö nélküle is boldogulhatnak. Voltaképen be sem várják 

a születésnapot, hogy ünneplését megkezdjék. A bennszülött s ideiglenes lakosok már előző este egyesült erővel váltják tündöklő 

éjszakává a Traun két partját. A völgy piros, zöld s kék lánghullámokban fürdik. Szines papiros-lámpások dus füzérei ringanak 

a folyó mentében. Sürü cserjék sötét rejtekéből süvítő sugárkévék nyilainak fel az éjjeli égbe, rajgó tüzek sustorognak, szikra-karikák 

sisteregve pörögnek, röppentyűk üstökös utja metsződik bele a fekete mennyboltba, hogy tarka csillagokat hintvén alá, ezekkel együtt 

a Traun méhébe temetkezzék. Már kora délután több erős hegymászó indult meg. Ischl alatt elválnak utaik s hármasával mennek 

neki az egyes csúcsoknak. Mikor fölfelé törekednek, égő szövétnekeik lidércztüzek gyanánt imbolyognak az esti homályba borult 

fenyvesen át, míg rövid vártatva itt is, amott is kigyúlnak a gyantás máglyák. Minden orom egy-egv lobogó oltár, méhnek illatos 

füstjével égnek száll minden hú alattvalóinak imádságos jókivánata. Harsog az erdő az ujjongástól s tetőtől tetőig verődik vissza. 

Reggelre kelve, azt véli az álomittas szem, hogy a szines tüzek még egyre nyaldossák a falakat. Csakhamar rátér azonban, 

hogy ennek a tarka fénynek számtalan zászló a forrása, melyekbe az erdei kalyibától a kevély nyaraló-kastélyig még az éjjel 

burkolózott minden ischli lakóház. Az uralkodónak családi szinei közé vegyülnek a tartományi szinek s ezek közé meg a szomszédos 

rokoni Bajorországnak kék-fehérje. Hajnal óta mozsár-durrogás hirdeti az öröm-ünnepet. Utczákon s tereken fölharsan a zene. 

Aki csak valamelyest ért vonó, fuvó avagy verő hangszerhez, az már bandába sorakozik. A 'hadastyánok' dobolva vonulnak 

fel; az önkéntes tűzoltók trombitálva s kürtjeleket hangoztatva; a hallstadti, ischli s ebenseei sóbánvászok víg induló mellett lép

tetnek a templom felé, ahol a zsandárság s pénzügyőrök, az ischli s vidékbeli tanulóság, a községi-tanács s gvógv-bizottság, a 

hivatalok és hatóságok elsői s csaknem az összes nyaraló közönség állnak sort, hogy az udvar érkeztét láthassák s részt vehessenek 

az erre következő isten-tiszteletben, amely rendesen délelőtt 10 órakor az uralkodói család Ischlben időző minden tagjának jelen

létében megy végbe, mig maga ö felsége a kastélyban hallgat csöndes misét. Délután nagv udvari ebéd, melvhez az ott időző 

felső papságon kivül a polgármester is hivatalos. Erre a színházban ünnepi előadás, bécsi vagy idegen jelességek közreműködésével. 

Nagy lelkesedést keltett 1890 augusztus havában annak hire, hogy Mária Valéria királvkisasszonv menvegzője Ischlben 

fog végbe menni. Hiszen jóformán Ischlben is serdült hajadonná, kedves havasi virágszállá. Azt az óhajtását tehát, hogv innen 

akarja elkisérni urát az élet útjaira, a leggyöngédebb édes apa örömmel teljesité. Családi ünnep legyen ez az egvbekelés. 

A KIRÁLY SZÜLETÉSNAPJA: A SÓBÁNYÁI ZENEKAR FELVONULÁSA. • 
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Bensőséges, meleg és ne politikai esemény legyen két szívnek ez a szép szövetsége. Ez ünnep intim, költői voltának kiválóképen 

kedvezett ez a nvaralóhely. Távol minden csillogót pompától, függetlenül az udvari szertartástól; így fonódtak egybe istennek oltára 

előtt az ő kezeik is. Ne idegen hatalmasságok képviselői legyenek tanúi, ne magas méltóságok a vendégei. Az örvendezd nép 

jó kívánságai kisérjék a fiatal párt, Mária Valériát és Ferencz Salvatort a templomba s a templomból, melynek oltára körül a 

havasi virágok tarkáltak. S jött is le a hegvekből vénje-fiatalja, örege-apraja: a reszketeg anyóka, az izmos férfi, a szöszke 

hajú, nagyszemü gyermek sürü hosszú sorokban. A szürkülő hajnaltól késő délutánig, midőn az uj pár alpesi rózsákkal koszorúzott 

hintóban hajtatott el az ofiénseei tó partjára épült kies vadász-lakba, híven s türelmesen várakoztak mindannyian, hogy habár 

csak egy pillanatra is meglássák a boldog fiatalokat, akik egvébként azóta minden évben néhány hetet töltenek el itt. Férjével 

Gizella kir. herczegné is ide tér nyaranként szüleinek kies lakába. S jönnek fürtösivei a király unokái is, kiket a felséges nagyapa 

a kényeztetésig szeret. Csaknem minden óráját, melyet nem fognak el az állam-ügyek, az aranyos gyermekek sikongó, szökellő, 

játszó körében tölti, ahonnan csakis a vadászat viszi el néhány órára vagy egy fél napra. 

Késő este, vagy oly kora reggel, hogy körülte még alig vannak ébren, indul ő felsége a vadász-találkára. A környezet 

urai lóháton követik vagy csézán. Ha hire futamodik Ischlben, hogy a fölséges ur egy bizonyos irányból ekkor s ekkor tér haza, 

fényes fogatok s egyéb jármüvek sokasága rajzik elébe. Egész Ischl mozgalomba jön. Az első hírhozó természetesen a kerékpár

huszárság, mely porföllegbe borulva, vagy az apró pocsétákon átkarikázva, ádázul vágtat elő s lelkendezve hörgi: >Jön a fólség! 

Tíz perez múlva itt van!« S mind előre hajolva nézi s kérdi: »Hol?< S hogy végtére elhajtatott mellettök: .Milyen jó színben 

van, s milyen friss! Észre sem venni rajta a fáradtságot; s milyen kedvesen, barátságosan viszonozta a köszöntést! Az ember akár 

folyton nézné. Azt hiszem, nem is tudja, mennyire szeretik és tisztelik. Ha csak egvszer, csupán csak egyszer mondhatná meg 

ezt neki az ember!-

S mint érzi nagy örömnek az utczaí találkozást az egves: Ischl minden lakójának életfóltétele az, hogy: »Jön a fólség!-

Ischl az uralkodó nélkül csak árnyéka volna önmagának. Sem többet, sem kevesebbet nem érne, mint sok egyéb salzkammerguti 

nyaralóhely s bizonyára kevesebben ís látogatnák. Ischl a fölséges ur nélkül csupán kagyló, melyet drága tartalmától megfosztottak, 

mert .Salzkammergut gyöngye- üres héj volna e gyöngyszem nélkül. 

I. *m*U Frucil ika KIT. HEMEJTN* . 
1. Feraci Kliol) Salvato, kii s ,.,.-c 

J . Feroci Salvato, klittyi bctca« 
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Eljutottunk könyvünk befejezéséhez. 

Százakra terjed ama nagyobb és kisebb rajzok száma, melyekkel 

fölékesítettük, s lapról-lapra kiséri azokat a magyarázó szöveg. 

H a valamely munkáról szabad elmondani, hogy lelkesedés tervezte 

és segitette v i lággá: erről a könyvről mondhatjuk el. 

A művész ónja s az iró tolla termékeny szövetségének gyümölcsét 

nyújtjuk benne. Minden-egy vonását az a hódoló szeretet s mélyen gyökerező 

hűségnek érzete vezérlé, mellyel a mi királyunk fölszentelt személyéhez 

tekintünk fel mindnyájan. 

S hozzájárult a mű-ipar is, hogy méltó keretnek diszébe foglalja 

a »Király Könyvé t« . 

Közelünkben, szemünk láttára folynak le előttünk nagy és apró 

jelenetei a mi fölséges urunk nemes és munkás életének. 

Főképen a derüsebbjeit igyekeztünk feltüntetni. 

A fénytől, mely belőlük árad, vidámuljon m e g a mi szivünk is; 

a példától, mellyel azok tartalmas volta felénk fordul, igazodjon m e g a mi 

lelkünk is. 

S hogy javában munkálkodtunk rajta, megszerezni ezt a müveit 

magyar közönség részére oly könyvben, melyet művész és iró a maga 

legjobb tudásával, a kiadó örvendő áldozatkészséggel igyekezett valóra 

váltani: véres árnyék borult rá erre a mi lelkes vállalkozásunkra. 

Eszeveszett, ádáz ember ütötte belé gvilkoló vasát a legtisztább szivbe. 

Megül te a mi jó királyunk magasztos hitvesét, bánatos és boldog 

napjainak hű felesét, nekünk rajongva imádott Nagyasszonyunkat. 



Ecset és czeruza kihullott a művész kezéből, a toll az rónak 

dermedő ujjaiból. S tán félbe is szakítjuk a csaknem befejezett munkát, 

midőn a folytatásra épp annak példája serkentett föl bennünket, akit leg

mélyebbre sújtott az irtózatos bűntett, aki mindnyájunk között legnagyobb 

vesztese e szörnyű halálnak. 

Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál! 

Hz a malasztos jelszó az, mely megnövelte királyunk erejét, mely 

nem engedé megroskadni. Fölegyenesedett bele. N a g y küldetése megedzette 

lelkét; fennkölt hivatását megértve, visszafojtja sebzett szivének érzelmeit, 

hogy, amint maga is monda, népei boldogságáért imádkozzék és dolgozzék. 

É s övé már most a ml teljes szeretetünk. Megtetézzük azzal, melyet 

a mi drága királynénk hagyott nekünk örökül. 

L e g y e n osztatlanul azé, aki hűségével s fájdalmával annyira rászolgált. 

S ha szine elé kerül ez a mi könyvünk: mint a nagynak e g y kicsi 

részéből, értse m e g ebből is azt a nagy szeretetet és hűséget, melybe m e g 

mi, közös mindnyájan, loglaltuk bele öt, teljes szivünkből kiáltván: 
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