
Nem hiszi el, hogy kit vett el Festetics úr! 

Festetics Tasziló, a magyar arisztokráciának egyik legjellegzetesebb alakja, legtiszteltebb és 

legünnepeltebb férfia, mint sportember és vadász, egy a legkiválóbbak közül, ki nemcsak itthon 

tündököl, de kinek nevét egész Európában mint kitűnő lovas ismerik és ünneplik. 

A nagybirtokos június havának második napján, szerdán tette le nász-esküjét a gyönyörű skót 

és brit származású nemes kisasszonnyal, Mária Viktória hercegnővel, Mary Hamiltonnal, kivel 

kapcsolatuk igazán jóvá vált az évek folyamán. A megaláztatástól mentette meg grófunk a 

hercegkisasszonyt, aki lemondva címéről, nem sokkal korábban bontotta fel házasságát előző 

férjével és immáron együtt tervezték nászukat. Az esketés szerdán reggel 11 órakor köttetett 

meg Pesten, az esztergomi érsek őeminenciája által. 

Meglepetésünkre a ceremóniára csak az igen szűk családi kör volt hivatalos, szigorúan 

magánjellegű volt. A gr. Festetics Palota kápolnájában megrendezett szerdai szertartáson jelen 

volt: az ara fenséges anyja (jelenleg özvegy Hamilton-Brandon herecegné), továbbá a vőlegény 

atyja (gr. Festetics György ő excja), anyja és sógora gr. Kinsky Zdenko, továbbá pár képviselője 

a gróf Károlyi, Festetics, Erdődy, Szapáry, Würtenberg, valamint Esterházy családnak. Nem 

fokozzuk tovább a kedélyeket, az ara a bájos Mary Hamilton, ki családjával a szertartást 

megelőző nap érkezett a fővárosba. Egy polgár, ki részese volt az előkészületeknek ezt 

szivárogtatta ki lapunknak: A vendégek Budapesten az Európa Szállóban szálltak meg, tizenhat 

szobát igény bevéve. Megérkezésük estélyén gr. Festetics Györgynél a palotában vacsorára 

gyűltek össze a családtagok, majd másnap délelőtt 11 órakor került sor a szertartásra. A 

szertartást egy 24 terítékű étkezés követte, majd az ifjú pár a férj Somogy vármegyei berzencei 

birtokára utazott, az új házas pár d. u. 1 órakor külön vasúti vonaton Berzenczére utazott. 

Mindenesetre Mary Hamilton igen ígéretes férfit választott maga mellé ,hiszen mind tudjuk, 

Tasziló úr tavaly összesen 14, hímszarvast ejtett el, ami be kell valljuk, nem kis teljesítmény. 

Mindemellett azt rebesgetik, hogy a Festetics kastélyt is tervezik felújítani, mindenesetre mi 

írunk arról is, ha ez bekövetkezik. Mindaddig szép nászutat a párnak!  

Mi a lehető legnagyobb szeretettel köszöntjük hazánkban a hercegnőt és boldogságot kívánunk 

neki és lovagias férjének. És mint tudjuk a helyiek is izgatottan várják az ifjú házaspárt. 
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