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pontra terjedő tárgysorozatból három nap alatt csak 
az interpellációkig tudott eljutni. A főispán e kijelen
tése közben kézbesítették Köllő alispánnak a belügy
miniszter táviratát, a mellyel az alispánt, minthogy 
a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya által 
két szolgabiró fölfüggesztésére vonatkozóan hoztílt 
határozatnak a kitűzött időben nem tett eleget, állásá
tól fölfüggesztette.

Az alispán halotthalványan ment ki a teremből 
és utána a főispán is eltávozott. A csendőrök meg
szállva tartják a megyeházát, hogy az ellenzék által 
becsőditett falusi verekedők ellen megvédjék. Általá
ban azt hiszik, hogy holnap fölfüggesztik állásától a 
kormányt szidalmazó főjegyzőt is.

A Magyar Távirati Irodá-nak Marosvásárhely
ről ezt jelentik: Marostordamegye közgyűlését ma 
délután, tekintettel a tegnapelőtti és tegnap lejátszó
dott botrányos eseményekre, Erősdv főispán bel
ügyminisztériumi fölhatalmazás alapján berekesz
tette, illetőleg bizonytalan időre elhalasztotta. A me
gyei ellenzék nagyban készülődött a mai ülésre, de 
Erősdy táborában is nagy elkeseredést szült az ellen
zék határtalan terrorizmusa, olyannyira, hogy még 
a higgadtabb elemek is el voltak szánva arra, hogy 
az ellenzék brutális támadásait, ha kell, hasonló esz
közökkel veri vissza. A közgyűlés megnyitása előtt 
Köllő alispán rendelkezésére csendőrök szállották 
meg a vármegyeház környékét, sőt még a közgyűlési 
teremben is két csendőr jelent meg. Nagyszámú 
híveinek lelkes éljenzése és az ellenzéki tagok lár
más tüntetése közben lépett Erősdy főispán a te
rembe. Désy Zoltán volt államtitkár azonnal föl
ugrott helyéről és lármásan tiltakozott a csendőrök 
jelenléte ellen. Időközben Erősdy főispán szólásra 
emelkedett és kijelentette, hogy a közgyűlést a 
belügyminiszter fölhatalmazása alapján elhalasztja. 
Az ellenzék fülsiketítő lármája követte e kijelentést. 
Reprodukálhatatlan szidalmakkal illették a főis
pánt, sőt ismét különböző tárgyakat hajigáltak fe
léje; a főispán azonban a nagy zaj közepette föl
kelt és elhagyta a közgyűlési termet. Vele mentek 
a közgyűlés higgadtabb elemei is. Az ellenzéki párt 
továbbra is benmaradt a közgyűlési teremben. Po- 
soni Gábor azt indítványozta, hogy a közgyűlés 
Írjon föl a kormányhoz a főispán ellen, az alispán 
pedig hat nap alatt hívja egybe az újabb közgyü- 

; lést. Urmánczy Nándor képviselő kitartásra buzdí
totta az ellenzéket, a mely ezek után szintén kivonult 
a teremből. A közgyűlés elhalasztása megycszerte 
nagy helyesléssel találkozik. Általánosan elitélik az 
ellenzék erőszakos magatartását, minek az a követ
kezménye, hogy még saját pártjukból is többen 
ellenük fordultak. Nagy visszatetszést szült az a 
körülmény is, hogy egyesek a legkülönbözőbb esz
közökkel egyes megyei hivatalnokokat is renitenciára 

: birtak. a mivel állásukat tették kockára annál is 
inkább, mert a főispán az ellentállók ellen a törvény 
szigorú alkalmazásával már meg is indította a fe- 

! gyelmi eljárást, s az ellentálló hivatalnokokat föl- 
í függesztette.

A mai közgyűlésről ellenzéki oldalról a követ- 
i kezőket jelentik:

Maros-Torda vármegyében ma délután négy 
órakor folytatták a tegnap ismételten elnapolt köz
gyűlést a törvényhatósági bizottsági tagok rendkívül 
nagy izgatottsága között.* Az ellenzék egységes tá
borban vonult föl a közgyűlésre, éljenezve vezéreit: 
Désy Zoltán, Bethlen István gróf, Gál Sándor és Ur
mánczy Nándor országgyűlési képviselőket. Izzó 
hangulatban nyitotta meg Köllő Ignác alispán a köz
gyűlést s indítványozta, hogy háromtagú küldöttség 
hivja meg a főispánt a közgyűlésre.

— Nem megyünk! Nem hívjuk meg! — kiabál
ták az ellenzék tagjai s az alispán által kijelölt bizott
sági tagok egymásután utasították vissza a megtisz
teltetést. Végre bárom szász bizottsági tag vállalko
zott a főispán meghívására, a ki szuronyos csend
őrök között jelent meg a közgyűlésen. A csendőrök 
láttára óriás' botrány tört ki.

— Pribék, hazaáruló! takarodjék ki! Hogy 
mert ide csendőrökkel bejönni! — kiabálták a bi
zottsági tagok ökleikkel fenyegetőzve.

Percekig szidalmazták a főispánt, a ki halálsá- 
padtan állott a csendőrök között.

A mikor egy pillanatra a zaj lecsendesült, Désy 
Zoltán fölszólalt és éles hangon tiltakozott az ellen, 
hogy a vármegye közgyűlési termébe csendőrökkel 
hatolhasson be a főispán. Kérte az alispánt, hogy 
távolítsa el a csendőrséget.

Mielőtt az alispán válaszolhatott volna, Erősdy 
főispán fölállott és kijelentette, hogy a belügymi
niszter távirati fölhatalmazása alapján a közgyűlést 
föloszlatja.

Leírhatatlan jelenetek következtek ekkor. Az 
ellenzéki bizottsági tagok fölemelt ököllel nyomul
tak a főispán felé. szakadatlanul szidalmazták és 
köpdösték. Erősdy a csendőrök között reszketve in
dult ki a közgyűlési teremből s ijedten kapkodta 
fejét. Mikor a főispán eltávozott, a bizottsági tagok 
együtt maradtak és Désy Zoltán fölszólalása után, 
melyben a közgyűlés törvénytelen és erőszakos 
megakadályozása miatt óvást tett, Posoni Gábor 
törvényszéki elnök indítványára utasították az alis-

pánF, hogy írjon föl a belügyminiszterhez a közgyű
lés erőszakos megakadályozásáért s ha erre hat nap 
alatt megnyugtató választ nem kap, nyolc nap alatt 
hívjon össze rendkívüli közgyűlést.

Urmánczy Nándor indilványára pedig Írásban, 
becsületszó mellett, kötelezték magukat a bizottsági 
tagok, hogy bármikor legyen a legközelebbi közgyű
lés, azon mindnyájan megjelennek. Ezt a fogadalmat 
száztizenhat bizottsági tag irta alá.

Japán csodakertek.
— A londoni kiállítás. —

L ondon , julius 31.
Most, mikor a nemzetek között a távolság, 

meg az országhatárok alig számítanak többé érint
kezési akadály gyanánt, sokszor megesik, hogy mű- 
ipari vagy művészeti tárgyak alkotásánál észrevétle
nül is sok vegyül bele a szomszéd népnél látottakból 
és a színtiszta nemzeti stílus megőrzése nem könnyű. 
De mikor az ember a természettel marad egyedül 
azzal a céllal, hogy szépet alkosson: vagyis mikor az 
ember kertészkedik, akkor rendesen igaz marad 
nemzeti hagyományaihoz. A természet sem nem gya
korolja, sem meg nem engedi a hazugságot. Nem 
mintha tudatosan, bevallott utánzás gyanánt nem 
látnánk francia, hollandi vagy angol kertrészleteket 
más nemzeteknél, de a maguké gyanánt nem pró
bálják adni. És a mi keveset adnak is belőle, inkább 
kuriózum gyanánt adják, de ha igazán szabadjára 
eresztik az alkotó kedvüket, akkor a francia mindig 
csinos, kacér plate-bande-okát és amolyan versail- 
les-i bosguet-kal fog alkotni; mig a sik és termé
keny, jól megművelt, jól megcsatornázott, de a fan
táziát nem igen izgató hollandi föld szülöttje sugár
egyenes fasorokat és derékszögben sarkaló virág
ágyakat teremt. Az olasz a maga pergoláival ad szi
lárd támasztékot a déli növényzet szertelen gazdag
ságában elömlő rózsazuhatagoknak; — az angol pe
dig nagy, szabad gyeptáblák megalkotásával ünnepli 
azt, hogy kiimája neki biztositja a világ legszebb pá
zsitját, a mely télen ki nem fagy, nyáron ki nem 
sül; — hanem a virágszegély, a régihez szító konzer
vatív ragaszkodással szeretett ó-divatu virágok sorai 
már a fal, palánk vagy sövény mentében húzódnak 
meg, mert a szigetország nagy szélfuvásaival is szá
molni kell.

A nemzeti léleknek ez az őszinte megszólalása 
teszi utazás közben az emberre a kerteket mindig 
olyan érdekessé. És az idei japán kiállításnak is a 
kertjei szerzik meg javarészt a sok látogatót, mikor 
most Londonban szivünk szerint ráuntunk már min
denféle konvencionális kiállításra évek óta.

Mikor a japánok is belátták ezt és a kertjeiket 
olyan szembeszökő vonásává tették a „fehér város
ban" ezidén rendezett kiállításuknak, bölcs, esztéti
kus és praktikus dolgot cselekedtek egyben. Bölcset, 
mert megint óriási leckét adtak Európának abban, 
hogy sem a legyező-, porcellán- és lakkipar, a mit 
régen ismertünk, sem pedig a vizen és szárazon való 
nagy harckészség, a mit csak néhány éve ismertünk 
meg náluk, nem meríti még ki azt, a mit a fölkelő 
nap birodalmában tudnak. Az előtt a fölkelő nap 
előtt nagy pály.asilc van még, mielőtt delelőre érne!

Esztétikus dolgot is cselekedtek, mert a kiállítá
soknak az unalomig ismert pavillon-világába egészen 
uj, tetszetős elem jutott bele. És végre praktikusat 
is, mert csodásán növelt fáik, bokraik tárlatában leg
gyakoribb talán az el van adva jelzésű cédula.

Hogy a japánokat a virággal való bánásban 
öntudatlanul is utánozzuk, már néhány év óta, an
nak bizonyságául gondoljunk csak a bokrétakötés
nek arra a régi, leirhatatlanul rut módjára, a mit 
az angol humor tűpárna-bokrétának nevezett el. Mi
kor minden egyes boldogtalan virágot levágtak a 
száráról; a szivét átszurták dróttal, aztán virágot vi
rág mellé szorítva, úgy hogy valamiképpen meg ne 
maradjon valami a virág eredeti alakjából és egyéni 
körvonalaiból, összeszuszakolták valamennyit egy 
tömör, kerek, lapos koronggá; a közepén, mondjuk 
egy tallérnyi piros folt. e körül egy fehér karika, az
tán kék. rózsaszín. És hogy a rútság követelményéi
nek mind eleget tegyenek, körülpántolták az egész 
bokrétát bádog merevségű, fehér papiros csipke-gal
lérral.

Az élete óráit is elrútították a virágnak, hát 
még a halála óráját! Pedig ez ugyancsak hamar be
köszöntött, mert hisz a dróttal átvert szivü virágnak

a legszeretőbb vizbetevés se használt. Másnapra már 
rozsdás, zörgő vázbokréta lett belőle.

De ha az individuális bokréta korai halála szo
morú volt is, az egész faj kihalásán csak örülhetünk, 
mert ugyancsak szebb jött helyébe s ezt a szebbet a 
japánok hozták szokásba. Ma már a bokrétában, vi
rágtartóban nem tömködjük a virágot össze, mint 
régen, mikor csak egyes színfoltokat láttunk ben
nük, hanem teljes egyéni szépségét föltárjuk az által, 
hogy csak kevés van egy csomóban s ha a büszke, 
erős, kemény szár is a szépségéhez tartozik, azzal 
együtt bámuljuk, vagy ha acélos kardlevele, vagy 
csipkés, fodros lombja van, azzal együtt. És rende
sen csak egyféle virágot egy-egy virágtartóban. Ez 
mind Japánországból eredt újítás.

Gondoljunk a japán hímzésre, legyezőkre, lakk- 
munkára. porcellánra; a virág azokon is mindig igy 
van ábrázolva. Minden lila bársony irist, rózsás 
szirmú mandulafa-ágat, aranyfodros krizantémumot 
sok, sok levegő vesz körül.

Még a virág szépségét legjobban érvényre jut
tató. keskeny, csöalaku virágtartók is, melyeket ma 
már kristályból, ércből, majolikából készítünk, nem 
egyebek, mint á japán bambuszfacsövek alakjának 
utánzásai.

Az egyes virágfajok individuális szépségének 
teljes ismerete csak igen hosszas virágkultusznak le
het az eredménye és valóban igaz is, hogy a japá
nok már Krisztus után a második században híres 
kertészek voltak s ma pedig a középosztálybeli em
bernél a nevelés látszanék hiányosnak, ha a maga 
és a családja számára nem tudna kertet tervezni, 
mint a kiállításon egy japán nekem elmondta, igen 
gyönge angolsággal, de igen erős argumentumokkal, 
melyek közt nem a leggyengébb volt az, hogy: „ho
gyan kívánhatná az apa, hogy a gyermekei vallá
sosak legyenek, ha napról-napra nem mutathatná 
meg nekik az alkotót ott, a hol a munkáiban leg
nagyobb: a természetben?"

Hogy kinek mekkora terület áll rendelkezésére, 
az úgyszólván alig tesz különbséget a kerttervező 
fantáziájának érvényesülésére nézve, mert ez a fan
tázia az óriási területeken nem tévéd el, a parányi 
területeken nem bénul meg. A buddhista szerzetesek 
fejedelmi kertjei, melyeket a rend a 15. században 
örökölt, mikor a híres Só-ami iskola virágkorát élte 
s melyek oly óriásiak voltak, hogy a nagy fejedelem, 
Yosimasa sogun azokba a kertekbe vonult vissza 
teljes udvartartásával, — az arányoknak ugyanolyan 
nem tévedő tökéletességét mutatják a képek szerint, 
mint azok a parányi háztető kertek, a milyen minden 
japán kézművesnek van. A japán kertész még a 
háztetején, vagy az erkélyen is tájkertet fog alkotni, 
a melyben van domb és völgy, hid és patak.

A mi ugyanis a kiállítás összes kertjeiben leg
jobban meglepi az embert, az az, hogy itt a kertből 
éppen az hiányzik, a mi viszont nálunk a kertet 
teszi: a virág.

Nem szereti tehát a japán a virágot? Dehogy 
is nem, sőt szinte vallásos imádattal szereti. Hogy 
milyen szertartásos hódolallal mutatja ezt meg, azt 
az évfolyamán többször megismétlőlő virágnézó na
pok teszik előttünk világossá.

A virág igazában csal: a nagy nyilvános kér- 
tekben virul, nagy masszákban, vegyitctlenül egy-egy 
nagy területen csak egyféle. Január végén például, 
mikor a szilvafa ágai havas virágba borulnak, akkor 
az egész város, az egész ország megy szilvavirágzást 
nézni. Ha a jó sors úgy akarja, hogy az utakat, fá- 
törzseket finom, száraz, gyér hó porozza be. akkor a 
japán müvészlélek érzi, hogy a természet képes
könyvének egyik legszebb lapja tárult föl előtte. És 
bizony, szinte az etikai, a vallási életén esnék folt 
annak, a ki ott nem volna a szilvavirágzást nézni.

Hetek forognak le és március meghozza a haj- 
nalszinü, rózsás derengést a mandulafa ligetekben. 
Rózsaszinben izzik a környék, mint a kiállítás ta
vaszt ábrázoló évszaki kertjei mutatják és ekkor a 
japánok ezrei megint ott vannak tiszteletet tenni a 
mandulafának.

Azután április jön el, meghozva a cseresznye
virágzás habfehér látomását, a mikor a virágbugák 
tajlékos hullám gyanánt ringanak a levegőben.

így hoz majdnem minden hónap mást, meg 
mást. Egyik hónap a wistaria (nálunk glycinia néven 
ismertebb) hamvaslila selyem függönyeit aggatja 
fákra, házereszekre; a gyönyörű virágfürtök másfél
láb hosszúságban lengenek ezrével, mint ezt megint
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a nyarat ábrázoló kert mutatja; —. ismét egy másik 
hónap az irisz-virág sötétlila bársony szőnyegét tere
geti a mezőkre; vannak virágnéző napjai az azalea 
meg a pünkösdi rózsa idejének és végre az ősz a 
Katalin rózsa (krizaníémum) bodros, aranycsipkés 
díszét hozza meg.

Ez azonban mind nem a magánkertekben nő. 
Az ilyen privát-kert. a niwa, nem virággal ékeskedik. 
Annak a fő diszitő eleme a fán és pázsiton kivül — 
a kő. Kő. még pedig igen sok kő nélkül nincs niwa. 
k z  ezüstszürke, kovafényü tömbök, a rozsdavörös 
alapon tejfehérrel erezettek, a fekete foltos, mákos 
rajzu gránit egyforma sokat szerepel. Méretük vál
tozik az emberfej nagyságútól akkoráig, mint egy 
jókora karszék, a szerint, hogy a cserjével, növény- 
csoporttal, a melyhez közel áll, mi van a legjobb 
arányban.

Persze, ha mi a nálunk legszokásosabb sik szín
vonalú, sétatérszerü kertekre gondolunk, azt kérdez
zük, nem teszi-e a sok kő rendkívül egyhangúvá a 
kertet, mert hiszen végre is legföljebb csak szegély 
gyanánt, esetleg egy-egy kőcsoport alakjában sze
repelhet.

Csakhogy tudnunk kell a fődolgot.
A japán kert, ha csak negyven méter bosszú 

is. parkot, tájkertet ábrázol; szűkített arányú parkká 
dolgoznak föl még ennél is jóval kisebb, talán tizen
öt, húsz négyszögméternyi területet is.

S a néző ugyanúgy, mint a hogy akár a négyzet- 
méteres olajfestményen, akár a levelezőlapra ráférő 
képen meg tudja látni egy-egy táj igaz képmását, úgy 
a japán is tud parkot látni bármily méretű kertben.

A mi határoz, az nem a méret, hanem az 
arány.

Például akkora területen, a hol az európai ker
tész legföljebb eyy kis úttal vájna át egy gyeptáblát 
s ennek közepébe egy-két kerek virágágyat helyezne, 
mondjuk egy negyven méternyi kertben, ott a japán 
kertmüvész a háttérbe nagy. szürke kőtömböket rak 
egymásra; — a kövek repedéseibe földet szór és ebbe 
mohót, apró páfrányt ültet. A másfél méter magas 
kőfal mögött föl van hányva a föld olyan magasra, 
hogy a beleültetett apró fák mintha a kő tetejéből 
nőnének ki. A kőfal egyik sarkából gyönyörű szer
pentin kanyarodással ut visz le. Három-négy kanya
rulatával sem vesz igénybe többet hat méternél, de a 
környezethez való helyes arányánál fogva tizszer ak
korának látszik. A sziklafalból egy helyen viz tör elő 
(néha csak egy kerti öntözőcső viszi oda föl), de a 
kövek úgy vannak az útjába görgetve, hogy zuhatag 
gyanánt kell leszakadnia róluk a szédületes — egész 
két méternyi mélységbe. Ott aztán akkora kőmeden
cébe ömlik, mint valami közepes szapulókád. És az 
ilyen vizfelületről. soha sem hiányzik a japán kert
ben máskülönben oly ritka virág. Néhány égkék, ró
zsaszín, vagy gyöngyfehér nimfea mindig ringatózik 
az ilyen kis víztükrön.

Vagy néha tó helyett folyócskává alakúi a le
zuhanó viz és úgy kanyarog végig a kerten, nem 
hosszabb pályát futva meg. mint tizenöt méternyit; 
igen. de azért ennek a pályának a folyamában is egy 
helyütt hidacskát vertek reá, akkora ivüt, mint egy 
fél malom-kő, máshelyütt szigetet alkottak a medre 
közepén, akkorát, mint egy kocsikerék, de azért en
nek a szigetnek is van növényzete, például egy bo
kor, láhnyi magas, azután két sudár fa, csaknem egy 
méternyire tornyosuló, meg egy-egy maréknyi vízi
növény.

S mindebben az arány a tökéletes. A hid nem 
kisebb, a sziget nem nagyobb a kelleténél.

Ezt mind csak akkor értjük meg, ha tudjuk, 
hogy a kiállítás egyik óriási csarnoka tele van 100. 
150, 200 éves cédrusfákkal, melyek 70 centiméter
nél nem magasabbak, noha karvastagságu törzsük 
girbe-gurba, kérges, csomós volta eléggé elárulja a 
korukat. Látunk egész sor 60—70 éves tölgyfát 
akkora cserépben, hogy a két tenyerünk közt ké
nyelmesen eltarthatjuk,

Mi mindent nem beszéltek itt ezekről a fákról! 
Hogy nem is mesterség ilyen kicsinek megtartani, 
mert hiszen amúgy is törpe faj. Pedig dehogy is. 
Csakhogy a mit én ezekre a titkokra nézve Gaburo 
Eidá-tói hallottam a kiállításon, az külön cikket 
tenne ki. De azoknak a tanácsoknak az alapján bi
zony megpróbálhatná bárki a cserépben való fater
melést. Persze a kert zömét azért természetes nagy
ságú növények teszik ki,

Hogy ezek a mesterkélt alkotásu kertek szé
pek-e? Erre csak azt mondhatjuk, hogy a stílusok
ról, valamint a típusokról nehéz részrehajlatlanul 
kimondani, mi benne a szép. Mert hátha csak ne
künk szép vagy nekünk groteszk ez vagy az az 
elem. De hogy a japán Ízlésben a mi fogalmaink 
szerint néha a groteszk meglepő közel szomszédsá
gában van a szépnek, arra nézve elég csak egy-egy 
japán diszmiiáru-raktárt megnézni, porcellán alako
kat. bálványokat. Gyönyörködünk is, irtózunk is.

Nekünk a kertészetben például a természet 
megkorrigálása csakis torz dolgot jelent; a müipar- 
ban, művészetben csodásán tudatos japán azonban 
ki is mondja, hogy ő előtte a természet működése 
érdekes és kedves, de nem tökéletes, javítani kell 
tehát rajta. A természet néha túl pazarul, néha 
tulfukaron helyezi el a maga adományait, ezt tehát 
el kell osztani. Mindez a tudatosság oda vihető 
vissza, mikor 1397-ben az előbb említett Yosimasa- 
nál is nagyobb és bölcsebb sogun, Yosimicsu meg
alkotta Kijotóban a Rokuonjó templom kertjeit s 
noha a világtól oda vonult vissza, azért tovább is 
intézte országa dolgait „a nyugodt szemlélődés 
folytán meggyarapodott és a békés élet zsilipjei 
közé szorítás folytán kiáradó bölcseséggel“, mint a 
buddhista krónika mondja.

De mint a hogy minden alkotásban csak ak
kor látjuk meg a szépet, ha a kivitelbeli felületes 
szépségen keresztül belátunk a sugalmazó eszméig, 
úgy a japán családi kerteket is csak akkor kezdjük 
becsülni, ha tudjuk, hogy azokban egy-egy család 
múltja, jelene, jövője fog kezet. A törpe faaggastyá
nokat még a szépapa kezdte nevelni, azt tehát a 
mai családfőnek ápolnia kötelesség. Viszont ez is az
zal a céllal hozza be az erdőből az egyéves hajtást, 
hogy ez majd a dédunoka kertjének legyen megcso
dált törpe fája. És a kert megalkotásán jóformán 
az egész család dolgozik valamit minden évben. A 
Shinsu- vagy Etehu-hegy vidékéről behordják a 
kőtömböket; a folyópartokról ezüst fövényt hoznak, 
ezt szárítják, szitálják, fehér kavicsot válogatnak, 
hogy a kert pántlikakeskeny vize tiszta mederben 
csöröghessen. Szerintük kert nélkül nincs otthon és 
otthon nélkül nincs boldogság, de még a jellemnek, 
tehetségnek kifejlése sincsen.

És a mint a kert mindenütt jelenvaló voltának 
erre az okára gondolunk, egyszerre csak szép az a 
kert mind, szép virág nélkül is, virág helyett ke
mény kővel is.

G lneverné G yőry  Ilo n a .

A szerelem halottja.
B u d ap est, aug. 3.

Egy bécsi táviratunk jelentette már, hogy 
ludasfalvi Ludmann Gyula altábornagy fia. Gyula 
Bécsben egy penzióban öngyilkossá lett. A tragikus 
véget ért fiatalember, mint mára kiderült, a szerelem 
halottja. Egy válófélben lévő asszonyért rajongott, a 
kivel, hir szerint, titokban el is jegyezte magát, de a 
ki utóbb szakítani akart vele. A daliás, huszonöt esz
tendős fiatalember, a kiről már tegnap megirtuk, 
hogy előbb főhadnagy, majd honvédelmi miniszté
riumi tisztviselő volt, nem tudott belenyugodni a 
szakításba s tegnap Bécsben imádottja szemeláttára 
fejbe lőtte magát és nyomban meghalt.

Ifjú Ludmann Gyula, a tragédia hőse a Ludo- 
vika-Akadémia növendéke volt, a honnan mint had
nagy került ki. Kitűnő katona volt s igen gyorsan 
előlépett főhadnaggyá. Ekkor súlyos csapás érte. Egy 
hadgyakorlat alkalmával annyira meghűlt, hogy tel
jesen megsüketült. Ki kellett lépnie a katonaságtól.

Csakhamar azonban a honvédelmi miniszté
riumban alkalmazták mint fogalmazót, s itt is igen 
szorgalmas, megbízható hivatalnoknak bizonyult. 
Egy előkelő társaságban megismerkedett Ludmann 
körülbelül egy évvel ezelőtt Borszéky Károly dr. 
egyetemi magántanár válófélben lévő feleségével, 
született Gindele Máriával. Borszékyné maga is elő
kelő családból származik. Atyja orvos volt, anyja 
született Scherpen Lujza bárónő. Borszékyné 1883- 
ban született, tehát három évvel idősebb, mint 
imádója volt.

Az altábornagy fia komolyan beleszeretett a 
csinos asszonyba. Borszékyné eközben elköltözött az 
ura József-köruti lakásáról az anyjához a József-utca
12. számú házába. Ettől kezdve Ludmann és az asz- 
szony gyakrabban találkoztak és igen sűrűn levelez

tek. kz öngyilkos fiatalember a szüleinél, az Üllői-ut 
116/B. számú ház harmadik emeletén lakott s most 
halála után íróasztala fiókjában nem kevesebb, mint 
százötvenhat szerelmes levelet találtak, mind a váló
félben lévő asszonytól, a ki néhanapján két levelet 
is küldött imádójának. Ludmann Gyula titokban el 
is jegyezte ideálját s mindenki úgy tudta, hogy csak 
a válópör végét várják s aztán megesküsznek.

így állt a szerelmesek ügye még egy hónappal 
ezelőtt. Azóta azonban a sors beleszólt a készülő 
frigybe. Hogy mi történt tulajdonképpen a fiatal 
asszony és az ifiu közt, nem tudni. Néhány nappal 
ezelőtt levelet kapott Ludmann jegyesétől s ettől 
kezdve buskomor lett.

Ludmann körülbelül négy héttel ezelőtt, a mi
kor özvegy Gindelené, a leányával, Borszékynével a 
Hűvösvölgyben lakott, óriás virágbokrétás cukros ko
sarat küldött a hölgyeknek. Gindeléné és leánya 
akkor éppen Veldesbe készültek utazni és a fiatal 
asszony még megjegyezte Ludmannék tisztiszolgájá
nak, a ki a virágos kosarat hozta:

— Köszönöm szépen, milyen jó, legalább a 
vasúton lesz miből torkoskodni.

Később Ludmann is elutazott szüleihez Réu/ü- 
löpre a Balaton mellé. Onnan vasárnap este
felé érkezett vissza Budapestre az üllői-uti lakására. 
Mindjárt az iránt érdeklődött, hogy jött-e levele? A 
házmester egy külföldről érkezett levelet nyújtott át 
neki. A levelet Gindele Mici irta. Ludmann Gyula el
olvasva a levelet nagyon izgatott lett és odaszólt a 
tiszti szolgának:

■— Csomagolj, azonnal utaznom kell. Magam 
sem tudom, hogy hová megyek; ezt mond a szüleim
nek is.

Ludmann Gyula elutazott Veldesbe. Ott a pá- 
lyaudvaron találta már Gindelénét és a leányát, a kik 
Bécsbe készültek Jegyet már nem válthatott, úgy 
ugrott föl hozzájuk a vasúti kocsiba. Együtt utaztak' 
Bécsbe. Ott a hölgyek a Mariahilferstrassen a Schnei- 
der-féle penzióba szálltak. Ott bérelt szobát Lud
mann is. Akkor már, úgy látszik, szó volt a szerel
mesek közt a szakításról. A hölgyek a penzióban 
igen hidegen viselkedtek Ludmannal szemben. A mi
kor a folyosón találkoztak, a köszöntését is alig fo
gadták. Délután Ludmann bejelentette magát náluk. 
A mikor belépett, özvegy Gindeléné átment a másik 
szobába. Ludmann alig néhány szót váltott szerel
mesével, a ki, mint mondják, elutasította. A fiatal
ember erre kirántotta Browning-revolverét és 
agyonlőtte magát. Menyasszonya kétségbeesetten kiál
tott segítségért, de már késő volt minden: Ludmann
G.vula nyomban meghalt.

Gindeléné és leánya azonnal távoztak a pen
zióból. Borszékynét egy bécsi hiradás szerint annyira 
megviselte az izgalom, hogy szanatóriumba kellett 
vinni. A szerencsétlen fiatalember holttestét Buda
pestre hozzák és itt fogják eltemetni. Szülői, a kiket 
rendkívül lesújtott a katasztrófa, még maguk sem 
tudják biztosan a tragédia közvetetlen előzményeit. 
Valószinü. hogy mindent elmond az a levél, a me
lyet az öngyilkos édesapja számára hagyott hátra.

T Á V IR A T O K .
A n g lia  és N ém eto rszág .

London, aug. 3. A torontói lapok jelen
tése szerint Kanada miniszterelnöke egy német 
küldöttség előtt kijelentette, hogy Németország 
és Anglia közt a háborús veszedelemben nem 
tud hinni. Anglia a legjobb barátja Németor
szágnak, a mit a múltban gyakran bebizonyitott. 
A józan ész is azt bizonyítja, hogy a két állam 
között semmi ok nincs a viszály kodásra.

K öln, aug. 3. (Saját tudósítónktól.) kz  
angol-német közlekedésről a Kölnische Volkszei- 
tung a következőket irja: Az angol miniszterel
nök szavait, a melyeket a béke biztosítékaként 
ünnepelnek, úgy látszik túlságos rózsás színben 
látják. Pedig a jövőben sem fognak ellentétek 
hiányozni. Mindazáltal az ellentétek bármily 
irányú csökkentését csak örömmel lehet üd
vözölni.

A tö rö k  h a d se re g  ú jjá sz e rv e z é se .
K onstantinápoly , aug. 3. Hírlik, hogy a török 

hadseregnek 14 hadtestbe való beosztása nagyobb 
ujjászervezési tervvel van kapcsolatban. E szerint 
egy hadtest két vagy három hadosztályból és egy 
hadosztály három ezredből és ezek három zászlóalj-


